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آغاز سخن

تنهایی طوالنی مدت در سلول های انفرادی و قبر و قیامت و تحمل شکنجه و بازجویی های 
مداوم چندساله، این رویا را در من پرورش  داد که ای کاش کسی بود که از حقوق من و ما 

دفاع کند و در کنارمان باشد. 
حضور در دو محکمه ی شرعی در سال های ۱۳۶۱ و ۶۴ و تجربه ی روبرو شدن چندباره 
با هیأت مرگ در سال ۱۳۶۷ و آگاهی از این که تعدادی از دوستانم حتی توسط حاکم 
شــرع و در محکمه مورد ضرب و شــتم قرار گرفتند، بی حقوقی مطلق را پیش چشمم به 

نمایش گذاشت. 
با چنین کوله باری، از زندانی دهساله رها شدم که در آن شماری از بهترین جوانان میهن مان 
در راهروهای مرگ و در میدان  های تیر و بر باالی دار ها بدون آن که حق دفاعی داشــته 

باشند و یا از وکیلی برخوردار باشند جان دادند. 
همه این زیســته ها باعث شد که پرسش های زیادی درباره ی اهمیت مبانی حقوق بشر و 
عدالت و برخورداری از داشتن حق وکیل مدافع و دفاع از خود در ذهنم شکل بگیرند. 
درپــی یافتن این پرســش ها بود که موضوع حقوق بشــر و معیارهای جهانشــمول آن و 

چگونگی اعاده آن ها در کشورمان یکی از دغدغه های مهم ذهنی ام شد.  
در خارج از کشور این فرصت را یافتم که پرسش هایم را در سطح بین المللی پیگیری کنم و 

همــی در هر چه خواهی، هر چه خواهی
بــه چشــم جــان توانــی بی گمــان دید
فریدالدین عطار



از نزدیک با سازوکار اجرای عدالت و مبانی حقوق بشر در جوامع بین المللی آشنا شوم.  
فعالیت چندین ساله در کمیسیون و سوکمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد، 
سازمان بین المللی کار، پارلمان اروپا و پارلمان های کشورهای مختلف اروپایی به تجربیات 
من افزود و موجب شد شناخت عمیق تری از موضوعات مربوط به حقوق بشر پیدا کنم و 

به پرسش هایم تعمیق بخشم.
با تکیه بر این تجارب به نگارش و تدوین دو کتاب »سازمان بین المللی کار و نقض حقوق 
بنیادین کار در ایران« در سال ۱۳۸۸ و »سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران« 

در سال ۱۳۹۰پرداختم. 
در پی این تحقیقات عالقمند شدم به بررسی دقیق زمینه ها و عواملی که موجب نابودی 

عدالت خانه در ایران شدند بپردازم. 
به این ترتیب مجموعه چهار جلدی عدالتخانه و ویرانگرانش انتشار یافت که حاصل یک 
تحقیق جامع و گسترده پنج ساله بود. کتاب حاضر که تدوین و انتشار آن نزدیک به دوسال 

طول کشید، جلد پنجم این مجموعه است. 
در مجلد هــای قبلی این مجموعه، چگونگی اســتقرار نظام اســالمی و ویران ســاختن 
عدالتخانــه را توصیف کردم و همزمان با تشــریح و تصویر ایــن روند قهقرایی، در مورد 
چهره های مؤثر قضایی و امنیتی که طی چهار دهه گذشته، این روند را سازماندهی و تسریع 

کردند روشنگری کردم.   

در نوشته  ی حاضر به تشریح وجه دیگری از نابودی عدالت در میهن مان می پردازم که کم تر 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدون توجه به  این بخش، فاجعه ای که نظام اسالمی 

رقم زده به درستی دیده و درک نمی شود.  
این وجه مهم، توصیف چگونگی و سازوکار سرکوب وکال، توقف فعالیت  کانون وکال و 
نابودی جمعیت حقوقدانان و تشکل های حقوقی مترقی است. اضمحالل این تشکل ها 
که می توانستند سد و مانعی در مقابل ویرانگری هولناک دستگاه قضایی قرون وسطایی 
باشــند، موجب بی دفاع شــدن احاد مردم در برابر هجوم بی ســابقه  حاکمان جدید به 

ابتدایی ترین حقوق شان و رشد روزافزون فساد و جنایت در ایران شده  است.  
بــرای فهم دقیق مســخ و فروپاشــی کانون وکال، کتاب حاضر بــه موضوعات متفاوت و 

مکملی می پردازد. 
در آغاز، به تاریخچه شکل گیری این کانون و چگونگی استیفای حق استقالل آن 	 

کنم. سپس به نقش کانون در دوران انقالب و آغاز استحاله  ی قهقرایی آن  نگاه   
در نظام جدید و به ویژه پس از سرکوب خونین سی خرداد ۱۳۶۰ می پردازم.



بخش دوم کتاب، تحلیل استراتژی  نظام اسالمی برای راه  اندازی یک کانون وکالی 	 
مطیع و سربه راه را در بر می گیرد. در این متن، کنترل مداوم و تصفیه و پیشبرد سیاست 

موازی سازی برای کانون وکال و تضعیف و تحقیر آن مورد بررسی قرار می گیرد.  
تشریح چگونگی کنترل فعالیت های حقوقی از طریق دستگاه های نظارتی امنیتی و 	 

قضایی و ایجاد تشکل های حقوقی ی نظامی و شبه نظامی و ایدئولوژیک، فرآیند 
دگردیسی کانون وکال را نشان می دهد.

سومین بخش به نکاتی می پردازد که باعث تسهیل و پیشرفت سیاست نظام اسالمی 	 
در نابودی استقالل وکال و دست آور دهای جامعه ی حقوقی و دور شدن کانون وکال 
از اهداف اولیه آن شده است. در این چشم انداز به پذیرش قدم به قدم ایدئولوژی 
حاکــم و عادی ســازی این پذیــرش و عقب نشــینی از وظایف حرفــه ای پرداخته  

می شود که در نهایت منجر به همراهی با حاکمان می گردد.
بخش چهارم تبعات منفی اضمحالل استقالل وکال مورد بررسی قرار می گیرد که 	 

هزینــه ی ســنگین آن را وکالی مبــارز، موکالن شــان و در نهایت همه مــردم ایران 
می پردازند. 

دیگر موضوع محوری این کتاب، نگاهی است به پیوند دستگاه قضایی و امنیتی با مقوله 
وکالت در ایران. این مهم از طریق بررســی سوابق کسانی که در سیاه ترین روزهای تاریخ 
میهن مان ســکاندار سرکوب در جامعه بودند و امروز جامه وکالت به تن کرده اند، انجام 
شده است. خواننده از این طریق با چگونگی هجوم هزاران قاضی جنایتکار، شکنجه گر 

و پاسدار و بسیجی به نهاد وکالت آشنا می شود. 
این کتاب می تواند به شــکل های مختلف خوانده شــود. خواننــدگان می توانند همه ی 
بخش های آن را بخوانند و یا از آن به عنوان مرجع برای آشــنایی با روند نابودی کانون 

وکال و چگونگی تسخیر آن از سوی جمهوری اسالمی استفاده کنند.  

در پایان این مقدمه، مایلم بر این نکته تأکید کنم که از تجربیات و نقطه نظرات وکالیی 
همچون خانم ها و آقایان شیرین عبادی،  مهرانگیز کار ، هدایت  الله متین دفتری، عبدالکریم 
الهیجــی،  محمدرضا روحانی، و بســیاری دیگر عزیزان که خــود از نزدیک درگیر این 

مشکالت بودند بهره شایان برده ام. از همه ی آن  ها سپاسگزارم.  
ایرج مصداقی





نگاهیبهتاریخچهی
کانونوکالیدادگسرتیایران

انقالب مشروطه در مردادماه سال ۱۲۸۵ به وقوع پیوست. در زمان وزارت عدلیه مرحوم 
حسن پرینیا )مشری الدوله( -که خود دانش آموخته علم حقوق در روسیه بود - در سال 
۱۲۸۷، کمیســیون تنقیح قواننی تشکیل شد. وظیفه این کمیسیون، که بعداً »اداره تنقیح 
قواننی« نامیده شد، تدوین قواننی جدید و روزآمد از طریق ترجمه قواننی خارجی بود. در 
زمان وزارت ذکاءالملک فروغی اداره تنقیح قواننی، »قانون اصول تشکیالت عدلیه و 

محاضر شرعیه و حکام صلحیه« را از تصویب کمیسیون عدلیه گذراند.۱ 
حسب این قواننی، وکال موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه، امتحان وکالت 
دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگریند. امتحان، برابر آینی نامه ای که به تصویب 
وزارت دادگسرتی رسیده بود، انجام می شد و کمیسیون، عالوه بر امتحان، دایره ویژه ای 
جهت بررســی صالحیت متقاضیان تشــکیل داد. وکالت تا آن روز قید و شرط خاصی 
نداشت و همه می توانستند وارد این شغل شوند، لذا این امر مورد نظر کمیسیون تنقیح 
قواننی قرار  گرفت تا از ورود افراد بی اطالع از رموز وکالت- که باید، هم سطح قضات، 
ســواد فقهی و، با انقالب مشروطه عالوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می  داشتند- 
جلوگــریی کند. این امر موجــب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شــد که فرد 

خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.

1-https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90189
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از نکات ظریفی که در این آینی نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکال از نظر ســطح 
سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید شده در محاکم بود. وکال به سه درجه تقسیم 

شدند:
با حق حضور در عموم محاکم، خصوصاً دیوانعایل کشور؛. ۱
با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف؛. ۲
با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.. 3

اشکال عمده آینی نامه، تأیید این مراتب به وسیله دادگسرتی بود و عالوه بر امتحانی که 
زیرنظر وزارت دادگسرتی بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگسرتی بود که 
به دلخواه می توانســت از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخســتنی چالش میان 
وزارت دادگسرتی و جامعه وکال بود. اعرتاضات وکال در زمینه های مختلف ادامه داشت 
تا این که در سال ۱۲۹۶ شمسی، در زمان وزارت مرحوم مریزا اسماعیل خان ممتازالدوله، 
آینی نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آینی نامه های سابق نسخ شد و مواد امتحانی 
در سه مورد امال و انشا فارسی، مسایل فقهی )از معامالت و قضاء و شهادات و حدود 
و دیــات درحــد فهم قضایــی( و قواننی مملکتی انجام می شــد، که مربــوط به وزارت 
دادگسرتی بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی )از 
تهیه دادخواســت و شــکواییه و دفاع( در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون 
کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکال بود. باوجود 
همه این تالش ها، وکال مطابق ماده ۱۹ این آینی نامه۱ کماکان جزیی از دادگسرتی بودند.

زمانی که فریوز مریزا نصرت الدوله وزیر دادگســرتی بود، ماده3 آینی نامه وکالت به شــرح 
زیر اصالح شــد: تقاضانامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیســیون 
شــود- وزارت عدلیه مکلف اســت قباًل راجع به اخالق و امانت و دیانت و شرافت و 
پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی نموده و، پس از احراز موجودیت شرایط اخالقی، 
اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد. این ماده وکال را مطیع وزیر دادگسرتی می نمود و حق 

دفاع، از ترس تمدید نشدن پروانه از بنی رفته بود.
با وقوع کودتای سوم اسفند و تغیریات سیاسی در جامعه آن روز، وکالی دادگسرتی در 
تریماه ۱3۰۰هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواست های صنفی خود را طی 
پنج ماده به اطالع وزیر دادگسرتی رساندند. وزارت دادگسرتی با تشکیل نخستنی مجمع 
موافقت کرد و تریماه ۱3۰۰را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکال دانست. این 
وضع تا آبان ماه ۱3۰۴و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا این که مرحوم 

۱-مــاده ۱۹: اعطای تصدیق نامه از طــرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره 
داوطلبــان تحقیقــات کافیه نموده و اگر اخالق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می دانســت 

تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.
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علی اکرب خان داور به وزارت دادگســرتی رســید. مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از 
طریق عدلیه برای تکمیل تحصیالت خود به سوئیس رفته بود. وی با بازگشت به ایران، 

در شهریور ۱3۰۰، تصدیق نامه وکالت گرفت. 
وزارت عدلیه مرحوم علی اکربخان داور، با شناختی که از دادگسرتی اروپا تحصیل پیدا 
کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه ۱3۰۵ اخذ کرد. 
کمیسیون ویژه منصوب از سوی داور، نخستنی قانون تشکیالت عدلیه را نوشت و با تأیید 

رضاشاه از اردیبهشت ماه ۱3۰۶ به اجرا درآمد. 
برابر قانون اصول تشکیالت دادگسرتی، وکالی عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکالی 
رســمی؛ وکالی موقــت و وکالی اتفاقی. وکالی رســمی کســانی بودند کــه از عهده 
امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکالی موقت افرادی بودند، که به 
لحاظ عدم حضور وکیل رســمی دادگســرتی محل طرح دعوی، در اول هر سال از میان 
افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند و به مدت یک سال مجاز به وکالت 
بودند. وکالی اتفاقی هم کســانی بودند که در ســال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت 

عدلیه می توانستند در پرونده ای وکالت اتفاقی داشته باشند.
مرحــوم داور مــاده ۱۵۰ اصول تشــکیالت عدلیه ۱را برابر قانون حــدود اختیارات خود 
تصویب کرد که این ماده را باید ســنگ بنای اســتقالل کانون و یا حداقل به رســمیت 
شناخنت تصمیمات وکال دانست. جامعه وکالت نیز علی رغم مخالفت بعضی از وکال، 
شــش نفر را به عنوان اعضاء کمیســیون تعینی و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش 
نفر عبارت بودند از: جالل الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد 

شریعت زاده، آقا سیدهاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.
این هیأت توانســت در تریماه ۱3۰۹، عالوه بر کسب استقالل ضمنی، مقدمات تشکیل 
کانون وکال را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکال زیر نظر اداره ای بود به عنوان »اداره 

احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه« و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پرینیا بود.
پرینیا، همانند سایر اعضای خاندان پرینیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او 
تا توانست به مجموعه نوپای وکال کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که 
کانون وکال تأسیس شود. مرحوم پرینیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به 

۱- ماده ۱۵۰: اصول تشــکیالت عدلیه: برای دادن اجازه نامه وکالت رســمی و موقت از تاریخ افتتاح 
عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شــد: وزارت عدلیه کمیســیونی از شــش نفر در مرکز تعینی 
خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بنی اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی 
را که دارای اطالعات کافیه و صحت عمل تشــخیص می دهد با رأی مخفی برای وکالت رســمی یا 
موقت تعینی و به وزیر عدلیه اطالع می دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که الاقل چهار رأی صحت و 
اطالعات آن ها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد ۱3۱ و ۱3۲ عمل نمایند 

اجازه خواهد داد.
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منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکال 
تأمنی هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شــد ســایر وکال هم اجباراً مبلغی 
برپدازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه بیست 
آبان ۱3۰۹، کانون وکال رســماً، با حضور علی اکربخان داور، تشــکیل شد. در این جلسه 
عالوه بر وکال، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. 

داور در نطق تاریخی خود از جمله گفت: 
 ...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه )پرونده( باشد 
و قاضی تنها روی دوســیه حکم نمی دهد بلکه عامل مؤثــری در این مورد وجود 
دارد که آن موضوع وکالی مدافع اســت که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و 
قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که 
در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون این که وکیل خوب تهیه شود، تهیه 

عدلیه خوب محال است...۱
در منت مصوب کمیســیون، دادگاه ها همچنان می توانســتند به مجازات انضباطی وکال 
برپدازند. عالوه بر آن می بایستی بر توان وکالتی آن ها نظارت و در صورت لزوم به مجمع 
. وزارت عدلیه هم چنان می توانســت  رســمی وکال و اداره امور قضایی گزارش 
نســبت به ســوءاخالق و سوءرفتار وکال تحقیق نموده و در صورتی که آن ها را متخلف 
تشــخیص می داد از مجمع رسمی وکال می خواســت تا نام این افراد را از لوحه اسامی 

وکالی رسمی حذف کند. 
این ها حکایت از آن می کردند  که وکال علریغم استقالل حرفه ای مرسوم مشاغل آزاد، در 
ساختار رسمی دادگسرتی سازماندهی شده بودند، کما این که اعطای اجازه وکالت در 

اختیار کمیسیون شش نفره منصوب وزارت عدلیه قرار داشت.

با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، 
حامــی اصلــی کانون وکال در اوج قدرت رضاشــاه از بنی رفت امــا تداوم حرکت وکال 
و درخواســت اســتقالل کامل و تعینی هیأت مدیره از بنی وکال ادامه یافت تا این که در 

شهریور ۱3۱۴ قانون وکالت در دوران وزارت دکرت محسن صدر از تصویب گذشت.
از نخســتنی اقدامات دکرت احمد متنی دفرتی به عنوان وزیر عدلیه، اصالح قانون وکالت 
بود. با اصالحاتی که متنی دفرتی کرد، وکالت دادگســرتی که در قانون قبلی دارای پنج 
درجه بود، دارای ســه درجه شــد. در قانون پیشنی، کســانی که سابقه سه سال قضاوت 
داشتند می توانستند وکیل شوند اما در قانون جدید این شرط به پنج سال افزایش یافت. 

1-http://icbar.info/DYN/72
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همچننی در قانون جدید که در بیست و پنج بهمن ۱3۱۵به تصویب رسید، استادان حقوق 
می توانســتند در صورت اجازه وزارت معارف، همزمان با تدریس، به حرفه وکالت نیز 
اشتغال داشته باشند. سرپرستى وکالی مبتدى و تنظیم دوره آزمایش آن ها را نیز به وظایف 

کانون وکال افزود.
صرف وجود ماده ۴۷ که مقرر می داشت »وزیر عدلیه می تواند پس از آنکه به وسیله دفرت 
بازرسی و تشکیالت وکال یا به وسیله کانون وکال و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و 
رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال 
وکیل مزبور به وکالت تا تعینی تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکال و یا موجب ضرر 
برخالف حقی برای اشــخاصی باشــد او را از شــغل وکالت معلق دارد« می توانســت 

وکالی دادگسرتی را مطیع خواسته های سیاسی و اداری وزیر دادگسرتی کند. 
هرچند استقالل کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، اما از نظر مایل استقالل پیدا 
کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکال تا نیل به اهداف عایل، یعنی استقالل 
همه جانبه بود. برابر ماده ۲۰ همنی قانون۱، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ای سرپده 

شد  که دارای پروانه وکالت بودند.
ماده ۲۱ مقرر می داشــت که »انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است، رئیس 
کانون ممکن است از مستخدمنی قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود«. و ذکری 

از انتخاب رئیس از میان وکالی عدلیه نبود. 
در تاریخ هفت اســفندماه ۱33۱، دکرت مصدق که دکرتای حقوق و نیز پروانه وکالت در 
محاکم ســوئیس داشــت، به اســتناد الیحه اختیارات که اخذ کرده بود، با مساعدت و 
همکاری عبدالعلی لطفی وزیر دادگسرتی الیحه استقالل کانون وکال را در بیست و سه 

ماده تنظیم کرد و در تاریخ سیزده اسفند ۱33۱ به کلیه محاکم ابالغ شد.۲
یک هفته بعد، یعنی در تاریخ بیســت و یک اســفند ۱33۱، هیأت مدیره کانون وکال از 
طرف وکالی دادگســرتی انتخاب شــدند. در همنی جلســه، مرحوم سیدهاشم وکیل، از 
وکالی خوش نام و مربز دادگســرتی، به ســمت اولنی رئیس هیأت مدیره کانون وکالی 
مســتقل از دادگسرتی انتخاب شــد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور 

پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.
یک هفته پس از تصویت الیحه اســتقالل کانون وکال، شادوران لطفی با اطالع قبلی 
به جلسه هیأت مدیره کانون وکال می روند. وکال از او سپاسگزاری می کنند که در پاسخ 

۱-ماده ۲۰ قانون وکالت: کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب 
از پنج ایل دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بنی وکال انتخاب می کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی 

االمکان از وکالی درجه اول یا دوم باشند.
2-www.pezhvakeiran.com/pfiles/sanad2.pdf



6
نگاهی به تاریخچه ی کانون وکالی دادگسرتی ایران

می گوید کــه اقــدام او »در انجام منظور وکال البته از روی عقیــده و وظیفه بوده ...« و 
اصرار می کند که »آن چه بیش تر مورد لزوم است آینی نامه همنی قانون استقالل است که 

آقایان باید در تهیه آن تسریع نمایند...« 

کانون وکال روز دهم تریماه ۱33۲ آینی نامه را تنظیم کرد و برای تصویب به شادروان لطفی 
وزیر دادگسرتی پیشنهاد کرد. این آینی نامه روز بیست و سه تری مشتمل بر هشتاد و چهار 

ماده و پنج تبصره به تصویب عبدالعلی لطفی رسید.
با وقوع کودتای بیست و هشت مرداد و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در 
زمان نخست وزیری دکرت محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر 

تصویب شده بود، مورد بازبینی مجلس قرار گرفت. 
الیحه استقالل کانون وکال در تاریخ بیست و چهارم اسفند ۱333، بدون ایراد، تصویب 
و مجدداً ابالغ شد تا کار تهیه نهایی الیحه استقالل مسری مجلس را بپیماید. سرانجام، 
در پنج اسفند ۱333، کمیسیون مشرتک مجلسنی سنا و شورای ملی سابق استقالل کانون 
وکال را، با هزار و ســیصد و هشــتاد و نه ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این الیحه در 

تاریخ بیست و یک فروردین۱33۴ رسماً ابالغ شد.

ایــن کانون تا مقطع انقالب ضد ســلطنتی فراز و نشــیب های بســیاری را طــی کرد اما 
محمدرضا شاه در اداره کانون وکال دخالت نکرد و نکوشید استقالل آن را از بنی بربد. 



کانونوکالوحقوقدانان
وهمراهیباخمینیدردورانانقالب

در انتخابات دوره نوزدهم کانون وکالی دادگسرتی که در تاریخ بیست خرداد ۱3۵۷ برگزار 
شد »وکالی پیشرو« به پریوزی چشمگریی دست یافتند. از هشت کاندیدای معرفی شده 

توسط گروه پیشرو، شش نفر به هیأت مدیره راه یافتند.
گروه جامعه وکال نیز شــانزده کاندیدا معرفی کرده بود که شــش نفر آن هــا رأی آوردند. 
سرانجام منتخبنی کانون وکال که »هیأت مدیره کانون وکال« را تشکیل می دادند به شرح 

زیر معرفی شدند. 
هدایت الله متنی دفرتی ) گروه پیشرو- ۶۶۸ رأی(، حسن نزیه ) گروه پیشرو- ۶۶۵رأی(، 
محمدرضا جالیل نائینی ) مؤتلفنی جامعه وکال- ۶3۰ رأی(، محسن پزشکپور ) همفکران 
مســتقل- ۶۲۴ رأی(، صارم الدین صادق وزیری ) گروه پیشــرو- ۶۱۷ رأی(، محمدتقی 
دامغانی ) گروه پیشــرو- ۵۹۸ رأی(، محمود معینی عراقی ) گروه پیشــرو- ۵۶۶ رأی(، 
مسعود اعتصام )جامعه وکال- ۵۵۸ رأی(، عبدالحمید اردالن )همفکران مستقل- ۵۵۰ 
رأی(، اســماعیل زاهد) همفکران مســتقل- ۵3۵ رأی(، عبدالکریم انواری ) همفکران 

مستقل- ۵3۲ رأی(، ویل الله شهاب فردوس ) همفکران مستقل- ۵۱۴ رأی(. 
اعضای علی البدل هیأت مدیره نیز به این شرح انتخاب شدند:

علی هاشــمیان ) جامعــه وکال- ۴۹۴ رأی(، فیض مهدوی ) جامعــه وکال- ۴۶۹ رأی(، 
جواد رضوی ) گروه پیشرو- ۴۶۵ رأی(، جهانگری امریحسینی ) جامعه وکال- ۴۵۸ رأی(، 
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ابوالفضل ساغر یغمایی ) جامعه وکال- ۴۵۸ رأی(، علی شاهنده ) گروه پیشرو- ۴3۸ رأی(
در واقع برای اولنی بار کسانی که با حکومت پهلوی مخالف بودند در کانون وکال اکثریت 

یافته و اداره ی کانون را به دست گرفتند. 

متأســفانه بســیاری از اعضای هیأت رئیســه کانون وکال و حقوقدانان عضو این کانون، 
همچون گروه های سیاسی درگری انقالب ضد سلطنتی بودند. آن ها بدون توجه به ماهیت 
خمینی و دیوی که تنوره می کشــید، با حمله به نظام ســلطنتی و هماهنگی با نریوهای 
ارتجاع و عدم توجه به راه حل های بینابینی که آمادگی آن در نظام سلطنتی دیده  می شد در 
ایجاد زمینه ی الزم برای به قدرت رسیدن عقب مانده ترین اقشار جامعه که سیاه ترین افکار 

را نمایندگی   نقش داشتند.
آن ها در سال سیاه ۱3۵۷ نه تنها در مورد روحانیت مرتجعی که می رفت زمام امور را به 
دست گرید روشنگری نمی کردند بلکه به حمایت از خمینی نیز برخاسته بودند و دفرت کانون 

وکال یکی از محل های اصلی تحصن و اقدامات اعرتاضی بود. 
تلگرام زیر از طرف وکالی دادگســرتی به حضور حضرت آیت الله العظمی خمینی 
مخابره شده است. پیشگاه مبارک قائد عظیم الشأن جهان اسالم امام خمینی دام ظله. 
ضمن اظهار تنفر از همدستی حکومت های عراق و کویت با تجاوزگران به حقوق 
ملت های منطقه در اسائه ادب به پیشگاه آن رهرب معظم، هجرت دوباره آن حضرت 
را که گشــاینده راه نوینی در تکامل مبارزات حق طلبانه جامعه اســالمی است ارج 
نهاده به امید آنکه این گام نیز درس تازه ای برای همگان بوده و استقرار نظام های 

عادله انسانی را در کشورهای اسالمی تسریع نمایند. 
مهدی انصاری، اســعد ایران زاده ، ]کاظم[ اصفهانی، بیژن ایزدی، ســیدضیاءالدین 
طباطبایی، ناصر بحرینی، علی پرهیز، نورعلی تابنده، محمد تابان، ]محمد حسنی[

جوزقــی، احمد جاویدتاش، جواد حافظی، حمید حاتمی، ســیدمحمد خامنه  ای، 
ســیدمصطفی درچه زاده، نادر ذوالفقاری، ابوالقاســم رضوانی، سیدرضا زواره ای ، 
]ســنابرق[زاهدی، محمــد ســتایش، فرهنگ ســیدرودی، یوســفعلی شــهریاری، 
سیدســعید شــریعت پناهی، عبدالصاحب شــریازی، منوچهر صداقت نــژاد، احمد 
صدرحاج ســیدجوادی، محمدعلی صفی زاده شبســرتی، هوشــنگ عیسی بیگلو، 
معنی الدین غیاثی، فرخ فقیه زاده، اعال کشاورز، پرویز کیهانی، علی کمایل، محمدتقی 
کمایل، سیدحســن کریمی گلکار، اکرب الجوردی، کاظم ماهیار، اسماعیل مشایخ، 
ناصر موســوی، عبدالمناف موســوی، رضا محمدیان، شــهرام مدرس، محمدباقر 
مریســراجی، علــی مهرگانی، حســنی مهرپور، حســن نزیــه، مرادجان نــوروززاده، 
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محمدحسنی نفیسی فرد، ]ابوالقاسم[ وزیرنیا، صدر واثقی.۱
 آن ها به همنی بسنده نکرده و از ژیسکاردسنت خواستند که رفتاری متناسب با »شخصیت 

واالی« روح  الله خمینی داشته باشد. 
حضرت ژیسکاردسنت رئیس جمهوری فرانسه - پاریس

اقامــت رهــربی ملــی و مذهبی مــردم ایران و پیشــوای شــیعیان جهــان حضرت 
آیت الله العظمی امام خمینی در کشور شما موجب خوشوقتی ما وکالی دادگسرتی 
است از آن جناب و ملت فرانسه انتظار داریم احرتام و رفتاری متناسب با شخصیت 

واالی معظم له درباره ایشان اعمال گردد. 
]کاظــم[ اصفهانی، ]ســید علی[ آل داود، رحمت امیدواری، هادی اســماعیل زاده، 
]مجید[ آریافر، بیژن ایزدی، اسعد ایران زاده، سیداحمدی، مهدی انصاری، محمود 
بنی نجاریان، محمد بابکی راد، منوچهر بحرینی، علی پرهیز، ناصر تیموری، هادی 
تفنگچــی، محمد تابان، دکــرت نورعلی تابنده، صادق تقوایــی، احمد جاوید تاش، 
]محمد حسنی[ جوزقی، حمید خاتمی، جواد حافظی، سیدمحمد خامنه  ای، جواد خادم، 
آذر خدیوپور، سیدمصطفی درچه زاده، دبری رحمانی، ابوالقاسم رضوانی، محمدجواد 
رضوی، ســیدرضا زواره ای، ]ســنابرق[ زاهــدی، منوچهر زمانی، محمــد زارعی، 
محمد ستایش، محمود سجادی، حسنی سعدی، مهدی شاملو محمودی، مصطفی 
شریعت، یوسفعلی شهریاری، عبدالصاحب شریازی، ابراهیم شفیعی نسب لنگرودی، 
سعید شــریعت پناهی، ناصر صدرالحافظی، احمد صدرحاج سیدجوادی، منوچهر 
صداقت نــژاد، محمدعلی صفی زاده شبســرتی، مصطفی ضیایی، ســیدضیاءالدین 
طباطبایی، ناصر طاهری، طبیبی، مرتضی علیزاده طباطبایی، هوشنگ عیسی بیگلو، 
معنی الدین غیاثی، فتاحیان، فرخ فقیه زاده، محمدتقی کمایل نیا، حســنی کاشــانی، 
کاشــفی، اعال کشــاورز، علی کمایل، پرویز کیهانی، سیدحسن کریمی گلکار، اکرب 
الجــوردی، عبدالله میمنت، کاظم محصل افشــار، رضا محمدیان، ملکی، شــهرام 
مدرس، کاظم ماهیار، عبدالمناف موسوی، اسماعیل مشایخ، محمدباقر مریسراجی، 
حســنی مهرپور، علی مهرگانی، مرادجان نوروززاده، محمدحســنی نفیسی فرد، دکرت 

فرج الله ناصری، صدر واثقی، ]ابوالقاسم[ وزیرنیا، اسماعیل یزدپور.۲

حســن نزیه روز بیســت و شش دیماه ۱3۵۷ همزمان با خروج محمدرضاشاه از ایران، به 
عنوان رئیس کانون وکال در نوفل لوشاتو با خمینی دیدار کرد و پشتیبانی خود و کانون وکال 

۱-روزنامه آیندگان، ۲۹ مهر ۱3۵۷. 
۱-روزنامه آیندگان، ۲۹ مهر ۱3۵۷. 
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را از وی و انقالبی که هدایت آن را در دست داشت اعالم کرد. 
روزنامه لوموند خرب داد که نزیه پنج بار با خمینی دیدار کرده است. وی در دیدار با خمینی 
با ساده  اندیشــی مفرط پیشنهادهای متفاوتی درباره ی دستگاه قضایی موجود و طرز کار 
آینده آن، وزیر دادگســرتی جدید، ضرورت تشــکیل هیأت های مشاوره و برنامه ریزی در 
پاریس و تهران در زمینه مسایل اجتماعی مایل-قضایی و امنیتی، و جلوگریی از بروز و 
توسعه مشکالت، تشکیل کمیسیون بررسی قواننی موجود و تنظیم قواننی جدید، تدارک 

انتخابات آینده در ایران، جمع آوری اسناد و مدارک و شواهد جنایات شاه، ارائه داد. 
خمینی که حمایت کانون وکال را مهم و تعینی کننده ارزیابی می کرد به منظور جلب نظر 
نزیه بدون آن که پاسخی به درخواست های او دهد فریبکارانه گفت: »انقالب ما مربوط 
به همه گروه هاســت نه یک شــخص یا یک گروه. همه عالقمندان به مملکت و اسالم. 
برخی از پیشنهادها هنوز وقتش نرسیده است، باید به همه گفت که کار نهضت مثل این 
می ماند که یک لشــگر اجنبی حمله کرده،ما آن ها را بریون کردیم، حاال نوبت نوســازی 

است.« 
وقتی خمینی یادآور شد که آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب 
تضمنی خواهد شــد و در عنی حال اضافه کرد مشــروط بر این که لطمه ای به منافع ملت 
وارد نسازد؛ نزیه خام خیاالنه از در توجیه درآمد و گفت که خمینی با اظهار این شرط به 
احزاب سیاسی فکر می  کند که برای خارجی فعالیت دارند و این امری است که هیچ کشور 

مستقلی نمی پذیرد. 
دیدار نزیه به عنوان رئیس کانون وکال با خمینی و مشارکت فعال این کانون در انقالب، 
به لحاظ حقوقی ضربه سنگینی به نظام سلطنتی وارد کرد. روز اول بهمن ۱3۵۷، سی و 
هفت وکیل دادگسرتی به همراه خانواده زندانیان سیاسی به تحصن هشت روزه خود در 
طبقه ی سوم کاخ دادگسرتی پایان دادند. این تحصن در روزهایی بود که شاه کشور را ترک 
کرده و خمینی در تدارک بازگشت به ایران و به دست گرفنت قدرت بود. تحصن کنندگان 

عبارتند از: 
اســعد ایران زاده، محمد آقایی، قدرت احمدی خرم آبادی، رضا اطهری، محمد امریزاده، 
هادی اســماعیل زاده، محمد بابکی راد، حســن بیگلری، پرویز تابشــیان اصفهانی، دکرت 
محمدعلی ترابــی، احمد جاویدتاش، داریوش حافظی پــور، جواد حافظی، محمدتقی 
دامغانی، محمدجواد رضوی، محمد زارعی، ویل الله زمانی، مسعود زیادبخش، ابوالقاسم 
ستاریان، اکرب سنمار، محمد ستایش، فرهنگ سیه رودی، لطف الله سجادی دوست، فتاح 
سپهی، مصطفی شریعت، هوشنگ عیسی بیگلو، محمدعلی صفی زاده شبسرتی، معنی الدین 
غیاثی، بهمن کشاورز، هدایت الله متنی دفرتی، عبدالمناف موسوی، رضا معتمدی، محمد 
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مدرسی تربیزی، محمدرضا متنی نژاد، صدر واثقی، اکرب هندی زاده و علی هاشمیان. ۱
در گردهمایی زندانیان سیاسی و مردم برای آزادی زندانیان سیاسی، دکرت  کاکوان و خلیل 
آذر وکالی دادگسرتی و چند تن از خانواده های زندانیان سیاسی مطالبی را خطاب به مردم 
خواندند و قطعنامه کانون وکال توسط احمد جاویدتاش وکیل دادگسرتی خوانده شد.۲

منت این قطعنامه به شرح زیر است:
ســپاس بی پایان کانون وکالی دادگســرتی و خانواده های زندانیان سیاسی به همه 
حاضرین در اجتماع امروز که برای حمایت از زندانیان سیاسی قدم رنجه فرموده اند. 
ما همگان و هم صدا به همه حاضرین با ستایش و تعظیم انقالب مقدس ایران و 

رهربی حضرت آیت الله خمینی اعالم می داریم:
کلیه زندانیان سیاسی بایستی بدون هیچ گونه قید و شرط فورا آزاد شوند.. ۱
با تأکید آنکه بازداشت، زجر، شکنجه و محاکمه زندانیان سیاسی غریقانونی . ۲

بوده کلیه عاملنی و مســببنی این بازداشت ها، شکنجه ها و محاکمات بایستی 
محاکمه و مجازات شوند.

با تأکید مجدد بر غریقانونی بودن رژیم شاه، هرگونه سازش با امرپیالیست ها و . 3
مزدوران داخلی آنان را محکوم کرده و تا وصول به آرمان های نهضت ملی از 

پای نخواهیم نشست.3
در دوران یادشده صارم الدین صادق وزیری که یکی از رادیکال ترین وکال بود و از جمله 
هواداران دکرت مصدق و سابقه  زندان داشت، تالش بسیاری برای پرهیز دادن کانون وکال 
از غلتیدن به مســایل سیاســی به خرج داد اما موفقیت چندانی حاصل نکرد. او در این 
دوران جزو نادر وکالی رادیکال و ضد سلطنت بود که مجیز خمینی را نگفت و تنها روی 
حقوق ملت ایران تأکید کرد. او مدعی بود کانون وکالی دادگســرتی یک ارگان صنفی 
اســت و فعالیت هــای آن بایــد در چارچوب قانون و کارهای حقوقی باشــد و لزومی به 
دخالت کانون در امور سیاسی نیست. فعالیت کانون وکال در چارچوب قانونی و حقوقی 
خودبخود دارای نتیجه سیاسی و نتایج حقوقی و حقوق بشری هم خواهد بود. کانون وکال 
نبایستی مانند یک حزب سیاسی عمل کند، هرچند اعضای کانون می توانند بدون استفاده 

از این کانون صنفی، به فعالیت سیاسی علیه نظام سلطنتی ادامه دهند. 

در دیماه ۱3۵۷ وقتی قرار شــد وکال به عنوان یک دســته و گروه با لباس متحد الشــکل 
رســمی وکالت در اطراف کاخ دادگســرتی تظاهرات و راهپیمایی کنند، این صارم الدین 

۱-روزنامه کیهان، دوشنبه ۲ بهمن ۱3۵۷. 
۲-روزنامه آیندگان، ۲۵ دیماه ۱3۵۷. 

3-روزنامه اطالعات، ۲۶ دیماه ۱3۵۷.
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صادق وزیری بود که با این حرکت مخالفت کرد و یک تنه در برابر آن ایستاد. از آن جایی 
که او خزانه دار کانون وکال بود تأکید کرد که یک دینار برای تأمنی لباس وکال نخواهد داد. 
در جلسه ی هیأت مدیره حسن نزیه او را تهدید کرد که »بچه ها« او را کتک خواهند زد. اما 

او بر نظر خود که تاریخ صحت آنرا گواهی داد، ایستادگی کرد.
ســرانجام قرار شــد جلسه ای در ســالن اجتماعات کاخ دادگســرتی برگزار گردد و کسی 
صحبت نکند چرا که ایراد نطق و خطابه همراه با ابراز تمایالت سیاسی، ایجا د جبهه گریی 
بود و صالح دانســته نمی شــد. قرار بود فقط قطعنامه ای نوشته و خوانده شود. یکی از 
تنظیم کنندگان قطعنامه عبدالکریم انواری بود. اما برخالف پیش بینی های صورت گرفته 
در سالن اجتماعات کاخ دادگسرتی، آقایان نزیه و متنی دفرتی در حایل که هواداران خمینی 
از جمله ابوالقاسم ستاریان و سیدرضا زواره ای و... به در و دیوار عکس های خمینی را 

زده بودند سخرنانی کردند. 

متأســفانه اکثــر قریب به اتفاق حقوقدانان چنان تابع جو تــب و تاب انقالبی جامعه و 
خواست سقوط بی قید و شرط دیکتاتوری شاه شده بودند که حتی حقوقدان و نویسنده ی 
میهن دوستی همچون پرویز اوصیاء که پس از پریوزی انقالب به سرعت مزه عدالت نظام 
اسالمی را چشید نیز به توجیه شعار »حزب  فقط حزب الله« که یکی از انحصارگرایانه ترین 
شعارهای مذهبی بود می پرداخت. او در مقاله ی تحلیلی خود ضمن این که این شعار را از 

جمله »شعارهای ریشه دار اسالمی« خواند، در مورد انگیزه مردم از سردادن آن نوشت: 
در درون مردم، شاید نادانسته، این اندیشه می گذرد که اگر در دوره ی شاه نظام یک 
حزبی »رســتاخیز« شــبانه به دستور وی نظام رســمی تحزب در کشور و حکومت 
گشت، حزب دیگری از همان زمان در اعماق پنهان دل مردم جای داشت که اکنون 
می تواند آشکارا رایت بلند خود را بر افرازد: »حزب الله« در برابر »رستاخیز شاه«... 

یک حزب در برابر یک حزب، اما، ببنی! تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟!
وی سپس توصیه کرد: 

با این همه، به علت تفاوت ســطوح فرهنگی و فقدان زمینه ســلوک سیاســی، از 
سویی باید روشنفکران مذهبی، در رعایت و اجرای دستورهای رهربی، با توضیح 
مسئله و توجیه عامه و با گروه های قشری، روشن سازند که طرح این شعار به معنای 
محدود کردن آزادی گروه های عقیدتی دیگر نیست تا در عمل محیط مردمی آماده 
پذیرش و اجرای آن گردد. و از سوی دیگر، روشنفکران غریمذهبی باید، هنگامی که 
این شعار در مرحله ی مبارزه با تأکید توسط توده ی عام به کار گرفته می شود، به کار 
آیندی آن در پیشربد مبارزه در برابر دستگاه توجه خاص کنند و با شکیبایی از درگریی 
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برپهیزند. بنابراین، طرح این شعار مذهبی و ایمانی عام را نباید به معنای انحصار 
حزب واحد سیاسی خاص شمرد و یا به کار برد.۱

البته او بیست و هفت روز بعد که دیر بود، متوجه اشتباهش شد و در مقاله ی »رفراندوم 
تک گزینش« نوشت: 

باتوجه به مرگ »رژیم ســابق« تنها می توان » جمهوری اســالمی« را برگزید. راه 
دیگری نیست. نتیجه این می شود که به نظر طراحان این رفراندوم، ملت ایران بیش 
از دو دسته نیست: یا فقط »جمهوری اسالمی« می خواهند یا طاغوتی اند: از میان 
نظام های طاغوتی نیز فقط می توانند »سلطنت« را انتخاب کنند: رژیم مرده را! جز 
این اگر هر کس چیزی بخواهد، بیهوده می خواهد و بیهوده می گوید: زیرا رفراندوم 
انتخاب دیگری باز نگذاشــته است. زیرا اگر کسی به هر دلیلی، گمان کند که نظام 
دیگری جز این دو، مثــاًل »جمهوری دموکراتیک«، مثاًل »جمهوری دموکراتیک 
اســالمی«، به صالح مملکت اســت و بخواهد در رفراندوم شــرکت کند، یا باید 
در منت آن دســت بربد: یعنی رأی خود را مخدوش ســازد، یا آن که از شــرکت در 
رفراندوم بگذرد. در هر دو صورت، یعنی عماًل رأی ندهد، یعنی باید بنشیند و گذر 
آزادی را در جوی سیاســی کشــور ببیند. و آن کس، از میان مردم عادی که بخواهد 
به »جمهوری اسالمی« رأی دهد، از »جمهوری اسالمی« چه می داند؟ مجتهدین، 
مراجع تقلید، کدامیک از خطوط اصلی این جمهوری را روشن ساخته اند؟ سخن از 
حکومت دینی است. مردم عادی، اگر مخالف آن باشند نادانند - اما، آیا، موافقت 

آنان ناشی از دانایی است ؟... 
چنانکه در آغاز گفته شد، این رفراندوم سری و نتیجه انقالب را تماماً نادیده می گرید، 
ملت را هنوز به طرفداران سلطنت و حکومت اسالمی تقسیم می کند و مجایل در 

این میان برای تظاهر هیچ گونه عقیده دیگر باقی نمی گذارد.
چه می شد اگر اواًل نظام سلطنتی از موضوع رفراندوم دست کم دو انتخاب واقعی، 

»جمهوری« یا »حکومت اسالمی«، به مردم می داد ؟
شاید نتیجه فرقی نمی کرد - اما حرمت انقالب محفوظ می ماند و »بهار آزادی« 
چننی زود رنگ خزان نمی گرفت. اطالق »جمهوری« هیچ به معنای نفی اسالم 
نمی بود -بلکه به علت آزادی از هرگونه تقید و تعصبی، موجب شکوفایی بیش تر 

جنبه های انسانی و فرهنگ واال و غنی اسالمی می شد.
این رفراندوم چنان طرح شده که نتیجه آن اتفاق آراء برای »جمهوری اسالمی« را 
نشــان دهد - و نشــان خواهد داد: اما، آیا چننی نتیجه ای، از واقعیت نظرات مردم 

۱-روزنامه آیندگان، دوشنبه ۱۶ بهمن ۱3۵۷، صفحه ۸. 
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برمی خیزد یا از نحوه طرح ســؤال ؟ چه کسی نخواهد دانست، یا شکل ظاهری را 
با واقعیت امر یکی خواهد پنداشت ؟ آیا چننی شکل همه پرسی، پرسش واقعی از 
همگان است ؟ پاسخ آنان که در چننی رفراندومی رأی دهند، آیا پاسخ واقعی و مبتنی 
بر انتخاب آزاد اســت ؟ واقعیت اینست که هیچگونه آزادی انتخاب وجود ندارد: 
این رفراندوم، همه پرسی نیست، بلکه رسمی کردن نظامی است که در فوق و از فوق 
برای مردم انتخاب شده است. اگر جز این بود، انتخاب واقعی و آزادی واقعی در 

این»رفراندوم« می بود...۱

۱-روزنامه آیندگان، ۱۶ اسفند ۱3۵۷. 



عدالت در اندیشه ی خمینی و نزدیکانش متفاوت از آن چیزی بود که دنیای مدرن و متمدن 
می شناسد. به نظر وی عدالت با اجرای احکام شریعت که گاه با بریحمانه ترین مجازات ها 

همراه است تأمنی می  شد. 
در نگاه او که نظام اســالمی منبعث از آن اســت، معیارهای دوگانــه ای در امر قضاوت 
و عدالت و قواننی حاکم بر مردم جاریســت. درحایل که مردم موظف به رعایت قواننی 
اساسی و عرفی و مدنی و قواننی مصوب مجلس شورای اسالمی هستند اما نهایتاً مالک 
قضاوت، احکام شریعت و حکم ویل فقیه است نه قانون بشری. حتی در اساسی ترین حق 

انسان ها که همانا حق حیات آن هاست نیز همنی دوگانگی عمل کرده و می کند. 
به دستور او سخت ترین مجازات ها برای قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان اعمال می شد، 
در حــایل کــه طبق فتــوای او معتادان به تریاک در ماه رمضان در حایل که روزه هســتند 
می توانند به اندازه رفع نیاز که مقدار آن نیز مشخص نیست، تریاک بکشند. چرا که بسیاری 
از روحانیون به استعمال تریاک معتاد بودند. اما هنگام اجرای حکم اعدام و زندان در 
ارتباط با معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر، خمینی و دستگاه قضایی مورد نظر او صحبتی 

از شرع و موازین شرعی نمی کردند. 
در حایل که به حکم قرآن، رباخواری جنگ با خداست، نظام اسالمی بیش از چهار دهه 
به رباخواری مشغول است و بانک های آن باالترین میزان بهره و ربا را هم می دهند و هم 

عدالتدراندیشهیخمینیوروحانیت
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می گریند. در نگاه خمینی همه ی این ها با موضوع مصلحت و احکام ثانویه حل و فصل 
می شود. 

در هیچ یک از احکام و یا سخنان خمینی خطاب به قضات، رعایت قانون توصیه نشده 
اســت بلکه همیشه بر اجرای شــرع تأکید می کرد. برای مثال او در تاریخ دهم فروردین 
۱3۵۹در »تشــریح مقام  و اهمیت قضا در اســالم،« در دیدار با جامعه قضات به اتفاق 
رئیس دیوان عایل و دادســتان کل کشــور که به تازگی از ســوی وی انتخاب شده بودند، 

می گوید:
می  دانید که جمهوری ما اسالمی است. و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع 
است اسالمی نباشد، ما نمی  توانیم به جمهوری مان، جمهوری اسالمی بگوییم، و این 
باز جمهوری غری اسالمی می  شود. جمهوری اسالمی باید همه ی نهادهایی که دارد 
اســالمی باشــد. و از همه مهمرت قضا و قضاوت است، که باید روی موازین اسالم 

باشد.۱
برهمنی پایه و اساس است که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱3۶۷، به حکم 
خمینی و برخالف قواننی نظام اسالمی، هیأت های ویژه در سراسر کشور تشکیل شد و در 

ماه های مرداد و شهریور هزاران زندانی سیاسی قتل عام شدند. 
در واقع عملکرد نظام قضایی و دادگاه های انقالب اسالمی، از روز اول تشکیل آن ها که 
با نظر خمینی در بهمن ۱3۵۷ تشکیل شد و در جریان کشتار ۱3۶۷ به بلوغ خود رسید، 

تجسم عینی قضای اسالمی مورد نظر خمینی و فقهای شیعه بود. 
نه خمینی، نه خلخایل، نه قدوســی، نه آذری قمی، نه بهشــتی، نه موســوی اردبیلی و نه 
هیچ یک از اعضای شــورای عایل قضایی منصوب خمینی و یا حکام شرع منصوب از 
سوی او، آشنایی با مبانی علم حقوق نداشتند. چرا که خمینی اساساً باوری به علم حقوق 

و پیشرفت های بشری در این زمینه نداشت. 
اسدالله مبشری نخستنی وزیر دادگسرتی جمهوری اسالمی از ابوالفضل مریشمس شهشهانی 
نخستنی دادستان عمومی تهران که شخصاً در شب اعدام اولنی دسته از ژنرال های نظام 
سلطنتی در مدرسه رفاه حضور داشته نقل می کند که به رهرب خرب دادند که محکومنی را 
برای اعدام بسته ایم. آقای خمینی خودش تقریباً بلند شد و گفت: کسی هست این ها را 
بکشد یا خودم بیایم اگر عرضه ندارید؟! گفتند نه قربان! یعنی مثاًل قدم رنجه نفرمایید و 

محکومنی را تریباران کردند.۲
شــاهدان عینی به مبشری گزارش می دهند که جوخه اعدام از زندانیان سابقی هستند که 

۱-صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۲۱۷-۲۱۲.
۲-خاطرات دکرت اسدالله مبشری، تاریخ شفاهی ایران، حبیب الله الجوردی، دانشگاه هاروارد، تاریخ 

مصاحبه: جوالی ۱۹۸۴ ]تری ۱3۶3[، فرانسه، ص۵۸.
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در زندان صدمه دیده اند و برای اعدام به  لگن خاصره به پاینی روی اســتخوان محکوم 
تری می زنند تا محکوم با شکنجه بمرید. »رفتم قم گفتم آقای خمینی شما می دانید که در 
هر کشوری یک جور اعدام می کنند، علتش این است که این کسی که باید بمرید این قدر بد 
است که اجتماع بشری می خواهد این را طرد کند، می کشد معذلک می خواهد موقع مرگ 
آسان بمرید و حتی المقدور کمرت رنج بکشد. گفتم شما برپسید که این ها چطور تریاندازی 
می کنند. برایش تشریح کردم که  چطوری اعدام می کنند. ببینید چه رنج و دردی می کشد. 
بعد هم این اشــخاص ]جوخه اعدام[ با بشــر خونی هستند، با نوع بشر دشمنند، خیال 
می کنند بشر در حبس او مقصر بوده است. این غلط است. جوخه اعدام را از آدم های 

خوب تشکیل بدهند. اگرچه آدم خوب این کار را نمی کند. 
ادامه دادم: مهلت بدهند به محکوم به اعدام. شاید بخواهد وصیت بکند، توبه بکند، نماز 
بخواند. گفت: این ها اهل نماز نیســتند. پریمردی آنجا گفت غالمرضا نیک پی شهردار 
تهران قبل از اعدام نماز خواند. گفتم خوب یکی کافی است. هیچی دیگر بعد مسکوت 
ماند. بعداً این سبک کشنت از بنی رفت. ضمناً  بعد از اعدام هم عکس می انداختند، من 

خونخوارتر می شوند.«۱ قدغن کردم، دیگر نینداختند. دیدم مردم اصال  ً

خمینی خصم حقوقدانان بود و هرگز برای سیستم قضایی مورد نظر خود به آنان اعتماد 
نکرد. او طلبه های بیســت ساله  ای چون رئیســی و پورمحمدی را که فاقد هرگونه دانش 
حقوقی و تجربه ی قضایی و حتی حداقل تحصیالت فقهی بودند، بر بزرگرتین حقوقدانان 
ایران که چند دهه تجربه ی قضایی داشتند ترجیح می داد. او همچننی براساس فقه اسالمی 
دشــمن آینی دادرســی و قوانینی که آن ها را دســت و پاگری و غریالزم می دانست بود. در 
جریان سه حکم۲ جنایتکارانه ای که در سال ۱3۶۷ و در دهمنی سالگرد به قدرت رسیدن 
نظام والیی صادر کرد مخالفت خود را با آینی دادرســی و آن چه »قواننی دست وپاگری«  
می خواند به روشــنی نشان داد. او به دلیل همنی عدم اعتماد نسبت به حقوقدانان، پس 
از تصفیه های متعدد در باقیمانده  ی دادگسرتی، آن را عماًل در دادگاه های انقالب ادغام 
کرد و به عنوان قوه  قضاییه اسالمی با تکیه بر »قانون مجازات اسالمی«  بر جان و مال 

مردم حاکم کرد. 
قوه قضاییه طی چهل سال گذشته بی قانون ترین، بی ضابطه ترین نهاد نظام اسالمی بوده 
اســت. چــرا که با توجه به نگاه خمینــی و روحانیت به قضا به عنــوان یک امر فقهی،  

۱-خاطرات اسدالله مبشری، ص ۲۲-۲۰ )با تلخیص(.
۲-این سه حکم عبارت بودند از فرمان کشتار نظامیانی که به زعم او باعث شکست در جبهه های جنگ 
شده بودند، فرمان کشتار زندانیان سیاسی و همچننی فرمان تشکیل هیأت و اعزام آن ها به سراسر کشور 

برای رسیدگی به پرونده های عادی و صدور احکام اعدام فوری.
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دادگسرتی از بنیان ویران شد و قضات مجرب و کارآزموده به دلیل فقدان شرط فقاهت 
از کار برکنار شدند و کار دست روحانیون کم سواد و بی تجربه افتاد که از عقده  های گوناگون 

و سطح نازل جایگاه اجتماعی شان رنج می بردند. 

قانونوآینینامهدرنگاهخمینیواطرافیانش
خمینی برای پیشربد اهدافش هیچ قاعده و قانونی را به رسمیت نمی شناخت حتی قوانینی 

که خود و نزدیکانش تصویب کرده بودند و یا روی آن ها صحه گذاشته بودند. 
روزنامــه اطالعات مورخ شــانزدهم فروردین ۱3۵۸ متنی را بــه عنوان »الیحه   قانونی 
آینی نامه  تشــکیل و نحوه  رســیدگی دادگاه های انقالب مصوب جلســه  مــورخ دوازده 
فروردین ۱3۵۸ شورای انقالب اسالمی و به امضای رئیس شورا« منتشر کرد که هیچ کس 

مسئولیت آن را به عهده نگرفت.۱
جدا از اشــکاالت اساســی این آینی نامه که در آن حق داشــنت وکیل برای متهم و امکان 
تجدیدنظر پیش بینی نشده بود و بر خالف موازین مسلم آینی دادرسی مقرر داشته بود که 
»احکام صادره از طرف دادگاه ها باید حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از صدور 
حکم از طریق دادستان اجرا شود واال رئیس دادگاه شخصاً دستور اجرای حکم را صادر 
خواهد کرد.« )تبصره ماده 3۲(، این آینی نامه در مجموعه ی قواننی سال ۱3۵۸یا روزنامه 

رسمی کشور ثبت نشد! 
آینی نامه دادگاه های انقالب که در فروردین ۱3۵۸ منتشر شد مشخص نیست توسط چه 

کسی نوشته شده و چگونه به عنوان مصوبه ی شورای انقالب در روزنامه ها انتشار یافت.۲
نخستنی سند قانونی ثبت شده در مجموعه ی قواننی کشور »آینی نامه دادگاه ها و دادسراهای 

انقالب« مصوب جلسه بیست و هفت خرداد ۱3۵۸ شورای انقالب است.3 
اسدالله مبشری وزیر دادگسرتی دولت بازرگان همان موقع در گفتگو با روزنامه آیندگان 

گفت: 

۱-»ماده 3۴: این الیحه ی قانونی مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره است که پس از تصویب 
شورای انقالب اسالمی و یک بار آگهی در یکی از روزنامه های کثریاالنتشار مرکز و اعالم به وسیله ی سایر 
رسانه های گروهی قابل اجرا خواهد بود. در جلسه ی مورخ ۱۲ فروردین ۱3۵۸ شورای انقالب اسالمی 

تصویب گردید. رئیس شورا« )روزنامه ی اطالعات مورخ ۱۶ فروردین ۱3۵۸، ص۲(
۲-آیت الله طالقانی در روزهای ســوم تا پنجم فروردین ۱3۵۸ به همراه  بهشــتی، هاشمی رفسنجانی، 
ابوالحسن بنی صدر و احمد صدرحاج سیدجوادی برای مذاکره با کردها در سنندج به سر می بردند. 
دولت جمهوری اسالمی هم در تدارک برگزاری رفراندوم جمهوری اسالمی بود. چگونه ممکن است 
در روز برگزاری رفراندوم جلســه  شورای انقالب برگزار شده و چننی آینی  نامه ای را به تصویب رسانده 
باشــد. نام رئیس شــورا هم ذکر نشده است. در آن دوران رئیس شورا مرتضی مطهری بود ویل عماًل 

بهشتی گرداننده شورا بود. 
3-مجموعه ی قواننی ســال ۱3۵۸، ناشــر روزنامه رسمی جمهوری اســالمی ایران، ص ۸۲۷-۸33؛ 

روزنامه رسمی شماره ۱۰۰3۹ مورخ۲۰ مرداد ۱3۵۸.
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در منت انتشــار یافته آینی نامه دادگاه های انقالب تحریف شده است. نمی دانم چه 
کســی این کار را کرده و آن را به مطبوعات داده اســت. متنی که به عنوان آینی نامه 
دادگاه های انقالب در مطبوعات و رادیو تلویزیون انعکاس یافته مغایر با منت اصلی 
اســت و تحریفات و تغیریاتی در آن داده شــده است. مطلبی که به عنوان آینی نامه 
دادگاه های انقالب انتشــار یافته آینی نامه اصلی نیســت و در آن تحریفاتی شــده و 
نمی دانم چرا با آن متنی که در شورای انقالب خوانده ام متفاوت است. من پس از 
این که منت این آینی نامه را از رادیو شنیدم با اعضای شورای انقالب تماس گرفتم و 
آن ها هم از این موضوع تعجب کردند. در این تماس روشن شد متنی که اعالم شده 
در موقع پاکنویس در بســیاری موارد آن اشــتباه شده و با وجود آن که قرار بود قباًل 
تأیید و امضا شود بدون اجازه و بدون آن که از طرف تنظیم کنندگان دقت الزم شود 
به رادیو تلویزیون و روزنامه ها داده اند. منت این آینی نامه به کلی قاطی شده و چیزهایی 
را که با قلم باالی سطور نوشته شده در منت گنجانیده اند و نمی دانم چه کسی این کار 
را کرده و به مطبوعات داده است. مبشری در پاسخ به این پرسش که کدام قسمت ها 
تغیری کرده گفت: بطور مثال درباره حکم اعدام که گفته شــده به نظر امام می رســد 

چننی چیزی در منت اصلی نبوده که امثال آن بسیار زیاد است. ...۱
تردیدی نیست که خمینی و نمایندگان وی شخصاً در این آینی نامه دست برده و تغیریات 
مورد نظرشان را اعمال کرده و دستور انتشار آن را داده بودند. تردیدی نبود که کسی به جز 
خمینی سرخود نمی توانست امضای رئیس شورای انقالب را پای مصوبه ای بگذارد که 
هنوز بررسی آن در شورای انقالب به پایان نرسیده بود. با این حال او که استاد خدعه و 

نرینگ بود از پذیرش رسمی آن سر باز زد. 
 

مبشری بعدها حقایق بیش تری را برمال کرد و گفت: 
هی دادگاه انقالب تشکیل می شد، اما قانون نداشت. قضات دادگسرتی را خواستم 
گفتم بنشینید برای دادگاه انقالب- که آن را قبول نداشتیم و غریقانونی بود گفتیم 
حاال هست و مردم گرفتارش هستند- یک قانونی بنویسید. یکی من نوشتم یکی 
هم آن ها. هر دو را آوردم در شــورای انقالب. مرحوم بهشــتی منت مرا شروع کرد به 
خواندن با کمی به نظر خودشان، گفتند ما تصویب می کنیم و قبول داریم. همان روز 
یا فردایش دو سه شیخ از قم آمدند گفتند آقا یعنی خمینی ما را فرستاده که این قانون 
را بربیم و به نظرشان برسانیم. گفتم این را تازه دیروز نوشتم باید بدهم ماشنی بکنند. 
نمی توانید بخوانید. اصرار کردند. گفتند نه، عجله داریم. به زور نگهشان داشتم. منت 

۱-روزنامه آیندگان، ۱۸ فروردین ۱3۵۸، صص ۱،۲. 
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ماشنی شده را بردند. من هر روز منتظر بودم که منت آینی نامه برگردد و تصویب شود. 
دو سه روز بعد رادیو را گرفته بودم این قطب زاده هم رئیس رادیو شروع کرد »قانون 
محاکم انقالب را که به امضا و موافقت امام است« را به خواندن. دیدم به قدری غری 
از آن است که من نوشتم یعنی نکات مهمی که ما گنجانیده بودیم همه حذف شده، 

مثل حق وکیل از این قبیل چیزها تمام حذف شده بود، اصاًل یک چیز بی معنی.   
خیلی ناراحت شده بودم. در همنی  اثنا روزنامه نگاری از من سؤال کرد راجع به یک 
امری من هم عصبانی تازه نشسته بودم گفتم آقا این سؤالت مهم نیست. این را از من 
سؤال کن، سؤال را گذاشتم توی دهنش. گفتم سؤال کن که آقای وزیر عدلیه شنیدیم 
که قانون دادگاهای انقالب که شما نوشتید چطوری شد؟ این قانون تصویب شد 
یا نه؟ گفتم این را سؤال کن. جواب دادم. گفتم ما قانون نوشتیم فرستادیم قم ویل 
نمی دانم این را یک دیوانه ای به عنوان اصالح توی این دست برده، حق مردم را له 
کرده. فکر کنید یک دیوانه بنگ بکشد، عرق هم بخورد در حد اشباع و این بخواهد 
چیزی بنویسد، این چننی شده و از چننی ِدماغی این قانون درآمده. خیلی ناراحت 
شده بودم. بعد هم قم تکذیب کردند. مدیر دفرت خمینی این ها آمدند گفتند ما ننوشتیم 

و آقا ندیده و فالن.«۱ 
تمامی ارکان حکومتی از اعضای شــورای انقالب به ویژه رؤســای آن مرتضی مطهری، 
آیت الله طالقانی و بهشــتی گرفته تا دولت جمهوری اسالمی هیچ یک علناً این آینی نامه 
را تکذیب نکردند چرا که می دانســتند چه کســی پشت آن اســت. خمینی برای پیشربد 

مقاصد  ش به سادگی دروغ می گفت و از زیربار مسئولیت فرار می کرد. 
خمینی در اثر فشارهای  داخلی و خارجی در تاریخ بیست و سه اردیبهشت ۱3۵۸ حکمی 
را خطاب به مهدی هادوی دادستان کل انقالب اسالمی صادر کرد و صدور حکم اعدام 

برای متهمان را منحصر به دو مورد کرد. در حکم خمینی آمده بود: 
در غری از دو مورد زیر: 

کسی که ثابت شود آدم کشته است؛ . ۱
کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای شده که منجر . ۲

به مرگ شده باشد، 
هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غری از دو مورد 

مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.۲ 
با این حال نه خمینی و نه بهشتی و نه هیچ یک از حکام شرع و منصوبان خمینی به این 

۱-خاطرات مبشری، پیشنی، ص ۲۷-۲۹ )با تلخیص(.  
۲-صحیفه امام، جلد ۷، ص۲۷۴.
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حکــم وفادار نماندند و هیچ یک از متخلفنی حتی مورد بازخواســت قرار نگرفتند چه 
برسد که »قصاص« شوند. نمونه ی مشخص آن خانم فرخ رو پارسا بود که یک سال بعد 
در اردیبهشت ۱3۵۹ پس از تصدی دستگاه قضایی توسط بهشتی و علریغم تالش های 

بنی صدر به مورد اجرا گذاشته شد. 

محســن کدیور یکی از شــاگردان آیت الله منتظری که همچون احمد منتظری رشــته ی 
مهندســی الکرتونیک یکی از بهرتین دانشــگاه های ایران و خاورمیانه را رها کرد و در 
تاریکخانه ی حوزه علمیه و نزد روحانیون عقب مانده و خشک مغز به تحصیل علوم دینی 

پرداخت می نویسد:  
نخستنی سند رسمی قانونی در مجموعه ی قواننی کشور درباره ی دادگاه های انقالب 
»آینی نامه دادگاه ها و دادسراهای انقالب مصوب شورای انقالب ۲۷خرداد ۱۳۵۸« 
است.۱ مقایسه  این آینی نامه قانونی با آینی نامه پیش گفته ی مورخ ۱۲فروردین ۵۸ نشان 
می دهد که قرابت فراوانی دارند، بلکه آینی نامه خرداد ویراسته ی آینی نامه فروردین 
اســت. در این آینی نامه جرایم ضدانقالبی بسیار گســرتده تعریف شده به  نحوی که 
کلیه ی جرایم بزرگ سیاســی، امنیتی و اقتصادی را از دادگســرتی منتزع کرده به 

دادگاه انقالب ملحق می کند: 
ماده ۲- رسیدگی به جرایم زیر در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی است:

 قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت 
و مباشرت؛

 حبس و شکنجه مردم مبارز به امریت و مباشرت؛
 جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتالف ثروت کشــور به نفع 

بیگانگان،
توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و 

جاسوسی به نفع اجانب؛
سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساخنت، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.

تشــکیل و انحالل دادگاه های انقالب، نصب حاکم شرع به عنوان رئیس دادگاه، 
نصب دادستان کل انقالب به پیشنهاد شورای انقالب از حقوق مقام رهربی شناخته 

شده است. )مواد ۱، 3، ۴، ۵ و ۱۷( 
در این آینی نامه »مجازات ها طبق حدود شــرع اســالم و شــامل اعدام، قصاص، 

۱-روزنامه اطالعات ۷ تری ۱3۵۸؛ مجموعه قواننی ســال ۱3۵۸ ص ۸33-۸۲۷؛ روزنامه رســمی ۲۰ 
مرداد ۱3۵۸ شماره ۱۰۰3۹، شامل 3۴ ماده، ۲۱ تبصره و ۸ بند. 
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حبس، تبعید، ضبط اموال و... خواهد بود.« )ماده ۱۲( مشــخص نیســت در موارد 
متعددی که فتوای فقها متفاوت اســت، قاضی چه باید بکند، آن هم برای حکام 
شرعی که اکثر قریب به اتفاق آن ها مجتهد مطلق نیستند و با اذن دیگری قضاوت 
می کنند، اگر مالک فتاوای آقای خمینی باشد در موارد حساسی که در کتاب حدود 
و قصاص وی احتیاط کرده  اســت. آینی نامه باید روشــن و شــفاف باشد آن هم در 

دست افراد غریمجتهد. 
از نکات مثبت این آینی نامه در مقایســه با آینی نامه غریقانونی موارد زیر اســت که 
باألخره آقای خمینی تحت فشار داخلی و خارجی به  آن ها تن داد: »هر متهم حق 
تعینی یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسایل قضایی و حقوق جزایی اسالم 
آگاه باشد.« )ماده ۷( »کیفرخواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به 
متهم یا وکیل او کتبا ابالغ شود.« )ماده ۶( واضح است که این محدودیت سه روز 
بسیار مضیق است، اما باالخره یک قدم به جلو است. »مدت دادگاه حداکثر یک 
هفته خواهد بود. تبصره: دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل پانزده ساعت حق 
دفاع بدهد.« )ماده ۸(  سقف یک هفته معلوم نیست با کدام منطق تحصیل شده 
و اگر دادگاه نیاز به وقت بیش تری برای کشف حقیقت داشت چرا مجاز نباشد؟ 
پاسداران انقالب و کمیته های انقالب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگریی و 
ورود به خانه کسی را ندارند،) ماده 3۱( مگر این که خوف فرار متهم در کار باشد، و 
متهم از اشخاصی باشد که هیچ نحو مسامحه و سهل انگاری در دستگریی او صالح 
نباشد. )تبصره 3 ماده 3۱( اگرچه تبصره ذیل ماده دست پاسداران را باز گذاشته اما 
باز اقرار به این حق اولیه یک قدم به پیش است. »احکام اعدام باید ده روز قبل از 
اجرای حکم به اطالع دادستان کل انقالب برسد و در این مدت به محکوم علیه 
امکان مالقات با خانواده داده شــود.« )ذیل ماده 3۲( تجربه تلخ دادگاه هویدا و 
دیگران به اضافه  شدن هر دو قسمت این ماده انجامید. اما  احتیاط در جان مردم که 
از امهات موازین شرع است اقتضا می کرد که تصویب دادستان کل را الزم داشته 
باشــد نه فقط اطالع او، آن هم در قضاتی که علی االغلب ماذون هســتند نه واجد 

شرائط قضای شرعی. اما با بی قانونی سابق این هم یک قدم به جلو است. 
امــا این آینی نامه دو نقطه ضعف مهم دارد، یکــی »احکام دادگاه انقالب قطعی 
و بدون تجدیدنظر اســت.« )تبصره ۲ ماده ۱۱( راستی خطاهای متعارف آدمی آن 
هم در امر مهمی مانند جان مردم چگونه بدون امکان تجدیدنظر نادیده گرفته شده 
است؟ آن هم قضاوت افراد ماذون و فاقد شرائط شرعی قضا؟ این اشکال به غایت 
مهمی است. دیگر این که »احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابالغ شود 
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و دادستان انقالب دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد.« )ماده 3۲( طریق مقتضی 
مبهم است و ابالغ شفاهی را هم دربرمی گرید. صادرکننده ی دستور اجرای حکم 

دادستان انقالب محلی است نه لزوماً دادستان کل انقالب.     
این آینی نامه تلفیقی از حکم حکومتی آقای خمینی )همان آینی نامه مورخ دوازده 
فروردین ۵۸ منتشــره در رســانه ها بــا امضای جعلی رئیس شــورا( اندکی نظرات 
شورای انقالب است و منت ادغامی به تصویب شورای انقالب رسیده و در مجموعه 
قواننی کشــور درج شــده اســت. این آینی نامه از آغاز انقالب تا زمان تصویب در 
مجموع یک قدم به جلو است، اما در مقایسه با دادگسرتی قبل از انقالب و موازین 
مســلم دادرسی در علم حقوق کیفری متأســفانه نوعی ارتجاع است و اصاًل قابل 
دفاع نیســت. اما آیا همنی آینی نامه با همه اشــکاالتش اجرا شد؟ در ادامه نکات 

بیش تری در این زمینه ارائه خواهد شد.  
کمــرت از ده روز بعــد از تصویب »آینی نامه دادگاه ها و دادســراهای انقالب مورخ 
بیست و هفت خرداد ۱۳۵۸« در شورای انقالب، این شورا قانون دیگری با عنوان 
»الیحه ی قانونی تشــکیل دادگاه های فوق العاده رســیدگی به  جرایم ضدانقالب 
مصــوب پنج تری ۱۳۵۸«۱ تصویب کرد. ایــن الیحه ی قانونی که به امضای مهدی 
بازرگان ]نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسالمی[ رسیده، نقطه عطفی در تاریخ 
قواننی جمهوری اســالمی اســت. برای نخستنی بار در یک قانون کیفری مربوط به 
ضدانقالب به »قانون« استناد شده است! در این قانون محاکمه  ضدانقالب توسط 
قضات دادگســرتی صورت می گرید و از همه مهم تر با تشــکیل این دادگاه در هر 
حوزه دادگاه ها و دادسراهای انقالب آن حوزه منحل می شود. این الیحه  قانونی در 
حقیقت راه حل واقع  بینانه  بازگرداندن محاکمه  عناصر ضدانقالب به مسری قانونی 
و انحالل دادگاه های خارج از دادگسرتی است. الیحه توسط وزیر دادگسرتی دولت 

موقت تنظیم شده۲و با اصالحاتی در شورای انقالب تصویب می شود.   
نکات اصلی این قانون به شــرح زیر اســت: »به منظور اســتقرار حاکمیت ملی و 
نگاهداری از دســت آوردهای انقالب اســالمی ایران در مرکز هر اســتان دادگاهی 
به نام دادگاه فوق العاده  رسیدگی به جرایم ضدانقالب تشکیل می شود.« )ماده ۱(  
»دادگاه فوق العاده رســیدگی به جرایم ضدانقالب از سه عضو تشکیل می شود که 
به وســیله وزیر دادگسرتی از میان قضات شاغل یا بازنشسته  یا حقوقدانان دیگر که 

۱- روزنامه ی اطالعات 3 تری ۱3۵۸؛ مجموع قواننی سال ۱3۵۸، دادگسرتی جمهوری اسالمی ایران، 
ص۴۷-۴۴؛ روزنامه رسمی کشور شماره ۱۰۰۱۸ مورخ ۲۵ تری ۱3۵۸.

۲- الیحه ی قانونی توسط اسدالله مبشری نخستنی وزیر دادگسرتی پس از انقالب تدوین شده، اما در 
نخستنی هفته  وزارت احمد صدرحاج سیدجوادی دومنی وزیر دادگسرتی تصویب شده است.  
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به موازیــن قضایی اســالم آگاه و به انقالب اســالمی ایران مؤمن باشــند انتخاب 
می گردند. تبصره ۱: ریاست دادگاه به انتخاب اعضای دادگاه و رأی اکثریت مناط 
اعتبار اســت. )ماده ۲( قلم رو صالحیت دادگاه های فوق العاده رســیدگی به جرایم 
ضدانقالب عبارت است از: جرایم پیش بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و 
فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی، جرایم اختالس و تصرف غری 
قانونی و ارتشاء و کالهربداری در اموال دولتی و تدلیس، راهزنی در راه ها و شوارع 
و سرقت مسلحانه، ورود و خروج اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محرتقه 
بدون اجازه ی دولت ، جرایم قانونی مواد مخدر، جاسوسی به سود بیگانه و تسلیم 
اسرار نظامی به دشمن بر طبق قواننی موضوعه، تجاوز به منابع طبیعی مطابق قانون 

مربوطه. )ماده ۴(
مجازات اعدام برای مرتکبنی جرایم زیر پیش بینی شــده اســت: یــک. جدا کردن 
قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد آوردن به تمامیت و یا استقالل کشور 
)بر حسب  درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک از سه سال تا پانزده سال یا حبس 
ابد و یا اعدام، ماده ۵(، دو. قیام مســلحانه مســتقاًل یا با حمایت خارجی بر ضد 
حکومت جمهوری اسالمی ایران )ماده ۶(، سه. اغوا و تشویق نظامیان به الحاق به 
دشمنان و یاغیان و یا به نظامیان متمرد )ماده ۷(. »متهم حق دارد در ظرف مدت 
معینی که از طرف دادگاه تعینی می شود و نباید از پنج روز تجاوز نماید یک وکیل 
تعینی و به دادگاه معرفی  نماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تســخریی تعینی 
نماید. مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیش تر به طول انجامد.« )ماده ۱۲و 
تبصره ۱ آن( »رســیدگی دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضدانقالب تابع 
تشــریفات نبوده و محاکمات با ســرعت و بدون اتالف وقت انجام  می پذیرد ویل 
اصول و مقررات عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت می باشد در جلسه 

دادگاه رعایت خواهد شد.« )ماده ۱3(
امر حیاتی تجدیدنظر در مورد مجازات های سنگنی این گونه در این قانون پیش بینی 
شــده اســت: احکام صادره از دادگاه های موضوع این الیحه قطعی است مگر در 
مورد مجازات حبس دائم و اعدام که در این صورت محکوم علیه  می تواند ظرف 
پنج روز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. رسیدگی به فرجام  خواهی در دیوان عایل 
کشور خارج از نوبت به عمل می آید و در صورت نقص حکم پرونده به شعبه دیگر 
دادگاه فوق  العاده رسیدگی به  جرایم ضد انقالب و در صورتی که شعبه دیگری وجود 
نداشته باشد به دادگاه حوزه دیگر ارجاع  خواهد شد دادگاه مرجوع  الیه مکلف است 
از نظر دیوان عایل کشور تبعیت نماید.« )ماده ۱۴( مرجع انحالل دادگاه فوق العاده 
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رسیدگی به جرایم ضد انقالب هیأت دولت جمهوری اسالمی است. )ماده ۱۶( 
اما مهم ترین ماده  این الیحه ی قانونی جایگزینی این دادگاه دادگسرتی با دادگاه های 
انقالب است: »از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق العاده رسیدگی 
به جرایم ضد انقالب تشــکیل گردد در صورت تصویب شورای انقالب اســالمی 
دادگاه هــا و دادســراهای قبلی انقالب آن حــوزه منحل و پرونده هایی که منتهی به 
صدور حکم نشده باشد به دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضدانقالب ارسال 

می شود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید.«)ماده ۱۷(۱

این قانون که منویات خمینی و روحانیت حاکم را برآورده نمی کرد و در شرایط اضطرار 
پذیرفته شده بود هیچ گاه اجرا نشد. 

با این که کشــور در شــهریور ۱3۵۸ دادستان کل انقالب و آینی نامه  دادگاه های انقالب و 
شــورای انقالب و وزیر دادگسرتی دارد، خمینی بار دیگر خطاب به نخست وزیر دولت 
موقت حکم قضایی صادر می کند: »با توجه به این که رؤسای ادارات کشوری و امنیتی 
و نظامی، جنایاتی علیه ملت ایران بر طبق شواهد و دالیل متقن و مستند انجام داده  اند که 
مستحق مجازات  اند، بنابراین در اسرع وقت از طریق دادگسرتی، با تشکیل  و شرعا ً قانونا ً
یک دادگاه انقالبی، برطبق مقررات اسالمی محاکمه، و به کیفر اعمال جنایت آمیزشان 
برســانید تــا روح شــهدای راه آزادی و اســتقالل، که در انتظار کیفر دژخیمــان این قرن 
می  باشد، تا حدی شاد گردد. والسالم علیکم. باید حداکثر محاکم این ها دو روز باشد. 

این ها محکوم هستند لکن محاکمه در پیش خربنگاران خارجی و داخلی شوند.«۲
خمینی در هیچ زمینه ای حاضر به تمکنی به قانون نبود. در تابستان ۱3۵۸ در حایل که هنوز 
قانون اساسی تصویب نشده بود و دستگاه قضایی اسالمی تشکیل نشده بود، مسئولیت 
تشخیص صالحیت حکام شرع را به عهده ی آیت الله منتظری و مشکینی گذاشت. این دو 
هم بدون کوچکرتین احساس مسئولیتی خودسرانه تعینی صالحیت قضات را به عهده ی 
محمد مؤمن و محمدعلی شرعی دو شاگرد خود گذاشتند که فاقد کمرتین دانش حقوقی 

و تجربه ی قضایی بودند. 
بــا ایــن که در پاییز ۱3۵۸ قانون اساســی تصویب و بر اســاس آن شــورای عایل قضایی 
تشــکیل شــد، محمد مؤمن تأکید می کند که تا ســال ۱3۶۲ قضات دادگاه های انقالب 
ابالغیه های شان  را نه از رئیس شورای عایل قضایی، یا دادستان کل کشور بلکه از وی 
.3 و ایــن اقدام خالف قانون اساســی نه تنها مورد اعرتاض خمینی و  دریافــت  

1-kadivar.com/16588
۲-صحیفه امام ج ۹، ص3۲۴، 3 شهریور ۱3۵۸. 

3-خاطرات آیت الله مومن قمی ص۱۸۵.
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منتظری قرار نگرفت بلکه شورای عایل قضایی و دیوان عایل کشور و دادستان کل کشور 
نیز کوچکرتین اعرتاضی به این روند غریقانونی نداشتند. چرا که همگی شریعت را بر قانون 
ترجیح می دادند و آینده خود و نظام اسالمی را در پریوی از شرع و احکام قرون وسطایی 

آن می دیدند و نه قانون. 
از دیگر جلوه های بیگانگی خمینی از واقعیات حقوقی حکم زیر است که نظام اسالمی 
نتوانست به شکل یک نهاد رسمی آن را پایه گذاری کند اما طی چهل و یک سال گذشته 

به صورت های مختلف آن را اجرا کرده است: 
شورای انقالب اسالمی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره  ای به اسم »امر به 
معروف و نهی از منکر« در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه  های آن در تمام کشور گسرتش 
پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقالبی اسالمی است و ناظر به اعمال 
دولت و ادارات دولتی و تمام اقشــار ملت اســت. و دولت انقالب اسالمی مأمور 
اســت کــه اوامر صــادره از این اداره را اجــرا نماید و این اداره مأمور اســت که در 
سراسر کشــور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگریی نماید و حدود شرعیه را 
تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از ِقَبل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت 
و قــوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و 
حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهرب انقالب یا رئیس 

دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود.۱

خمینی،کانونوکالوقضات
خمینی بنیانگذار نظام اسالمی در دیدار هیجده بهمن ۱3۵۷ خود با حدود سیصد نفر 
از وکال و قضات دادگسرتی، با خدعه و نرینگ و بدون این که نیات خود را به روشنی 
بیان کند با مظلوم نمایی و فریبکاری که از ویژگی های روحانیت پیش از به دست گرفنت 

قدرت بود گفت: 
من از جهتی باید اظهار تأسف بکنم و از جهتی باید اظهار شادمانی. آنکه موجب 
اظهار تأسف است، این است که طبقات ملت ایران به واسطه فعالیت های اجانب 

۱-صحیفه امام ج ۹، ص۲۱3. توضیحات سیداحمد خمینی در سال ۱3۷۲ پریامون حکم پدرش: »این 
حکم چندی بعد از پریوزی انقالب از طرف امام خمینی صادر شــد و به محض این که شــایع شد که 
امام چننی حکمی صادر کرده اند، از طرف شورای انقالب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله ای که بود 
جلوی آن را گرفتند، به دو علت: الف: هنوز تشکیالتی برای به اجرا در آوردن آن نیست. ب: هرج و 
مرج می شود و هر کس، هر فردی را به محکمه می برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت 
می کنند. امام گرچه به هیچ وجه قبول نداشتند، ویل چون عده ای گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که 
اگر این حکم به اجرا گذاشته می شد با توجه به جو انقالبی می توانستیم جلوی خیلی از کارهای خالف 

را بگرییم. و به عقیده ی من دولت موقت از این که به محاکم کشیده شوند، هراس داشت«.
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همچو از هم دور شدند که ما در تمام عمر مواجه با این وجوه کریمه نشدیم و هر کدام، 
هر صنفی در یک طرف واقع شدند، دانشگاهی در یک طرف بود، روحانی در یک 
طرف بود، قضات دادگســرتی در یک طرف بودند، علماء روحانی در یک طرف 

بودند و وکالی دادگسرتی همنی طور...]...[
آنچه اسباب خوشحایل است این است که این نهضت اسالمی ایران موجب شد که 
این اختالفات رو به نقصان گذاشت و رو به نابودی...]...[ االن این مجلس که از 
آقایان قضات، آقای وکالی دادگسرتی هست، هیچ وقت برای ما نبوده است، حاال 

ما با شما مواجهیم و درد دل ها را با شما می خواهیم بکنیم...]...[
ما زیاد درد دل داریم آقا، و آن درد  دیل است که شماها دارید. ما پنجاه سال است که 
هیچ چیز آزاد نداشتیم، همه شما می دانید، از آن وقتی که رضاشاه آمد تا به االنی که 
من اینجا نشسته ام ما غری از این که حاال، اخریاً شده است، ما هیچ چیز آزاد نداشتیم، 
نه مطبوعات آزاد داشتیم، نه یک دادگسرتی مستقل داشتیم، نه یک کانون وکالی 

مستقل داشتیم، همه اش آن ها تصرف داشتند]...[ ۱
خمینــی کــه خود را ادامه  دهنده راه شــیخ فضل الله  نوری معرفی می کــرد به خواب هم 
نمی دید که روزی صدها وکیل و قاضی دادگسرتی که وامدار مشروطیت بودند در محضر 
او حاضر شوند، چه برسد به این که در زمینه  سازی به قدرت رسیدن او و وارثان مشروعه  

سهیم شوند. 
خمینی در پنج اســفند ۱3۵۷ در حایل که بر اریکه ی قدرت ســوار شــده بود در دیدار با 
اسدالله مبشری وزیر دادگسرتی و علی شایگان در مدرسه  علوی منویات خود را روشن 

کرد و گفت: 
فرهنگ باید متحول شود. دادگسرتی باید متحول شود. رسیدگی های سابق باید     ملغی 
شود. در رسیدگی به امور قضایی مراتب   ]  فعلی  [   غلط است. باید موازیِن شرعیه     باشد 
و رسیدگی، یک مرحله ای و قطعی باشد. باید دقت شود. موازین اروپایی از بنی     برود. 

ایران باید ایران باشد نه اروپا.  
  ]  وزیر دادگسرتی: در امر خصوصی، رسیدگی یک مرحله ای اشکایل ندارد؛ ویل در 

امور دیگر، به     ویژه اعدام، دقت الزم است.  [ 
   امام: در مورد دیوان عایل کشــور یک نفر از علمای شــرع باید باشــد که با نظر او 

رسیدگی     شود.  ۲
دو روز بعد، در تاریخ هفت اسفند ۱3۵۷خمینی در دیدار دوم خود با وکالی دادگسرتی 

1-www.ghadeer.org/BsnText/336
2-www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42114



28
عدالت در اندیشه ی خمینی و روحانیت

که همچنان نسبت به خمینی و اهدافش متوهم بودند به وضوح رئوس برنامه ی خود برای 
ایجاد دستگاه قضایی مبتنی بر شریعت را تشریح کرد و گفت: 

...این مصیبت هایی که اآلن ما می کشیم و  کشیدیم برای این بوده  است که ما از هم 
جدا بودیم. ما و شما در یک مجمعی با هم صحبت نکردیم که ببینیم ما چه می گوییم 
شــما چه می گویید. ما با قضات دادگســرتی از هم جدا بودیم... ]حاال[ همه باید 
دست به هم بدهیم و این کشوری که دست ما دادند و همه چیزش فرو ریخته  است، 
این را هر کس در حیطه خودش آباد کند... البته وکالی دادگسرتی، حقوقدان ها، باید 
بنشینند راجع به طرز دادگسرتی... که فجیعه بود ]فکر کنند[... حقوقدان ها، مطلعنی، 

بنشینند با هم طرز دادگسرتی را درست کنند. 
دادگسرتی ما نمی تواند دادگسرتی سابق باشد. دادگسرتی ما باید روی موازین شرع 
باشــد، قضاوت روی موازین شرع باید باشد. آن طور نمی شود. شنیدم که یکی از 
اینهایی که تازه آمده اســت،۱برای این که دلش می خواهد یک چیزی بشــود۲ گفته 
اســت که نمی شــود اســالم را درســت کرد! آقا تو از اســالم چه اطالعی داری که 
می گویی نمی شود؟ چه می دانی اسالم چه هست و نمی شود. همنی حرف است که 
من می گویم که اسالم را مخفی کردند نگذاشتند به مردم برسد. اسالم همنی طور در 
بسته. خیال کردند همنی است که بروند صبح نماز بخوانند! خوب ما ببینیم که رؤسای 
اسالم ما چه بودند. حضرت امری نمازش را می خواند، شمشریش را هم می کشید. 
شمشــریش دســتش بود، نماز هم می خواند؛ هر دو بود. قضاوت هم می کرد. همه 
کارها را می کرد. البته حاال توســعه پیدا کرده. توســعه پیدا کردن این است که باید 
مســایل، مسایلی بشود که یک قدری درست باشد. قضاوت، قضاوِت شرعی باید 
باشد. این طور قضاوت هایی که محکوم  مردم را روی یک همچو روابطی 
، یا هر چیزی که  بود، رشوه خواری در کار بود، این ها باید از بنی  که درست  
برود. طرز دادگسرتی را باید شماها بنشینید با هم، قضات و شماها و همه، تفکر کنید 
و طرز دادگســرتی را طوری کنید که این مراتب نباشــد: امروز حکم بکند فردا برود 
آن جا، بعد برود آن جا، بعد از سر برگردد این جا، دوباره برود آن جا! این ها همه تضییع 

اوقات است و تضییع اموال است. این ها باید اصالح بشود.3

۱-علی شایگان، عضو جبهه ملی که ۲۱ سال در امریکا به سر برده بود. 
۲-جراید مرتباً احتمال ریاست جمهوری شایگان را عنوان می کردند. او دو روز قبل در دیدار با خمینی 
به او گفته بود:  »   ]  آقای شایگان: شایعه ای در مورد ریاست جمهوری من در روزنامه بود که از طرف 

من نبوده و تکذیب     می کنم.  [ 
  امام: می دانم که از شما چننی کاری ساخته نیست! « )دیدار ۵ اسفند ۱3۵۷ شایگان و مبشری با خمینی 

در مدرسه علوی(
3-emam.com/posts/view/1341/flashmediaelement.swf
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دیو شــرع از چاه قرون وســطی زبانه می کشید. معنای حرف خمینی این نبود که این دو 
جریان وحدت کنند، او از حقوقدانان و وکال و قضات می خواست که در نابودی دستگاه 
قضایی و از بنی بردن آینی دادرســی به خدمت روحانیون درآیند و تمامی دســتاوردهای 

حقوقی و قضایی مشروطیت را پایمال کنند. 
خمینی همچننی در پیام به مجلس خربگان بررسی پیش نویس قانون اساسی گفت: 

قانون اساسی و سایر قواننی در این جمهوری باید صددرصد براساس اسالم باشد 
و اگر یک ماده هم برخالف احکام اسالم باشد، تخلف از جمهوری و آرا اکثریت 
قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رأیی یا طرحی که از طرف یک یا چند 
نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسالم باشد، مردود و مخالف مسری ملت و 
جمهوری اسالمی است و اصواًل نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت 
آنان محدود به حدود جمهوری اسالمی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای 
مخالف اســالم یــا مخالف نظام جمهوری خــروج از حدود وکالت آن هاســت.۱

در حــایل که خمینی به صراحــت اهدافش را مطرح می کرد هنوز حقوقدانانی همچون 
داریوش فروهر در عوالم خود بودند و زمینه را برای نابودی دســتاوردهای مشــروطیت 

فراهم می کردند. 
داریوش فروهر در مرداد ۱3۵۸ در نشستی ضمن معرفی کاندید های حزب ملت ایران برای 

مجلس خربگان گفت:
از آغاز انقالب همواره ســخن از لزوم تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون 
اساســی بوده و ســرانجام رهربی انقالب تصمیم گرفتند قانون اساسی در شورای 
طرح های انقالب نوشته شود و پس از اظهارنظر دولت و شورای انقالب برای تضمنی 
دموکراســی قانون اساسی به همه پرسی گذارده شود. کسانی که اظهارنظر خاصی 
دارنــد تنها به این اکتفا می کنند کــه این مجلس )مجلس خربگان( نامش مجلس 
مؤسسان نیست ویژگی مجلس مؤسسان این است که نمایندگان آن از مردم انتخاب 
شــوند و نیز اختیار هرگونه اصالح در پیش نویس قانون اساســی به آن داده شود. 
مجلس خربگان نیز می تواند پیش نویس را کنار بگذارد و هرچه که می خواهد بنویسد. 

وی سپس در جواب یکی از خربنگاران گفت: 
هیچ کس نمی تواند نقش بسیار ارزنده ای را که جامعه روحانیت در راه به ثمررسانیدن 
انقالب ایران داشته کتمان کند و طبیعی است که باید بسیاری از افراد این جامعه در 
مجلس خربگان باشند و همانطور که امام گفتند »میزان رأی ملت است« و این رأی 

1-www.isna.ir/news/9009-07376



30
عدالت در اندیشه ی خمینی و روحانیت

مردم اســت که قدرت شــرکت در مجلس را می دهد نه انتخاب از طرف حزب ها، 
البته هی جای نق نق کردن نیســت. توطئه های چپ و راســت وجــود دارد و تخم 
نفاق از هر سو پاشیده می شود و ایشان اضافه کردند که قدرت مجلس در آن است 
کــه از همــه گروه ها به مجلس بروند زیرا انحصارطلبی یکی از خطراتی اســت که 
ملت ایران را تهدید می کند. یکی از خربنگاران از آقای فروهر ســؤال کرد با توجه 
به نفوذ روحانیون در شــرایط موجود تا چه حد توفیق دیگران امکان پذیر اســت و 
ایشــان جواب دادند که:  »من گمان می کنم انتخابات صددرصد آزاد باشد و برای 
جامعه روحانیت مزیتی قائل نشده اند اما اگر ملت ایران اعتقاد دارد که این جامعه 
نقش برجسته ای در به ثمر رسیدن انقالب داشته است و در نتیجه اعتقاد خاصی به 
نامزدهای روحانی دارد طبیعی است که از این جامعه اکثریتی به مجلس برود و در 

هر صورت چه روحانی و چه غریروحانی را مردم انتخاب می کنند.«۱ 

۱-روزنامه انقالب اسالمی، پنج شنبه ۴ مرداد ۱3۵۸، صص ۱ و 3



نقاطضعفوقوتکانونوکال
وحقوقدانانوقضات

کانون وکال و جمعیت حقوقدانان مانند هر نهاد دیگری دارای نقاط قوت و ضعف در 
مبارزات  اجتماعی بوده اند. همراهی با خمینی در سال ۱3۵۷ و سکوت در برابر دیوی 
که تنوره می کشــید بزرگرتین اشــتباه حقوقدانان ایران در بیش از یک قرن حیات شــان 
است. از آن که بگذریم عدم واکنش به موقع و فعال در برابر بیدادگاه های اسالمی پس از 
پریوزی انقالب از دیگر اشتباهات آن ها بود. در کنار این اشتباهات تالش این نهاد برای 
روشنگری در برابر ارتجاع خمینی و کوشش برای بیان خواسته های دمکراتیک مردم ایران 

از نقاط قوت آن هاست. 

بهفراموشیسرپدنسنتحسنهپیشتازانوکالتدرایران
اعضای کانون وکال، جمعیت حقوقدانان و »وکالی پیشرو« که نقش مهمی در دفاع از 
، پس  حقوق متهمان در دوران پهلوی داشتند و بر پرنسیب های حقوقی پافشاری  
از پریوزی انقالب و فروپاشی سلطنت بخش بزرگی از وظایف خود را از یاد برده و به 

تماشاگر صحنه تبدیل شدند. 
اعضای اصلی تشکیل دهنده ی انجمن حقوقدانان مسلمان،که در سال ۱3۵۹ تشکیل شد و 
سروصدای زیادی هم به پا کرد از جمله محمدرضا خاکسار بختیاری، محمود بنی نجاریان، 
نادر رفیعی نژاد و سنا برق زاهدی از مدافعان سرسخت دادگاه های انقالب و اعدام های 
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لجام گسیخته  ای که بدون رعایت آینی دادرسی و ابتدایی ترین اصول حقوقی و قضایی اجرا 
می شد بودند. آن ها در چهارماه اولیه پس از انقالب بنا به دستورالعمل و رهنمود های ارائه 
شــده از سوی سازمان مجاهدین خلق در بازپرسی و بازجویی از متهمان شرکت داشتند 
و در نگارش کیفرخواست  بسیاری از متهمان دادگاه انقالب تهران مشارکت داشتند. این 
عــده پــس از اخراج از دادگاه انقالب توســط اعضای مؤتلفه که دادســتانی انقالب را 
اداره می کردند در تابســتان ۱3۵۸به همراه چند غریحقوقدان وابسته به مجاهدین مانند 
حسن حسن زاده محصل یک افسر سابق شهربانی و... اطالعیه های متعددی تحت عنوان 

»بازپرسان و قضات تحقیق سابق دادگاه های انقالب« انتشار دادند. 
در روزهــا و ماه  هــای پــس از انقــالب که دادگاه هــای انقالب در سراسر کشــور برگزار 
می شدند کانون وکال نسبت به عدم رعایت ابتدایی ترین حقوق متهمان و از جمله عدم 
حضــور وکیل مدافــع در دادگاه  های انقالب جز یکی دو غرولنــد، اعرتاض جدی نکرد 
و برای دفاع از متهمان پیشــقدم نشــد. چه بســا اعضای کانون و هیأت مدیره آن هراس 
داشتند که متهم به دفاع از سلطنت و جنایات »پدر و پسر« شوند. کانون وکال حتی در 
ارتباط با دادگاه امریانتظام نیز پیشقدم نشد و پیشنهاد پذیرفنت وکالت او را نداد. بعضی از 

وکال شخصاً پیشنهاد وکالت دادند که پذیرفته نشد. 
پس از گذشت چهار دهه هنوز در بر همان پاشنه می چرخد، کانون وکال تاکنون خواستار 
حضور در دادگاه متهمان جاسوســی و یا ترورهای هســته ای و... نشده است. موضوع تا 

آن جا فاجعه بار است که وکال به صفت فردی نیز چننی پیشنهادی را مطرح نکرده اند.
این در حایل است که پیشینه ی وکیل و آغاز وکالت در ایران به پرونده ی »دخرتان قوچان« 
برمی گردد. در سال ۱۲۸۶ اولنی دادگاه قانونی پس از  مشروطه تشکیل شد و اولنی وکیل 
در ایران پــا به عرصه دادگاه گذاشــت و از حق و قانون دفاع کــرد. در پرونده ی دخرتان 
قوچان، آصف الدوله وایل خراسان متهم شد که به خاطر فشار آوردن بیش از حد به رعایا 
برای گرفنت مالیات، آن ها مجبور به فروش دخرتان خود به ترکمن ها شد ه اند و ساالر مفخم 
حاکم بجنورد متهم شد که به ترکمانان اجازه داده در حدود قوچان بدون هیچ مانعی دست 
به غارت بزنند. پیگریی های تقی زاده و مجلس شورای ملی منجر به تشکیل دادگاه برای 

رسیدگی به اتهامات این دو نفر شد. 
این امر باعث شد که مریزا احمدخان حیدری به عنوان اولنی وکیل در اولنی دادگاه قانونی 
و رسمی در ایران حضور پیدا کند. وی که در این پرونده وکیل ساالر مفخم بود در اولنی 
اقدام به بازداشت موکل خود اعرتاض  می کند. الیحه اعرتاضیه به عنوان فرمانفرما وزیر 
دادگسرتی  است که بر این محاکمه ریاست داشته و علی الظاهر دستور بازداشت ساالر 
مفخم را داده است ویل آقای حیدری نسخه ای  از الیحه خود را ضمیمه مقدمه ای نموده 
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و آن را برای درج  در روزنامه به مجد االسالم مدیر روزنامه »محاکمات« می دهد و به این 
ترتیب است که ما امروز به این الیحه دسرتسی داریم  و چهره درخشان وکیل دادگسرتی را 

در این الیحه می بینیم، حیدری در این مقدمه می نویسد:
...مقصود بنده از قبول این وکالت، حمایت از شخص  ساالر مفخم که در این واقعه 
مقصر به قلم رفته نیست  بلکه امیدوارم علم و انصاف جنابعایل و سایر آقایان  تصدیق 
خواهند فرمود که تکلیف وکیل در حضور قاضی قضیه، کشف حقیقت واقعه و حفظ 
حقوق است  و از همنی راه است که در محاکمات تمام دنیا به جهت  جانی و مظلوم 
وکیل حقوقدان باید وکالت نماید، تا از این مباحثه آن ها قاضی قضیه بتواند بدون 
اشتباه  حقیقت مطلب را فهمیده حکم را به حقانیت بکند و امروز که بحمد الّله از 
دولت مشروطه مملکت ایران  صاحب محکمه به عدل شده بر هر فردی از افراد الزم 
اســت که همت بر این بگمارد که نواقص قضاوت  در محاکم مدنی مملکت روز 
به روز کم شده و به زودی  ان شاء الّله تکمیل شود. این مقصود هم حاصل نمی شود 
مگر این که به طوری که در میان ملل متمدنه معمول  است در قضاوت خانه ها مدعی 
و مدعی علیه حفظ حقوق  خود را به ارباب علم حقوق تفویض کنند این است  برای 
این که تاکنون در مملکت ما این ترتیب محاکمه  معمول نبوده است این بنده قبول 
کــرده که نمونه  مرافعه صحیــح را در پیش قاضی به ابنای وطن عرضه  بدهد و اما 
تشخیص حق از باطل و گناه از ثواب  مربوط به وکیل نیست آن بسته به احساسات 

قلبیه قاضی  عادل منصف است.۱

همچننی نزدیک به هشتاد سال پیش زنده یاد احمد کسروی، حقوقدان و تاریخ نگار بزرگ 
ایران با پذیرش وکالت احمد احمدی معروف به پزشــک احمدی پزشــک شهربانی و 
زندان قصر و سرپاس رکن الدین مختاری رئیس شهربانی دوران رضا شاه سنت حسنه ا ی را 
که مریزا احمد خان حیدری پایه گذاری کرده بود ادامه داد. پس از »انقالب اسالمی« این 

سنت مانند بسیاری از ارزش های انسانی متأسفانه به دست فراموشی سرپده شد. 
کسروی در مورد دالیل پذیرفنت وکالت این دو نفر می گوید :

در این دو روزه که نام های وکالی مختاری و همراهانش در روزنامه ها نوشته شده، 
چــون نام من نیز در میان آن ها هســت کســانی ایراد گرفته اند که چــرا آن وکالت را 
پذیرفته ام، و این دلیلی اســت که ایرادگریان از موضوع آگاه نمی باشند. اینست در 
اینجا آن را می نویسم: نخست باید دانست که من وکیل فرشچی نامی هستم که خود 

۱-روزنامه محاکمات، شماره ۱۱ مورخ سه شنبه  دوازدهم جمادی الثانی ۱3۲۵)نوشته محمد تقی دامغانی 
به نقل از سایت سپهر عدالت( 
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یک مرد بی چیز و بینواست که برای خرج روزانه ی خود نیازمند و مستمند است و از 
این وکالت یک شاهی پول به من نخواهد رسید. دوم این وکالت را دادگاه درنظرگرفته 
و قانوناً یک وکیلی ناگزیر است که بپذیرد. سوم اساساً پذیرفنت وکالت یک متهمی 
ایراد به یک وکیل نتواند بود. زیرا یک متهم هر که باشد و اتهامش هرچه باشد باز 
از روی قانون باید وکیل داشــته باشــد و این وکیل در واقع برای کمک به دادگاه 
است، برای آن است که دیدبانی به  محاکمه نماید و اگر در یک جا غفلتی رخ داده 
یادآوری نماید و به فرض آن که گناه متهم مســلم اســت و دیگر جای دفاعی نیست 
بکوشد و نگذارد بیش از اندازه گناه منظورگردد. برای اینست که در همه ی کشورها 
برای هر متهمی که باشد وکیلی معنی می کنند. آن مردی که در چند سال پیش رئیس 
جمهور فرانسه را کشت و طپانچه بدست گرفتار شد و خود نیز منکر قضیه نبود باز 
وکیلی معنی کردند و بایســتی کنند. کسانی که آن ایرادها را می گریند از این ها آگاه 
نیستند. گذشته از این ها محاکمه مختاری و همدستانش ارتباط نزدیک به  سیاست و 
تاریخ ایران دارد و من خشنود گردیدم که دادگاه مرا به وکالت فرشچی در نظرگرفته. 
زیرا خود می خواستم که در این محاکمه دخالت داشته بتوانم به کارهایی موفق گردم.

کسروی همچننی در دادگاه گفت: 
من امروز در روزنامه ای خواندم که می نویسد: »این ها را بکشید وگرنه ما خودمان 
خواهیم کشت«. در این چند روزه ما رفتار شگفتی از برخی می بینیم. آن روز برگ 
کوچک چاپی را در این جا به میان مردم پراکندند و یکی از ایشان که خود از جرگه 
قضــات اســت یکی از آن برگ هــا را به من داد که چون خواندم دیدم می نویســد: 
»مختاری را جامعه محکوم به اعدام کرده، هرکس که ازو دفاع کند شریک جرمش 
شناخته خواهد شد«. یک  روز دیگر هم که دادستان بیان ادعا نمود ما چون به اتاق 
دیگر رفتیم دیدم یکی از دادیاران رو به ما کرد و گفت: »اکنون باید همه ی وکالی 
متهمنی استعفا بدهند.« من تعجب از این کارها می کنم. زیرا چگونه یک قاضی یا 
یک دادیار نمی فهمد که تعینی وکیل برای متهم اجباری است که بدون آن محاکمه 
نمی شــود و از آن ســوی یک وکیلی که برای دفاع از متهم تعینی گردیده نمی تواند 
اســتعفا دهد وگرنه از وکالت ممنوع می گردد. ببینید تأثری هو و جنجال تا به کجا 
کشــیده که این ها که همیشــه سر و کارشان با قانون اســت، آن را فراموش می کنند. 
مقصودم بد فهمیده نشود. نمی گویم که روزنامه ها ایراد به کارهای گذشته ننویسند. 
چنــنی چیزی از من نه  سزاســت. زیرا ما خودمان در روزنامــه از بدکاری های زمان 
گذشته سخن می رانیم و به  بدکاران ایراد می گرییم. بلکه حقیقت این ست که ما یک 
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جمعیتیم و یکی از مقاصد ما آنست که یک دادگاه بزرگی بر پا گردد و از آغاز جنبش 
مشروطه تا امروز همه ی کسانی که پا در میان داشته اند، کارهاشان مورد رسیدگی گردد 
و چه زندگان و چه مردگان همگی به محاکمه کشیده شوند. این یکی از آرزوهای 
جدی ماست. من چون تاریخ مشروطه را نوشتم یکی از یاران ما گفت این ادعانامه 
است و یک روزی باید بیاید که این را به جلو گذاریم و یکایک مرد آن را به محاکمه 
کشیم، پس چگونه بگوییم روزنامه ها از زمان شاه گذشته سخنی نرانند و برای چه 

بگوییم؟... برعکس ما می گوییم باید از هیچ کس چشم پوشی ننماییم .۱

پس از تبعید رضاشاه، احمدی به اتهام دست داشنت در قتل چند زندانی سیاسی همچون 
عبدالحسنی تیمورتاش، جعفرقلی خان سردار اسعد و محمد فرخی یزدی محاکمه و اعدام 

شد. 
کسروی با استناد به مدارک و ارائه ی آن ها به دادگاه، خواستار تربئه ی احمدی شد. وی 

در مورد مرگ فرخی یزدی گفت:
تعجــب می کنم که فرخــی، به حکایت پرونــده، چند مرض مهلکــی از نفریت و 
ماالریای مزمن و مانند این ها داشــته و چون مرده، طبیب قانونی مرگ او را عادی 
دانسته و جواز دفن صادر کرده، با این حال اصرار می کنند که او را کشته شده با دست 

احمدی وانمایند و به تکلفات باور نکردنی می پردازند.
وی در دفاعیه خود از سرپاس مختاری و پزشک احمدی می گوید: 

گناهکاران تنها این چند نفر نیســتند که به محاکمه کشــیده می شــوند، بلکه همه 
کســانی که با چاپلوسی و بله قربان گویی، چه از وزیران، چه از نمایندگان مجلس، 
چه از روزنامه نویسان و چه از دیگران که با رفتار و گفتارشان زمینه ی دیکتاتوری را 
فراهم کرده بودند بایستی به محاکمه کشیده شوند. هر پیش آمدی چه خوب و چه بد 
انگیزه ای دارد، »انگیـزە ی پیدایش آن حکومت دیکتاتوری«، اینان بوده اند.  بیش تر  
کسانی که در زندان مرده بودند و اکنون به گمان مردم شهید به حساب می آیند، کشته 
نشــده بلکه در اثر بیماری درگذشــته بودند، گناهکارانی نیز سزاشان بوده که کشته 
شــوند، از جمله شیخ خزعل آن مرد ستمگری که می خواست خوزستان را از ایران 
جدا کند و زمینه ی اســتقالل خوزســتان را می چیده، این کار او جز خیانت به ایران 

نبوده. گو آن که او هم کشته نشده بلکه بیماری او را از پای درآورده بود.۲
ســرانجام دادگاه دیوان عایل جنایی، در سی بهمن ۱3۲۲ احمدی را قاتل عمدی محمد 

۱-دفاعیات احمد  کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی؛ انتشارات خاوران: پاریس، پاییز ۱3۸3.
۲- پیشنی.
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فرخی یزدی و جعفر قلی خان بختیاری شــناخت و او را به اعدام محکوم کرد.۱ کســروی 
همچننی ضمن انکار قتل مدرس، خواهان تربئه ی رکن  الدین مختاری شد.

کنگرهیسراسریوکالیدادگسرتیمایههراسروحانیت
کنگره ی وکالی دادگســرتی روز پنجم خرداد ۱3۵۸ در کاخ دادگســرتی با حضور جمع 
کثریی از وکالی دادگسرتی، قضات و استادان دانشگاه در کاخ دادگسرتی افتتاح شد و با 
سخنان دکرت مبشری وزیر دادگسرتی آغاز به کار کرد و پیام مهندس بازرگان توسط عباس 
امریانتظام خوانده شــد. دکرت علی شایگان، دکرت کریم سنجابی، دکرت عبدالکریم انواری 
نایب رئیس کانون، حسن نزیه رئیس کانون وکال، هدایت الله متنی دفرتی نایب رئیس کانون، 
علــی شــاهنده، دکرت خلیل آذر، و... ســخرنانی کردند. از جمله مــواردی که در ارتباط با 

موضوع وکالت در ایران در این کنگره مطرح شد عبارت بودند از: 
... نقش وکیل دادگسرتی در حفظ حقوق و آزادی های افراد جامعه و ضرورت حق 
دفــاع از طریق انتخاب وکل مدافع در کلیه مراجــع و مراحل عادی و فوق العاده و 
استثنایی به منظور اجرای صحیح عدالت، نقش وکیل در تعایل سطح آگاهی افراد 
جامعه نسبت به حقوق و تکالیف خود به عنوان یک انسان آزاد و متفکر با مطالعه و 
بررسی تاریخی و تطبیقی، لزوم واگذاری موضع شایسته به وکیل دادگسرتی تا بتواند 
نقش مفید و مؤثر خود را در اجتماع ایفا کند، تأمنی آزادی دفاع و مصونیت وکیل.۲

حسن نزیه در سخنان خود ضمن اشاره به بی  عدالتی هایی که پس از انقالب صورت گرفته 
بود نســبت به دستگریی دکرت حسنی نجفی وزیر دادگسرتی دولت بختیار که کمک های 
زیادی در راه آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری تحصن  خانواده زندانیان سیاسی و وکالی 
عضو کانون و... کرده بود شدیداً اعرتاض نمود و اظهار داشت معلوم نیست مسئول این 

توقیف ها چه کسی است. 
وی سپس در سخنان اعرتاضی خود که در قالبی محافظه کارانه ایراد شد گفت:  

در مبارزه مردم مسلمان ایران برعلیه استبداد، هرگز اسالم و قرآن فراموش نخواهد 
شد. روزی که نهضت مقاومت ملی درست فردای ۲۸مرداد تشکیل شد ما در کنار 
آیت الله طالقانی بودیم. ما در کنار یکی از مظاهر روحانیت بودیم و هستیم و خواهیم 
بــود و نباید ابداً برای هیچ مقامی اعــم از روحانی یا غری روحانی این اعتقاد پیدا 
شود که اگر مثالً  من گفتم جمهوری ایران خدای ناکرده تزلزیل در اعتقاد من پیدا 

۱-پیشنی.
۲-روزنامه اطالعات ششم خرداد ۱3۵۸، ص ۱۲. 
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شده است. هرگز. ما در میان افرادی که ملبس به لباس روحانیت نیستند اشخاصی 
مثل مهندس بازرگان را داریم که با همه گرفتاری ها این مرد چند وعده نمازش هرگز 
ترک نمی شــود. آیا چون در کسوت روحانیت نیســت جای تردیدی در تدین او به 
اسالم هست؟ اگر مثاًل مهندس بازرگان گفت جمهوری دمکراتیک اسالمی خدای 
ناکرده چون در لباس روحانیت نیست تردید کنیم؟ این  حرف ها را من از حضور امام 
خمینی استمداد می کنم خدمت شان خواهم رفت و خواهم گفت فراموش نکنید که 
سیاســت اســتعمار مبنی بر تفرقه بیانداز و حکومت کن بوده، هنــوز جای خودش 
هست... نمی دانم چرا اخریاً عده ای می روند خدای نکرده ایشان را مشتبه به بعضی 
مســایل می کنند و هر روز مشکلی بر مشکالت افزوده و گره کوری بر گره های کور 

اضافه می شود. 
باید عرض کنم هیچ مســلمان واقعی برخالف آن چه تصور رفته اســت نه فقط از 
اســالم نمی ترســد بلکه بر اسالم متکی است. اسالم مرجع و مأمن اوست. در این 
بیست و پنج سایل که اغلب دوستان و همه ما تا پای مرگ جلو رفتیم توکل ما همیشه 
به خدا بوده اســت. در شــب های محرم که فریاد الله اکرب از همه جا بلند بوده هم 
بودیم. ما هم با فریاد  الله اکرب مبارزه می کردیم. در همنی سالن  بارها فریاد الله اکرب 
و صلوات ما بلند بود. از وقتی که در مدرســه و دانشــکده و مبارزه اجتماعی بودیم 
فریاد زدیم... یکی از هدف های این کنگره این است که هیأتی را انتخاب کنیم برویم 
خدمت امام بگوییم برای همکاری آمده ایم برای رفع سوءتفاهمات آمدیم... اگر ما 
فکر کنیم تمام مسایل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب اسالمی 
بسازیم آیات عظام هم می دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن 
و نه مفید. ما مسئله حقوق کیفری اسالمی را در پاریس مطرح کردیم، گفتیم آقا امروز 
همه جا از ما سؤال می کنند شما دست دزد را خواهید برید؟  گفتند شرایط مجازات 
در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصاًل شاید دستی بریده نشود ویل ایجاد 
ترسش برای خدمت به مردم است. بنده گفتم ویل اگر در آمریکا و اروپا یا هرجای 
دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید باز هم دست 
می برید؟ گفتند، »هرگز. شما بگردید پیدا  کنیم مقررات مناسب تر را. اجرا می کنیم.« 
اینقدر این مرد منطقی فکر می کند و پافشاری نمی کند. باید برویم پیش ایشان و 
یک چیز را نباید فراموش کنیم و آن قاطعیت امام خمینی در مبارزه است و هیچ کسی 
باور نمی کرد که ما به این زودی به نتیجه  برســیم بنده تکرار می کنم مبارزه بر علیه 
اســتبداد به وسیله مرحوم دکرت مصدق بدون کم ترین خستگی تا آخرین لحظه عمر 
ادامه داشت و با قاطعیت امام خمینی به ثمر رسید و سهم هرکسی در نهضت مسلم 
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و معنی است و کسی نمی تواند ادعا کند کسی سهم بیش تری داشته یا کس دیگری 
سهم کم تری داشته است.۱

او در همنی سخرنانی پس از بیان آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور گفت: »امروز همه 
می پرسند چه خواهد شد؟ به کجا می رویم؟ حضرت آیت الله پریروز می گفتند چرا سستی 
می بینم؟ چرا دیگر حرارت روزهای قبل را نمی بینم؟ جواب فوق العاده ساده است. مردم 
می بینند هر کســی صبح از خواب پا می شود برای مملکت دستورالعمل صادر می کند، 
برنامه اقتصادی می دهد، برنامه ریزی می کند و همه این ها مردم را به نگرانی و اضطراب 

و یأس و ناامیدی سوق می دهند...«۲
خمینی و روحانیت شیعه به دنبال حاکم کردن قواننی مجازات اسالمی و شریعت بودند و 

بی شک سخنان نزیه را برنمی تابیدند. 
... ســپس خانــم گیتی  پورفاضل یکی از بانوان وکیل، نطــق کوتاهی پریامون حقوق زن 
ایراد کرد و متذکر شد زنان ایرانی قبل از اسالم از تساوی حقوق با مردان برخوردار بودند و 
در کارهای اجتماعی همدوش مردان شرکت داشته اند و حق نیست که ما آن ها را از برخی 
حقوق محروم نماییم. سخرنانی خانم پورفاضل با ابراز احساس شدید حضار روبرو شد.3 
تردیدی نبود که روحانیون شیعه برای مقابله با دشمنان و رقبا، کنگره و سخرنانی های وکال 

را زیرنظر داشتند و براساس آن اولویت های خود را مشخص می کردند. 

هدایت الله متنی دفرتی در سخنان خود در این کنگره روی استقالل قوه قضاییه و چگونگی 
تأمنی آن تأکید کرد و گفت: 

... پس اگر قرار است استقالل قوه قضاییه حفظ شود باید حتماً در سطح استان ها 
شوراهایی باشد که کلیه  مقدرات قضات به دست این شوراها تعینی شود و در مرکز 
هم یک شــورای عایل قضایی تشــکیل دهیم که نمایندگان دادگاه ها و دادسراهای 
سراسر کشور در آن شرکت کنند، نسبت به مقدرات عمومی قوه قضاییه تصمیم گریند. 
اگر چننی شود هیچ وزیر دادگسرتی فرق نمی کند چه حکومتی او را فرستاده باشد 
نخواهد توانســت در قوه قضاییه ما دخالت کند... یادم نمی رود اوایل ســال ۱3۵۶ 
بود کــه بــا عده ای از همــکاران قبول کردیم یعنی افتخار پیدا کردیــم که از عده ای 
دانشجو در یکی از شعب دادگاه جنایی دفاع کنیم. اتهام آن ها این بود که در خیابان 
پالکارد به دست خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی حضرت آیت الله طالقانی 
را می خواســتند. بازگشــت امام خمینی را بــه ایران می خواســتند. این ها از طرف 

۱-روزنامه اطالعات، ۷ خرداد ۱3۵۸، ص ۸. 
۲-روزنامه اطالعات دوشنبه ۷ خرداد ۱3۵۸، ص ۸.

3-روزنامه اطالعات ۸ خرداد ۱3۵۸ ص ۱۲.
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دادسرای تهران توقیف شده بودند و جرم اصلی آن ها این بود که تحرک اجتماعی 
داشــتند. در این دادگاه وقتی بیان دفاع می شــد قضات گریه می کردند ویل قدرت 
برائت این جوانان را نداشتند و رأی به محکومیت اینان دادند. اما مبارزه ادامه یافت 

تا جایی که دادیار زنجان برخاست و گفت ادعانامه مخدوش است. 
دادیار ساری گفت که من از این ادعا نامه دفاع نمی  کنم و وکال همه جا رفتند و همه 
جا دفاع کردند. وقتی وکیل و قاضی دست به دست هم می دهند حقوق مردم حفظ 
می شود و چیزی که ما در این جا می خواهیم حفظ حقوق مردم است. امروز پس از 
انقالب ما چه داریم؟ آیا قوه قضاییه داریم؟ آیا دادگسرتی داریم؟ آیا جایی داریم که 
مرجع تظلمات باشد؟ خری این باید به وجود بیاید و ضرورتش به چشم می خورد. هر 
روز که قوه قضاییه ما به وجود نیاید، استقاللش تضمنی نشود، آن روز دیر است. و 
امرپیالیسم در دورنما پیداست. و غول آنرا من می بینم اگر دیگران نبینند. امید بود که 
این قوه قضاییه ای که قضاتش در دادگاه ها دســت به دست وکال حرکت کردند، به 

استحکام و استقالل به پیش رود. 
ما هیچ گاه مبارزات قضات را در سطوح مختلف فراموش نمی کنیم. کنگره قضات 
مازندران که منجر به اعتصاب آن ها شــد. در کرمانشــاهان و در فارس و در جاهای 
دیگر، یادم می آید که روزی به دادگسرتی آمل رفتم و دیدم دژ مستحکمی است علیه 
استبداد. خربهایی راجع به آن هم در روزنامه خواندید که چگونه با مأمورین ساواک 
در آن موقع رفتار می کردند. در آن روز من خشنود بودم که این قضات به زودی پس 

از پریوزی انقالب بر سرنوشت ما حاکم خواهند شد. 
ویل کجایند آن ها؟ چرا ما آن ها را نمی بینیم؟ چرا به آن ها امکان حرکت نمی دهند؟ 
چرا جلوی آن ها را گرفته اند؟ روزی نیســت که نامه ای به کانون وکال نرســد. به من 
نرسد یا به دیگری نرسد که در آن کسی ابراز مشکلی را نکرده باشد. ویل درمانده 
شده ایم چون راه برای حل مشکالت وجود ندارد. من کلکسیونی از نامه هایی که در 
همنی هفته اخری به ما رسیده اینجا انتخاب کردم که برخی از آن ها جالب است و تا 
این ها مطرح نشود ما نتیجه  نمی گرییم... در گزارش های روزنامه ها، در گزارش های 
رادیویی و تلویزیونی، صحبت از دادگاه های انقالب می شود. ویل نتیجه عمل این ها 
را وقتی که بررسی می کنیم می بینیم آن چه که شایسته انقالبی مانند انقالب عظیم 
ملت ایران بود که منجر به واژگونی رژیم پنجاه و چند ساله شد، منجر به آزادی مردم 

شد، اکنون برای ما وجود ندارد. 
برای مملکتی که از انقالبی به این شکوهمندی گذشته است باعث سرشکستگی 
است که پس از انقالب هنوز هم کسانی که در دوران آن رژیم ننگنی زندانی سیاسی 
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بوده اند باز هم زندانی سیاسی باشند و هنوز زندانی سیاسی داشته باشیم. ما مبارزه 
می کردیم به خاطر روزی که در کشور ما دیگر زندانی سیاسی وجود نداشته باشد. 
ویل امروز می بینیم که متأسفانه این طور نیست و کیست که رسیدگی بکند؟ مجرمنی 
و جنایتکاران رژیم گذشته باید مجازات شوند. باید در دادگاه های انقالبی مجازات 
شــوند. عنوان زندانی سیاســی به آن ها اطالق نمی شــود. خلق های ما خواســتار 
مجازات جنایتکاران رژیم پهلوی بودند و هستند و تا یک یک آن ها به سزای اعمال 
خود نرســند از پای نخواهند نشست و غرض از جنایتکاران تنها کسانی نیستند که 
مرتکب شکنجه و قتل نفس شده باشند. جنایات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم 
مطرح هستند. اما برای مجازات این جنایتکاران هم باید تمام اصول رعایت شود. و 
برای اجرای عدالت باید قوه قضاییه مستقل و متمرکزی داشته باشیم که دارای تمام 
صالحیت های الزم باشد. باید صالحیت عام دادگاه های دادگسرتی اعاده شود و 

محاکم و مراجع اختصاصی نباید داشته باشیم. ۱
آن چه متنی دفرتی مطرح می کرد در تضاد شدید با آن چه بهشتی و روحانیون شیعه در نظر 

داشتند بود و بدون تردید در قبال آن سکوت نمی  کردند. 
علی شاهنده عضو هیأت مدیره کنگره ضمن ابراز نگرانی از روند اوضاع گفت: 

ما با حکومت چوپانی گوســفندی مخالفیم. ما محتاج افراد آزادیم تا حقوق خود 
را بدانند و از آن دفاع کنند. اســتبداد و اختناق، خالف شــأن انسان است... وکیل 
دادگســرتی از حقوق همه ی اجتماع دفاع می کند. دفاع تازیانه ای  ست بر گرده ی 
اســتبداد و جور و ســتم. ضد آزادی را در تمام چهره هایش باید شناخت. سکوت 
نکنیم و نگذاریم بساط دیکتاتوری برقرار شود... قانون اساسی مملکت راه تنفس 
مردم است. با مردم بازی موش و گربه می کنند. در روزنامه پیش نویس قانون اساسی 
منتشــر می کنند و بعد می گویند این قانون اساســی نبود. ما شدیداً به این موضوع 
معرتضیم. قانون اساســی سرنوشت ماســت. ما می خواهیم در سرنوشت خودمان 

دخالت داشته باشیم.۲

دکرت خلیل آذر با اعالم این که وطن در خطر است گفت:
... من در این جا با صدای بلند می گویم وطن در خطر است. قانون اساسی در خطر 
اســت. من پیشــنهاد می کنم که تمام وکالی دادگسرتی و اعضای کنگره در این جا 
تحصن اختیار کنند. مسئله ی ساده ای نیست. وطن در خطر است. با فکل و کراوات 

۱-روزنامه اطالعات، ۸ خرداد ۱3۵۸، ص ۱۲. 
۲-پیغام امروز، ۷ خرداد ۱3۵۸. 
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نمی توان مسایل را حل کرد. من لباس راحتی پوشیده ام که امروز این جا تحصن کنیم. 
ما قانون اساســی می خواهیم ما می گوییم قانون اساسی بدون شرکت حقوقدان ها 

قانون اساسی نمی شود.۱
حسن نزیه در پاسخ گفت که پیشنهاد تحصن باید به وسیله هیأت رئیسه و کمیسیون قطعنامه 
مورد بررسی قرار گرید و بعد از تنفس و رسمیت یافنت دوباره جلسه خرب داد که با تحصن 

موافقت نشده است. 

سمینار»خواستههایملتازقانوناساسی«ابتکارجمعیتحقوقدانان
»جمعیت حقوقدانان ایران« یکی از مهم ترین نهاد های مدنی مدافع حقوق بشر ایران بنی  
سال های ۱3۵۶ تا ۶۰ بود. این جمعیت در تاریخ چهارده مهر ۱3۵۶ با خواسته هایی چون 
حکومت قانون، اجراى قانون اساسى، استقالل قوه قضاییه، اعاده اصل صالحیت عام 
محاکم دادگسرتى، آزادى زندانیان سیاسى، آزادى مطبوعات و لغو سانسور شکل گرفت. 
حدود صد و بیست حقوقدان از جمله »وکالی پیشرو« عضو آن بودند. مطابق اساسنامه 
جمعیت ارکان آن عبارت بودند از شــوراى مرکزى با حدود بیســت و پنج عضو، هیأت 

اجرایی شامل هفت عضو و سخنگو. 
یحیى صادق وزیرى، مصطفى رحیمى، فرج الله ناصرى، و نورعلى تابنده از قضات عایل 
رتبه پیشنی دادگسرتى که پس از بازنشستگی و یا کناره گریی از قضاوت به جامعه وکالت 

پیوسته بودند، از جمله اعضاى شوراى مرکزى جمعیت بودند.
نخســتنی هیأت اجرایی جمعیت عبارت بودند از: محمدتقى دامغانى، على شــاهنده، 
صارم الدین صادق وزیرى، هدایت الله متنی  دفرتى، زهره مجدزاده، عبدالکریم الهیجى و 
)احتمااًل ناصر طاهرى یا محمود معینى عراقى(. عبدالکریم الهیجى سخنگوی جمعیت بود. 
آخرین اعضا هیأت اجرایی جمعیت حقوقدانان ایران در ســال ۱3۶۰ و قبل از ســرکوب 
سراسری عبارت بودند از: محمدتقی دامغانى، علی شاهنده، صارم الدین صادق وزیرى، 

عبدالکریم الهیجى، منوچهر خواجه نورى، احمد جاویدتاش و زهره مجدزاده.
بالفاصله پس از پایان کنگره سراسری وکال، جمعیت حقوقدانان ایران مأموریت یافت تا 
با تشــکیل یک هیأت تدارک با دعوت از شخصیت های حقوقی، احزاب، جمعیت ها، 
ســازمان ها، انجمن ها، شوراها، اتحادیه و... سمیناری را با عنوان »خواسته های ملت از 

قانون اساسی« برگزار کند. 
در این سمینار که به دعوت جمعیت حقوقدانان از بیست و شش خرداد ماه تا شش تریماه 
۱3۵۸ تشکیل شد چهل و هشت گروه شرکت کردند و شصت و یک نفر سخرنانی کردند. 

۱-روزنامه اطالعات، ۹ خرداد ۱3۵۸، ص ۸. 
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سخرنانان اجالس به شرح زیر بودند:
 محمدتقی  دامغانی از جمعیتحقوقدانانگفتار در شروع سمینار

آقای دکرت مصطفی رحیمی از جمعیتحقوقدانان، سری دمکراسی در ایران-سوابقی از 
نهضت  مشروطیت

آقای دکرت رحیم صفاری از حزباتحادبرایآزادی،روح و هدف قانون اساسی

خانم فهیمه محفوظ از گروهپژوهشوطرحمسایلزنان،دموکراسی ترجیحی

آقای دکرت محمدعلی فاطمی از جمعیتراهآیند، دمکراسی اقتصادی

آقای دکرت کاظم معتمد نژاد از انجمــندفاعازآزادیمطبوعات، انتخابات عمومی، 
نمایندگی ملی

آقای فرهاد بهبهانی از حزبآزادیخواه،انتخابات آزاد در اسالم

خانم ویدا سمیعیان از انجمنرهاییزن، دمکراسی در ارتباط با حقوق زن

آقای محمد بابکی از جمعیتحقوقدانان، نظام انتخاباتی کشورها

پیام آقای حسن صدر، وکیل انجمندفاعازآزادیمطبوعات

آقای رضا مرزبان ازانجمندفاعازآزادیمطبوعات، آزادی مطبوعات در قانون اساسی

آقای پرویز سحابی از سازمانمشاورانایران، مطبوعات و رسانه های گروهی

آقای محمدرضا تهامی نژاد از شــورای مؤســساتحادیهکارکنــانرادیووتلویزیون، 
تلویزیون و وسائل ارتباط جمعی

خانم نوش آفرین انصاری از انجمنکتابدارانایران، کتاب و کتابخانه در رابطه با سانسور

آقای دکرت فرج  الله ناصری از جمعیتایرانیدفاعازآزادیوحقوقبشر، آزادی های 
مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با قانون اساسی

خانم زهره خیام از اتحادملیزنان، حقوق و آزادی  های فردی و اجتماعی

آقای دکرت منوچهر هزارخانی از جبههدمکراتیکملی، آزادی احزاب

آقای دکرت عبدالحمید ابوالحمد از سازمانملیدانشگاهیان، اصل تفکیک قوا، انواع 
جمهوری )ریاستی، پارلمانی، سوسیالیستی(

آقای بهمن نقشینه پور از حزبآزادیخواهایران، رئیس جمهور و نخست وزیر

آقای اکرب هندی زاده از جبههدمکراتیکملی، نقش رئیس  جمهور در رهربی کشور
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آقای دکرت احمد سالمتیان از جبههملیایران، رابطه سازماندهی قدرت و تأمنی دمکراسی

آقای دکرت عبدالکریم الهیجی از جمعیتحقوقدانان، قوه مقننه و روابط آن با قوه مجریه

آقای سیف الله رفیعی از جمعیتحقوقدانان، نظام پارلمانی و نظام مجمعی

آقای اسمعیل زاهد از کانونوکالیدادگسرتی، استقالل قضایی و دادگاه های عمومی 
و اختصاصی و اصل دو درجه ای بودن دادرسی

خانم شریین عبادی از اتحادیهزنانقاضی، استقالل قوه قضاییه

سرکار سرگرد حسنی دبریمقدم از ارتشجمهوریاسالمی، دادگاه های نظامی

آقای دکرت کاظم معتمدنژاد از انجمندفاعازآزادیمطبوعات،  قانون اساسی و طرز 
تدوین آن

آقای کاظم گلشایی از جمعیتحقوقدانان، ضمانت اجرای قانون اساسی

خانم زهره مجد زاده از جمعیتحقوقدانان، طرز تجدیدنظر در قانون اساسی

آقای فرهاد بهبهانی از حزبآزادیخواه، ضمانت اجرا و نحوه کنرتل قانون اساسی

دکرت کامبیز روستا از جمعیتآزادی، خودگرایی و شرکت توده ها در قدرت سیاسی

آقای دکرت علی رشیدی از انجمناقتصاددانانایران، کلیات مالکیت و اصول ملی شدن

آقای دکرت ضیاالدین هیأت از انجمناقتصاددانانایران، پیشنهادات اجرایی مربوط به 
اصول ملی شدن

آقای سهراب مشهودی از جامعهکارکنانسازمانبرنامه،  شرایط نوین سکونت شهری 
که با مالکیت خصوصی زمنی در شهرها در تناقض است. 

آقــای دکرت عبدالحســنی بقایــی از حزبجمهوریخــواه، در مقدمه ســخرنانی  خود 
اعرتاض نامه ای قرائت و از ســخرنانی خودداری کرد. سخرنانی ایشان درباره ی مالکیت 

و سرمایه گذاری و بهره بود. 

آقای جهانگیز مستوفی از جمعیتحقوقدانان، پارلمان و قوه قانونگذاری

خانم پریوش خواجه نوری از شورایهماهنگیدرامورمربوطبهحقوقزن،  برابری های  
اجتماعی

آقای محمدرضا روحانی از جمعیتحقوقدانان، تأمنی اجتماعی

آقای نادر حســن زاده از ســندیکایکارگرانفلزکارتهران و حومه، حقوق سندیکایی 
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و کارگری و حق اعتصاب

خانم پوراندخت معاضد ازاتحادیهزنانحقوقدانایران،  قانون اساسی و حقوق زن

آقای دکرت ابوالفتح وثوق زمانی از کانونوکال، نقص های طرح ارائه شده قانون اساسی 
در موضوع کار و کارگر

آقای دکرت ناصر پاکدامن از سازماندانشگاهیان، تعلیمات عالیه )استقالل دانشگاه ها(

آقای دکرت آینه چیان از  جامعهمهندسنیمشاورایران، تجدیدنظر در بافت آموزش و آموزش عایل

خانم زهره سهیلی از کانونمستقلمعلمان، آموزش ابتدایی و متوسطه

آقای دکرت خوشخو از سازمانملیدانشگاهیان، تعلیمات عالیه

آقای احمد بریشک از سازمانهماهنگیمدارسملی، نظام آموزشی

آقای مهندس رحمت الله مقدم مراغه ای از نهضترادیکالایران، عدم تمرکز و فدرالیسم 
و شوراهای ایالتی

آقای منوچهر خواجه نوری از جمعیتحقوقدانان، سیستم فدراتیو در هند

طواق واحدی از ستادشوراهایخلقترکمنصحرا، خودمختاری

آقای صالح نیکبخت از جمعیتکردهایمقیممرکز، خودمختاری و حقوق ملی خلق 
کرد

آقای دکرت نطقی از انجمنآذربایجانیهایتهران، خودمختاری و زبان ترکی

آقای یوسف بنی طرف از کانونفرهنگیخلقعرب، خودمختاری و خلق عرب

آقــای جلیل گادانی از حزبدمکراتکردســتان، اصول پیشــنهادی حزب دمکرات 
کردستان در خصوص خودمختاری

آقای صدیق کمانگر از شورایهماهنگیجمعیتهایکرد، خودمختاری

آقای دکرت رضا براهنی از انجمنآذربایجانیها، خودمختاری و انقالب ایران

آقای دکرت صدرایی اشکوری از مرکزبرنامهریزیحکومتایالتیگیالن، فدرالیسم و 
شوراهای ایالتی و رابطه آن در مبارزه با دیکتاتوری و امرپیالیسم

آقای دکرت پریویان از انجمنآشوریهایایران، اقلیت مذهبی آشوری

آقای مهندس عزیز دانش راد از جامعهروشنفکرانیهود، حقوق اقلیت های مذهبی

آقای آلربت برناردی از شورایخلیفهگریارامنه، موقعیت و خواست های ارامنه ایران
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آقای مسعود حجازی از جبههملیایران، ارتش

آقــای محمدتقی دامغانی از جمعیتحقوقدانان، اصویل که با رعایت آن می توان از 
تبدیل ارتش به یک وسیله سرکوب جلوگریی کرد. 

سرکار سرهنگ دوم فریدون شاهی از ارتشجمهوریاسالمیایران، نقش ارتش در 
حکومت جمهوری

آقای علی شاهنده از جمعیتحقوقدانان، شهربانی و ژاندارمری نباید جزء ارتش باشد. 

آقای رحیم صفاری از حزباتحادبرایآزادی، ارتش و سازمان های اطالعاتی داخلی 
و خارجی

آقای دکرت ممتاز از نهضترادیکال، روابط بنی المللی

آقای دکرت عبدالحمید ابوالحمد از سازماندانشگاهیان، مقابله با امرپیالیسم

آقای دکرت ناصر طاهری از جمعیتحقوقدانان، همکاری با جنبش غریمتعهدها

آقــای دکــرت هدایت  الله متنی دفرتی از جمعیتحقوقدانــان، روابط بنی الملل از طریق 
سازمان ها و جمعیت های غریدولتی کشورها در جهت مبارزه با امرپیالیسم و حفظ حقوق 

انسان ها. 

آقای حسنی منتظرحقیقی از جمعیتحقوقدانان، انتقادهای کلی از طرح قانون اساسی

آقای دکرت دامغانی و دکرت الهیجی از جمعیتحقوقدانان، نتیجه گریی از مذاکرات سمینار. 

جمع بندی سیمنار توسط دکرت دامغانی و دکرت الهیجی در ده مبحث به ترتیب حاکمیت 
مــردم،  آزادی، تفکیــک قــدرت و ارکان دولــت، حاکمیت قانون، حقــوق اقتصادی و 
اجتماعی، تعلیمات عمومی و آموزش عایل، خودمختاری و عدم تمرکز، اقلیت مذهبی، 

ارتش و روابط بنی المللی تنظیم و در جزوه ای برای اطالع عموم انتشار یافت. ۱
گروه های سیاســی چپ و مجاهدین، هیچ یک در این ســمینار شــرکت نکردند. از قرار 
معلوم آن ها شأن خود را باالتر فرض کرده و معتقد بودند این جمعیت حقوقدانان و کانون 
وکال و... هستند که می بایستی در مراسم و نشست هایی که آن ها برگزار می کنند، شرکت 
نمایند و نه برعکس. به ویژه که این گروه ها حضور جبهه دمکراتیک ملی در این سمینار 
را پررنگ می دیدند و نمی خواستند به این جبهه که رقیب سیاسی فرض می شد بال و پر 

1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/jamh-s9-s24.pdf
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دهند. ملی مذهبی ها از نهضت آزادی و جنبش ملی مسلمانان گرفته تا جاما ۱و... جملگی 
در شــورای انقالب و دولت شرکت داشــتند و این سمینار را حرکتی خارج از حاکمیت 

می دیدند و به همنی دلیل در آن شرکت نکردند. 

۱-جنبش انقالبی مردم ایران )جاما(.



مخالفتجمعیتحقوقدانان
باالیحهقصاصوپیامدهایآن


در بهمن ۱3۵۹ الیحه ی ضد انســانی و قرون  وســطایی قصاص و دیات انتشــار یافت و 
به سرعت به بزرگرتین مناقشه ی قضایی و سیاسی کشور تبدیل شد. جدا از جامعه قضایی و 
حقوقی نریوهای مرتقی و تحول خواه به همراه گروه های سیاسی چپ و راست به مخالفت 
با آن برخاستند. موضوع تصویب یک قانون و یا نوعی از مجازات نبود همه متفق القول 
بودند که تصویب این قانون، ایران را به گذشــته  ای دور پرتاب می کند و دســتاوردهای 

انقالب مشروطه و مبارزات ترقی خواهانه ی بعد از آن را به کلی نابود می کند. 
در تاریــخ بیســت و هفت بهمــن »جامعه قضــات جمهوری اســالمی«۱یکی از اولنی  

تشکل های حقوقی بود که به انتقاد مالیم از آن پرداخت.۲

۱-جامعه قضات جمهوری اسالمی ایران در فروردین ۱3۵۸ با بیش از یکصد عضو فعالیت خود را 
آغاز کرد. اعضای شورای مرکزی جامعه قضات در اردیبهشت ۱3۶۰ عبارت بودند از: ابراهیم احدی، 
محمود آخوندی، فرح امنی زاده، عبدالحمید جلیلی، خریمراد جلیلوند، جهانگری حسنخانی، امری عراقی، 
موســی عایل، غالمرضا رحیم، ایرج رضایی، فرامرز زمانی ســلیمی، محمدرضا عالم زاده، فاتح نژاد، 
محسن قرنی، هوشنگ قوامی، مرتضی کالنرتیان، مجتبی کزازی منش، جالل گرانمایه، حسنی لطفیان، 

منوچهر نورایی، هوشنگ واحدی و علی اکرب یلفانی. 
شورای مرکزی جامعه قضات، هیأت رئیسه را به شرح زیر انتخاب کرد: جهانگری حسنخانی: رئیس، 
غالمرضا رحیم: نایب رئیس، ابراهیم احدی: سخنگو، منوچهر نورایی: خزانه دار، اعضای اصلی هیأت 
اجراییه: مجتبی کزازی منش، موسی عایل و امری عراقی، و اعضای علی البدل هیأت اجراییه: فرامرز 

زمانی سلیمی و مرتضی کالنرتیان.
۲-روزنامه انقالب اسالمی، شماره ۴۷۶، ۲۸ بهمن ۱3۵۹، صص3و۱۰.
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ده روز بعد بهشتی در مصاحبه ی مطبوعاتی در پاسخ به سؤایل در مورد الیحه ی قصاص 
که اشاره به بیانیه جامعه قضات داشت )برخی حقوقد ان ها می گویند قصاص مربوط به 

صدر اسالم است و با روح اسالم در شرایط کنونی مغایر است( گفت: 
مسئله همنی است که عده زیادی از این آقایان حقوقدانی که تفکر حقوقی را از غرب 
گرفته اند با قواننی مدنی و جزایی اسالم با طرز فکر غربی برخورد می کنند به همنی 
جهت است که فراورده های حقیقی این آقایان همنی دستگاه قضایی و دادگسرتی 
موجود است که همه از آن به تنگ آمده اند. ما صریحاً می گوییم که نظام حقوقی، 
مدنی، جزایی و قضایی جمهوری اسالمی ما برپایه تعالیم اسالم خواهد بود، البته ما 
به اجتهاد زنده و پویا در زمینه قواننی و مقررات معتقدیم، اما اجتهاد زنده و پویایی که 
با شناخت فقه اسالمی انجام پذیرد، نه آن چه دیگران با معلومات نیمه سطحی از 

فقه اسالمی درباره جهان بینی اسالم و معارف اسالمی بسازند و برپدازند.۱

اثری از »جامعه قضات جمهوری اسالمی« پس از سرکوب سی خرداد ۱3۶۰باقی نماند. 
یکی از مهم ترین و از قضا آخرین اقدام جمعیت حقوقدانان ایران تدوین جزوه اى بیست و 
پنج صفحه ای تحت عنوان »جمعیت حقوقدانان ایران و الیحه قصاص« بود که به علت 
عدم نشر آن در مطبوعات، در فروردین ۱3۶۰در دوهزار نسخه در تهران توزیع شد.۲ در نقد 
حقوقی شدید الحن »الیحه قصاص« که توسط جمعیت حقوقدانان ایران صورت گرفته 

بود، آمده است:
اخریاً از طرف دولت الیحه ای تحت عنوان الیحه قصاص برای تصویب به مجلس 
قانونگذاری داده شده است. در این الیحه سیستم جزایی و مجازات های جدیدی 
برای جرایم قتل عمدی، جرح عمدی و قطع عضو وضع شده که با همه نظام های 
حقوقــی معتــرب و ُمجَری در جهــان امروز- علی الظاهر به اســتثنای نظام حقوقی 
عربســتان سعودی- متفاوت است. این الیحه نه فقط نظام حقوقی مورد پذیرش 
انقالب مشــروطیت را دگرگون می ســازد؛ نه تنها در تهیه آن مقتضیات انقالب و 
مصالح اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ملت ایران در نظر گرفته نشده و در صورت 
تصویــب پیامدها و بازتاب های ناگواری برای جامعه ما ببار خواهد آورد، حتی با 

اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز منافات دارد.
جمعیت حقوقدانان ایران با بررسی انتقادی این الیحه از کلیه صاحب نظران متعهد 
و کسانی که چه به لحاظ عالقه مندی به ایجاد یک نظام حقوقی مرتقی و منطبق بر 

۱-انقالب اسالمی، هفتم اسفند ۱3۵۹، ص ۱۱.
2-www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/08/31/6627
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قواعد علمی و نیازهای انقالبی در جامعه ما، و چه به مناسبت التزام به اصول قانون 
اساسی جمهوری اسالمی در خود احساس مسئولیتی می کنند، می خواهد که برای رد 
و طرد قطعی این الیحه به مبارزه برخیزند. ما این بررسی را از دیدگاه های اجتماعی، 

حقوقی، سیاسی و اقتصادی طرح می کنیم:
مطالعات، تحقیقات و تتبعات جرم شناسان، روانکاوان و جامعه شناسان این . ۱

نتیجه علمی را ببار آورده اســت که جــرم نیز مانند هر پدیده دیگر اجتماعی 
محصول و معلول یک سلسله عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. 
علمای حقوقی معاصر سال هاست که مقوله مجرم بالفطره را غریعلمی دانسته 
و جرم را به عنوان یک بیماری اجتماعی و نه صرفاً گناه و انحراف فردی تلقی 
می کنند. بنابراین مبارزه با جرم و فساد نمی تواند و نمی باید از جهاد و کوشش 
متصدیان امور اجتماع در جهت تغیری شرایط و مناسبات فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی و محــو و از بنی بردن عوامل مؤثر در ارتکاب جرم جدا باشــد. 
در دکرتین جدید دیگر فلســفه مجازات تالفی و انتقام جویی و تحمیل زجر 
و عقوبت به مجرم نیســت، بلکه هدف از مجازات تربیت و ارشاد و اصالح 
مجرم است تا امکان بازگشت به جامعه و ایفای وظایف انسانی و اجتماعی 
برای او فراهم آید و از این روســت که مجازات های ســالب آزادی جایگزین 

مجازات های بدنی شده است.
با آن که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی کرامت و ارزش واالی 
انسان به عنوان اساس و زیربنای نظام اجتماعی ایران شناخته شده و در همنی 
اصل جمهوری اسالمی با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و 
تالش در پیشربد آن ها مقید و مکلف شده است. با آن که در اصل سوم قانون 
اساســی دولت جمهوری اســالمی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل 
اخالقی و رفع تبعیضات ناروا و تأمنی حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و 
ایجاد امنیت قضایی و تساوی عموم در برابر قانون ملتزم و متعهد شده است؛ 
بــا آن که در اصل نوزدهم قانون اساســی تمام مردم ایران از حقوق مســاوی 
برخوردارند و به موجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان 
در حمایت از قانون قرار دارند، متأسفانه در تدوین این الیحه هیچ یک از این 

اصول زیربنایی مورد توجه قرار نگرفته است:
در این الیحه انســان و انسانیت به تحقری کشیده شده و امنیت جانی افراد به 

شدیدترین نحو در مخاطره قرار گرفته است.
در این الیحه اگر شخصی مرتکب قتل عمدی یا قطع عضو و جرح عمدی . ۲
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بشود ورثه مقتول یا شخص مصدوم می توانند عنی عمل ارتکابی را در مورد 
مرتکب اعمال نمایند. )مواد ۱ و ۵۷(

در این الیحه فلســفه مجازات انتقام جویی و اطفاء خشم و غضب و ارضاء 	 
عواطف شخصی است. مجازات حق اولیاء دم و مجنی علیه است و می توانند 

بالمباشره آن را اعمال و اجرا کنند.
در این الیحه جان انسان و اجزای بدن انسان قابل تقویم و تسعری است و اولیاء 	 

دم و مجنی علیه می توانند به عوض مجازات مجرم از او دیه بگریند.
در این الیحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری 	 

و پیشــرفت هایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل ُجرم زا و همچننی کشــف و 
تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته 
شده است و موجبات و علل و کیفیات وقوع جرم در میزان مجازات بالتأثری 
است. اگر شخصی در نتیجه تحریکات عصبی یا تحت تأثری اوضاع و شرایط 
اجتماعــی و اقتصادی دیگری را بکشــد یا صدمه ای بــه او وارد آورد وراث 
مقتول یا شــخص مصدوم می توانند بدون در نظر گرفنت شــرایط و اوضاع و 
احــوال ارتکاب جرم، آگاهانه و با ســبق تصمیم و فراهــم آوردن موجبات و 

وسایل الزم قاتل را بکشند یا عنی صدمه را به ضارب وارد آورند.
در این الیحه سفاکی و خونریزی و روحیه دژخیمی که در همه اعصار و همه 	 

جوامع، عملی مکروه به شمار می رفته و می رود، ترویج شده است.
در این الیحه زن یک بار به عنوان فرد انسان و دیگر بار به عنوان جنس زن 	 

مورد تحقری قرار گرفته اســت. زن نصف مرد به شــمار می رود و در برخی از 
موارد اساساً به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط 
به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل برپدازند. قتل 
عمد فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود، و با شهادت زن- تعدادشان 

هرچه باشد - قابل اثبات نیست...  )ماده ۲3(
 در این الیحه فرزندکشــی مجاز و مشــروع قلمداد شــده اســت و پدر یا جد 	 

پدری مالک جان فرزند،- حتی اگر به سن شصت سالگی هم رسیده باشد!- 
می باشــند و جالب این اســت که مادر که بنا به قواعد علمی در بوجود آوردن 
فرزند نقشی مساوی با پدر دارد از این مالکیت حقی نمی برد! اگر پدر یا جد 
پدری فرزند خود را بکشند قصاص نمی شوند، اما اگر مادر فرزندش را بکشد 

قصاص می شود! )ماده ۱۶(
از لحاظ حقوقی هم جرم پدیده ای اجتماعی است. وجدان اجتماعی در قبال 	 
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وقوع جرم متأثر و متألم می شود و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که متصدیان 
امــور در مقام مجــازات مجرم برآینــد. لذا هم اینک در کشــورهای جهان و 
در کشور ما نیز مطابق قوانینی که پس از انقالب مشروطیت به اهتمام روحانیون 
طراز اویل همچون سیدحسن مدرس به تصویب رسیده، جرایم مهم از قبیل قتل 
عمدی، نقص و قطع عضو و غریه جنبه عمومی دارند، یعنی این که مجازات 

حق جامعه و در اختیار قوه قضاییه است.
واضعنی سیستم جزایی ما که غالبا آگاه و متخصص در مسایل شرعی و فقهی نیز 
بــوده اند، در این رابطه علی القاعده به آیاتی از قرآن کریم از قبیل »َمن َقَتَل َنْفًســا 
َما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا« ]مائده 3۲[ یاَ»َلا َتْقُتُلوا  ]ِبَغرِی َنْفٍس اَْو َفَساٍد ِفی اْلَاْرضِ[ َفَکاَنَّ
اَنُفَسُکْم اِنَّ اللَّـَه َکاَن ِبُکْم َرِحیًما« ]نساء ۲۹[ توجه داشته اند. در آیه اول قتل یک 
انسان به منزله قتل تمام انسان ها قلمداد شده است. بنابراین قتل تأثری اجتماعی دارد 
و نمی تواند فقط جنبه خصوصی داشته باشد؛ و در آیه دوم خودکشی منع شده است 
یعنی این که انسان مالک حیات خویش نیست تا این مالکیت قابل انتقال به وارث 

او باشد و مجازات قاتل حق شخصی وارث تلقی شود.
در الیحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق 
ویل دم یا شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست در حایل که به موجب اصل 
3۶قانون اساســی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و 
به موجب قانون باشــد. همچننی اصل ۱۵۶یکی از وظایف قوه قضاییه را کشف و 
مجازات و تعزیر مجرمنی دانسته است. سلب حق مجازات از جامعه و تفویض آن به 
افراد نه تنها رجعت به دوران مجازات قبیله ای است که مجرم به عنوان مال یا برده 
در اختیار ورثه مقتول یا شخص مصدوم قرار می گرفت، نه تنها نادیده گرفنت فلسفه 
اصلی مجازات که تربیت و ارشاد و اصالح مجرم در جهت بازگرداندن عضو مطرود 
به جامعه است، می باشد بلکه موجب تقویت و ترویج روحیه تالفی و انتقام جویی 
و گســرتدش نقار و کینه و دشــمنی در جامعه و در نتیجه ایجاد زمینه مســاعد برای 

ارتکاب جرایم جدید می شود.
در این الیحه قواننی، رویه قضایی و دکرتین کشورهای پیشرفته که به موجب 	 

آن ها قتل و ضرب و جرح عمدی به أنواع و اقســام متعدد تقســیم شده است 
مورد بی توجهی کامل قرار گرفته و بنی قتل و جرحی که با سبق تصمیم و تهیه 
وسایل و لوازم کار ارتکاب می شود با قتل و جرح ساده که ممکن است بر اثر 
غلبه احساســات و تحریکات عصبی بطور ناگهانی اتفاق افتد تفاوتی قائل 
نشده است. مجازات قتل با ضرب و جرحی که شخص برای اولنی بار مرتکب 
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می شــود مساوی و یکسان است. در قواننی کشورهای مرتقی و مطابق قواننی 
جزایی مخلوق انقالب مشــروطیت خودمان در عنی حال که برای هر جرمی 
مجازات معینی تعینی شــده اســت قضات مکلفند که به هنگام صدور حکم 
مجازات کیفیات و شرایط و اوضاع و احوال مؤثر در وقوع جرم و خصلت ها 

و سوابق مجرم را در نظر بگریند.
 با این که در اصل چهاردهم قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی و مسلمانان 	 

متعهد شــده اند که نسبت به افراد غریمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل 
عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند و مطابق اصل نوزدهم مردم 
ایران کال از حقوق مساوی برخوردار هستند، در الیحه قصاص به لزوم وحدت 
دین قاتل و مقتول تأکید شده است، لکن حکم مواردی که دین قاتل و مقتول 
یکی نیســت پیش بینی نشده و معلوم نیســت که اگر مسلمانی غریمسلمی را 

بکشد کیفر خواهد شد یا خری؟ )مواد ۵ تا ۸(
به نظر می رســد که تهیه کنندگان الیحه با تأکید بر مســئله وحدت دین قاتل 
و مقتــول تعمداً این موضوع را به ســکوت برگزار کرده انــد تا از بازتاب های 
اجتماعی جلوگریی کنند و حل مشــکل به قاضی احاله شــود. زیرا که مطابق 
اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را 
در قواننی مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معترب اسالمی یا فتاوای معترب 
حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا 
تعارض قواننی مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد. در کتب 
فقهی حکم موارد مســکوت در الیحه قصاص چننی اســت که کافر چه ذمی 
)مسیحی، کلیمی و زرتشتی( و چه غریذمی بر مسلمان حق قصاص ندارد. در 
نتیجه اگر مسلمانی کافر ذمی را بکشد قصاص نمی شود و فقط دیه می پردازد، 
و میزان آن هشــتصد درهم در مورد مرد و نصف آن در مورد زن اســت )دیه 
مرد مسلمان ده هزار درهم است( و در مورد غریذمی دیه هم تعلق نمی گرید، 
ویل چنانچه کافر مســلمانی را بکشد اولیاء دم می توانند او را بکشند یا بنده 
خود کنند. ویل این اجمال عمدی و حیله شرعی محمل و مجوز قانونی ندارد، 
زیرا که اواًل اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر به دعاوی حقوقی است و در امور 
جزایی به صراحت اصل سی و ششم حکم به مجازات باید به موجب قانون 
باشد در غری این صورت مورد از مصادیق عقاب بالبیان خواهد بود. ثانیاً با 
توجه به عموم و اطالق اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی که کلیه مردم ایران 
را از حقوق مساوی و یکسان برخوردار دانسته است مسئله اختالف در مذهب 
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نباید تأثریی در نوع یا میزان مجازات داشته باشد.
در این الیحه حق قضاوت و اجرای حکم به افراد عادی تفویض شده است 	 

تا به بهانه این که شخصی مهدورالدم و واجب القتل است او را بکشند )ماده 
۲3(. آیا با وضع چننی مقرراتی دیگر می تواند دم از امنیت قضایی زد؟ آیا در 
چننی شرایطی می توان جان و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون دانست؟ آیا 
صدور جواز آدم کشی تیغ دادن به کف زنگیان مستی که در صدد تصفیه خوننی 
مخالفان عقیدتی خود هستند نیست؟ آیا این حکم به رواج تروریسم و هرج و 

مرج در جامعه ما کمک نخواهد کرد؟
 در این الیحه کلیه وسایل و شیوه های علمی کشف و تحقیق جرم بدور افکنده 	 

شــده و دالیل کالســیک اثبات جرم از قبیل اقرار و شــهادت و سوگند که در 
مقام مقایسه با دالیل علمی فاقد ارزش قضایی هستند، کافی برای اثبات جرم 
قلمداد شده اند. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته اقرار در مسایل جزایی دلیل 
محسوب نمی شود و فقط جنبه طریقیت دارد. زیرا که هزاران مورد دیده شده که 
بی گناهی تحت تأثری احساسات و انگیزه های عاطفی یا به لحاظ فقر مادی به 
ناحق و به دروغ خود را مجرم معرفی کرده است. همچننی شهادت و قسم در 
جامعه بسته مبتنی بر اقتصاد شبانی می تواند دلیل اثبات جرم تلقی شود ویل با 
روابط پیچیده حاکم بر اجتماعات امروز و با رواج دروغ و فقر و تزلزل معنویت 
و اخالق چنانچه قاضی نتواند با ادله علمی انتساب جرم را به متهم اثبات کند 
به هیچ وجه بر اساس اقرار با شهادت دو نفر حکم محکومیت متهم را صادر 
نمی کنند. اما در الیحه قصاص اقرار متهم با شهادت دو نفر مرد عادل کافی 
برای ثبوت قتل و کشنت متهم است...  آیا تهیه کنندگان این الیحه پی آمدهای 
ناگوار و نادرســت اقاریر کذب و شــهادت های دروغ را مدنظر داشته اند؟ به 
فرض که پس از احراز کذب شهادت، شاهد مجازات شود، آیا نوشداروی پس 
از مرگ ســهراب نخواهد بود؟ چنانچه شاهد عادل یافت نشود- با توجه به 
شرایط فقهی عدالت- و فرضاً که صدها نفر شاهد وقوع جرم مشهودی باشند 
و دالیل دیگری هم وجود داشته باشد آیا جرم قابل اثبات نیست؟ اگر ده ها زن 
عادل ناظر وقوع قتلی باشند چه می شود؟ آیا قاتل از مجازات معاف خواهد 
بود؟ و مجرم نباید تعقیب شــود متهم می تواند با یاد کردن قســم از مجازات 

معاف شود؟
بنا به اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی سعادت   .3
در کل جامعه بشــری را آرمان خود می داند و اســتقالل و آزادی و حکومت حق و 
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عــدل را حــق همه مردم جهان می شناســد. ویل در این الیحه نه ســعادت جامعه 
انســانی مطمح نظر بوده، نه اعتبار و حیثیــت جامعه ایرانی و نه حتی حاکمیت و 
اســتقالل ایران. الیحه قصاص با کلیه دســتاوردهای هفتاد و پنج ساله  مردم ما در 
طریق برقراری حکومت عدل و با آرمان ها و علم و تجربه بشری مغایرت دارد. الیحه 
قصاص در مقام جایگزینی و اعاده همان سیستم قضایی و حقوقی است که هفتاد و 
پنج سال پیش مردم کشور ما در قیام مشروطیت علیه آن بپا خواستند. الیحه قصاص 
موجب اعاده و برقراری مجدد سیستم ننگنی کاپیتوالسیون در کشور ما خواهد شد. 
توسعه ارتباطات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ رفت و آمد اتباع کشورهای مختلف 
به میهن ما را امری اجتناب ناپذیر کرده اســت و چون این الیحه نه فقط مســاوات 
پریوان همه ادیان و ملل و امنیت جانی آنان را تأمنی نمی کند، بلکه در مقام تهدید آن 
نیز برآمده است، لذا در صورت تصویب و اجرای این مقررات کشورهای خارجی 
درصدد تدارک و موجبات تأمنی جانی اتباع خود در کشــور ما برخواهند آمد و با 
انعقاد قراردادهایی کوشش خواهند کرد که قواننی و دادگاه های ایران را از حکومت 
بر اتباع خود منع کنند و بار دیگر کاپیتوالسیون را بر ما تحمیل نمایند. تصویب الیحه 
قصاص استقالل کشور ما را در معرض خطر قرار دارد و اولنی شعار انقالب یعنی 
استقالل را نابود خواهد کرد و این از همه خطرات بنیادی تر و عمیق تر است. اگر 
بتوان از دست و گوش و چشم صرف نظر کرد، اگر بتوان سرپدن شمشری قصاص را 
به دست ورثه مقتول تحمل کرد، ویل نمی توان و نباید از حاکمیت، از استقالل، از 
اعتبار و حیثیت ایران صرف نظر کرد و سیســتم کاپیتوالسیون را تحمل نمود. حتی 
ممکن است شمول و حدود کاپیتوالسیون به ایرانیان غریمسلم و حتی غریشیعه هم 
سرایت کند و آنان بخواهند مقررات مذهب خودشان را الاقل در مواردی که طرفنی 

جرم غریمسلم یا غری شیعی هستند اجرا نمایند.
اصل دوم قانون اساسی می گوید: نظام جمهوری اسالمی بر پایه نفی هرگونه    .۴
ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقالل سیاسی 
و اجتماعی اســتوار شده است. همچننی در اصل سوم دولت جمهوری اسالمی به 
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی و 
معنوی مکلف گردیده است. در الیحه قصاص مجازات بر دو نوع است: ۱-اعدام 
و عقوبت های جسمانی، ۲-دیه و مجازات های مایل، یعنی این که مجرم می تواند 
با جلب رضایت ورثه مقتول یا شخص مصدوم و با پرداخت دیه از مجازات معاف 
شود )ماده ۴۵( و نتیجه این که ثروتمندان در صورت ارتکاب قتل و ضرب و جرح 
می توانند با استفاده از امکانات مادی خود اولیاء دم یا متضرر از جرم را از قصاص 
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منصــرف کننــد، ویل طبقات محروم و فقری جامعه به لحاظ عدم اســتطاعت مایل 
محکوم به کشته شــدن یــا قطع و نقص عضو خواهند بــود. بنابراین در این الیحه 
مجازات تابع طبقه اجتماعی اســت. اگر مجرم ازطبقات مرفه اجتماع باشــد ولو 
این که ده ها بار مرتکب قتل و ضرب و جرح شــود می تواند با پرداخت مبالغی از 
مجازات معاف شود، ویل محرومان جامعه که غالباً بر اثر فقر و جهل و بی سوادی 
به راه ارتکاب جرم کشیده می شوند باید با شمشری قصاص به زندگی نکبت بارشان 
خاتمه داده شود. بعالوه ثمره و نتیجه اجرای این سیستم جزایی چیزی جز تحویل 
یــک ســپاه معلول و ناقص العضو بــه جامعه و ایجاد یک گــروه انگل و طفیلی و 
سربار اجتماع نخواهد بود. آیا تصویب و اجرای مقررات این الیحه ستم طبقاتی 
و محرومیت دیرپای زحمتکشان و محرومان جامعه ما را مضاعف نخواهد کرد؟ آیا 
مفاد و محتوای این الیحه با آرمان توده مردم ما در برقراری قسط و نظام بی طبقه 
منافات ندارد؟ آیا نظام منبعث از این الیحه تبعیضات جدیدی را برای جامعه ما به 

ارمغان نخواهد آورد؟
سخن آخر آن که یکی از هدف های انقالبیون مشروطه تعطیل هرج و مرج قضایی 
و تأســیس عدالتخانه بود و مردم ما در راه برقراری قوه قضاییه مســتقل و مردمی 
خون های خود را ایثار کردند، هرچند که عناصر فرصت طلب مسری انقالب مشروطیت 
را منحرف نمودند و عدالتخانه مورد درخواســت انقالبیون به ظلم گســرتی رژیم 
منفور پهلوی مقلوب شد، ویل حقانیت شعار انقالبی مبارزان مشروطه طی دوران 
ستم شــاهی بیش از پیش احساس گردید. بنابراین نمی توان و نباید تصور کرد که با 
تغیری قانون و بازگشــت به سیســتم قبل از مشــروطیت مظالم دورانی را که به ظاهر 
مشروطه داشته ایم از میان برداشت. این ظلم ها ثمره حاکمیت نظامی بود که در آن 
توده مردم بی چیز در چنربه اقتدار دولتمندان قرار داشتند و اگر همان مناسبات ادامه 
یابد باز هم آن مظالم تجدید خواهد شد، حتی اگر به قانون به ظاهر اسالمی شود، 
همانطور که ُبرد یمانی دیگر نیست، و در همه ایران بزرگ هزار شرت که با آن بتوان 
دیه ده قتل را تأدیه نمود نمی توان یافت. باید این ظواهر را با توجه به روح قواعد 
تعبری کرد و با اجتهادی انقالبی قانون مجازاتی مرتقی و متناســب با پیشرفت های 

علمی و فنی بشری و پاسخگوی نیازهای جامعه انقالبی ما بوجود آورد.
باید از افکار روحانیونی مانند مریزای نائینی، شــیخ محمد خیابانی، و سیدحســن 
مدرس و جامعه شناسان و علمای حقوق الهام گرفت و قانون مجازاتی نوشت که 
در آن محرومان در قبال مناســبات غریعادالنه و اســتثماری و زورمدارانه حمایت 
شوند، و اگر چننی نشود این انقالب نیز مانند انقالب مشروطیت در چنرب هوس های 
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زورمندان و استثمارگران منحرف و نابود خواهد شد.
در این لحظه خطری تاریخ ایران، شــجاعت و هوشمندی و مردم دوستی با گذشت 
و فداکاری باید دســت در دســت هم دهد و انقالب را از دســتربد دروغ پردازانی 
کــه جامه ســالوس به تن کرده اند نجــات دهد. و همچنان که در صدر این نوشــته 
درخواســت کردیم از  کلیه افراد، جمعیت هــا و گروه های مؤمن به انقالب و متعهد 
در برابر مردم زحمتکش ایران، از همه کســانی که نسبت به آینده مردم این سرزمنی 
احساس مسئولیت می کنند می خواهیم که برای رد و طرد این الیحه از هیچ کوشش 

و اقدامی دریغ نکنند.۱

بیانیه بیش از صد و ده نفر از حقوقدانان و قضات دادگسرتی که در فروردین ۱3۶۰منتشر 
شد کار را برای کارگزاران خمینی در شورای عایل قضایی و ارکان نظام سخت تر کرد. 

اسامی و سمت امضاکنندگان بیانیه به شرح زیر است:  
۱ـ دکرت صدرزاده افشار استاد دانشگاه ۲ـ دکرت ضیاء الدین پیمانی استاد دانشگاه 3ـ دکرت 
جواد شیخ االسالمی استاد دانشگاه ۴ـ دکرت جمشید ممتاز استاد دانشگاه ۵ـ دکرت قاسم 
افتخاری استاد دانشگاه ۶ـ دکرت هوشنگ مقتدر استاد دانشگاه ۷ـ عبدالحمید ابوالحمد 
استاد دانشگاه ۸ـ دکرت محمود صور اسرافیل استاد دانشگاه ۹ـ دکرت ناصر کاتوزیان استاد 
دانشگاه ۱۰ـ دکرت بهروز اخالقی استاد دانشگاه ۱۱ـ دکرت محمد رضوی استاد دانشگاه ۱۲ـ 
دکرت ســاالر نصری استاد دانشگاه ۱3ـ دکرت هرمز حکمت استاد دانشگاه ۱۴ـ دکرت کیوان 
آذری اســتاد دانشــگاه ۱۵ـ دکرت علی آزمایش استاد دانشگاه ۱۶ـ دکرت محمد فردسعیدی 
اســتاد دانشگاه ۱۷ دکرت فاطمه قدیمی پور استاد دانشــگاه ۱۸ـ دکرت هایده پریایش استاد 
دانشــگاه ۱۹ـ دکرت نورعلی تابنده وکیل دادگســرتی ۲۰ـ ناصر الدین مروجی اصل رئیس 
دادگاه صلح ۲۱ـ محمدرضا عالم زاده مستشــار دادگاه عمومی ۲۲ـ محمدزمان دادبخش 
رئیس دادگاه صلح ۲3ـ ویل الله دالوندی مستشار دادگاه عمومی ۲۴ـ فرج امنی زاده واحدی 
رئیس دادگاه عمومی ۲۵ـ حســنی لطفیان رئیــس دادگاه صلح ۲۶ـ مجتبی کزازی رئیس 
دادگاه صلح ۲۷ـ یونس قهرمانی رئیس دادگاه صلح ۲۸ـ امری حســنی آبادی رئیس دادگاه 
صلح ۲۹ـ مجتبی پویا رئیس دادگاه صلح 3۰ـ حبیب اعرابی بازپرس دادسرای عمومی 3۱ـ 
منوچهر نورایی مستشار اداره حقوقی 3۲ـ عباس ملکزاد 33ـ دکرت پرویز انصاری رئیس 
دادگاه صلــح 3۴ـ محمــد ابراهیم طائف رئیس دادگاه صلــح 3۵ـ محمد خرازی رئیس 
دادگاه صلح 3۶ـ اسکندر محمدپور رئیس دادگاه صلح 3۷ـ غالمرضا عمید رئیس دادگاه 
صلح 3۸ـ عزیز وحیدی رئیس دادگاه صلح 3۹ـ محمدحسنی جباری زاده رئیس دادگاه 

1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/layG_final.pdf



57
فراز و فرود کانون وکالی دادگسرتی

صلح ۴۰ـ خریمراد جلیلوند رئیس دادگاه صلح ۴۱ـ فریوز فقیه رئیس دادگاه صلح ۴۲ـ رسول 
شــاملو رئیس دادگاه صلح ۴3ـ محمدعلی شایســته آذر رئیس دادگاه صلح ۴۴ـ ابوالقام 
فرقانی رئیس دادگاه صلح ۴۵ـ قاسم عبایی رئیس دادگاه صلح ۴۶ـ مهدی حافظی رئیس 
دادگاه صلح ۴۷ـ ابراهیم احدی رئیس دادگاه صلح ۴۸ـ علریضا بقایی رئیس دادگاه صلح 
۴۹ـ ســیدضیاء کالنرتیان رئیس دادگاه صلح ۵۰ـ محمدعلی ضمریی رئیس دادگاه صلح 
۵۱ـ امری ســپه وند مستشــار دادگاه عمومی ۵۲ـ جالل گرانمایه مستشار اداره حقوقی ۵3ـ 
سیدمحسن قرنی مستشار اداره حقوقی ۵۴ـ احمد صدف گویا مستشار دادگاه عمومی ۵۵ـ 
علی وکیل مستشار دادگاه عمومی ۵۶ـ سیف مستشار دادگاه عمومی ۵۷ـ هاشمی مستشار 
دادگاه عمومی ۵۸ـ فرامرز زمانی سلیم مستشار دادگاه عمومی ۵۹ـ احمد صاحب الزمانی 
مستشار دادگاه عمومی ۶۰ـ محمد خواجه نصری طوسی رئیس دادگاه عمومی ۶۱ـ رحمت الله 
سعیدی رئیس دادگاه عمومی ۶۲ـ محمدرضا فقیه محمدی دادیار دادسرا ۶3ـ امنی رفیعی 
دادیار دادســرا ۶۴ـ مقدادی مستشــار دادگاه عمومی ۶۵ـ منصور بنی صدر رئیس دادگاه 
عمومــی ۶۶ـ رضا هاشــمی رئیــس دادگاه عمومی ۶۷ـ عبدالعلی تهامــی رئیس دادگاه 
عمومی ۶۸ـ بهاءالدین احمدی دادیار دادسرا ۶۹ـ رضا عدالت مستشار دادگاه عمومی ۷۰ـ 
افتخار دادخواه مستشار دادگاه عمومی ۷۱ـ علی اکرب یلفانی مستشار دادگاه عمومی ۷۲ـ 
محمدحسنی هاشمی رئیس دادگاه عمومی ۷3ـ محمدعلی هاشمی رئیس دادگاه عمومی 
۷۴ـ سیدحسنی فاطمی دادیار دادسرا ۷۵ـ علی پورکریمی بازپرس دادسرا ۷۶ـ اکرب جوادی 
مستشــار دادگاه عمومی ۷۷ـ اصغر نبوی معاون دادسرای تهران ۷۸ـ علی محمد قدسی 
مستشار دادگاه عمومی ۷۹ـ حسن اذانی رئیس دادگاه عمومی ۸۰ـ اردالن مستشار دادگاه 
عمومی ۸۱ـ مسعود کرم پور مستشار دادگاه عمومی ۸۲ـ علی اکرب لواسانی مستشار دادگاه 
عمومی ۸3ـ امان الله سادات اخوی مستشار دادگاه عمومی ۸۴ـ مصطفی توافقی دادیار 
دادسرا ۸۵ـ فرج الله اعتماد مستشار دادگاه عمومی ۸۶ـ ناخوانا ۸۷ـ محمدویل صالحی 
رئیــس دادگاه عمومی ۸۸-ناخوانا ۸۹ـ محمود همتی رئیس دادگاه عمومی ۹۰ـ محمد 
افشــارچی رئیس دادگاه صلح ۹۱ـ علی اکرب مریزارضایی رئیس دادگاه صلح ۹۲ـ عبدالله 
طالع زاده رئیس دادگاه صلح ۹3ـ حســنی آزادپور رئیس دادگاه عمومی ۹۴ـ احمد تقوی 
رئیس دادگاه عمومی ۹۵ـ تقی وحیدی معاون دادسرای تهران ۹۶ـ جلیل مجیدپور دادیار 
دادســرا ۹۷ـ علریضا سعیدی دادیار دادسرا ۹۸ـ علی صابری معاون دادسرای تهران ۹۹ـ 
جمشید فرهنگیان دادیار دادسرای تهران ۱۰۰ـ سعیدفر مستشار دادگاه عمومی ۱۰۱ـ فریدون 
نســاج رئیس دادگاه عمومی ۱۰۲ـ رضوانی مستشــار دادگاه عمومی ۱۰3ـ مختار غفاری 
مستشــار دادگاه عمومی ۱۰۴ـ ســوادکوهی مستشــار دادگاه عمومی ۱۰۵ـ دکرت عبدالکریم 
الهیجی وکیل دادگسرتی ۱۰۶ـ سنابرق زاهدی وکیل دادگسرتی ۱۰۷ـ محمود بنی نجاریان 
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وکیل دادگسرتی ۱۰۸ـ سیدعباس شفاعتی بازپرس دادسرا ۱۰۹ـ محمودزاده رئیس دادگاه 
عمومی ۱۱۰ـ ابوالقاسم رضوانی دادیار دادسرا ۱۱۱ـ سیدمحمد سیف زاده دادیار دادسرا ۱۱۲ـ 
محمدرضا وکیلیان دادیار دادسرا ۱۱3ـ علی شفق رئیس دادگاه صلح، و تعدادی امضای 

ناخوانای دیگر.۱

شورای عایل قضایی رسماً از حقوقدانان و قضات دادگسرتی که بیانیه مورخ سی فروردین 
۱3۶۰ را در انتقاد از الیحه قصاص امضا کرده بودند دعوت کرد که دو نماینده به جلسه 
بحث آزادی که این شورا قصد داشت برگزار کند، اعزام کنند. امضاکنندگان بیانیه از شرکت 
در نمایش بحث آزاد شورای عایل قضایی اجتناب کردند و این بار با انتشار بیانیه ای با صد 
و شصت و هفت امضا ادله خود را برای عدم شرکت بیان داشتند و از شورای عایل قضایی 
خواستند که الیحه قصاص را از مجلس مسرتد کند و در جوی غریتبلیغاتی با متخصصان 
و کارشناسان حقوقی به بحث بنشیند. روزنامه انقالب اسالمی منت کامل نامه را با صد و 

شصت و هفت امضا منتشر کرد.۲
یکی از نقاط ضعف بزرگ این بیانیه ها عدم حضور فعال زنان حقوقدان در مخالفت با 
الیحه  قصاص بود. در بیانیه ی اول تنها دو زن حضور داشتند و در بیانیه دوم منیژه حبشی 
نیــز به آن ها پیوســت.3در حایل که الیحه قصاص به وضوح »حق  حیــات« زنان را نیز 

زیرسؤال برده بود. 

در پاسخ به این بیانیه، شورای عایل قضایی اقدام به جابجایی رؤسای دادگاه های عمومی 
و صلح کرد. دکرت ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق و تهیه کننده و امضا  کننده ی بیانیه 

مهم انتقادی درباره الیحه قصاص در گفتگویی با روزنامه انقالب اسالمی گفت:
آنچــه در دادگســرتی باید حکومت کند عدالت اســت نه سیاســت. رئیس جدید 
دادگاه های عمومی و رئیس جدید دادگاه های صلح نیز قضات پاکدامن و باتجربه ای 
هستند. مسئله این است که قضات پیشنی دادگاههای صلح و عمومی از شریف ترین 
و باســوادترین قضات بودند و چه مصلحتی است که موجب می شود تا جای این 
دو گروه با هم عوض شود؟ چرا شورای عایل قضایی یکباره بعد از قضایای روزنامه 
میزان و اعرتاض به الیحه قصاص به فکر مصلحت جامعه افتاد؟ ویل این انتقادها 
نباید مانع از دیدن درست حقیقت شود. البته حق نبود آقایان در چننی موقعیتی این 

سمت ها را بپذیرند.

۱-روزنامه انقالب اسالمی، 3۰ فروردین ۱3۶۰ صص ۱ و ۲ و ۷. 
۲-روزنامه انقالب اسالمی، ۲۲اردیبهشت ۱3۶۰ شماره ۵3۷، ص3.

3-از قرار معلوم بیش تر وکالی زن و از جمله خانم حبشی از وجود بیانیه دیگر بی خرب بودند. 
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اولنی پیشنهاد من این است که وعده ای که آقای رئیس دیوان عایل کشور در مصاحبه 
تلویزیونی خودشان دادند که از این گونه ابالغات باز هم صادر می شود و من این را 
یک نوع تهدید برای قضاتی که به این کار اعرتاض دارند تلقی می کنم. این وعده 
را پس بگریند و این تضاد را تشــدید نکنند، چون اگر به همنی شــکل پیش برود، 
در حدود صد و هفتاد نفر در تهران و شهرستان ها همه به الیحه قصاص اعرتاض 
دارند و اگر تمام این ها بخواهند از طرف شورای عایل قضایی تصفیه بشوند دیگر 
آدم ســالمی در دادگســرتی باقی نخواهد ماند. اصاًل مبنای دادگسرتی ما دگرگون 
می شود. بنابراین من به عنوان یک انسان که شاید دید خیلی صائبی نداشته باشد 
ویل خــودم می دانــم که جز خریخواهی نظری ندارم توصیــه می کنم که به این کار 
دامن نزنند و قضات شریفی را که تنزل مقام داده اند استمالت کنند و به کارهایی که 
شایستگی دارند آن ها را بگمارند و در اولنی فرصت آنچه را که انجام داده اند دوباره 
برگردانند. این یک تصمیم انقالبی است. چننی اقداماتی است که عدالت آن ها را 

اثبات می کند.۱

بهشــتی پس از ســی خرداد ۱3۶۰ فرصت نکرد تا بقیه اقداماتش را شخصاً پیگریی کند 
اما گردانندگان شــورای عایل قضایی چنانچــه دکرت کاتوزیان پیش بینی کرده بود »مبنای 

دادگسرتی را دگرگون« کردند و کمرت »آدم سالمی در دادگسرتی باقی« ماند. 

حقوقدانانوابستهبهنظاماسالمیوالیحهقصاص
بهشتی سپس اعوان و انصار خود را تحت عنوان وکیل و حقوقدان به صحنه فرستاد تا در 

مقابل جامعه حقوقی کشور قد علم کند. 
اولــنی تــالش وی، برای بســیج حقوقدانان و وکال قطعنامــه مورخ دهم خــرداد ۱3۶۰ 
انجمن های اســالمی دادگســرتی های سراسر کشــور بود که به دفــاع از الیحه قصاص 

برخاستند. در این قطعنامه آمده بود: 
مــا به لزوم تأکید بر اســالمیت جمهوری اســالمی و همه نهادهــا و ارگان های آن 
اعتقاد کامل داریم و از مســئولنی امر مصراً بخصوص خواســتاریم که در تدوین و 
تصویــب و اجــرای لوایح قانونی بخصوص الیحه قصاص، دیــات و حدود، آینی 
دادرســی مدنی و کیفری و سایر لوایح قضایی تسریع به عمل آورده و اجازه ندهند 

بیش از این حدود و احکام الهی در جمهوری اسالمی ایران معطل بماند.۲

۱-روزنامه انقالب اسالمی ۱۷ خرداد ۱3۶۰، ص3.
۲-جمهوری اسالمی، ص۲؛ کیهان، ص۴.
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ابتکار بعدی بهشتی بیانیه وکالی مسلمان و متعهد دادگسرتی در دفاع از الیحه قصاص 
بود که در نیمه خرداد ۱3۶۰انتشار یافت: 

در بعضی جراید منافق بعضی از ســردمداران و دار و دســته و اذناب جنایتکاران 
گذشته و دست های امرپیالیسم جهانی مستقیم و غریمستقیم به دفاع از قانون جزای 
غرب که ادعای آن ها قانون مدرن است نغمه ساز نموده و به خیال واهی خودشان به 
منظور تخطئه لوایح شورای عایل قضایی از جمله الیحه قصاص آوازخوانی می کنند. 
این مدرنیست ها همان لیربال ها هستند و بیش از نیم قرن اغلب آن ها قدرتمندان و 
مجریان و طرفداران قانون جزای مدرن زمان طاغوت بوده اند. فرق بنی قانون جزای 
مــدرن با قانون قصاص با جزای اســالمی این اســت که اربابــان و اعوان و انصار 
طرفداران قانون جزای مدرن بیش از نیم قرن با قانون جزای مدرن خود مردم ایران را 
به نیستی کشانده بودند ویل قانون جزای اسالمی یعنی قانون قصاص در دادگاه های 
انقالب عدل اسالمی جنایتکاران رژیم گذشته مانند نصریی ها، خرم ها، هویداها، 
القانیان و غریه و غریه و غریه ها را به ســزای اعمال شــان رســانده اســت. هر وقت 
ضرورت بوجود آید به وسیله انقالبیون افشا خواهند شد و... عالوه بر ننگ ابدی 
اجرای قصاص نصیب شان خواهد شد و در نتیجه خرده گریی از الیحه قصاص و 
ایجاد جو چماقداری و شایعه سازی و سمینار حقوقی بازی همانند کنگره بازی، دردی 

را برای شان  دوا نخواهد کرد.۱
ادبیات به کارگرفته شــده از ســوی »وکالی مســلمان و متعهد دادگسرتی« بیانگر منش 
و شــخصیت قضات و حقوقدانانی اســت که »عدالتخانه« را ویران کردند و در چهار 
دهه گذشــته بر ویرانه های آن حکمرانی می کنند. این افراد همان کســانی بودند که یک 
ماه بعد از انتشار این بیانیه به عنوان کارگزاران الجوردی و محمدی گیالنی بازجویان و 

شکنجه گران اوین را تشکیل  دادند و از انجام هیچ جنایتی فروگذار نکرد.

۱-روزنامه کیهان ۱۰ خرداد ۱3۶۰ ص ۱۰. 



بهشتیطراحنابودیکانونوکال
وتالشبیثمرگروههایسیاسی

کانــون وکال و حقوقدانــان عضــو آن که نقش مهمی در پریوزی انقالب ضد ســلطنتی 
داشتند اولنی نهادی بود که مورد حمله ی نریوهای وابسته به خمینی قرار گرفت و نتیجه ی 
فعالیت های شان  را به چشم دیدند. خمینی جایگاه کانون وکال بعنوان مرجع دادخواهی 
در میان مردم را در ماه های قبل و نخست بعد از انقالب به روشنی دیده و آنرا کاماًل با 
خواسته خود و روحانیونی که برای تسلط کامل بر نهادهای حکومتی خیز برداشته بودند 

مغایر می دید و به عنوان اولنی سد راه خود، برای کنار زدن آن ها شمشری را از رو بست.
خمینی و روحانیون حاکم که از چاه قرون وسطی به اواخر قرن بیستم پرتاب شده بودند 
برای تشکیل حکومت اسالمی برپایه ی شریعت، بایستی به سه موضوع مهم و اساسی 

می پرداختند. 
تشکیل نظام اسالمی بدون ایجاد دستگاه قضایی بر پایه ی احکام قرون وسطایی شریعت 
امکان ناپذیر بود. برای تحقق این امر ابتدا تشکیالت دادگسرتی که مریاث مشروطه بود 
و نهادهای منبعث از آن واژگون گردیدند تا بر ویرانه های آن دســتگاه قضایی مورد نظر 

خمینی و نهادهای مربوط به آن بنا شوند. 
این نظام بدون تحمیل حجاب به زنان و نفی حقوق  اولیه آنان که ارتباط مستقیمی با امر 
قضا و دادگســرتی داشــت ویژگی اسالمی نمی توانست داشته باشد و دوام نمی آورد. به 
همنی دلیل در اولنی گام قانون حمایت خانواده که متضمن بخشی از حقوق زنان بود ملغی 
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شد. همچننی به منظور تحکیم پایه های نظامی اسالمی نیاز مربم به »امر به معروف و نهی 
از منکر« بود و می بایستی برای تحقق آن دستگاه های عریض و طویل ایجاد می شد که باز 

به دستگاه قضایی ربط پیدا می کرد. 

تالش های بی وقفه کانون وکال و جمعیت حقوقدانان برای مشارکت در تهیه قانون اساسی 
و همچننی تأکید روی بنای یک دادگســرتی مدرن و مســتقل و براساس استاندارد های 
بنی المللی باعث هراس هرچه بیش تر بهشتی و روحانیتی شد که پس از هزار و چهارصد 

سال به قدرت رسیده و می رفت تا از مزایای آن بهره مند گردد. 
بهشتی به خوبی می  دانست فلسفه ی وجودی کانون وکال برخالف منویات وی و نظام 
اســالمی اســت. چرا که می دید کانون وکال در بیانیه هفت اسفند ۱3۵۷ به مناسبت روز 
استقالل کانون وکال، وفاداری خود را به اصول دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت 

مطلق ملت اعالم داشت. در بیانیه کانون آمده بود: 
یکی از اهداف پیشــگامان انقالب بود و این خواســت با پذیرفنت و تصریح اصل 
تفکیک قوا و شمول اختیارات محاکم عدلیه در قالب قانون ریخته شد. دشمنان 
مردم و دشــمنان حکومت واقعی و اســتقرار آزادی همواره تضعیف قوه قضاییه را 
به عنوان شرط اصلی پریوزی توطئه های ضد مردمی و ضد آزادی ارزیابی می کردند. 
هر یورش عوامل استعمار و ارتجاع به مردم و حقوق ملت ایران توأم با یورشی به 
پیکره قوه قضاییه بود... کانون وکالی دادگسرتی بی مناسبت نمی داند که وفاداری 
خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت قاطعًا 
اعالم دارد و همچننی دفاع از احیای اقتدارات کامل محاکم عدلیه و قوه قضاییه 
مستقل و قوی را بار دیگر وجهه همت خود و عموم وکال و عالقمندان به آزادی و 

عدالت قرار دهند.۱
بهشتی معمار دستگاه قضایی نظام اسالمی که نقش بی بدیلی در نابودی »عدالت خانه« 
و تحمیل قانون اساسی ارتجاعی داشت به منظور حاکم کردن شریعت و قانون مجازات 

اسالمی مورد نظر خمینی می بایستی موانع سرراه را برمی داشت. 
او برای به کرســی نشــاندن طرح های ارتجاعی خود و نابودی سیســتم قضایی مدرن و 

مستقل در قدم اول در صدد تضعیف و نابودی کانون وکال برآمد. 
بهشتی از همان اولنی روزهای به حاکمیت رسیدن اسالم سیاسی می دید که این کانون، 
محل تظلم خواهی مردم و مرکز حقوقی قوی در مقابل طرح های ارتجاعی اوست. در روز 
هفده اسفند ۱3۵۷زنان میهن مان در اعرتاض به حجاب اجباری که شاخص نظام اسالمی 

۱-روزنامه آیندگان ۸ اسفند ۱3۵۷. 
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است پس از راه پیمایی در خیابان های تهران به کانون وکال رفتند و قطعنامه اعرتاضی شان 
را آن جا خواندند. وقتی در فروردین ۱3۵۸ وزارت دادگسرتی از صدور احکام زنان قاضی 
خودداری کرد آن ها به کانون وکال و جمعیت حقوقدانان متوسل شدند. سرانجام برگزاری 
کنگره ی سراسری وکال در خردادماه ۱3۵۸ کاسه   ی صرب او را لربیز کرد و او بیش از پیش 

به خطر کانون وکال و حقوقدانان عضو آن پی برد. 
بهشــتی سکوت در مقابل کنگره ی سراســری وکال را جایز ندید و مسئوالن کانون وکال 
و شــریف ترین حقوقدانان کشــور از جمله حســن نزیه و هدایت الله متنی دفرتی رئیس و 

نایب رئیس کانون وکال هدف حمالت کینه  توزانه وی و کانون های قدرت قرار گرفتند. 
بهشــتی از اولنی روزهای پریوزی انقالب، نزیــه را به عنوان یکی از قوی ترین مهره های 
دولت بازرگان و مهم ترین دشمن قدرت گریی روحانیون در دستگاه قضایی می شناخت و 
به همنی دلیل کینه او را به دل داشت و منتظر فرصت بود. به ویژه که او در دولت بازرگان 
به عنوان رئیس قدرتمند شرکت نفت حضور داشت و بهشتی حدس می زد او کاندیدای 

ریاست جمهوری باشد؛ مقامی که خود او نیز برایش خیز برداشته بود. 
مخالفت نزیه با افزودن صفت »اسالمی« به جمهوری و استفاده از احکام اسالمی در 
حکومت از همان ابتدای پریوزی انقالب مشخص بود. او ده روز  پس از انقالب ۱3۵۷ 

در مصاحبه ای با روزنامه کیهان اظهار داشت: 
 تأســیس جمهــوری ایران بــا تصویب مجلس مؤسســان صحیح اســت نه ایجاد 
جمهوری اسالمی با این توضیح که جمهوری که اصواًل شامل حکومت مردم بر مردم 
است نمی تواند اسالمی باشد و قواعد و معیارهای اسالمی مغایرت صریح با نظام 

حاکمیت مردم دارد. 
وی هم چننی اظهار داشت که »افزون بر این، اسالم در کادر مقتضیات خاص حکومت از 

اعتبار و منزلت معنوی ساقط می گردد.«
بهشتی که پس از ترور مرتضی مطهری در اردیبهشت ۱3۵۸ عماًل اداره ی شورای انقالب 
را به عهده گرفته بود یک بحش از سخرنانی نزیه در کنگره وکالی دادگسرتی را که گفته 
بود »اگر ما فکر کنیم تمام مســایل سیاســی، اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب 
اسالمی بسازیم، آیات عظام هم می دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه 
ممکن و نه مفید.«۱ بهانه ی حمله به او قرار داد تا از طریق حمله به او کانون وکال و انجمن 
حقوقدانان را نیز زیر ضرب بگرید. او که بخش ارتجاعی انقالب ضد سلطنتی را نمایندگی 

می  کرد به شدت به سخنان نزیه اعرتاض کرد و گفت: 
آیا شما باالخره این انقالب ما را اسالمی می دانید یا نه؟ اگر این انقالب را اسالمی 

۱-روزنامه اطالعات دوشنبه ۷ خرداد ۱3۵۸، ص ۸. 
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می  دانید که بسیار خوب بفرمایید مثل گذشته در منت این انقالب قرار بگریید و در 
جای خودتان به پیش بروید و اگر این انقالب را اسالمی نمی دانید، پس بدانید که 
جامعــه مــا جامعه ی انقالبی، انقالبیون ما و رهــربان انقالب ما نمی توانند و حق 
ندارند اجازه بدهند که شما در این انقالب و میدان انقالب نفوذ کنید... اگر مؤمن به 
خط انقالب و مؤمن به رهربی انقالب هستید کسی با شما حرفی ندارد انتقاد کنید  

کی گفته انتقاد نکنید؟ ۱ 
او برای هماهنگ کردن و سمت و سو دادن به حمالت لجام گسیخته  ی نریوهای ارتجاع، 

درخواست محاکمه ی نزیه را به علت مخالفت با نظام اسالمی مطرح کرد و گفت:
من در این مجمع شــما تحصیلکرده های کشــور، خواهران و برادران و در مجمعی 
که عده قابل مالحظه ای هم خوشبختانه از فضالی روحانی جوان حضور دارند، 
یعنی مجموعه تمام عیار از تحصیلکرده های مبارز این کشور، معمم و غریمعمم، زن 
و مرد، این سؤال را می کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقالب ما و 
با اسالم دارد، آیا نسبت به انقالب پریوزمند ما در این مقطع اخری »خودی« است 

یا »بیگانه«؟« 
و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: »بیگانه، بیگانه، بیگانه«.

بهشتی در ادامه صحبت های خود گفت: 
این کارها بیش تر نشانه ی این است که یک گروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما 
می خواهد با این بازی ها با دستاوردهای انقالب خوننی اسالمی ما موضع گریی تازه 
داشــته باشد؛ برای ما عواقب آن معلوم است... من فعاًل نمی خواهم بگویم این ها 
خائن اند یا نه، باید این ها محاکمه شــوند تا معلوم شود با چه انگیزه ای می گویند 

اسالم نمی تواند راه حل باشد.۲
او خطاب به نزیه به عنوان رئیس کانون وکال گفت: 

شما خیال می کردید با یک کنگره چند صد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان ها و 
وکالی دادگسرتی می توانید جامعه انقالبی ما را مرعوب کنید؟... مبادا کنگره های 
شما نسخه دوم کنگره های اندیشمندان شاهنشاهی باشد. و نگران این هستیم که اگر 
پرونده ی این گردآمدگان را یک یک بررسی کنیم در میان آن ها و در صفوف آن ها 

نام این اندیشمندان را مکرر بیابیم. البته رسیدگی خواهیم کرد.3
نزیه سخنان بهشتی را مغرضانه خواند و گفت: 

آقای بهشــتی با تجزیه و تحلیل مغرضانه ســخرنانی من در کنگره ی کانون وکالی 

۱-روزنامه اطالعات پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱3۵۸ ص ۲. 
2-kayhan.ir/fa/news/67467/

3-روزنامه اطالعات پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱3۵۸ ص ۲. 
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دادگسرتی و نتیجه گریی هایی که تفاوت فاحشی با واقعیت دارد عماًل و به روشنی، 
مردم را علیه من تحریک کرده است. ...۱

وی در پاســخ به بهشــتی که تقاضای محاکمه او را کرده بود با مایه گذاشنت از خمینی و 
تالش برای این که او را از معرکه دور نگهدارد، گفت: 

این دکرت بهشتی است که باید محاکمه شود نه من. چون ایشان در لباس روحانیت 
می خواهند به مردم دروغ بگویند. ایشان مذاکرات من با امام خمینی را در پاریس 
تحریف کرده اســت و تعبری و تفسریشــان از قســمت هایی از سخرنانی ام در کنگره 
وکالی دادگسرتی صد درصد شخصی و پرواضح مغرضانه و به دور از انصاف بوده 
اســت. دکرت بهشتی از قول من عنوان کرده است که اسالم اصاًل راه حل نیست در 
حالیکه نظر من بطور کلی این نبود. متأسفانه دکرت بهشتی دقیقاً دارند نقش محمود 
جعفریان را در حزب رستاخیز ایفا می کنند. این ها می خواهند زیر پای امام پوست 
خربزه بگذارند. عده ای هستند که مردم را رودر روی امام قرار داده و می  دهند. اگر 
ما با مشکالتی مواجه هستیم، به اعتقاد من این مشکالت صرفاً ناشی از برخورد و 
طرز تلقی اطرافیان امام با مسایل می باشد و بس. برای من شخصاً بسیار تأسف آور 
و نگران کننده اســت که شــاهد به وجود آمدن یک حالت اختناق شــدید و جدید 
هستم. این جو و این فضا می بایست هرچه زودتر از بنی برود. هیچکس حق ندارد 

اگر مطلبی را مطابق میل و سلیقه خود ندید چوب تکفری و چماق تهدید بردارد.۲
در حایل که بهشتی سنگ اسالم و شریعت را به سینه  می زد، آیت الله شریعتمداری از حسن 
نزیه حمایت به عمل آورده و به صراحت گفت: »من به آقای نزیه ُحسن ظن دارم و عقیده 

دارم ایشان بی نظر صحبت کرده اند.«3

تالشبیثمرنریوهایسیاسیبرایجلوگرییازفاجعه
فاجعه در راه بود و بولدوزر ارتجاع با هدایت خمینی و بهشتی در سر راه خود هرچه را 
که نشان ترقی خواهی داشت از جا می کندند. هشداری که سال ها دلسوزان میهن نسبت 
به خطر حاکم شدن ارتجاع سیاه به روشنفکران، ملیون و انقالبیون می دادند، جنبه واقعی 

به خود می گرفت. 
نامــه سرگشــاده جبهه دمکراتیک ملی ایــران به خمینی در خــرداد ۱3۵۸نه تنها بیانگر 
دلبستگی نریوهای ملی، روشنفکر و چپ به خمینی پس از جنبش ارتجاعی پانزده خرداد 
۱3۴۲اســت بلکه به روشــنی مشارکت و مســئولیت آن ها را در نکبتی که بر کشور حاکم 

۱-روزنامه اطالعات ۱۲ خرداد ۱3۵۸، ص ۲. 
۲-روزنامه اطالعات ۱۲ خرداد ۱3۵۸، ص ۲. 

3-روزنامه اطالعات، دوشنبه ۱۴ خرداد ۱3۵۸، ص ۸. 



66
بهشتی طراح نابودی کانون وکال

شد نشان می  دهد. انتشار کامل این نامه که با محتوای انتقادی خطاب به خمینی نوشته 
شده از آن جهت ضروری است که این جبهه، انتخابات فروردین ۱3۵۸ را تحریم کرد و 
به جمهوری اسالمی رأی نداد و نریوهای سکوالر و الئیک ایران را نمایندگی می کرد. 
این نامه پس از حمله بهشتی به حسن نزیه و کانون وکال و حقوقدانان و جمله ی معروف 
خمینی که من »روزنامه آیندگان نمی خوانم« نوشته شد. اهمیت این نامه از آن جهت است 
که هدایت الله متنی دفرتی، صارم الدین صادق وزیری و محمدتقی دامغانی از بنیانگذاران 

این جبهه و اعضای مؤثر هیأت مدیره کانون وکال نیز بودند. 
حضرت آیت الله پیش از نوشنت این نامه سرگشاده، مدت ها اندیشه کردیم می خواستیم 
بدانیم و یقنی حاصل کنیم که آیا نوشــنت چننی نامه ای در شــرایطی که فعاًل در آن 
هســتیم، به صالح کشــور و انقالب ما هســت؟ آیا بهانه به دست دشمنان بدخواه 
و کینه توز، که منتظر فرصت نشسته اند تا هر چیزی را مستمسک قرار دهند و بر اساس 
آن تخم نفاق و شــایعه برپاکنند، نخواهد داد؟ آیا مداحان فرصت طلب به خشــم 
برنخواهند خاست و نامه ها را بهانه ای برای تاخت و تازی مجدد نخواهند گرفت و 
هزار »آیا«ی دیگر، اما سرانجام به این نتیجه رسیدیم که گفنت مفیدتر از نگفنت است. 
به این نتیجه رسیدیم که خطرهای کمنی کرده در راه انقالب ایران عمیق تر و مهم تر 
از آنســت که خود را دلخوش داریم و مالحظات را محملی برای خاموش ماندن و 
پذیرفنت چیزهایی که در ذات خود پذیرفتنی نیستند قرار دهیم، به این نتیجه رسیدیم 
که خطرها را پیش از آن که توســعه یابند و چاره ناپذیر شــوند، باید در همان لحظه 
شناخت و از همان آغاز چاره کرد. به این نتیجه رسیدیم که آنچه می خواهیم بنویسیم 
»عقیده« است، و مگر نه این است که: ان الحیوة، عقیده و جهاد؟ پس چه باک از 
ابراز عقیده؟ حتی اگر مخاطب در این بیان عقیده، رهربی چون امام خمینی باشد، 
و باالخره به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد در راه دفاع از آزادی و بر سر ابراز 
عقیده جامعه به آنجا کشانده شود که باز هم خون هایی ریخته شود چه بهرت که از هم 

اکنون هشیارانه گام های الزم برای پیشگریی از آن فاجعه برداشته شود.
این بود که به نوشنت نشستیم و امید آن داریم که با وجود مشکالت و گرفتاری های 
شبانه روزی در کار سازمان دادن به انقالب ایران آنقدر فرصت برای شما و راه برای 

این نامه باقی مانده باشد که این نوشته بدست شما رسیده و آن را مطالعه بفرمایید.
ما از زمره کســانی هســتیم که به مبارزات شما از همان آغاز یعنی از پانزدهم خرداد 
۱3۴۲، و بعــد هــم تبعید شــما از وطن و ادامه مبارزه در خارج از کشــور دل بســته 
بوده ایم و سال های دراز فارغ از هر گونه فرقه گرایی و تعصب در اشاعه پیام شما در 
دفاع از حقوق پایمال شده مردم ستمدیده ایران کوشا بوده ایم. باید گفت که ابتدا، 
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به حکم جدایی و تفرقه ای که در میان بود و خود شما بارها به آن اشاره کرده اید، به 
قاطعیت روحانیت در نربد ملت ایران با ارتجاع و امرپیالیسم با تردید و دو دیل نگاه 
می کردیم، اما هر چه زمان می گذشت و سرسختی و پایداری و سازش ناپذیری شما 
را در مبارزه می دیدیم، اعتقادمان بیش تر می شد و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که 
شما مبارزی راستنی، ضداستبداد و ضدامرپیالیست هستید و امیدوار شدیم راهی که 
همگام با روحانیت در پیش است، با توجه به نفوذی که در معنویت مذهب در باطن 
مردم ایران و گسرتشــی که مبارزات روحانیت در جامعه ما داشــته است، به پریوزی 
مردم بر دیو استبداد و سرنگونی نظام استبدادی وابسته به بیگانگان خواهد کشید. و 
وظیفه هر ایرانی است که در این راه همگام باشد و بکوشد تا همه نریوها در مبارزه 
مقدسی که شما در رأس آن قرار گرفتید متحد شوند، و همان کلمه و همان حرف، را 
که شما می گویید، یعنی قطع سلطنت و استقرار جمهوری را شعار خود قرار دهند. 

به همنی دلیل، در دو سال اخری که نهضت ما اوج گرفت و تظاهرات و مبارزات علنی 
و همگانی شروع شد، ما نیز، مانند بسیاری دیگر، سربازان راستنی و جان بر کف این 
مبارزه بوده ایم و همه جا مبلغ و مبشر و مدافع رهربی شما. ما این مشارکت در مبارزه 
و دفاع از حقانیت شما را آگاهانه و با اعتقاد انجام می دادیم نه از سر ریب و ریا. 
برای ما این گونه مشارکت در یک جهاد ملی که رهربی آن می رفت تا در دست یک 
مرجع دینی متمرکز شود، عملی حسابگرانه بر اساس مالحظات نبود. کاری بود از 
روی اعتقاد و از سرشوق. ما می دیدیم که راه شما راه تازه ایست، که برداشت تازه ای 
از دین و نقش انقالبی و سازنده آن را نوید می دهد. ما می دیدیم که شما به جای 
آن که اسالم را به شرعیات و مطهرات و امثال آن محدود کنید از استقامت در مبارزه، 
از جهاد، از آزادی و برابری ســخن می گویید و این چیزها را هدف راســتنی اسالم 
می دانید. با توجه به چننی شناختی از شما و راه شما، گوشمان به تبلیغات زهرآگینی که 
از داخل و خارج می شد که می خواستند حرکت شما را تالشی ارتجاعی قلمداد کنند 
و خلق را و خدمتگزاران خلق را از شما برمانند، بدهکار نشد. راه خود را در تأیید 
اهداف ضد استبدادی و ضد امرپیالیستی شما انتخاب کردیم. رژیم پهلوی و حامیان 
خارجی او می گفتند رهربان مذهبی بینشی سنتی دارند و می خواهند جامعه شما را 
به عقب برگردانند و ما قاطعانه می گفتیم که این اتهام دروغ است. رهربان مذهبی 
بیان کننده خواست ها و گرایش های عمیق و آزادیخواهانه مردم ما هستند و راه آن ها 
بازگشت به گذشته نیست بلکه استفاده از دینامیسم معنویت اسالمی برای گشودن راه 
آینده بر توده های ستمدیده خلق و ایجاد ایرانی مستقل، آباد و آزاد است. می گفتیم 

و از سر ایمان و اعتقاد می گفتیم و عمل می کردیم. 
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تا زمانی که دشمن مسلط بود، و شاه خائن هنوز کشور را ترک نکرده بود همه چیز 
در وحدت کلمه و در حرکتی به راستی انقالبی پیش می رفت. و شما سکان کشتی 
انقالب را در دست داشتید و ثابت کردید که مرجعیت شما فقط مرجعیت مذهبی 
نیست، مرجعیت یک رهرب سیاسی آگاه است که مافوق گرایش های فرقه ای، مافوق 
جنگ و جدال های دسته ها و گروه ها، به منافع همگانی می اندیشید و از نفوذ کلمه 
و اعتبار خود فقط در جهت وحدت حرکت و پریوزی ملت اســتفاده می کنید. راز 
پریوزی ما و شکســت دشــمن در مرحله اول انقالب هم همنی بوده. در شب بر سر 
بام ها فریاد الله اکرب سر می دادند، ما می دیدیم که همه، حتی کسانی که شاید در عمر 
خود هم به مسجد نرفته بودند، در پایتخت بانک الله اکرب بلند می کردند، ما می دیدیم 
که حتی هموطنان مسیحی، کلیمی و زردشتی ما نیز، در صفوف فشرده خلق صادقانه 
به راه می افتادند و شهید می دادند. و می دیدیم که در صفوف فشرده خلق بنی مذهبی 
و کمونیست افرتاقی نیست، چرا که سخن بر سر »کعبه« و »بتخانه« نبود، سخن بر 

سر حق بود و آزادی ملت ما از زیر بار استبداد و امرپیالیسم. 
اما اکنون که بیش از چهار ماه از فرار شاه خائن و جنایتکار می گذرد و دولت موقت 
انقالب که به پیشنهاد شما و تأیید و حمایت ملت بر سر کار آمد، رفراندم را هم انجام 
داده و دست اندرکار تهیه قانون اساسی است. وضع چگونه است؟ آیا »حقه مهر 

بدان مهر و نشان است که بود؟«
در محضر حضرتعایل اجازه می خواهیم که به این سؤال به اعتقاد خود، پاسخ صریح 
بدهیم و بگوییم نه. وحدت کلمه ما، که شما این همه بدان عالقمند هستید، سست 
شده است و تردید و دو دیل دارد در قلب ها النه می کند، ما می گوییم رهربی شما 
اکنون همانگونه نیســت که پیش از پریوزی انقالب بــود، و برای این ادعای خود 

دالیلی داریم.
شما پیش از ورود به ایران و به دست گرفنت قدرت سیاسی و دستگاه دولت بارها 
گفتید که من یک طلبه ام، یعنی که نه من و نه روحانیت، هیچ یک، مدعی حکومت 
کردن نیستیم. و این گفته های شما ما را در این اعتقاد راسخ می کرد که شما رهربی 
هســتید مافوق درگریی های فرقه ای و مســلکی، که خواستار تمرکز قدرت سیاسی 
در دســت خود، یا در دســتگاه خود نیست و برای هموار کردن راه سلطه روحانیت 
بر دســتگاه دولتی نمی کوشد، بلکه حداکثر خواهان خواستار آنست که روحانیت 
»وجدان بیدار« جامعه باشــد و ارشاد کننده دولت و ملت، نه آمر و عامل مستقیم. 
چننی چیزی اگر عملی می شد، می توانست پدیده ای جدید در کار مملکت داری و 

یکی از ویژگی های انقالب ایران به حساب آید.
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اما عماًل دیدیم و می بینیم که چننی نشد و چننی نیست. با وجود دولتی که شما خود 
آحاد ملت را به حمایت از آن تشویق  کردید، دخالت شما و روحانیت در امور مملکت 
داری از دستورهای صریحی که صادر می فرمایید آن چنان ابعاد وسیعی گرفته است 
که در این راه حتی کم ترین مالحظه ای هم رعایت نمی شود. شخص شما نه تنها در 
امور داخلی کشور دخالت مستقیم و صریح دارید، بلکه سیاست های خارجی کشور 
را هم مستقیماً تعینی می کنید. دستور می دهید که رابطه کشور با مصر قطع شود. در 
ضرورت قطع رابطه با مصر که الزم بود حرفی نیست، اما مسئله این است که شما این 
دستور را صادر می کنید نه رئیس دولت، نه حتی شورای انقالب، مسئله اینست که 
شما این دستور را به نخست وزیر صادر نمی کنید بلکه مستقیماً به وزیر خارجه صادر 
می کنید. اگر قرار بود رئیس دولت نقشی نداشته باشد دیگر چرا ایشان را نامزد این 
کار کردید و از مردم خواستید که این نامزدی را با راه پیمایی خود تأیید کنند؟ کافی 
بود خود شما به کمک دستیاران و همفکران و کسانی که خود صالح می دانستید 
امور مملکت را در دست می گرفتید. مأمور کردن نخست وزیر موقت به تشکیل کابینه 
از آن جهت بود که شما رسماً و علناً ضرورت وجود دولت و جدایی آن را از دستگاه 
روحانیت تأیید  کردید. اما با وجود این هیچ مســئله ا ی از مسایل کشور، از موضوع 
آب و نان و برق و گوشت گرفته تا مسایل مهمرت سیاست داخلی و خارجی نیست 
که مستقیم و یا غریمستقیم تابع فتواهای شما و مداخالت روحانیون نباشد چندانکه 
همگان می دانند که دولت شبحی بیش نیست و کار دستگاه های کشور، در بسیاری از 
موارد چنان فلج شده است که بسیاری از استانداران و فرمانداران و قضات عماًل از 

انجام وظیفه بازمانده و یکی پس از دیگری استعفا می دهند.
ممکن است بفرمایید: استنباط شما درست نبوده و عقیده بر اینست که دین و دولت 
از هم جدا نیســتند ایرادی ندارد که روحانیت حکومت کند. بسیار خوب، اما رهرب 
دینی اگر کار ملک و ملت را در دست بگرید مجبور است به استناد مرجعیت دینی 
و الهی اش عمل کند، چنانکه شما عمل می کنید. یعنی در مقامی قرار گرید که چون 
)یک خط خوانا نیســت( پریوانش، نعوذبالله، در حکم کالم خدا مصوب خواهد 
شــد که اطاعــت از آن واجب اســت و مخالفت با آن در حکــم مخالفت با خدا. 
در این صورت اراده آزاد ملت که باید از طریق نهادها و ســازمان های اجتماعی و 
سیاسی اش نظارتی دایمی بر کار رهربی کشور داشته باشد عماًل منتفی خواهد شد. 
آیا این خود استبداد نیست؟ از این ها گذشته، اگر منظور شما و روحانیت واقعاً ایجاد 
نوعی حکومت الهی است که عماًل فقط بر اساس قرآن و به دست روحانیون میسر 
تواند بود، پس صحبت از قانون اساسی دیگر چرا؟ پس دوگانگی ظاهری دولت 
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و روحانیت دیگر چرا؟ راه ســاده و خدا پسندانه اش این است که شما و روحانیت 
دستگاه دولت را رسماً به دست گریید تا مردم هم تکلیف خود را بدانند و مرجع حل 

و فصل مسایل کشوری را بشناسند و از همان مسئولیت بخواهند.
تا پیش از پریوزی انقالب، »وحدت کلمه« در نظر شما، وحدت اعتقاد و عمل همه 
مردم در رسیدن به هدف سیاسی معنی و مشخص، یعنی سرنگونی رژیم سلطنت بود. 
ویل این که »وحدت کلمه« از نظر شما، عماًل یعنی وحدت اطاعت از  گفته های من، 
شما این معنی را به ویژه در مسئله رفراندوم و تعینی نام رژیم کنونی ایران ثابت کردید. 
گرچه در پایان کار فرمودید هر کس آزاد است هر رژیمی را که می خواهد عنوان کند، 
اما عماًل فتوا دادید که جمهوری اســالمی باید انتخاب شود، یعنی مرجعیت دینی 
خود را برای تعینی سرنوشــت به یک اقدام سیاســی و حکومتی به کار انداختید و 
دولت نیز جرأت نکرد فورمول دیگری را عالوه بر فورمول شما به رأی مردم بگذارد.

حضرت آیت الله وحدت کلمه ما در گذشته ناشی از ضرورت مبارزه با دشمن مشرتک 
یعنی محمدرضا بود، و امروز این دشمن مشرتک وجود دارد و آن امرپیالیسم است. 
پس ما به ضرورت وحدت کلمه هنوز هم آگاهیم و معتقدیم که برای پیگریی این 
مبارزه باید متحد بود. اما متحد بودن به معنای ادغام شدن و رنگ باخنت و هویت 
خود را از دست دادن نیست. وحدت کلمه این نیست که همه حرف خود را بخورند 
تا فقط یک نفر حق حرف زدن داشته باشد. آیا باید »وحدت کلمه« را به نحوی 

عنوان کرد خود موجب جدایی ها شود؟
متأســفانه شــما چننی کردید و این فرصت را فراهم آوردید که دیگران تحت همنی 
عنوان جدایی ها را تشــدید کنند. تلقی شما از »وحدت کلمه« که گاه با حمله های 
آشــکار به همه گروه هایی که از ســر اخالص در عقیده خود و نه از سر مخالفت با 
اســالم و یا شما در بیان افکار خویش صداقت دارند، عاملی بود که آن خط کشی 
کذایی میان »مسلمان« و »غریمسلمان« و »مذهبی« و »غریمذهبی« را پیش کشید 
و ایــن همــه ماجراها را به دنبال خــود آورد و کار را به جایی رســانید که گروه های 
متعصب امروزه تاب تحمل هیچ سخنی را جز در قالب تکرار کلمات شما ندارند 
و به هر صاحب عقیده ای که سخنش رنگی دیگر دارد بی محابا هجوم می آورند و 
چماق تکفری بر سرش می کوبند. گویی سخن معروف »از تو به یک اشاره، از ما به 
سر دویدن« مصداق پیدا کرده است. یک اشاره شما کافی است که بیدرنگ موجی 

از تهاجم به راه افتد، و شما آیا در این زمینه احساس مسئولیت نمی کنید؟
پیش از پریوزی انقالب و پس از آن، شــما بارها در مورد بســیاری از مســایل روز، 
مسایل جامعه امروزی ایران و نحوه انطباق آن با تعالیم اسالمی اظهار نظر فرمودید 
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و به مردم اطمینان دادید که برداشــت شــما از این گونه مســایل در رابطه با احکام 
اسالمی برداشتی مرتقی است. ویل اینک واکنش و فتواهای شما در مورد بسیاری 
از مسایل امروزی عماًل منشاء بحث و جدل ها و حتی منازعات و مشکالت ظاهرًا 
الینحل شده است. مثاًل در مورد مسایل مربوط به حقوق زنان و هرنها و فعالیت های 
سیاسی اگر آزادی وجود دارد، چرا متعاقب سخنان شما، قبل از هر گونه رسیدگی و 
حکم قانونی، برخی از مردم ناآگاه که از وجود عناصر وابسته در درون آن ها بی خرب 
نیستیم، هجوم های سازمان یافته را به اجتماعات سیاسی آغاز می کنند؟ در حایل 
که همه کلمه وحدت یعنی مبارزه بر ضد امرپیالیســم را یافته اند. چرا صفوف زنان 
و مردان و کودکان که بر علیه امرپیالیسم به راهپیمایی مشغولند مورد هجوم عوامل 
چماق به دست قرار می گرید که از این رهگذر عده ای زخمی می شوند )طبق خرب 
خربگزاری ها( و خشونت و بریحمی حمله کنندگان همه ناظرین را متعجب می کند که 
این حد از خشــونت از کجا ناشــی می شــود و چرا دولت با سکوت به این مقدمه 

کشتارهای آتی نظاره می کند.
اگر زنان واقعاً آزادند، و هیچ حقی از آنان نباید ضایع شود، چرا دادگسرتی از صدور 
احکام قضایی زنان حقوقدان خودداری می کند؟ اگر هرن فعالیتی آزاد و فرهنگی 
است پس رکود و تعطیل در بسیاری از رشته های هرنی دیگر از چیست؟ چرا برقراری 
یک نمایشگاه نقاشی حتی در مرکزی که کارش آموزش و اشاعه هرنهاست از امنیت 
الزم برخوردار نیست؟ شما که در مورد مسایل کم اهمیت تر از این دستورات صریح 
صــادر می فرمایید چرا در این گونه موارد ســکوت اختیار فرموده اید و نظر خود را 
اعالم نمی فرمایید؟ آیا قبول ندارید که ســکوت شما راهی را که در برخورد با این 

مسایل در پیش گرفته شده برای همیشه هموار و تثبیت خواهد کرد؟
حضرت آیت الله شما چند بار اعالم فرمودید که عقیده و بیان آزاد است و  کسی نباید 
معرتض روزنامه ها شود، ویل در جمهوری اسالمی که شما عماًل زمامدار و صاحب 
اقتدار سیاسی آن هستید، گروه های بسیج شده ای از مردم، تحت لوای مذهب و به 
نام مذهب مزاحم روزنامه ها شــده اند، نویسندگان را تهدید می کنند، جلوی توزیع 
روزنامه ها را می گریند، کتابخانه ها را آتش می زنند، در مدارس و دانشگاه ها، معلمان 
و اســتادان را به دالیل عقیدتی و مرامی کنار می گذارند و مانع کارشــان می شوند، 
در اجتماعات مســالمت آمیز مردم اخالل می کنند و می کوشــند تا با جلوگریی از 
حرکت آزادانه مردم جنگ و خونریزی راه اندازند، در رادیو و تلویزیون کار فشار و 
اعمال نظر شخصی را تا بدانجا پیش برده اند که اخبار نادرست و تفسری های تحریک 
کننده و نفاق افکن پخش می کنند و دســتگاهی را که با پول ملت فراهم شــده و 
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باید عامل ایجاد وحدت و برادری در بنی مردم باشــد به صورت ابزاری در جهت 
مقاصــد و منافع شــخصی یا گروهی خود به کار می گرینــد و آن وقت در برابر این 
همه اعمال خودسرانه مخالف آزادی های فردی و اجتماعی، هر گونه انتقاد را هم 
دشمنی با انقالب جلوه می دهند و سعی دارند با انتساب خود به شخص شما، زبان 
انتقاد مردم را ببندند. در چننی هنگامه ای، نه تنها از مقام رهربی رهنمودی صریح 
و آشکار دایر بر قطع تجاوزها به دولت نمی رسد، بلکه حتی انتقاد نوه حضرتعایل 
از نابسامانی اوضاع و تجاوزهای مکرر به آزادی بیان و عقیده و اعمال سانسور در 
رســانه های گروهی، بیدرنگ با صدور اطالعیه ای از دفرت مرکزی امام، که مضمون 
آن آشکارا تقویت متجاوزان و خاموش کردن منتقدان است، خنثی می شود، آیا این 
است معنای آن محیط تفاهمی که باید به ادامه »وحدت کلمه« منجر شود؟ کافی 
نیست به مردم گفته شود که دولت دیگر سانسور نمی کند و ژاندارم و پلیس را برای 
دخالت در کار روزنامه ها نمی فرستد. وقتی که گروه های بسیج شده ای از مردم همنی 
وظیفه را در برابر چشم های نگران ویل عماًل بی تفاوت دولت انجام می دهند، وقتی 
که با گرفنت فتوایی از شما عرصه را بر روزنامه ها تنگ و برخی از آن ها را با اشغال 
مراکز و جلوگریی از توزیع شان و بریون راندن نویسندگان شان تعطیل می کنند، چه 
تفاوتی در اصل قضیه وجود دارد؟ و آیا می توان انتظار داشت مردمی آزادیخواه و 
انقالبی که برای رسیدن به آزادی خون ها داده و در کوره انقالب آبدیده شده اند، این 
تناقض را نفهمند و به ســادگی از آن ها بگذرند؟ آیا ما حق نداریم از خود برپســیم 
که این چگونه منطق اسالمی است که به جای مقابله منطقی با انتقاد مخالفان و 
منتقــدان و یا اجرای صحیح قانون درباره خطاکاران احتمایل مطبوعات، از نفوذ 
کلمه مرجعیت دینی برای خفه کردن منتقدان و تعطیل روزنامه ها استفاده می کند، 
تناقض این رفتار را با ادعاهای مربوط به این که منطق اسالمی منطقی قوی است 
و بحث آزاد سنتی اسالمی است، شما چگونه حل می کنید؟ مگر نه این است که 
درک این تناقض ها سرانجام تخم بد گمانی و یأس را در دل مردم بارور خواهد کرد 
و کار را به نفاق و خصومت و مبارزه خواهد کشاند؟ اینان که عرصه را بر روزنامه ها 
تنــگ کرده اند، اینان که کتاب ســوزان به راه انداخته و تلویزیــون و رادیو را فقط به 
بلندگوی حرف و ســخن بر ضد مخالفان عقیدتی خود مبدل کرده اند، راســتی آیا 
پریوان صدیق اسالم و منادیان همان آزادگی و معنویتی هستند که شما می گفتید؟ چه 

نیکو گفت آن مسلمان آزاده آن جا که می گوید: 
منطق قوی اســالمی است که می تواند و باید در مقابل همه ایدئولوژی ها جوابگو 
باشد، در غری این صورت به هیچ وجه اعمال محدودیت و فشار نمی تواند جایگزین 
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بحث و استدالل باشد زیرا اگر دیکتاتوری می توانست عالجی برای جلوگریی از 
فعالیت گروه ها باشــد طبعًا دیکتاتوری ســیاه قبلی خیلی آسان تر و بهرت و با تجربه 

بیش تر این کار را می کرد.
حضرت آیت الله جنابعایل در یکی از آخرین گفتارهایتان فرموده اید که همه آنان که 
حرفی جز سخن مکرر شما درباره جمهوری اسالمی، می گویند دشمن انقالبند. شما 
بهرت از بسیار کسان آگاهید که صرف جمهوری اسالمی را گفنت یا نگفنت نمی تواند 
و نباید معیار سنجش حقیقت وجودی و اعتقادی افراد یا گروه های سیاسی و غری 

سیاسی به شمار آید.
هســتند فرصت طلبانی که از بســیاری مریدان و مقلدان صمیمی شما، حرف و نظر 
جنابعایل را بیش تر و رساتر فریاد می زنند و تکرار و تبلیغ می کنند، ویل کیست که 

ذره ای به اصالت آن ها و توجه شان به اسالم و ایران باور بیاورد؟
تاریخ حیات آنان چیزی جز بی توجهی به منافع و مصالح ایران و تاریخ فکرشــان 
اگر واقعاً همان باشند که مدعی اند چیزی جز نفی جوهر تفکر اسالمی را گواهی 

نمی دهد ویل عجبا که جمهوری اسالمی می گویند و می نویسند و می خواهند.
اما بسیارند مسلمانانی که پاکدالنه سلیقه و فکری به جز جنابعایل دارند و در اصالت 
و صداقت شان فقط چون »جمهوری اسالمی« را نگفته اند نباید تردیدی روا دارید. 
حضرتعــایل ایــن را هم نیک می دانید که تاریخ پر ماجرای ایــران مردان و بزرگان 
بسیاری به خود دیده است که هر یک به فراخور و اقتضا مصدر خدمات پر ارجی 
به ایران بوده اند. ملت ما، ایرانیان میهن پرست، تردیدی به خود راه نمی دهند که با 
تمام وجود زندگی شان  را وقف دفاع و حراست از ارزش های واالی انسانی کنند. 
اگر اســالم مبشــر عدالت و داد است، اگر اســالم تضمنی کننده بی چون و چرای 
آزادی های اساسی مردم است، اگر اسالم حافظ و ضامن و پشتوانه محکم استقالل 
ملی ماســت، پس چگونه حضرت آیت الله این بی عدالتی را می پذیرند که تمامی 
کســانی را که از ســر صراحت و صداقت و از سر عشق به این آب و خاک حرفی 

عالوه بر حرف شما بر زبان می آورند، یکسره نفی و رد کنند.
ایــن بــی اعتنایی هایی را کــه گاهگاه این جا و آنجا نســبت به ایــران و ایرانیت و 
شــخصیت های تاریخی و ملی ما می شــود مگر می توان به حساب عشق به اسالم 

گذاشت؟
دکرت محمد مصدق مبارز کبری ضدامرپیالیست ایران را که جهانی به او به دیده احرتام 

می نگرند مگر می توان به نام اسالم به باد استهزاء و تخفیف گرفت؟
آن ایرانِی مسلماِن مبارز را  که محمدرضا خائن، بیهوده سال ها کوشید خدماتش و 
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نامش را از تاریخ کشــور ما محو کند مگر می توان تکریم نکرد و عزیز نداشــت؟ و 
این همه را بنام اســالم. نه. این اعتقاد صادقانه ماســت که نباید چننی باشد. امروز 
می گویند بپذیرید که دشمن انقالب هستید چون معتقد به دموکراسی هستید، چون 
جمهوری دموکراتیک گفته اید، چون جمهوری خلق مسلمان گفته اید، چون جمهوری 

گفته اید و از این دست چون و چراها.
حضرت آیت الله کار انحصارطلبی به جایی رسیده که هر اتفاق کوچک و بزرگی با 
آن که منشاء و مصدرش هم معلوم و مشخص نیست، با تبلیغاتی همه جانبه و زهر آگنی 
به گروه های شناخته شده و معنی در جامعه نسبت داده می شود. موج ترور و وحشتی 
که به دنبال این اتهامات در جامعه ما به راه می افتد وسیع تر و عمیق تر از آنست که 
ما سکوت کنیم. ما می بینیم که توسعه جنگ های »حیدری و نعمتی«، چشم انداز 
دلپذیری برای بسیار کسان شــده است که متأسفانه خود را پریوان اسالم می دانند.

آیا مسئولیتی در قبال انقالب ایران وجود دارد یانه؟ آیا هر کس، در هر مقام که باشد، 
فقــط بــه دلیل لباس روحانیتی که بر تن دارد مجاز به هر نوع موضع گریی در قبال 
مسایل سیاسی مهم است؟ آیا اهمیتی ندارد که این نوع موضع گریی ها چه عواقبی 
ممکن است برای ما داشته باشد؟ شما که پیش از سرنگونی شاه نهضت ما را با آن 
درایت و روشن بینی و شم سیاسی رهربی کردید و به دقت و وسواسی شگفت انگیز 
می کوشــیدید تا ما در مسری خودمان باشیم و دشمن تراشی بیهوده یا خدای نکرده 
انحراف نابجایی نداشته باشیم، اینک آیا شایسته است که تماشاگر بی تفاوت این 

گونه انحراف ها باشید؟
حضرت آیت الله دولت موقتی که شــما بر ســر کار آوردیــد مأموریت هایی معنی و 
مشــخص داشت. این دولت قرار بود رفراندوم را انجام دهد، قانون اساسی جدید 
را تهیه کند و مجلس مؤسسان را برای تصویب آن فراخواند. رفراندوم به ترتیبی که 
همگان دیدیم برگزار شد. رفراندوم حتی اگر با دموکراتیک ترین شیوه های جاری در 
جهان و زیر نظارت دقیق و ســخت گریانه هر مرجع داخلی و یا خارجی هم انجام 
می گرفت باز هم جمهوری اسالمی پریوز می شد. بنابراین حق این بود که ما بکوشیم 
تا این رفراندوم به شیوه ای واقعاً آزاد و بدون خدشه انجام گرید تا به جهانیان ثابت 
شود که ملت ایران رشد انقالبی دارد و سلطنت را در آزادانه ترین و دموکراتیک ترین 
شــکل بیــان آزاد خود به گور ســرپده اســت. امــا دولت موقت، پس از کوششــی 
 ناموفق رفراندوم را به شــیوه ای انجام داد که تعداد آراء مثبت آن از   کل جمعیتی که 
می توانســت رأی بدهد نیز فراتر رفت و عجب این که شــما این شیوه را »آزادی« 

نامیدید و از آن دفاع کردید.
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با آنکه بیش از سه ماه از مدت مأموریت دولت موقت می گذرد هنوز اقدامی برای 
استفاده از مشارکت همه گروه ها و اقشار مردم در تدوین قانون اساسی به عمل نیامده 

است.
دولت که خود مأمور و مسئول این مهم است عماًل دست و پای خود را چنان بسته 
می بیند که جرأت کم ترین اقدامی در جلب مشارکت مردم ندارد. معلوم نیست چه 
کســانی و در کجا مشغول تدوین قانون اساسی اند. این گونه پرده پوشی ها، اینگونه 
تصمیم گریی در پشت درهای بسته از چیست؟ آیا از بیان نظرات ملت و از دخالت 
گروه ها در سرنوشت اساسی مردم هراسی در بنی است؟ مگر مردم انقالب نکردند که 
در سرنوشت خود دخالت داشته باشند؟ مگر شما در نطق خودتان در بهشت زهرا 
نگفتید که پدران ما چه حقی داشتند که برای امروز ما تصمیم بگریند؟ و وقتی که 
پدران هفتاد سال پیش ما چننی حقی نداشتند آیا برادران امروز ما می توانند چننی 

حقی داشته باشند؟
حضرت آیت الله اگر قرار است انقالب ایران به پریوزی کامل برسد، اگر قرار است 
تسلط امرپیالیسم و ســرمایه داری وابسته از میان برداشته شود، اگر قرار است ایران 
کشوری آزاد، آباد و مستقل باشد، اگر قرار است حیثیت و آبروی ایرانی در جهان 
محفوظ بماند، اگر قرار است زحمتکشان و خلق ما از قید ستم رها شوند، باید ملت 
بر سرنوشت خود حاکم شود. حکومت ملت بر سرنوشت خود جز با رعایت حقوق 
بنیادی فردی و اجتماعی، جز با رعایت آزادی عقیده و بیان، آزادی تجمع و تشکل، 
آزادی عمل احزاب سیاسی، آزادی کامل مطبوعات و لغو هر گونه سانسور، آزادی 
نظام آموزشی، پرورشی و پژوهشی، آزادی نظام خربی، آزادی دین و مسلک، و کار 
و شغل و حرفه، امکان پذیر نیست. این آزادی ها را با بی طرفی کامل، با مشارکت همه 
مردم و با استفاده از کمک همه افراد و گروه ها می توان برقرار کرد. انحصار طلبی، 
قشریت و تاخت و تاز عوامل متعصب بر دیگران و جلوگریی از  کسب و کار آزادانه 
و اظهار عقیده و بیان افراد و گروه های دیگر با اســتفاده از بســیج توده های ناآگاه 
و گروه های فشار در تحت لوای مرجعیت دینی، با این آزادی ها منافات دارد و میهن 
ما را به پرتگاه جنگ داخلی و سقوط حتمی می کشاند. سکوت شما در این موارد، 
که گاه با موضع گریی ها و فتواهای حمایت کننده معنی دارتر هم می شود، می رود 
تا جامعه ما را در مســری پرتگاهی خطرناک قرار دهد. این پرتگاه به حق ســقوط 
به دامان امرپیالیســم اســت. ما ایمان داریم که به درست بعد از »شاه نوبت آمریکا 
اســت«. اکنون انتخاب بر سر ادامه راه وحدتی کاذب با دندان بر جگر گذاشنت و 
تحمل بی عدالتی کردن در هراس از یک جنگ خانمان برانداز داخلی است یا دل 
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برکندن و راه خود در پیش گرفنت در جهت بی تفاوتی به سرنوشت انقالب، در چننی 
دور نمایی ما نمی توانیم ساکت بمانیم. ما موظفیم و وظیفه اخالقی، شرعی، انسانی 
و وجدانی خود می دانیم که با تجاوزها مبارزه کنیم و نگذاریم بیداد و ستم بار دیگر 

در میهن ما پا بگرید و قدرت بیگانه از خلق بر ما مسلط شود.
اگر آنان که به نام اسالم عمل می کنند تاب تحمل ندارند، اگر می خواهند منطق را 
با ارعاب و تهدید و حمله و هجوم پاســخ بدهند، بگذار همه ما فدا شــویم تا نهال 

عدالت و آزادی و حق بارورتر گردد.
در پایان با نهایت حسن نیت، با امید و آرزوی مستحکم تر کردن صفوف ملت ایران 
در عنی تواضع و احرتام به آن شخصیت بزرگوار، آماده ایم و تقاضا داریم با دیداری با 
هیأت اجرایی جبهه دموکراتیک ملی ایران، فرصت رفع هر نوع سوء تفاهم احتمایل 
را در بیان و عرضه تمامی دالیل و شواهد و استدالالت گفته شده مرحمت فرمایند.

با درود و تهنیت فراوان برای آن حضرت  
هیأت اجرایی جبهه دموکراتیک ملی۱  

سخنانخمینیدرحمایتازکارگزارانش
خمینی نه تنها حاضر به دیدار با اعضای جبهه دمکراتیک ملی نشد بلکه در بیست و پنج 
خرداد ۱3۵۸ در ســخرنانی خود ضمن آن که پاسخ نامه ی سرگشاده ی جبهه دمکراتیک 
و سخنان نزیه را داد، عنی گفته های بهشتی را تکرار کرد تا نشان دهد او شخصاً هدایت 
صحنه را به عهده دارد. او ضمن دفاع از تشکیل مجلس خربگان و تشریح »کارشکنی 
غرب باوران« و خطر »روشــنفکرمآب های غربزده«، اعضای شرکت کننده در کنگره ی 
وکالی دادگسرتی را »جنود شیاطنی« خواند که به بهانه های مختلف دور هم دارند جمع 

می شوند:
می خواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آن طوری که اسالم حکم می کند تصویب 
شود. باید حقوقدان های غربی نظر بدهند؟ ما می خواهیم قانون اسالمی بنویسیم، از 
غرب بیایند نظر بدهند؟! یا غربی ها بیایند نظر بدهند؟ یا غربزده ها بیایند نظر بدهند؟ 
حقوقدان اسالمی ما می خواهیم، و این حقوقدان ها، اسالم را نمی دانند یعنی چه!... 
من با آن غربزده ها صحبت دارم. با آن هایی که تحت تأثری غربزده ها واقع می شوند 
صحبــت دارم. باید قانون اســالمی ما را از غرب بگرییــم؟! از غربزده ها بگرییم؟ 
باید دید کی صالحیت دارد، چه حقوقدانی صالحیت دارد، که در قانون اساســی 
ما نظر بدهد. ما که می خواهیم جمهوری اسالمی تحقق پیدا بکند و قانون اساسی 

۱-روزنامه آیندگان ۱3 خرداد ۱3۵۸ ص ۸. 
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جمهوری اسالمی می خواهیم تدوین کنیم، ما باید دنبال آن هایی ]باشیم [ که حقوقدان 
غربی هســتند؟! - اگر باشــند - روشــنفکرانی که از اســالم بی اطالع هستند و 
نمی دانند اسالم چیست، هر وقت ما خواستیم قانون اساسی جمهوری یا جمهوری 
دمکراتیک را تدوین کنیم، شما آقایانی که حقوقدان هستید، شما آقایان روشنفکر 

غربی، صالحیت دارید که نظر بدهید. 
لکن ما هر وقت خواستیم قانون اسالمی بنویسیم، خواستیم مسایل اسالم را طرح 
بکنیم، شما صالحیت ندارید. شما از اسالم اطالعی ندارید. شما اسالم را می گویید 
برای این زمان نیست! برای این که اسالم را نمی دانید؛ برای این که اعتقاد ندارید که 
آنکه قانون اسالم را آورده است خداست. خداست که محیط بر همه چیزهاست؛ 
بر همه اعصار اســت. قرآن اســت که کتاب همه اعصار است. دستورات رسول الله 
است که برای همه اعصار است. شما اطالعی نه از قرآن دارید، و نه از سنت دارید، 
و نه از اســالم. و ما به شــما اجازه نمی دهیم که دخالت در معقوالت کنید. بله، در 
بعضی مسایل اداری، در بعضی مسایل اجرایی، شما هم حق نظر دارید. لکن عمده 
این  اســت که شما نمی خواهید یک قانون اساسی اسالمی باشد. شماها از اسالم 
وحشــت دارید. حق هم دارید؛ برای این که اســالم در استفاده های شما را بست! 
اسالم دوستان شما را از ایران بریون کرد. اسالم، جنایتکارها ]را[ که رفقای بعضی 
از شــما بودند به درک فرســتاد! شما وحشت دارید از اسالم و حق دارید وحشت 

داشته باشید. 
ویل ملت اسالم، ملت ایران، نمی تواند تابع هوای نفس شما باشد؛ نمی تواند قرآن را 
کنار بگذارد و قانون اساسی غربی را قبول کند؛ به شما اجازه نمی دهد که در امری که 
بی اطالع هستید و جاهل هستید دخالت کنید. شما اطالعات تان در حدود مسایل 
غربی است. قواننی غرب را می دانید. شما تاکنون قرآن را مطالعه نکرده اید. عرض 
می کنم که من به همه اقشــار نمی گویم؛ در بنی این ها اشخاص اسالمی، اشخاص 
مطالعه دار هســت؛ من آن ها را می گویم که می گویند اسالم دیگر فایده ندارد. من 

آن ها را می گویم که می گویند اسالم مال چهارده قرن پیش است... 
این قشــرهای دانشگاهی و دانشجو و وکال و روشنفکرها، حساب خودشان را از 
این چندین نفر، چند نفری که عمال غربند و عمال محمدرضا، جدا کنند. کانون 
وکال که همه اش غربزده نیست؛ کانون وکال توی شان  پیدا می شود؛ این غربزده ها 
را کنار بگذارند. یکی شان رفت، باقی هم بروند. روشنفکرها هم، روشنفکرهای 
اسالمی ، روشنفکرهای وارداتی را کنار بزنند. غربزده ها را کنار بگذارند؛ عده شان 
خیلی زیاد هم نیســت، اما فضویل شان زیاد اســت؛ عده زیاد نیست، ادعای شان  
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زیاد است! خود قشر روشنفکر متعهد اسالمی برای خاطر خدا، برای خاطر اسالم، 
برای خاطر استقالل کشور، برای خاطر حفظ آزادی، این روشنفکر متعهد اسالمی، 
آن هایی را که در بنی شان پیدا می شود که نق می زنند و می خواهند نگذارند  کارها 
پیش برود، این ها را کنار بزنند. التماس دعا بکنند پیش گوششان، بروند به اروپا 
باز ســر عیاشــی ای که می کردند! حــاال آمده اند. آن کانــون وکال، آن هایی که بر 
ضد اسالمند کنار بگذارند. همه که نیستند. بعضی از وکال بسیار مردم صحیح و 
سالمی هستند، بسیارشان؛ ویل آن هایی که فضویل می کنند، آن ها را کنار بگذارند؛ 

از کانون بریون کنند.۱
از چهــار حقوقدانی که طرح ابتدایی قانون اساســی را تهیه کردند ســه نفر یعنی آقایان 
ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی و عبدالکریم الهیجی نامزد انتخابات مجلس خربگان بودند 

اما هیچ یک انتخاب نشدند تا نتوانند حتی از طرح پیشنهادی ابتدایی خود دفاع کنند.

ســخنان خمینی در حایل ایراد شــد که حســن نزیه در ســخرنانی خود در کنگره وکالی 
دادگســرتی به صراحت خواســتار دیدار با خمینی برای رفع سوءتفاهمات شده بود. اما 
خمینی و بهشتی و روحانیت اسب شان را برای قبضه قدرت زین کرده بودند و گوش شان 

به حرف کسی بدهکار نبود. 
آن ها می دانستند برای حاکم کردن شریعت و ارتجاعی ترین قواننی اسالمی بایستی کانون 
وکال را به عنوان یک سد محکم درهم  بشکنند. آن ها تشکیل کنگره ی سراسری وکالی 
دادگسرتی را خطری بالقوه می دیدند به ویژه که قطعنامه ی کنگره  روی موارد مهمی در 
ارتباط با پیش نویس قانون اساسی تأکید کرده بود که هم استقالل قضایی را تأمنی می کرد 

و هم حقوق مردم را. 

فشاربرحقوقدانانوقضات
برایمشارکتدرپروژهانهدامعدالتخانه

در چننی شرایطی اسدالله مبشری وزیر دادگسرتی که تا اسفند ۱3۵۷ در فرانسه به سر می برد 
و جزو حقوقدانان مسلمان محسوب می شد استعفا داد و حاضر به ادامه ی همکاری با 

روحانیون نشد. 
نه تنها مبشــری بلکه هیچ حقوقدان شرافتمندی نمی توانست بی عدالتی های خمینی و 
تشکیالت قضایی اسالمی را ببیند و تن به ادامه ی همکاری با وی دهد. مبشری در مورد 

دالیل استعفایش گفت: 

1-farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=8&tid=44
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هر روز ما برخوردهای بدی پیدا می کردیم. دیدم مشــکل است واقعاً تحملش، نه 
می توانستم تسلیم شوم، نه می توانستم بجنگم. درک از قانونی و حقوقی یک جور 
نبود. برایم عجیب بود که توی زندان بدون محاکمه کســی محکومش کنند یا حق 
اعرتاض نداشته باشد. می گفتم عده ای بیگناه کشته شده اند. می گفتند خوب اگر 
بیگناه اســت می رود بهشــت غصه ندارد! اینجوری نمی توانستم تحمل کنم. یک 
شــب در هیأت وزیران گفتم که من مرض عدالت دارم. رفتم حقوق خواندم آمدم 
دادگسرتی یک عمر برای عدالت جنگیدم پرونده اش هست. بعد انقالب شد. گفتم 
خوب رسیدیم به آنچه می خواستیم. حاال که آمدم می بینم که بدترش دارد می شود. 
هیچ حقوقی وجود ندارد. می روند پدر را می گریند جلوی بچه اش بیگناه می برند 
می کشند. چیزهایی که می شود یکیش میزان منطقی و عقلی ندارد و من هم سعی 
کــردم قبضه کنم و جلوگــریی کنم. مثاًل یک عده قضات خــوب را به دادگاه های 
انقالب معرفی کردم که شما که بلد نیستید اقاًل این قضات بیایند به شما کمک کنند 
این ها را فرستادیم. تسلیم نمی شدند و آن ها را نهایت اذیت کردند اهانت کردند که 
قهر کنند و ول کنند. قهر کردند. آن ها را برای استیفای حقوق مردم دوباره برگرداندم 
دوبــاره به آن ها توهنی کردند و ناراحت کردنــد. جا و صندیل به این ها نمی دادند. 
نگذاشــتند دادگسرتی دخالتی داشته باشــد. و به دروغ می گفتند دادگسرتی به ما 
کمکــی نمی کند. باور نمی کردم آخوندها دروغ بگوینــد. باالخره اعرتاض کردم 
و گفتم نمی توانم تحمل کنم. قضات را می فرستم نمی گذارند کار  کنند. قانون عوض 
می شــود. نمی توانم تحمل کنم و استعفا می دهم. دکرت ســامی وزیر بهداری گفت 
خوب مســئله ما هم همنی اســت. گفتم خوب شــما هم باید استعفا بدهید. بنا شد 
همه استعفا بدهیم با هلی کوپرت رفتیم قم. خمینی وعده داد که درست می شود هی 
می گفت یک کمی بساز. می گفتم نمی توانم بسازم. یک نفر را بی خود بکشند آخر 
چطوری؟ ساختنی نیست. این کاری است که اصاًل نباید بشود وسط ندارد. برگشتیم 
و این ها ماندند. گفتم من نمی توانم بمانم. بازرگان گفت بمان تا یکی را پیدا کنم. 

استعفا  کردم.۱
آذری قمی و بهشتی و دیگر گردانندگان نظام اسالمی به تبعیت از خمینی خواهان حضور 
قضات دادگســرتی در دادگاه انقالب و رســیدگی به پرونده های دستگری شدگان زیرنظر 
حکام شرع بودند و از این که قضات دادگسرتی حاضر نمی شدند نابودی بنای عدالت 
و دادگسرتی نوین با همکاری آن ها صورت گرید، ناخشنود بود. آذری قمی در شانزدهم 

تریماه ۱3۵۸ تأکید کرد: 

۱-خاطرات مبشری، پیشنی، ص ۲۹ تا 3۲. 
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دســت هایی در کار اســت که دادسرای انقالب را در اختیار دولت قرار دهد ... این 
ســؤال پیش می آید که چرا دولت که یک دولت اســالمی اســت و بایستی مجری 
قواننی اســالمی باشد از وجود دادگاه های انقالب اظهار نگرانی می کند. قضات 
دادگسرتی هم از دیروز کار خود را در دادسرای انقالب تعطیل کردند و هم اکنون 
ما از تعدادی دیگر از حقوقدانان دعوت کردیم که در این مهم با ما همکاری کنند. 
البته اگر دادگسرتی از این کمک امتناع ورزد ما مجبوریم از کسانی که به امور فقهی 

اسالم و قانون جزایی اسالم آشنایی دارند، کمک بگرییم.۱
سید ابوالفضل مریشمس شهشهانی دادستان تهران در پاسخ به ادعاهای آذری قمی گفت:

من از همان روزهای نخست اعالم کردم که رسیدگی به کار متهمنی رژیم گذشته یا 
باید به وسیله دادگسرتی به طور مستقل و بدون مداخله سایر مراجع به عمل آید و یا 
آن که آقایان روحانیون کار تعقیب را مستقاًل به عهده گریند. .. من می گویم قضات با 
یک سیستم فکر قضایی تربیت شده اند و روحانیون با سیستم دیگر... آقای آذری قمی 
هم کوشش می کند  کندی کار را به گردن قضات بیاندازد. البته قضات هم از نحوه 

مداخالت بی رویه ناراحت هستند و استقالل و آزادی در تصمیم گریی ندارند.۲
آذری قمی در پاسخ، منویاتش را که در واقع شرع مورد نظر خمینی بود برمال کرد و گفت: 
»روحانــی مرتقی متدش همان متد اســالمی اســت و ما انتظار داریــم که وزارت 
دادگســرتی هم این متــد را انتخاب کند نه متد غربی که تاکنــون حاکم بر وزارت 

دادگسرتی بوده است.3 
پس از استعفای دکرت اسدالله مبشری۴ دکرت احمد صدرحاج سیدجوادی وزیر کشور دولت 
موقت سی خرداد ۱3۵۸جانشنی وی شد. وی تا سیزده آبان ۱3۵۸عهده دار این سمت بود.

طرحدستگرییگردانندگانکانونوکال
بهشتی در مهرماه ۱3۵۸ طرح خود برای تضعیف کانون وکال و دستگریی حسن نزیه را 
از طریق شــهاب الدین اشــراقی۵ داماد خمینی که نمایندگی وی در شرکت نفت را یدک 

۱-روزنامه اطالعات، یک شنبه ۱۷ تری ۱3۵۸، ص ۱ .
۲-روزنامه اطالعات، دوشنبه ۱۸ تری ۱3۵۸، ص ۲. 
3-روزنامه اطالعات، پنج شنبه ۲۱ تری ۱3۵۸، ص ۱. 

۴-دو سال بعد وقتی خمینی حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل انتقاد آن ها از الیحه ضدانسانی قصاص 
صادر کرد، اسدالله مبشری بعد از یک ماه زندگی مخفی خانه دوستان و آشنایان خسته شد و به خانه اش 
بازگشت. نیمه شب مأموران الجوردی دادستان انقالب تهران به خانه اش ریختند وی را دستگری کردند 
و در ماه رمضان اولنی وزیر دادگسرتی جمهوری اسالمی را به سلول انفرادی اوین منتقل کردند. خمینی 

در اثر اعرتاضات زیادی که صورت گرفت ۱۲ روز بعد دستور آزادی وی را داد. 
۵-بنی صدر بی توجه به سابقه ی اشراقی او را نماینده خود در هیأت سه نفره برای رسیدگی به دعوایی 
که با حزب جمهوری اسالمی داشت قرار داد و او به جای نمایندگی بنی صدر همراه با مهدوی کنی و 
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می کشید، دنبال کرد. مفتح و شماری دیگر از روحانیون نیز هماهنگ با بهشتی که حمایت 
خمینی را پشــت ســر خود داشت، سخرنانی نزیه را زیر سؤال بردند و علی قدوسی پس 
از جا افتادن در دادستانی کل انقالب اسالمی، حسن نزیه را به خاطر سخنانش در کنگره 
وکالی دادگسرتی و اهانتش به اسالم و احکام اسالمی و حیف و میل بیت المال به دادگاه 

فرا خواند.
قدوسی به همراه بهشتی با پرونده سازی برای حسن نزیه رئیس کانون وکال و هدایت الله 
متنی دفرتی نایب رئیس کانون وکال توطئه خود برای تضعیف یکی از ارکان مهم دفاع از 

حقوق مردم را آغاز  کرد. 
او و بهشتی از ابتدا به دنبال بهانه ای برای دستگریی حسن نزیه بودند. وی ضمن تهدید 
نزیه و رحمت الله مقدم مراغه ای از آن ها خواست ظرف بیست و چهار ساعت خود را به 
دادســتانی انقالب معرفی کنند.۱ دو روز بعد هم اعالم شد که بر اساس حکم شعبه اول 
دادگاه انقالب اسالمی مرکز، اموال حسن نزیه مصادره شد. قدوسی  ضمن پاپوش دوزی 
علیه نزیه او را متهم کرد که به اسرائیل نفت فروخته و پول اش را دریافت نکرده و هرماه 
حقوقی شصت و شش هزارتومانی دریافت کرده است، در حایل که طبق مصوبه ی دولت 

حقوق کارمندان نبایستی بیش از بیست هزار تومان باشد.۲
حسن نزیه در پاسخ پرونده سازی او گفت:

من عالوه بر این که شخصاً حقوقی از شرکت نفت برنداشتم بلکه دستور داده بودم 
پرداختی های متفرقه را در حساب بدهی ام منظور کنند. خودداری از کاهش حقوق 
کارکنان شــرکت به بیست هزارتومان نیز با اطالع و با اجازه ی مهندس بازرگان و 
تصویب هیأت مدیره به منظور جلوگریی از استعفای مدیران و تعطیل صنعت نفت 
انجام شد. عالوه بر این طی مدت اشتغال در شرکت نفت وکالت نمی کردم. در مورد 
فروش نفت به اسرائیل نیز باید گفت من از فروش حتی یک قطره نفت به این کشور 
و آفریقای جنوبی جلوگریی کردم و بدهی اســرائیل به شرکت نفت مربوط به رژیم 
گذشــته بوده است که اقدامات من در زمینه ی وصول آن با برکناری ام ناتمام ماند. 
من مصراً از مقامات مملکت خاصه از شــخص آیت الله خمینی و شورای انقالب 
خواســتارم و چند نفر از حقوقدانان سرشناس مملکت به اتفاق رئیس دیوان عایل 
کشور و دادستان کل کشور و یک یا دو نفر از مراجع عالیقدر یا اعضای بلند پایه ی 
روحانیت به شرکت نفت مراجعه و درباره ی آن چه که ضمن اطالعیه ی آقای دادستان 
انقالب دیروز در روزنامه اطالعات منتشر شده دقیقاً رسیدگی نمایند تا روشن شود 

محمد یزدی و هماهنگ با جناح های قدرت در نظام رأی به محکومیت بنی صدر داد. 
۱-روزنامه اطالعات، پنج شنبه ۲۹ آذر ۱3۵۸، ص ۱. 

۲-روزنامه اطالعات، شنبه ۱ دی ۱3۵۸ص ۱ و ۲. 
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هیچ  کدام از اتهامات مقرون به واقع نیست. اما بر فرض محال که من مرتکب یک 
یا تمام اتهامات موضوع اطالعیه شده بودم، موضوع اواًل در صالحیت دادسرا و 
دادگاه انقالب نبوده و بر فرض این که در صالحیت مراجع مذکور قرار داشت هرگز 

مستوجب اموال من همسر و چهار فرزندم نبوده است.۱
عوامل بهشتی و قدوسی به همنی بسنده نکردند و مدعی شدند هنگام تجسس در منزل نزیه 

به مجالت پورنوگرافی و همچننی آلت جنسی مصنوعی زیر تختخواب او دست یافته اند.
متأســفانه گروه ها و شــخصیت های سیاســی اعم از چپ و مجاهدین که در عوالم خود 
به ســر می بردند به خاطــر آن که نزیه و امثال او را »لیــربال« ارزیابی می کردند به دفاع 
قاطع و محکم از نزیه و کانون وکال که شدیداً زیر ضرب حمالت خمینی قرار گرفته بود، 
برنخاســتند. دولت بازرگان نیز که »اسالم پناه« بود حمایتی از نزیه به عمل نیاورد و در 

فضای ایجاد شده، بهشتی به سادگی یکه تاز میدان شد. 
بهشــتی سپس برای ضربه زدن به کانون وکال و پیشــربد طرح های ارتجاعی اش به دنبال 

پرونده سازی علیه هدایت الله متنی دفرتی نایب  رئیس کانون وکال رفت.
ابتدا وی را متهم کردند که اســناد ســاواک را هنگام سقوط رژیم پهلوى در بیست و دوم 
بهمن با یک وانت به ســرقت برده است. بعدها همنی اتهامات را در کیفرخواست دکرت 

هادی اسماعیل  زاده آوردند. 
بیســت و یک خرداد ۱3۵۸وقتى دکرت متنی دفرتى عازم ســفر به خارج از کشــور بود در 
فرودگاه با مشکل روبرو شد و به بهانه ی کنرتل گذرنامه و بازرسی چمدان هایش او را مورد 
توهنی و تهدید قرار دادند. او پروازش را به لندن از دست داد و عازم رم شد. سه روز بعد 
افراد ناشناس با هوشنگ عیسی بیگلو وکیل پایه یک دادگسرتی و رئیس کانون زندانیان 
سیاســی دوران پهلوی تماس گرفته و به او اطالع می دهند که به متنی دفرتى در دفرتش 
حمله شــده اســت. او به دفرت متنی  دفرتی مراجعه می کند و متوجه می شــود خرب درست 
نیســت اما هنگام بازگشــت مورد حمله قرار گرفته و ربوده می شود. او را پس از شکنجه 
درحال بیهوشی نزدیک خانه اش در خیابان رها می کنند. در بدن عیسی بیگلو، از ناف تا 
سینه پانزده تا شانزده بریدگی عمیق و روی دست  ها تا ساعد و آرنج بریدگی های سخت 

ایجاد کرده بودند.
هدف بعدی بهشتی و قدوسی و آذری قمی، متنی دفرتی بود. آن ها سخرنانی متنی دفرتی 
در میتینــگ مرداد ۱3۵۸جبهه دمکراتیک ملی ایران در دفاع از آزادی های اجتماعی و 

حقوق زنان را بهانه قرار دادند و خواستار دستگریی وی شدند.
آذری قمــی روز سه شــنبه ســی مــرداد ۱3۵۸در یک مصاحبه مطبوعاتی شــرکت کرد و 

۱-روزنامه اطالعات، دوشنبه 3 دیماه ۱3۵۸. 
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دروغ های عجیب و غریبی راجع به میتینگ جبهه  دمکراتیک ملی سرهم کرده و ضمن 
وارونه جلوه دادن حقایق گفت: 

... دیدید  که چندی پیش، ناگهان چریک هایی فدایی خلق، روشنفکر ها، ساواکی ها 
و دســتجات مختلف که به مصداق الکفر ملتاً واحده، دســت به دســت هم دادند 
و ناگهان مســلمان ها را محاصره کردند و پیدا بود که نقشــه ای بوده که از قبل طرح 
شــده اســت. با سنگ و چوب و چاقو و دشــنه و امثال این ها حدود سیصد نفر را 
زخمی کردند. البته من از یک شاهد عینی هم شنیدم، پریمردی در اثر ضربه ای که 
بر سرش وارد شده بود چشم هایش از حدقه بریون آمد. البته نمی دانم این موضوع 
تا چه اندازه صحت دارد. خوب این دیگر برای دولت موقت اسالمی و دادسرای 

انقالب اسالمی مخصوصاً برای مقام رهربی قابل تحمل نبود... 
شــش ماه هم همینطور عمل شــد ویل متأسفانه سوءاستفاده شــد. ایادی داخلی و 
خارجی استعمار و استبداد وضع را به چننی روزی رساندند که ما پیش دنیا رو سفید 
شدیم. اگر شدت عمل به خرج بدهیم و آزادی را محدود بکنیم و آزادی نشریات 
را محدود کنیم حق داریم و روی استنباطی که از نظر و فرمان امام پیدا کردیم، همان 

روز اول دستور دستگریی متنی دفرتی را دادیم. 
این شخص که صاحب ثروت هنگفتی است و به تعبریی که امام فرمودند از مالکنی 
بزرگ است برای زحمتکشان سینه می زند و این مسایل را به وجود می آورد. دستور 
دســتگریی او صادر شــده ویل حاال معلوم نیست در کدام ســوراخی مخفی شده 
است. ان شاالله به دست پاسداران می افتد و به سزای اعمال خود خواهد رسید و به 

محاکمه دعوت می شود...۱ 
دشمنی آذری قمی با متنی دفرتی به خاطر دفاع وی از استقالل قوه قضاییه و شأن وکالت و 
دستگاه قضایی بود. از پاسخ او معلوم بود که موضوع را قباًل با خمینی هماهنگ کرده اند. 
آذری قمی به بهانه ی تظاهرات جبهه ی دموکراتیک ملی که مسئولیت آن بنا به اطالعیه 

هیأت اجرایی جبهه به عهده ی متنی دفرتی نبود حکم دستگریی وی را صادر کرد. 
متنی دفرتی در ســخرنانی خود در کنگره وکالی دادگسرتی، ضمن تشریح مبارزات وکال 
و قضات در نظام سلطنتی، شدیداً به نظام قضایی جدید التأسیس که می رفت همه چیز را 

نابود کند حمله کرد و گفت: 
امروز پس از انقالب ما چه داریم؟ آیا قوه قضاییه داریم؟ آیا دادگسرتی داریم؟  آیا 
جایی داریم که مرجع تظلمات ما باشد؟ خری این باید به وجود بیاید و ضرورتش به 
چشم می خورد. هر روز که قوه قضاییه ما به وجود نیاید استقاللش تضمنی نشود آن 

۱-روزنامه اطالعات، پنج شنبه ۱ شهریور ۱3۵۸، ص ۹. 
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روز دیر است.۱
متنی دفرتی همچننی در حمایت از سخنان حسن نزیه در این کنگره که موجب خشم شدید 

بهشتی و خمینی شده بود گفت: 
دیروز آقای نزیه به تفصیل فرمایشاتی فرموده که خیال من و بسیاری از همکاران را 
آسوده کردند و باری را از دوش ما برداشتند و بسیاری از مکنونات قلبی ما را بریون 
ریختند... بر ملت ایران معلوم نیست که چه کسانی مشغول تدوین این حیاتی ترین 
منشور مردم هستند. می ترسم قبل از این که به خود آییم و امکان اظهار نظر پیدا کنیم، 
قبل از این که توده های مردم بتوانند بگویند که چه می خواهند، با یک رأی آری یا 
نه روبرو شویم و باالخره با یک همه پرسی سندی بر ما تحمیل شود. این قراردادی 
است اجتماعی که باید تمام توده ها، تمام اقشار و طبقات این مردم که در این انقالب 
سهیم بودند در تدوین آن هم سهیم باشند... اگر حقوق و آزادی های مردم ما تأمنی 
نشود بزرگرتین دستاورد انقالب ما که آزادی بوده است حفظ نشود و مردم آزادانه 
نتوانند به مبارزات خود ادامه دهند، امرپیالیسم نه تنها از بنی نخواهد رفت بلکه روز 
به روز سلطه آن بر ما بیش تر خواهد شد. و بزرگرتین و مهم ترین ضمانت اجرایی که 
برای حفظ حقوق مردم، حفظ حقوق خلق های ستم دیده کشور باید وجود داشته 
باشد قوه قضاییه آزاد و مستقل و مستحکم است. ما در این جا جمع شده ایم که الاقل 

این حیاتی ترین بخش این قرارداد اجتماعی آینده ی خود را بررسی کنیم.۲
خشم آذری قمی و روحانیون از »پیغام امروز« و رضا مرزبان و تالش برای دستگریی وی 

نیز معلوم بود از کجا آب می خورد: 
در کنگره وکالی دادگســرتی، حســن نزیه رئیس کانون وکال از روزنامه »پیغام امروز« که 
مقاله ای در زمینه ی »مبارزه را از وکالی دادگســرتی بیاموزیم« نوشته بود و همچننی از 

سایر مطبوعات که جریان کنگره را بطور واقعی منعکس کرده بودند، تشکر کرد.3

پس از حمله ی عناصر حزب الله به سخرنانی بنی صدر در چهارده اسفند ۱3۵۹ دادگسرتی 
تهران به شــکل وقیحانه ای مدعی عضویت متنی دفرتی در ســاواک شــد و ادعا کرد او 
شریک تجاری ارتشبد نصریی رئیس سازمان امنیت و اطالعات رژیم شاه -ساواک- 

بوده است؛ تا تجربه ی حسن نزیه تکرار شود و او مجبور به ترک کشور گردد.

۱-روزنامه اطالعات،  دوشنبه ۷ خرداد ۱3۵۸، ص ۸. 
۲-پیشنی. 
3-پیشنی. 
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خمینی گام به گام حرکت می کرد و می کوشــید بــرای اقدامات ضد ملی و ویرانگرانه  ی 
خود همدست برتاشد. در گام اول وقتی از همراهی وکال و حقوقدانان پیشرو ناامید شد 
به ملی مذهبی ها روی آورد که دم از شرع و اسالم می زدند. خمینی از پاشنه ی آشیل  آن ها 
وارد شد و با مشارکت و کارگزاری آ ن ها تیغ به روی زنان میهن مان کشید. و دستاورد های 

آنان را یکی پس از دیگری هدف قرار داد و نابود کرد. 
ملی مذهبی ها کم و بیش۱ در شــیوه ی اعدام ها با خمینی همراهی نداشــتند و نســبت به 
دادگاه های انقالب و احکام اعدام نقد جدی داشتند اما به واسطه ی »اسالم پناهی« و 
دم از شرع زدن در نابودی دستاوردهای جنبش زنان در ایران با خمینی و شرع مورد نظر 

او همراهی و همگامی داشتند. 
دفرت خمینی پانزده روز پس از پریوزی انقالب با صدور اطالعیه ای در راســتای فتوای 
خمینی »قانون حمایت خانواده« را که یکی از دستاوردهای زنان در دوران پهلوی بود 
ملغــی کرد. عــده ای از حقوقدانان خوش خیاالنه به تکذیــب آن می پرداختند و خمینی 
همچنان به سبک و سنگنی کردن شرایط می پرداخت تا در صورت نیاز خود شخصاً وارد 

صحنه شود. 

۱-  در میان ملی مذهبی ها، دکرت ابراهیم یزدی در گفتگو با رسانه های خارجی سبعانه ترین نظرات را در 
ارتباط با اعدام ها داشت. 
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چند روز بعد در حایل که بیست روز از پریوزی انقالب نگذشته بود، گروه »وکالی مدافع 
حقوق زن« با صدور بیانیه ای ضمن آن که خرب از لغو قانون »حمایت خانواده« دادند، 

پرسیدند »حتی یک زن در دفرت امام یا کمیته هست؟«
در این بیانیه آمده بود: 

هنوز جامه سیاه بر تن مادران و خواهران مبارز ایرانی است و هنوز آب قرب عزیزان 
در خاک خفته آنان خشک نشده است که با لغو قانون حمایت خانواده، آتش غمی 

بس عظیم تر از داغ عزیزان شان بر دل آن ها نهاده شد.
جریان واقع به نقل از آیندگان شــماره 3۲۹۸ مورخ هفتم اســفند ۱3۵۷ از این قرار 
است که مردی بنام حاج زرکوب که کارمند بازنشسته یکی از دفاتر دادگسرتی است، 
نامه ای به دفرت امام خمینی می نویسند و در مورد قانون حمایت خانواده نظرخواهی 
می کننــد. دفرت امــام خمینی در جواب این نامه شــخصی، جوابی کلی خطاب به 
ریاســت دادگاه حمایت خانواده صادر می نماید بدین شــرح: »که ریاست محرتم 
دادگاه حمایــت خانواده دام التوفیقه، قانــون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که 
شده برخالف شرع انور است و حضرت آیت الله العظمی صریحًا اعالم فرموده اند. 
بدینوسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود تا لغو آن از طریق وزارت 

نیز اعالم شود.«
صرف نظر از این که قانون حمایت خانواده مخالف شرع انور اسالم نیست و این 

موضوع وسیله حقوقدانان اسالمی روشن شده است.
و صرف نظر از این که امام خمینی چننی چیزی را اعالم نکرده اند، زیرا ایشان عالوه 
بر رهربی جامعه اسالمی، شخصاً مسلمان باایمانی هستند و بعنوان یک مسلمان با 
ایمان نخواهند گفت هزاران کودک بیگناهی که بعد از این قانون و در اثر اجرای آن 

متولد شده اند، حرامزاده و مادران شان زانیه و پدران شان زانی هستند.
و صرف نظر از این که معلوم نیست چرا دفرت امام خمینی جواب نامه حاج زرکوب 
نامی را که معلوم نیست اصاًل وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد با این سؤال خود 

خواسته چه عملی را انجام دهد؟ چرا به رئیس دادگاه حمایت خانواده داده اند.
این ســؤال مطرح می شــود، که چرا در آستانه انقالب شکوهمند ایران که زن و مرد 
در آن دوش بــدوش یکدیگــر جنگیدند و چرا با وجود تمام وعده هایی که علمای 
عظــام در مــورد آزادی زنان و مســاوات حقوق آنان، به زنان کشــور دادند به یک 
باره این چننی به قانون حمایت خانواده حمله شد و بدون آنکه جانشینی برای آن 
تهیه شود اعالم نمودند که این قانون مخالف شرع انور اسالم است. آیا این اعالم 
نشــانه آن نیست که متأسفانه با وجود فرمایشــات و تأکیدات مکرر امام خمینی و 
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آیت الله طالقانی هنوز فکر اجحاف به حقوق زن و عدم توجه به مســاوات آنان با 
مردان، در فکر و روح مذهبیون متعصب وجود دارد؟ و آیا این نشانه این نیست که 
در دفرت امام و کمیته انقالب حتی یک زن برای آنکه مدافع حقوق زنان باشد و به 
خصوصیت های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نیمی از جمعیت کشور که حتی در 

جامعه توحیدی ایده آل نیز جای خاصی خواهد داشت توجه نماید، وجود ندارد؟
عــده ای از مدافعــنی حقوق زنــان در ایران این موضوع را پیگــریی نمودند، آقای 
دکــرت متنی دفرتی، عضو هیأت مدیره کانون وکال در حضــور آنان به آقای]فتح الله[ 
بنی صدر، معاون وزارت دادگسرتی تلفن کردند، آقای بنی صدر صدور چننی دستوری 
را تکذیــب کردند. معذالک آنــان به دفرت آقای وزیر دادگســرتی رفتند، آقای وزیر 

دادگسرتی صریحاً اعالم نمودند که این موضوع حقیقت ندارد.
با یکی از استادان حقوق مدنی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، که به سبب رفتار 
شــخصی و به سبب این که هرگز از ایشــان دروغی شنیده نشده است، سخنان شان 
حجت است تلفنی صحبت شد، فرمودند این موضوع حقیقت ندارد. امام خمینی 
به یکی از قضات امر فرمودند قضات دادگاه های حمایت خانواده کمافی السابق این 
قانون را اجرا نمایند. ویل این امر نه در رادیو تلویزیون اعالم شد و نه در روزنامه ها 

منعکس گردید، چرا؟
در این بهار آزادی جا دارد پرســیده شــود از منافع چه گروهی در مقابل منافع زنان 

ایرانی و کودکان آنان حمایت می شود.
حکومت طاغوتی با مبارزه همه زنان و مردان ایران به پایان رسید و مادران ایرانی 
با وجود آنکه خون تازه فرزندان شــان هنوز بر خاک بود و اجسادشــان هنوز دفن 
نشــده بود از صمیم قلب بهار آزادی را جشــن گرفتند. چرا؟ به امید آزادی، به امید 
مساوات، به امید این که دخرتکان شان در دنیای فردا آزاد تر از آنان زندگی کنند. به 
امید این که آزارهایی را که خود تحمل کردند فرزندانشان تحمل نکنند. مادرانی که 
دخرتان شــان در این انقالب کشــته شدند خم به ابرو نیاوردند، زیرا امید داشتند در 
آینــده دخرت ایرانی دیگری، که می تواند دخرت آن ها باشــد آزاد زندگی کند، مادران 
و پدرانی که دخرتانشان مورد تجاوز قرار گرفته بودند تحمل کردند. به این امید که 
دیگر در آینده زن فقط به عنوان شیئی عروسکی و بازیچه دست مردان و آلتی برای 
خوشــگذرانی و تفریح آنان نباشــد. اما لغو این قانون آن هم به آن صورت که شرح 
داده شــد و به اســتناد مخالفت با شرع انوراسالم و عدم تکذیب این خرب در تمام 
رسانه های گروهی امیدها را خاک کرد. اگر حکومت اسالمی و یا حکومتی که بر 
مبنای اسالم می خواهد تشکیل شود، به زنان به چشم برده می نگرد، اگر حکومت 
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اسالمی آنچنان حکومتی است که اگر زنی در سن چهارده سالگی که حق خرید دو 
سری پنری را ندارد باید به صرف گفنت بله تمام عمر با شوهر ناخواسته و بدرفتاری که 
متأسفانه نمونه هایش در جامعه امروز، کم نیست بسازد، اگر در حکومت اسالمی مرد 
می تواند هر لحظه که اراده کند همسر خود را طالق دهد، اگر در حکومت اسالمی 
مرد می تواند بدون اینکه عدالت او در محضر دادگاه ثابت گردد چهار همسر عقدی 
و »الحــد و التخصی« متعه اختیار کند، اگر در حکومت اســالمی، زن باید رنج 
دوران بارداری، درد زایمان و بی خوابی های دوران کودکی نوزادش را تحمل کند 
و بعــد به صرف طالق آنهم طالق دلبخواهی مرد، کودک از آب و گل درآمده اش 
را دو دستی به مرد تقدیم نماید، اگر در حکومت اسالمی زن باید برای اینکه شغل 
شــرافتمندانه ای داشــته باشد رضایت شوهرش را داشته باشــد، آن زمان این سؤال 
مطرح می شــود که این حکومت تا چه اندازه حکومت عدل اســالمی است؟ این 
حکومت تا چه اندازه آزادی هایی را که نوید آن داده شده در بر دارد؟ این حکومت 

تا چه اندازه مورد قبول میلیون ها زن و مرد روشنفکر ایرانی است ؟
با توجه به آنچه که گفته شد ما مدافعنی حقوق زن اعالم می داریم که هر چه زودتر 
برای جلوگریی از به زنجری کشیده شدن زن ایرانی، الزم االجراء بودن قانون حمایت 
خانــواده که هنوز تغیری داده نشــده و حداقل حقــوق زن را تأمنی می نماید در همه 
رســانه های گروهی اعالم و به اطالع عموم ملت برســد، بطوریکه هر فرد ایرانی 
از ســرحد ارس تــا کرانه خلیج فارس بداند که در ایران بعــد از انقالب به آزادی و 

مساوات زن ارج گذاشته می شود.۱

نکته دردناک ویل روشن کننده این ست که الغای حقوق زنان و نابودی دستاورد های آنان 
با همراهی حقوقدانان و وزرای دولت بازرگان انجام گرفت. 

احمد صدرحاج سیدجوادی وزیر دادگسرتی، که در دومنی ترمیم کابینه دولت موقت سکان 
هدایت وزارت کشــور را به عهده داشــت در یکی از اولنی مصاحبه های خود در وزارت 
دادگســرتی در رابطه با قانون حمایت خانواده گفت: »...بخشی از این قانون)خانواده( 
برخالف شــرع مبنی بود که بزودی با تقدیم الیحه دادگاه های شــرع به هیأت دولت و 
تصویب شورای انقالب حاکمان شرع صالحیت خود را در این دادگاه باز می یابند...با 
تصویب الیحه مذکور دعاوی طالق، نکاح، وقف، تولیت، حبس و ارث در دادگاه های 
شرع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. وزیر دادگسرتی سپس در باره نارسایی های قانون 
حمایت خانواده و یا منطبق نبودن ٓان با موازین شرع گفت از هر خانمی که برای طالق 

۱-روزنامه آیندگان، ۱3 اسفند ۱3۵۷. 
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به این دادگاه ها مراجعه کرده اند سؤال شد آن ها  گفتند که به حق خود نرسیده اند و به همنی 
دلیل این دادگاه ها فعاًل در مسایلی که خالف شرع باشد حکم صادر نخواهد کرد.« ۱

ملی مذهبی ها به منظور اجرایی کردن منویات خمینی و مراجع تقلید به بهانه  ی این که زنان 
در مراجعه به دادگاه ها برای طالق به »حق« خود نرسیده اند تیشه به ریشه ی زنان زده و 

آن ها را از ابتدایی  ترین حقوق شان محروم کردند. 
همچننی دکرت اســدالله مبشــری اولنی وزیر دادگســرتی دولت موقت، که همچون احمد 
صدر حاج ســید جوادی، مقدم بر تحصیل حقوق، مسلمانی معتقد به موازین شرعی بود 
در اولنی و مهمرتین چالش دوران صدارتش با موضوع زنان کارآموز قضایی دوره ی ۲3 
که در اســتخدام وزارت دادگسرتی بودند، برخورد کرد. وی حاضر به صدور حکم زنان 
کارآموز قضایی نبود. کار آموزان قضایی زن جهت احقاق حقوق خود به جمعیت ایرانی 
دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران شکایت کردند. دکرت عبدالکریم الهیجی سخنگوی 
جمعیت، جهت پیگریی شکایت کارآموزان زن، نامه ای به وزیر دادگسرتی ارسال کرد که 

منت آن چننی بود: 
جناب مبشری وزیر محرتم دادگسرتی. خانم های کارآموز قضایی وزارت دادگسرتی 
به این جمعیت شکایت آورده اند که با اتمام کارآموزی و انجام مراسم دوره کارآموزی 
و انجام مراسم تحلیف و اعالم مراتب آمادگی خود برای خدمت و علریغم صدور 
ابــالغ قضایی برای آقایان هم دوره،  آن وزارت از صدور ابالغ قضایی خانم های 
کار آموز خودداری کرده و توصیه نموده اند که به کار اداری مشغول شوند؛ از آن جا که 
کارآموزان یاد شده در استخدام وزارت دادگسرتی هستند و پس از ختم کار آموزی 
و موفقیت در امتحان و انجام مراسم تحلیف تصدی مقام قضا را دارا می باشند و 
جنابعایل هم یکی از پایه گذاران جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر هستید؛ 
راضی نمی شوید که حقوق مکتسب افراد ضایع شود. انتظار دارد دستور مقتضی به 

منظور صدور احکام قضای خانم های کارآموز را صادر فرمایید.۲ 
اتحادیه زنان حقوقدان ایران هم، جهت همبســتگی و حمایت از کارآموزان قضایی زن 

تلگرافی خطاب به وزیر دادگسرتی مخابره کرد که فراز هایی از آن چننی بود: 
»...از ٓان جناب با ٓان پشتوانه حق طلبی و ٓازادمنشی انتظار دارد احکام قضایی زنان کار 
ٓاموز قضایی وزارت دادگسرتی را صادر کرده و اجازه ندهید حق مسلم خانم ها در زمانی که 
انقالب، برابری انسان ها را تضمنی کرده است، ضایع گردد.«3 پس از این دادخواهی های 
اولیه، کار آموزان قضایی زن با تعدادی از دانشــجویان حقوق در تاریخ بیســت و هفت 

۱-کیهان ۱۸ تری ۱3۵۸ ص ۲
۲-کیهان ۲۱ فروردین ۱3۵۸ ص ۸ 
3-کیهان ۲3فروردین ۱3۵۸ ص ۸
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فروردین ۱3۵۸خورشیدی در کاخ دادگسرتی اجتماع کرده و با صدور قطعنامه ای خواستار 
صدور ابالغ قضایی خود و رفع تبعیض در امور مربوطه شدند. 

کیهان در همنی رابطه نوشت:
صبح دیروز زنان حقوقدان در ســالن اجتماعات دادگســرتی گردهــم آمدند. آن ها 
خواستار آزادی در انتخاب شغل شدند. در پایان جلسه قطعنامه ای صادر شد که طی 
آن خواستار رسیدگی به خواسته  های خود و صدور ابالغ قضایی زنان کارآموز شدند 
و تا تاریخ سوم اردیبهشت ۱3۵۸ نیز مهلت تعینی کردند. در جلسه دیروز چند تن از 
زنان کارآموز، یک خانم وکیل دادگســرتی، یک دانشــجوی حقوق، یکی از آقایان 
عضو کمیسیون ایرانی حقوق بشر، نماینده اتحادیه بنی المللی زنان حقوقدان سخنانی 
ایراد کردنــد... یکی از خانم های کارآمــوز در گفت وگو با خربنگار کیهان گفت:ما 
می خواهیم ما را به کاری بگمارند که در آن تخصص داریم و تحصیل کرده ایم. این 
حق قانونی و انسانی ما است، می خواهیم در انتخاب شغل خود آزاد باشیم و چیزی 
را به ما تحمیل نکنند. این خواســته عجیب و غریممکنی نیســت و برای به دست 

آوردنش به مبارزات خود ادامه می دهیم.۱ 
زنان کار آموزان قضایی، چون در تاریخ مقرر به خواسته های ابتدایی خود دست نیافتند با 
انتشار بیانیه ای اعالم داشتند: »روز دوشنبه آینده ده اردیبهشت ۱۳۵۸خورشیدی از ساعت 
دو ایل چهار بعد از ظهر در سالن آمفی تأتر دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرد هم جمع 
می شــوند تا صدای اعرتاض خود را به گوش مســئولنی امر برسانند در بیانیه ی ٓانان ٓامده 
بود: »... نظر به این که ٓازادی و مســاوات در انتخاب شــغل یکی از حقوق اولیه انسان 
به شمار می رود. و در تأیید قطعنامه بیست و هفتم ۱۳۵۸ کارٓاموزان قضایی زن که مورد 
توجه مسئولنی امر قرار نگرفته است از تمام سازمان ها، گروه ها و کسانی که با قضاوت زن 
از این موضع بر خورد می کنند، دعوت می شود در ٓامفی تأتر دانشکده حقوق حضور به 

هم رسانند.«۲ 

در تاریخ موعود، در گردهمایی کارآموزان زن در دانشــکده حقوق، به نوشــته خربگزاری 
دولتی پارس )ایرنا(: »... چند تن از کارشناســان مســایل حقوقی و نیز دکرت عبدالکریم 
الهیجی و نماینده کارٓاموزان زن سخنانی ایراد کردند. دکرت الهیجی گفت: بنی مرد و زن از 
نظر قضاوت هیچ تبعیضی نیست و چون قانون در این مورد تصریح کرده است می بایست 

۱-کیهان ۲۸ فرودین ۱3۵۸ ص ۲
۲-اطالعات ۹ اردیبهشت ۱3۵۸ ص ۲
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که وزارت دادگسرتی ابالغ قضایی زنان کار ٓاموز قضایی را صادر کند.« ۱
در ادامــه پس از چند هفته صرب و انتظار زنان کارآموز قضایی برای حقوق ابتدایی خود 
)حق انتخاب شــغل( در نخستنی کنگره سراســری وکالی دادگسرتی ایران که با شرکت 
وکالی دادگســرتی از سراسر کشــور در روزهای پنج و شــش و هفت و هشت خردادماه 
۱3۵۸برگزار می شد، شرکت کردند و در سومنی روز کنگره چنانکه پیش تر گفته شد خانم 
گیتی پورفاضل یکی از وکالی دادگسرتی سخنان کوتاهی در مورد تساوی حقوق زنان 
و مردان ایرانی در قبل از اسالم ایراد کرد که با ابراز احساسات شدید حضار روبرو شد.۲ 

سرانجام، مراسم تحلیف کارآموزان )مرد( دوره ی بیست و سوم در کاخ دادگسرتی برگزار 
شد و از حضور زنان کارآموز جلوگریی به عمل آمد. دکرت اسدالله مبشری وزیر دادگسرتی 
در این مراسم همراه با خمینی و روحانیون حاکم که قضاوت برای زن را جایز نمی شمردند 
اظهار داشت: »به سبب مقتضیات اداری، برای کارٓاموزان قضایی زن، پست دادیاری و 
سرپرســتی که یک پســت قضایی است پیش بینی شده است. بدون اینکه به حقوق ٓانان 
لطمه ای وارد شود. گذشته از ٓان، با اکثر وزارتخانه ها تماس گرفته ام تا از وجود کارٓاموزان 
زن در ایــن وزارتخانه ها که همگی احتیاج به مدیر حقوقی دارند، اســتفاده شــود. وزیر 
دادگســرتی تأکید کرد کارٓامــوزان زن، افراد تحصیل کرده و بســیار منضبطی هســتند که 

می توانند در وزارتخانه ها مفید باشند.«3 
خمینی و بهشــتی و روحانیون حاکم از پشــت صحنه همه چیــز را هدایت می کردند و 
دولت موقت و وزیر دادگسرتی را جلو انداخته و منویات خودشان را از طریق آن ها پیش 

می بردند. 
ده تــن از کارآموزان قضایی زن،که در محل حضور داشــتند و از حضور آنان به مراســم 
ممانعت به عمل آمده بود به عنوان اعرتاض در دادگســرتی متحصن شــدند و برای این 
که صدای مظلومیت خود را به گوش دیگران برســانند، عنوان کردند که تا روز جمعه به 
تحصن خود ادامه خواهند داد. و آنان به خربنگار روزنامه اطالعات گفتند: »تحصن ما در 
دادگسرتی به دو دلیل است. یکی این که افکار گردانندگان مراسم تحلیف با ما توهنی ٓامیز 
بود به طوری که در این مراســم ٓاقای وزیر دادگســرتی هیچ اسمی از خانم ها نربدند. دوم 
اینکه قرار است زنان را فقط با سمت دادیاری در اداره سرپرستی مشغول به کار بکنند. 
کارٓاموزان با استناد به این دو دلیل خود گفتند: از هم اکنون بنی ما و همکاران مرد، تبعیض 
قائل شده اند و از همه مهم تر این که در آگهی استخدام کارآموزان دوره جدید از قبول ثبت 

۱-کیهان ۱۲اردیبهشت ۱3۵۸ ص ۱ 
۲-اطالعات ۸ خرداد ۱3۵۸ ص۱۲ 
3-اطالعات ۱۹خرداد ۱3۵۸ص۲ 
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نام کارٓاموزان زن خودداری شده است.«۱
اتحادیه زنان حقوقدان در حمایت و پشتیبانی از کارآموزان قضایی زن، دومنی نامه خود 
را برای وزیر دادگسرتی ارسال نمود که فرازهایی از آن چننی بود: »... آقای وزیر متأسفانه 
مشــاهده می شود که وزارت دادگســرتی که خود مرجع تظلمات عمومی است تبدیل به 
دستگاه ظلم و جباری شده و در مقام تضییع حقوق انسانی زنان و محدود نمودن ٓازادی 
ٓانــان در انتخاب شــغل قضا و محروم نمودن زنان حقوقدان در احراز مشــاغل قضایی 

است.«۲
اما دولت و وزارت دادگســرتی تحت امر ملی مذهبی ها نه تنها از شرکت زنان در مراسم 
تحلیف جلوگریی می کند بلکه چنانکه ذکر شد در ٓاگهی پذیرش کارآموز قضایی، زنان 
لیسانســیه حقوق را از این حق محروم می کند. تردیدی نبود که این دســته اقدامات در 

راستای سیاست کلی کنارگذاشنت زنان از محیط اجتماعی بود. 

تحصن زنان کارآموز قضایی پس از پنج روز بدون رسیدن به هیچ یک از خواسته های شان  
پایان یافت. حمایت گروه  های زنان از خواسته های متحصنان و تلگرام جمعیت حقوقدانان 
به وزیر دادگســرتی و نامه های سرگشــاده حقوقدانان و زنان به وزیر دادگسرتی و مهدی 

بازرگان و دفاع از حقوق آن ها هیچ تأثریی نداشت. 
زنان کارآموز قضایی و دانشجویان دخرت رشته ی حقوق بعد از استعفا اسدالله مبشری وزیر 

دادگسرتی در بیانیه جدیدی اعالم کردند:
...با تشکر از  گروه ها و سازمان هایی که از خواسته های بر حق ما پشتیبانی نموده اند 
و در جواب ســؤاالت مکــرر راجع به موقعیت فعلی زنــان کارآمور قضایی اعالم 
می داریم با اتمام مهلتی که در پایان تحصن و گردهمایی مورخه بیست و چهار خرداد 
۱3۵۸ در کاخ دادگســرتی معنی نموده بودیم، چون با تغیری وزیر دادگســرتی مواجه 
گردیدیم، ضمن تماس با وزیر جدید دادگسرتی و مطرح نمودن مشکل خود و این 
که قضاوت جزیی از حقوق طبیعی و کلی زنان است که در شرف تضییع می باشد 
لذا مهلتی دیگر تعینی گردیده تا از طرف وزارت دادگســرتی اقدامات مقتضی در 

مورد کارآموزان قضایی زن اتخاذ  گردد.3

در حایل که زنان کارآموز قضایی و سازمان های زنان برای استیفای حقوق از دست رفته شان 
مبارزه می کردند و برای تظلم خواهی به مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی نامه می نوشتند، 

۱-اطالعات ۲۱ خرداد ۱3۵۸ص۲ 
۲-پیشنی

3-اطالعات ۲۰ تری ۱3۵۸ص۵ 
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روزنامه کیهان با چاپ عکس بزرگی از دکرت احمد صدرحاج ســیدجوادی وزیر جدید 
دادگسرتی در صفحه نخست و با تیرت بزرگ نوشت:

»وزیر دادگسرتی: دادگاه های شرع با اختیارات وسیع شروع به کار می کنند، کلیه قواننی 
اسالمی می شود،«۱ و کیهان در صفحه دوم همنی شماره ی خود از مالقات وزیر دادگسرتی 
به اتفاق نخســت وزیر، با امام خمینی خرب داد و در ادامه مصاحبه با وزیر دادگســرتی را 

چاپ کرد که فرازهایی از آن چننی بود:
محضر امام که شــرفیاب! بودیم چون انقالب اسالمی ایران به رهربی امام خمینی 
همیشه در مسری اسالمی بوده و هست و منظور امام این است که مسایل مملکتی بر 
موازین اســالمی حل شود...و توصیه امام هم براین مبنا بود که قواننی و مقررات و 
حتی پرس وجو و تشریفات دادرسی مان را بر موازین اسالمی بنا کنیم و از موازین 
و مبانی اسالمی عدول نکنیم... وزیر دادگسرتی در مورد سرپدن منصب قضاوت به 
زنان متذکر شد نسبت به واگذاری منصب قضاوت به خانم ها تا آنجا که به خاطر 
دارم در اســالم مســئله قضاوت و والیت برای خانم ها ممنوع شــده است و حتی 
حدیث نبوی در این مورد تأکید دارد. وزیر دادگســرتی ســپس اضافه کرد اغلب به 
من مراجعه می کنند و می گویند ما قضاوت خانم ها را قبول نداریم و پرونده ما را 
به دادگاه هایی بفرستید که آقایان قضاوت می کنند...از این پس دادگاه ها بر اساس 
اصول و مبانی شــرع اســالم رأی خواهند داد و صدور کلیه آراء در محاکم منطبق 
با موازین اســالمی خواهد بود و بســیاری از امور از جمله مسائل مربوط به طالق، 
اختالفات خانوادگی، وقف، تولیت، حبس و ارث در دادگاه های شــرع رســیدگی 

خواهدشد.۲
در این شــرایط وزارت دادگســرتی در راستای اسالمی کردن نهادهای وزارتخانه، هیأت 
تصفیه را دایر کرد و در اولنی اقدام خود به تغیری شغل زنان قاضی و بازنشسته کردن قضات 
زن شاغل در دادگسرتی پرداخت که همنی امر باز اعرتاض اتحادیه زنان قاضی را به دنبال 
داشــت. اتحادیه زنان قاضی ایران طی یادداشتی که به هیأت تصفیه وزارت دادگسرتی 

تسلیم کرد، چننی نوشت: 
 ضمن استقبال از پاکسازی محیط دادگسرتی که چنانچه منطبق با اصول و ضوابطی 
باشــد خواسته عموم قضات شــریف و پاکدامن ایران اســت. ضروری می داند از 
تصمیم ظالمانه ای که در مورد برکناری زنان قاضی شاغل در محاکم شهرستان اتخاذ 
گردیده ابراز نگرانی نموده و هشدار می دهد که طبق سوابق و پرونده های موجود در 

۱-کیهان ۱۸ مرداد ۱3۵۸ ص ۱ 
۲-کیهان پیشنی ص ۲
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وزارت دادگسرتی کارنامه درخشان قضات زنان گویای این حقیقت است که آنان نیز 
به خوبی از عهده انجام این مهم برآمده و کنار گذاردن زنان به جرم جنسیت توهنی به 
مقام واالی انسانی است. باشد که این هشدار از فاجعه ای که به قیمت نابودی آینده 

زنان قاضی ایران است، جلوگریی نماید. 
کنار گذاشــنت زنــان قاضــی از کادر دادگاه ها در شــرایطی که هنوز قانون اساســی 
جمهوری اســالمی خط مشــی آینده قوه قضاییه کشــور را تعینی ننموده است پیش 
داوری نادرستی است که جز لطمه زدن به اساس انقالب اسالمی و ایجاد شکاف 
در وحدت و یکپارچگی نهضت، حاصلی نخواهد داشــت. خاصه آن که محتماًل 
با دخالت مجتهدین جامع الشرایط فتوی در امر قضا، بنی قضات مرد و زن تفاوتی 
نخواهد بود و چه بهرت که شما آقایان قضات از هم اکنون با چننی اعمایل تیشه به ریشه 
دادگسرتی نزنید و قوه قضاییه کشور را که در دوران رژیم گذشته به نهایت ذلت رسیده 
است بیش از پیش تضعیف ننمایید و به یاد آورید خواهران شما که در کسوت قضا 
خدمت می کنند همانند شما کسانی بوده اند که مدت یازده سال از بهرتین ساعات 
عمر خود را در دورترین شــهرهای ایران در پشــت کرسی قضاوت سرپی نموده اند 
و حق شناســی هزاران مردمی که پرونده آنان با بی نظری کامل زیر نظر قضات زن 
بررسی گردیده است می تواند گواه صادق این مدعا باشد. پس چه خوب است که 
اندیشه کنید و به یاد آورید که اینان همان کسانی هستند که در کنار شما با اعتصابات 
پیگــری خود بزرگرتین لطمه را به رژیم گذشــته زده اند تا شــما به برکت انقالب به 
مشاغلی دست یابید که هم اکنون بر مسند آن نشسته اید. پس با وجدان بیدار به فکر 
همرزمان خود باشــید و بدانید که آنان نیز همانند شما پاسدار راستنی رهنمودهای 
قضایی موالی متقیان علی ابن ابیطالب در ســاحت مقدس دادگســرتی بوده اند و 
شایسته نیست که مورد چننی قضاوت ظالمانه ای قرار گریند. باشد که این هشدار شما 
را از تکرار اشــتباهات گذشته بر حذر داشته و موجب گردد که تصمیم گریی هیأت 
تصفیه به حفظ دادگسرتی و استقالل آن معطوف گردد نه اموری که مااًل منتهی به 

تضعیف قوه قضأییه خواهد شد.۱

اعــرتاض زنــان و حقوقدانــان و قضــات پیشــرو تأثریی در عــزم جزم دولــت موقت و 
ملی مذهبی ها برای زیرپاگذاشنت ابتدایی ترین حقوق زنان که سال ها از آن برخوردار بودند 

نداشت و آن ها با جدیت منویات خمینی و همراهانش را اجرا کردند. 
در این حال شورای انقالب اسالمی در تاریخ چهاردهم مهر ۱3۵۸ماده ای را تصویب کرد 

۱-اطالعات ۶ مرداد ۱3۵۸ ص 3 
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و جهت اجرا آن را به دولت موقت ابالغ کرد که بر پایه ی آن رتبه و پایه قضایی قضات 
زن را به پایه اداری تبدیل می کرد و به خانم های قضات شاغل در وزارت دادگسرتی این 
اجازه را می داد که بنا به تمایل خودشان به ادارات و وزارتخانه های دیگر منتقل شوند. در 
این راه ملی  مذهبی ها و دولت موقت که در شورای انقالب نیز نفوذ داشتند به همراهی با 

روحانیون جهت تسلط شریعت بر زندگی مردم گام برداشتند. 
در گام بعــدی وزارت دادگســرتی دولت موقــت در جهت نابودی دســتاوردهای زنان، 
الیحه دادگاه خاص مدنی را ابداع کرد. در تبصره ۲این الیحه حق طالق را به شــوهر 

واگذار کرده بود. 
پروژه ی حذف زنان از دستگاه قضایی و محروم کردن آن ها از حق قضاوت پس از سی 
خرداد ۱3۶۰ و تسلط کامل حزب جمهوری اسالمی و روحانیت بر کشور کامل شد. در سال 
۱3۶۱ مجلس شورای اسالمی به تصویب ماده ای پرداخت که به موجب آن قضات باید 

واجد شرایط زیر باشند:
» ۱-ایمــان ۲-عدالــت ۳-تعهــد عملــی بــه موازین اســالمی ۴-وفــاداری به نظام 
جمهوری اسالمی ایران ۵-طهارت مولد ۶-تابعیت ایران ۷-مرد بودن ۸-دارای بودن 
اجتهاد یا وجود اجازه قضا از سوی شورای عایل قضایی ۹-عدم اعتیاد به مواد مخدر. 
و طبق تبصره یک ٓان: این شرایط شامل قضات شاغل نیز می شود.«به این وسیله به طور 
قانونی زنان قاضی که از ســال ۱3۴۸ به اســتخدام قوه قضاییه درآمده بودند و به عنوان 
قاضی مشــغول کار بودند، ســمت قضایی خود را از دســت دادند و از اشــتغال به شغل 

قضاوت محروم شدند. 
اگرچه در اثر تالش  و مبارزه زنان در سال ۱3۶۲ماده واحده ای به تصویب رسید و به زنان 
اجازه داده شد که با حفظ پایه قضایی در سمت مشاور دادگاه ها انجام وظیفه کنند، اما 

شورای نگهبان با آن مخالفت سرسختانه کرد.
باالخــره در ســال ۱3۷۱مــاده واحده ای به تصویب رســید که دادگاه هــای مدنی خاص 
می توانند از مشاوره قاضی زن استفاده کنند. در سال ۱3۷۴قانونی به تصویب رسید مبنی 
بر این که زنان دارای پایه قضایی می توانند در محاکم به عنوان مشاور قاضی در دیوان 
عدالت اداری، دادگاه های مدنی، قاضی تحقیق، مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که 
پست های قضایی دارند، فعالیت قضایی داشته باشند. در سال ۱3۷۶دادگاه های خانواده 
به استفاده از قضات زن به عنوان مشاور ملزم شدند. قضات زن که شش درصد قضات 
کشور را تشکیل می دهند اما همچنان منشا صدور حکم نیستند و دستگاه قضایی و نظام 

اسالمی مزورانه برای آن ها جعل عنوان کرده است تا از زیربار فشار شانه خایل کند. 
پاینی آوردن سن ازدواج نیز توسط دولت موقت و وزیر دادگسرتی آن صورت گرفت. دکرت 
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اسدالله مبشری در یک گفتگوی اختصاصی با خربنگار قضایی کیهان در فروردین ۱3۵۸ 
گفت:  

به موجب بعضی از مواد قانون مدنی، به دخرتان پس از رسیدن به سن بلوغ )پانزده 
ســال( و پسران در سن )هیجده ســال( اجازه ازدواج داده شده بود. ویل در دوران 
رژیم گذشــته، سن قانونی ازدواج را برای دخرتان و پسران به هیجده و بیست سال 
افزایش دادند. وزارت دادگسرتی برای جلوگریی از عواقب اینگونه اعمال، الیحه ای 
تهیه و به هیأت دولت پیشنهاد کرد که سن قانونی ازدواج مطابق قانون مدنی موجود 

به اجرا گذاشته شود.۱
کسی که در فرانسه تحصیل کرده بود و با دنیای مدرن آشنا بود به دلیل مقدم دانسنت شرع 
و اعتقاد به لزوم پریوی از شریعت محمدی و نه دستاوردهای بشری و قواننی مدرن، در 
اقدامی غریانسانی با توجیه »جلوگریی از عواقب« ازدواج پس از هیجده سالگی برای 

دخرتان، رأی به ازدواج آنان در کودکی داد. 

تشکیلدادگاهمدنیخاصتوسطشورایانقالب
بامشارکتروحانیتوملیمذهبیها

گام قانونی برای نابودی دستاورد های حقوقی زنان، توسط شورای انقالب و با مشارکت 
روحانیت و ملی مذهبی ها چنانچه پیش تر وعده داده بودند در اول مهرماه ۱3۵۸با تشکیل 
دادگاه مدنی خاص برداشته شد. در تصویب این قانون ارتجاعی عالوه بر روحانیت عضو 
شــورای انقالب، مهدی بازرگان، یدالله سحابی، عزت الله سحابی، بنی صدر، علی اکرب 
معنی فر، احمد  صدرحاج ســیدجوادی و دیگر ملی مذهبی ها مشــارکت داشــتند. آن ها با 
زیرپاگذاشنت یکی از دستاوردهای مشروطیت پای روحانیت را به دادگسرتی نیز باز کردند. 

در الیحه ی دادگاه مدنی خاص از جمله آمده بود: 
دادگاه مدنــی خــاص تشــکیل می شــود از  یــک مجتهــد 	  ماده ۱ 

جامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد 
و یک یادو مشاور از  قضات دادگسرتی ویل صدور حکم با 
مجتهد مذکور یا منصوب او است که ریاست دادگاه را خواهد 
داشت. قاضی مشاور عالوه بر مشاوره با رئیس دادگاه نظارت 

در امور اداریو دفرتی و ابالغ و اجراء را به عهده دارد.
مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه مجتهدی است که از طرف 	  ماده ۲ 

وزارت دادگسرتی با تأیید یکی از مراجع تقلید تعینی می شود. 

1-www.shahrekhabar.com/analysis/1370799540611792
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اگر در محلی  شخص واجد شرایط نباشد به مرجع تجدیدنظر 
استان مراجعه خواهد شد. مرکز 

صالحیت دادگاه به شرح زیر است:	  ماده 3  
دعاوی راجع به نکاح و طالق و فســخ نکاح و مهر و . ۱

نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.
دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و . ۲

تولیت و وصایت.
نصب قیم و ناظر و ضم امنی و عزل آن ها.. 3
سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفنی دعوی.. ۴

تبصره ۱	 
تقاضــای نصب قیم و ناظر و ضــم امنی و عزل آن ها و نظارت در امور 

محجورین کماکان با دادستان است.
تبصره ۲ 	 

موارد طالق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده 
ویل در مواردی که شــوهر به اســتناد ماده ۱۱33قانون مدنی  تقاضای 
طالق می کند دادگاه بدواً حســب آیه کریمه ) فان خفتم شــقاق بینهما 
فابعثــوا حکماً من اهله و حکمــاً من اهلها فان یرید اصالحا یوفق الله 
بینهما ان الله کان علیما خبریا( موضوع را به داوری ارجاع می کند و در 
صورتی که بنی زوجنی سازش حاصل نشود اجازه طالق به زوج خواهد 
داد. در موادی که بنی زوجنی راجع به طالق توافق شده باشد، مراجعه به 
دادگاه الزم نیست. حکم این تبصره در دادگاه های عمومی دادگسرتی 

نیز الزم الرعایه است... ۱

قانونحمایتخانواده؛دستاوردبزرگزنان
قانون حمایت خانواده دستاورد بزرگ سناتور مهرانگیز منوچهریان و مهرانگیز دولتشاهی۲  

1-rc.majlis.ir/fa/law/show/98284
۲-مهرانگیز دولتشاهی در سال ۱۲۹۶ در اصفهان به دنیا آمد. وی خواهرزاده ی صادق هدایت، دخرت 
محمد علی مریزا شکوه الدوله، وزیر پست  و تلگراف وتلفن در حکومت پهلوی و خواهر مهنی دولتشاهی، 

همسر مظفر فریوز وزیر کار در کابینه احمد قوام بود. 
وی تحصیالت دانشــگاهی خود را در آلمان گذراند و موفق به کســب مدرک دکرتا در رشته ی علوم 

اجتماعی شد و بخش عمده ای از عمر خود را صرف بهبود وضعیت زنان ایرانی کرد. 
دولتشــاهی در ســال ۱3۲۵ خورشیدی، در ســازمان خدمات اجتماعی و انجمن حمایت از زندانیان 
مشغول به کار شد. وی مدت ها دبری شورای عایل جمعیت های زنان ایران بود که در اسفند ۱33۷ به 
ریاست اشرف پهلوی تشکیل شد و پس از هشت سال فعالیت به دلیل عدم موفقیت منحل شد. وی 
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نماینده مجلس شورای ملی بود. طرح دکرت منوچهریان به مراتب رادیکال تر و مرتقی تر از 
طرحی بود که به تصویب رسید.  

دکرت منوچهریان در ســال ۱3۴۲به منظور  اســتیفای بخشــی از حقوق زنان، طرح قانون 
حمایت خانواده خود را به حسنعلی  منصور نخست  وزیر وقت ارائه داد و از دولت خواست 
که آن را بررســی و ســپس به صورت یک الیحه به تصویب برساند. منصور که از میزان 

مخالفت روحانیون آگاه بود با آن مخالفت کرد و به شاه گفت:
... به منوچهریان گفتم ما نمی توانیم آن را به صورت یک الیحه مطرح و پیاده کنیم 

که ایشان گفتند، استعفا دهید، خودمان می توانیم.
دکــرت مهرانگیز در نهایت قانون حمایت خانواده خــود را، با اصویل چون، حقوق 
مســاوی دخرت و پسر در ارث، ممنوعیت تعدد زوجات به طور مطلق، ممنوع بودن 
ازدواج موقت، افزایش ســن ازدواج، حق و حقوق مســاوی پدر و مادر نســبت به 
حضانت اطفال، با الهام از اعالمیه جهانی بشــر، به صورت یک طرح در مجلس 
سنا مطرح کرد و آن را به امضا پانزده سناتور رسانید و سپس نسخه ای از آن را هم، 
به مطبوعات داد. انتشار طرح فوق در سطح جامعه، اعرتاض و خشم روحانیون قم 
به خصوص مراجع تقلید را به همراه داشت. روحانیون از طریق کانال های ارتباطی 
خاص خود با شــاه، به ایشــان شــکایت کردند. محمدرضاشــاه هم در برخوردی 
عکس العملی و برای دلجویی از مراجع تقلید قم، در سخنانی تلفنی به امریعباس 
هویدا نخست وزیر وقت گفت: »... از قم تلفن زده اند و واویال، این زن کافر است و 
بریونش کنید.« شاه با آقای هویدا صحبت می کند که چطور شده که این کار را کرده، 

مگر این زن دیوانه شده است...۱ 
و شاه به جعفر شریف امامی )رئیس وقت مجلس سنا( می گوید: 

... این چه کاری اســت که شــده، و او در پاسخ می گوید:»... والله من دیدم پانزده، 
شــانزده تا ســناتور امضا کرده اند«، بعد به این سناتورها گفته بودند که چطور شما 
این را امضا کرده بودید، گفتند والله ما نخواندیم، گفتیم البد این خوب است. شاه 

مؤسس و رئیس جمعیت راه نو بانوان بود که به عضویت اتحادیه بنی المللی زنان در آمد. وی همچننی 
در سازمان زنان، سازمان زنان دمکرات ایران، انجمن حمایت زندانیان، جمعیت خرییه فرح پهلوی و 
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی عضویت داشت. دیگر مشاغل او عبارت بودند از: عضو شورای 
بنی المللی زنان، عضو کمیته حقوق بشر، دبری کمیسیون روابط بنی المللی جمعیت های زنان. کتاب جامعه، 
دولت و جنبش زنان ایران از آخرین نوشته های مهرانگیز دولتشاهی است که در سال ۱3۸۱ انتشار یافت. 
وی سه دوره، به عنوان نماینده کرمانشاه در مجلس شورای ملی حضور داشت. در سال ۱3۵۴به عنوان اولنی 
سفری زن عازم سفارت ایران در دانمارک شد. وی در مهر ۱3۸۷ در سن ۹۱ سالگی در پاریس درگذشت.

۱-دولتشــاهی، مهرانگیز. )بی تا(، جامعه؛ دولت و جنبش زنان ایران ۱3۲۰-۱3۵۷)جلد اول(، چاپ 
اینرتنتی، افخمی، غالمرضا )ویراستار(، انتشارات بنیاد مطالعات ایران.
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می گوید بلکه حکم اعدام مرا بهتان بدهند، همنی طور نخوانده امضا می کنید.۱ 
همنی اقدام دکرت منوچهریان چند ماهی باعث قطع شدن همکاری دولت و حزب ایران 
نوین با دکرت منوچهریان شد. دولت و حزب اخراج او را عنوان می کردند و دکرت مهرانگیز 
خودش اســتعفا و اســرتاحت را مطرح می کــرد. به هر حال روز بعــد از این جنجال که 
به وســیله روحانیون قم و تهران، ایجاد شــده بود، خانم جهانبانی یکی از نمایندگان زن 
مجلس شورای ملی در نطق پیش از دستور خود گفت: »... ما هر کاری بخواهیم بکنیم، 

می خواهیم متنی باشد و با سنن ما وفق بدهد و با موازین اسالم هم منطبق باشد.«۲ 
بعد از اقدامات فوق، چون موضوع حقوق زنان بحث روز جامعه شده بود. مجله »زن 
روز« طــرح قانون حمایت خانــواده ای را، به قلم ابراهیم مهدوی زنجانی در ۴۰ ماده به 
چاپ رساند. و از خوانندگان خود و صاحب نظران خواست که در باره آن نظریات خود 
را، ارایه دهند. مقاالتی را له یا علیه آن، به چاپ رساند. از جمله آیت الله مرتضی مطهری، 
در مقاله ای قانون فوق را، بر ضد نص صریح قرآن دانست و سپس حقوق زن در اسالم را 

در همنی مجله به رشته ی تحریر درآورد. 
در این شرایط دولت هویدا و سازمان زنان ایران که به تازگی از ادغام چندین گروه، انجمن 

و سازمان تشکیل شده بود قانون حمایت خانواده جدیدی را تهیه کردند. 
مهرانگیز دولتشاهی می گوید این قانون در جمعیت »راه نو« تهیه شده بود و مهناز افخمی 

هم می گوید که پیشنهاد از کمیته حقوقی سازمان زنان آمده بود. 
دولت جهت انطباق این قانون با اصول مذهب شــیعه )مذهب رســمی کشور( آن را در 
اختیار آیت الله ســید کاظم عصار  قرار داد و به روایتی نســخه ای از آن را به نجف برای 
علمای شیعه فرستاد. دولت پس از اقدامات فوق قانون حمایت خانواده را به مجلسنی 
)شورای ملی و سنا ( فرستاد که پس از تصویب آن در تریماه سال ۱3۴۶ در سطح جامعه 
به مورد اجرا درآمد. اصالحیه آن هم در پانزده بهمن ۱3۵3 در بیســت و هشــت ماده به 
تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید. قانون جدید چند همسری)چندزنی( برای مردان 
و حق یک جانبه طالق برای آنان را به نحو قابل توجهی تعدیل کرد و سن ازدواج دخرتان 

را به هیجده سال افزایش داد. 

بعــد از ارســال الیحــه قانون حمایت خانــواده به مجلس، آیت الله سیدحســن قمی آن 
را مخالف شــرع دانســت و با ارســال تلگرامی به هویدا ضمن اعرتاض به اقدام وزیر 
دادگســرتی از تقدیم چننی الیحه ای به مجلس، بعضی از مفاد آن در زمینه ی ازدواج و 

۱- پیشنی.

۲- پیشنی.
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طالق را مخالف شرع و قرآن دانست و از هویدا خواست که الیحه مذکور را پس بگرید.۱ 
آیت الله خمینی نیز در نجف به مخالفت با آن برخاست و در این رابطه گفت: 

... قانونی که اخریاً به اسم قانون خانواده به امر عقال اجانب برای هدم احکام اسالم 
از مجلسنی غریقانونی و شرعی گذشته است برخالف احکام اسالم است و امرکننده 
و رأی دهندگان از نظر شرع و قانون مجرمند و زن هایی که به امر محکمه طالق داده 
می شوند طالق آن ها باطل، و زن های شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند، 
و کسی که دانسته آن ها را بگرید زناکار است و مستحق حد شرعی و اوالد های آن ها 
اوالد غری شــرعی و ارث نمی برد و ســایر احکام اوالد زنا بر آن ها جاری است چه 
محکمه مستقیماً طالق بدهد یا امر دهد طالق دهند و شوهر را الزام کنند به طالق 

و...۲ 

۱-آشنایی مختصر با حیات آیت الله حاج سیدحسن قمی، رحمت الله علیه، سایت اینرتنتی شیعه نیوز.
۲-یاوری، م، ۱۹۸۱. نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران، لس آنجلس، شرکت کتاب، ص ۹۸.



مخالفتباحقوکالتدردادگاهها

احمد آذری قمی در بیســت و ششم اردیبهشت ۱3۵۸به عنوان دادستان انقالب اسالمی 
مرکز در پاســخ به این ســؤال که آیا متهمان دادگاه های انقالب اسالمی می توانند وکیل 

بگریند یا نه؟ پاسخ داد: 
از نظر شرعی و قانونی برای متهم می تواند وکیل بگرید. البته در صورتی که احتیاج 
به وکیل داشته باشد. اتفاقاً غری از تهران ما چندین دادگاه در قم داشتیم که پیشنهاد 
می کردیم متهمان برای خود وکیلی انتخاب کنند. در یکی از دادگاه ها در قم متهمی 
وکیل گرفت. ویل مورد خشــم و غضب مــردم قرار گرفت و ما خودمان گفته بودیم 
که متهم وکیل اختیار کند و وکیل هم از تهران آمده بود. اما وقتی وکیل حدود صد 
و هشت فقره شکایتی را که از متهم شده بود در پرونده دید گفت من نمی توانم از 
متهم دفاع کنم و آبروی خود را بریزم. وی ادامه داد که فقط سه مورد از شکایت ها 
را خواندم و فهمیدم که نه من و نه هیچ وکیل دیگری قدرت دفاع از چننی متهمی را 
ندارد. وکال از این جهت که پرونده این جنایتکاران طوری است که قابل دفاع نیست 
از حضور در دادگاه خودداری می کنند. به همنی دلیل اســت که دادگاه نیز تکلیف 
نمی کند متهم حتماً وکیل داشــته باشــد. و وکال نیز نمی خواهند خود را در مقابل 

خشم ملت قرار دهند... ۱

۱-روزنامه اطالعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱3۵۸، ص ۵. 
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آذری قمی تکلیف را مشخص نمی کند چگونه وکیلی که حاضر نشده دفاع از متهم را به 
عهده بگرید در دادگاه مورد غضب و خشم مردم قرار گرفته است. 

خربنگار دوباره از وی می پرســد اگر متهمی بخواهد وکیل بگــرید این اجازه به او داده 
خواهد شد؟ و آذری قمی در پاسخ گفت:

بله حتماً ما تجربه کردیم و فقط در یک دادگاه توانستیم یک وکیل تسخریی انتخاب 
کنیم. اما او با التماس تقاضا کرد از این کار عفو شود. اگر کسی بخواهد وکیل بگرید 

ما استقبال می کنیم.۱
خمینی پیش تر در گفتار تلویزیونی دوازده فروردین ۱3۵۸ خود در پاسخ به اعرتاض های 
ســازمان های حقوق بشــری۲ به نبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام 
قضایی اسالمی که نمونه ی بارزی از نگاه شریعت و بینش قضایی اسالمی است گفته بود:  
... اصاًل معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با 
حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می کند که ما آن ها را همان روز اول کشته باشیم 
برای این که مجرمند و معلوم است که این ها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل 
گرفــت، آن که باید به ادعای او گوش کرد او متهم اســت نــه مجرم... آیا جامعه ی 
حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟....و الکن اعتقاد 

ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت...3

بهشــتی به عنوان ســازمانده  ی اصلــی حزب جمهوری اســالمی و نریوهای وابســته به 
خمینی در دیماه ۱3۵۹ سیاســت دستگاه قضایی در مورد نقش وکال در سیستم قضایی 

جمهوری اسالمی را در گفتگو با روزنامه انقالب اسالمی چننی توضیح داد: 
روزنامه انقالب اســالمی: با توجــه به این که متهمینی کــه در دادگاه های انقالب 
محاکمه می شــوند آشــنا به اصول و قواننی اســالمی نیســتند، و در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، دخالت وکیل در دعاوی پیش بینی شده است، چه اقداماتی 

تاکنون برای شرکت وکالی با صالحیت در این دعاوی بعمل آورده اید؟
بهشتی: اقدام تازه نمی خواهد قباًل هم اعالم شده وکالیی که آشنا باشند به قواننی 
جزایی اسالم و صالحیت آن ها هم از این نظر مورد تأیید دستگاه قضایی قرار بگریند 

می توانند شرکت کنند.

۱-روزنامه اطالعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱3۵۸، ص ۵. 
۲-»سازمان عفو بنی الملل«، »اتحادیه قضات فرانسوی«، »بخش آلمان غربی عفو بنی الملل«، وکالی 
فرانســوی موســوم به »قهرمانان تاریخی دفاع از حقوق بشــر«، »نهضت حقوقدانان کاتولیک«، از 

نخستنی سازمان هایی بودند که به اعدام های انقالبی در ایران اعرتاض کردند.
3-farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=6&page=459
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روزنامه انقالب اسالمی: ویل تاکنون چننی موردی پیش نیامده. 
بهشتی: باید برپسید چرا.

انقالب اســالمی: مثاًل در محاکمه ســعادتی، دکرت الهیجی آمادگی خود را برای 
شرکت در آن اعالم نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد.

بهشتی: شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش الزم در فقه اسالمی 
تشخیص نداده به هر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعاً بصورت یک 
خدمت به حق باشد نه به صورت خدمت به موکل دربیاید. اگر وکالت در خط خدمت 
به حق باشد چیز بسیار خوبی است ویل اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد 

می خواهد به حق باشد یا نابه حق خود این برخالف موازین اسالمی است.۱
پاســخ بهشتی بیگانگی رئیس دیوان عایل کشور و شــورای عایل قضایی با ابتدایی ترین 
اصول حقوقی را می رســاند. بهشــتی با خریه ســری از طریق الجوردی برگمارده اش در 
دادستانی انقالب اسالمی، با طرح ادعاهای واهی حتی مانع پذیرش وکالت امریانتظام از 

سوی آیت الله گلزاده غفوری شد.۲

الجوردی که از بدو تصدی مقام دادســتانی انقالب کینه ی شــدیدی نسبت به آیت الله 
گلزاده غفوری3 داشــت، به منظور مانع تراشــی و جلوگریی از حضور وی به عنوان وکیل 
مدافع در دادگاه امری انتظام، نامه  ای خطاب به او نوشت و به بهانه ی دارا بودن نمایندگی 
مجلس شــورای ملی، ضرورت ارائه ی موافقت نامه ی کتبی شــورای نگهبان و پروانه ی 

وکالت برای پذیرش »کفالت« امری انتظام را مطرح کرد:
بسمه تعایل

هیجده فروردین۱3۶۰
جناب آقای گلزاده غفوری

آقای عباس امریانتظام متهم دادگاه انقالب اسالمی مرکز خواستار دفاع از اتهامات 
وارده توسط جنابعایل بعنوان وکیل مدافع شده بود و جنابعایل مشروط پذیرا شده 

بودید. ایشان خواسته خود را تجدید که به پیوست ارسال می  گردد.
در صورت تمایل بدفاع از متهم فوق، چون نماینده مجلس شورای اسالمی هستید، 
الزم است توافق کتبی شورای نگهبان را همراه داشته باشید، بدیهی است کفالت 

۱-روزنامه انقالب اسالمی ۱۱دی ۱3۵۹
2-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54091.html

3- الجوردی به فاصله ی دو هفته، دو فرزند آیت الله گلزاده غفوری را به جوخه ی اعدام ســرپد. او 
همچننی دخرت و داماد وی را نیز به بند کشید که در کشتار ۶۷ اعدام شدند. یک فرزند دیگر وی بیش 

از هفت سال زندانی بود. 
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حضرتعایل زمانی امکان پذیر است که پروانه وکالت ارائه فرمایید.
دادستان انقالب اسالمی مرکز  

سیداسدالله الجوردی   

الجوردی، در مقام دادستان آنقدر با مباحث حقوقی بیگانه بود که فرق بنی »وکالت« و 
»کفالت« را نمی دانست. 

ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی و متصدیان امر در جریان دادگاه برگزار شده 
در تاریخ نهم فروردین ۱3۶۰مزورانه مسئله ی وکالت آیت الله گلزاده غفوری را می پذیرند 
و سپس بطور خصوصی با قراردادن شروطی از حضور ایشان ممانعت به عمل می آورند.

پیش تر علی قدوسی دادستان کل انقالب اسالمی نیز در مصاحبه ی رادیو تلویزیونی خود 
به دروغ مدعی شده بود که هیچ کس حاضر به پذیرش وکالت امریانتظام نیست. در حایل 
که همان موقع به جز زنده یاد دکرت حشمت الله مقصودی یک روحانی لیربال که وکیل پایه  
یک دادگســرتی بود، افرادی چون ســرهنگ غالمرضا نجاتی و دکرت نورعلی تابنده نیز 

وکالت امریانتظام را پذیرفته بودند.
تعینی دو شرط از سوی الجوردی برای حضور دکرت  گلزاده غفوری در مقام وکالت امریانتظام 
در حایل اعالم شد که عبدالمجید معادیخواه ۱ با آن که نماینده مجلس شورای اسالمی بود 
در مردادماه ۱3۵۹به عنوان وردست بهشتی ریاست دادگاه تقی شهرام را به عهده گرفت. 
در پاییز ســال ۱3۵۹سیدحسنی موســوی تربیزی، در حایل که نماینده مجلس بود ریاست 
دادگاه محمدرضا سعادتی را به عهده داشت. وی همچننی حاکم شرع و رئیس دادگاه های 

انقالب اسالمی آذربایجان شرقی و غربی بود.
در هر دو دادگاه نیز الجوردی به عنوان دادستان انقالب اسالمی حضور داشت اما در آن 
دو دادگاه صحبتی از »توافق کتبی شورای نگهبان« برای اداره ی دادگاه و صدور حکم 

توسط دو نماینده مجلس نکرد.
کمرت از دو ماه و نیم بعد از نگارش این نامه از ســوی الجوردی به دکرت گلزاده غفوری، 
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله هادی غفاری، محسن دعاگو، هادی خامنه ای و...

در حایل که نماینده مجلس شورای اسالمی بودند، بازجو و شکنجه گر اوین هم شدند که 
ظاهراً پستی قضایی است. مهدی شاه آبادی و علی اکرب ناطق نوری و غالمحسنی حقانی 

۱-معادیخواه در سال ۱3۶۰ وزیر ارشاد شد اما ستاره ی اقبالش یکباره افول کرد. دکرت هوشنگ فاضل 
معاون اســبق وزارت بهداری در خاطراتش می نویسد هنگام مالقات شهناز تهرانی هرنپیشه معروف 
دوران شاه با معادیخواه که در دفرت وی صورت گرفت، پاسداران معادیخواه می بینند مدت این مالقات 
از حد معمول بیش تر به طول انجامید. سرزده وارد اطاق وزیر می شوند و جناب وزیر را در حالتی غری 

معمول مشاهده می نمایند. ایشان از همان روز از وزارت برکنار می شوند.
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و ابراهیم فردوسی پور و غالمرضا سلطانی هم درحایل که نماینده مجلس شورای اسالمی 
بودند در دادگاه های انقالب اسالمی نیز حضور می یافتند.

بسیاری از حکام شرع در استان های کشور نیز ضمن آن که نماینده مجلس بودند در مصدر 
قاضی و حاکم شرع، احکام اعدام و زندان های طویل المدت را صادر می کردند.

الجــوردی در حایل از دکرت گلزاده  غفوری برای شــرکت در دادگاه، طلب پروانه وکالت 
می کند که وی دارای دکرتای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه و اجتهاد از مراجع بزرگ 

شیعه بود.
در حایل که خود وی در مقام دادستانی انقالب اسالمی تصدیق کالس ششم ابتدایی را 
نیز به زور داشــت و تا چندی پیش از آن که به مقام »دادســتانی« برسد به شغل روسری 

فروشی در بازار تهران مشغول بود.

در دورانــی کــه الجوردی از دکرت گلزاده غفوری برای حضور در دادگاه و دفاع از متهم، 
طلب »پروانه وکالت« می کرد، افرادی چون مصطفی پورمحمدی با بیست و یک سال 
ســن از مدت ها قبل هم دادســتان بود و هم در صــدور احکام قضایی مداخله می کرد. 
ابراهیم رئیسی بیست ساله، روح الله حسینیان و غالمحسنی محسنی اژه ای بیست و چهار 
ســاله، محمد ســلیمی بیست و شش ســاله و علی رازینی بیســت و هفت ساله بودند و 
هیچ یک نه تنها تحصیالت حقوقی نداشــتند بلکه به سختی سطوح مقدماتی حوزه ی 

علمیه را پشت سر گذاشته بودند.
دادستان مورد عالقه ی خمینی که مریمحمدی عضو شورای عایل قضایی در سال ۶۱ وی 
را چشــم و چراغ شورای عایل قضایی خواند و سمبل حقوق اسالمی شناخته می شد تا 
آن جا با مقوله های حقوقی ناآشــنا بود که تصور می کرد یک وکیل مدافع برای دفاع از 
موکل اش بایستی هم نظر با او باشد و چنانچه وکیلی از یک قاتل و یا متجاوز به عنف 

دفاع کرد حتماً خود وی به قتل و تجاوز معتقد است. 
الجوردی حتی در سال ۱3۵۹نیز با پشتیبانی بهشتی و شورای عایل قضایی از حضور وکیل 
مدافع در دادگاه های انقالب جلوگریی می کرد. در فضای سیاسی نسبتاً باز پیش از خرداد 
۱3۶۰نیز هیچ  دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشد و هیچ متهمی وکیل نداشت. 
معروف ترین محاکمات سیاسی از جمله محاکمه محمدرضا سعادتی و تقی شهرام نیز که 
ســروصدای زیادی به پا کرده بودند و روزنامه ها و مجالت و حتی رادیو و تلویزیون نیز 

اخبار مربوط به آن را انتشار می دادند، بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. 
دکرت هادی اسماعیل زاده وکیل تقی  شهرام نه تنها از وکالت وی بازماند بلکه در سال ۱3۶۱ 
به اتهام وکالت وی دستگری و سال ها زندان و شکنجه را تحمل کرد و از حقوق اجتماعی 
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خود محروم شد. دکرت عبدالکریم الهیجی وکیل مدافع سعادتی که بیش از یک سال قادر 
به دیدار موکل اش نشده بود و پرونده او را ندیده بود از دیدار خود با سعادتی در حضور 

الجوردی و کجویی یاد کرده و می گوید: 
الجوردی فرصت را مغتنم شمرد برای بازگو کردن درگریی ها و دشمنی های گذشته 
او و دوستانش با مجاهدین در زندان قصر. سعادتی هم کم و بیش جواب می داد. 
ناگهان الجوردی برآشفت و گفت:  »این محاکمه، محاکمه مجاهدین است و دیگر 
سران مجاهدین را هم به عنوان متهم یا مطلع به دادگاه احضار خواهیم کرد و باید 
حضور یابند... بنی ما و این  ها خون حکومت می کند.« این بار من به تندی جواب 
دادم که پس شما در پی تصفیه حساب های گذشته  اید و در حضور من موکلم را تهدید 
به مرگ و خونریزی می کنید. شما با این اظهارات عدم صالحیت خویش را برای 

دادستانی این پرونده اثبات کردید.۱ 

عبدالکریم الهیجی از دادگاه سعادتی که در تلویزیون هم پخش شد به عنوان یک نمایش 
و مضحکه یاد می  کند:

یک ماه بعد، روز سیزده آبان در سالگرد غائله گروگان گریی، نمایشی را به عنوان 
محاکمه در زندان اوین به صحنه آوردند. تاریخ محاکمه را یک روز قبل  در روزنامه 
اعالم کرده بودند و وقت محاکمه همچنان به من ابالغ نشده بود. در همان اطالعیه 
آمده بود که محاکمه غریعلنی است. شرکت در چننی نمایش فضاحت باری معنایی 
جز تأیید ضمنی مشروعیت محاکمه ای در یک نهاد غریقانونی و به دور از حداقل 
قواعد و اصول دادرســی نداشــت. ترجیح دادم که روزی صرب کنم و پس از دیدن 
صحنه هایی از آن نمایش مسخره در تلویزیون دولتی روز چهارده آبان در نامه مفصلی 
همچنان خطاب به موسوی اردبیلی دادستان کل کشور با یادآوری نقض مواد متعدد 
قانون اساسی در آن به اصطالح محاکمه یادآور شوم که برخالف اطالعیه دادسرای 
انقــالب محاکمه را برای »خواص« علنی کرده بودنــد تا »هنگام ورود موکل به 

دادگاه از وی با فریاد های مرگ بر منافق و مرگ بر جاسوس استقبال کنند.۲ 
برای شــناخت ســواد حقوقی سیداســدالله الجوردی، کشف بهشــتی و چشم  و چراغ 
شورای عایل  قضایی که محمدی گیالنی و نریی و رئیسی و مبشری و... در مصاحبه های 
مختلف با رسانه ها می کوشند او را مسلط به موازین حقوقی و قانونی و شرعی جا بزنند 
همنی بس که در گفتگو با مطبوعات با صراحت از پروسه ی دوساعته دستگریی تا اعدام 

1-www.radiozamaneh.com/233359
2-www.radiozamaneh.com/233359
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یک زندانی دفاع می کرد. 
بعضی کسانی که جرم شان محرز می شود و خودشان اعرتاف می کنند که با اسلحه 
زدیــم و آدم کشــتیم، بــرای دادگاه دیگر زمان نمی خواهد. ظرف دو ســاعت که از 
دســتگریی اش می گذرد، محاکمه اش پایان می یابد و حکم صادر می شــود و اجرا 

می گردد. امیدواریم که در آینده ی نزدیک ریشه ی منافقنی را بکنیم.۱

براساس تعریف بهشتی، تا ســال ۱3۷۰در هیچ یک از دادگاه های انقالب اسالمی وکیل 
مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت و بسیاری از آن ها به دلیل 
پیگریی حقوق موکلنی شان بر اساس تعریفی که بهشتی داده بود به زندان های طویل المدت 
محکوم شدند چرا که به جای آن که در »خدمت به حق« و »موازین اسالمی« باشند در 
»خدمت نابه حق« و »موکل« خود بودند. بزرگرتین جنایات تاریخ معاصر در کشورمان 
در دهه ی ۶۰ و در دادگاه هایی صورت گرفت که بهشتی چهارچوب آن ها را تعینی کرده بود 

و هیچ وکیل مدافعی پایش به آن ها باز نمی شد.
رفسنجانی در خاطرات روزانه  ی انتشار یافته  اش  در مورد نگاه بهشتی به مسئله ی حقوق 
و حقوقدانان  که بر اساس آن همچنان وکال مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به بند کشیده 

می شوند می  گوید:
سه شنبه اول اردیبهشت ۱3۶۰

... آقای بهشــتی از حیله ی حقوقدانان و یک قاضی برای آزاد کردن روزنامه میزان 
]ارگان نهضت آزادی[ از توقیف و شکست توطئه و تعقیب قاضی، صحبت کردند.۲

در تمام دورانی که موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کل کشور و رئیس دیوان عایل کشور 
و رئیس شــورای عایل  قضایی هدایت قوه قضاییه را به عهده داشــت حتی یک دادگاه 
انقالب با حضور وکیل مدافع برگزار نشد. او مانند دیگر مسئوالن قضایی نظام تعریف 

عجیب و غریبی از وکیل مدافع به دست داده و ادعا می کرد: 
وکیــل در دو مرحلــه به درد موکل می خورد. ۱-در ایــن که موکل نمی داند یا وقت 
ندارد که برود مقدمات کار را فراهم کند. وکیل این کار ها را می کند. مسئله دوم دفاع 
است و طبعاً باید این وکیل حقوقدان باشد و چون این حقوق برطبق موازین اسالمی 
تنظیم شده، اگر وکیل آگاهی به این مسایل نداشته باشد، نمی تواند دفاع کند. منتهی 
وکالت در زمان گذشته به شکل بدی بود. وکیل می رفت حق یا باطل، از موکل خود 
دفاع می کرد، ولو با هزار  کلک حق طرف دیگر را از بنی بربد. این  ها وکیل نبودند.3 

۱-روزنامه اطالعات، ۱3 مرداد ۱3۶۱، الجوردی.
۲-عبور از بحران- کارنامه  و خاطرات ۱3۶۰ ص ۸۰

3-روزنامه اطالعات، سه شنبه ۱3 خرداد ۱3۶۱، ص ۱3. 
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نعمت احمدی در مورد چگونگی برخورد با وکیل در دادگاه انقالب کرمان در دهه ی ۶۰ 
می گوید: 

بعــد از انقالب، بهمن ]کشــاورز[ یــک روزی با من تماس گرفــت و گفت وکیل 
یکی از متهمان دادگاه انقالب در رفسنجان شده است. در آن زمان، شیخ »محمد 
هاشــمیان«، پسرعموی »اکرب هاشمی رفسنجانی« همه کاره دادگاه رفسنجان بود. 
بازپرس، بازجو، قاضی و رئیس دادگاه بود. خیلی هم ضد وکیل بود. از آن جایی که 
من کرمانی  هستم و در آن زمان کرمان بودم، آقای کشاورز می خواست که با هم پیش 
او برویم. آن روز را یادم نمی رود. او کراوات زده و خیلی مرتب آمده بود. بهمن گفت 
اگر از من ایراد گرفت، اسم تو را هم می گذارم تا تو به عنوان وکیل بتوانی پیگریی 
کنی. بعد چند ساعتی که منتظر نشستیم، باالخره آقای هاشمیان آمد و گفت شما کی 
هستید؟ گفتیم وکیل. گفت همنی االن این جا را ترک کنید وگرنه جاتان می کنیم. در 
زبان کرمانی، جا کردن به معنای زندانی کردن می شود. آقای کشاورز گفت آقا بنده... 
هاشیمان گفت دو دقیقه دیگر این جا بمانید، جاتان می کنیم. ما هم به ناچار آن جا 

را ترک کردیم.۱
با این وصف، افتخار جهرمی عضو اسبق حقوقدان شورای نگهبان می گوید: 

در دادگاه هــا وکال را راه نمی دادنــد. آقای موســوی اردبیلی به موجب نامه نگاری 
خواستار پذیرش وکال در دادگاه ها شدند.۲ 

رویکرددستگاهقضاییومسئوالنقضایی
بهوکالتووکالپسازچهاردهه

حجت االسالم محمد مصدق کهنمویی معاون حقوقی قوه قضاییه پنجشنبه ده مرداد ۱3۹۸ 
در همایش نقش حقوقدانان و وکالی دادگسرتی در گام دوم انقالب در همدان، رعایت 

حقوق عمومی را بر وکال الزامی دانست و افزود: 
اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می کند و برای حق موکل خود تالش می کند، 

باید بداند حق هشتاد میلیون ملت را فراموش کرده است. ...3
مصدق کهنمویی رعایت شئون وکیل را یکی از ارکان مهم قابل بررسی توسط وکال خواند 

و گفت: 
حفظ ظاهر و رفتار وکیل منشانه باید در جامعه وکال فرهنگ سازی شود به گونه ای 

1-iranwire.com/fa/features/30834
2-www.isna.ir/news/96082414363/
3-www.isna.ir/news/98051005350
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که وکال در سطح جامعه از روی ظاهر هم قابل تشخیص باشند.۱
وی همچننی اضافه کرد: 

نظام با دادن خون هزاران شــهید به ثمره چهل ســاله رســیده و همه قضات، وکال 
و کارشناسان رسمی دادگسرتی موظف هستند مراقب حاصل انقالب بوده تا در روز 
قیامت شاهد آن نباشیم که عده ای برای دریافت رأی یا مسئولیت دنیایی مجبور به 

تالش و پایمال کردن حقوق دیگران بوده اند.۲

شیخ محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه و عضو فقهای شورای نگهبان در مورد وکال 
می گوید:

وکال نیــز بایــد خود را آزمایش کنند زیرا ممکن اســت موکل یک وکیل مبلغ قابل 
توجهی نیز بدهد ویل وکیل می داند که حق با او نیست؛ وکیل باید پرونده را به شکل 
دقیق مطالعه کند و ببیند اگر موکل به حق نیست وکالت او را به عهده نگریید... نکته 

دیگر آن است که مواظب کیدهای برخی از روابط جنسیتی باشید.
خانم ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسالم دارند و حق بزرگی بر انسان دارند 
ویل همنی خانم ها هم می توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تأثریگذار باشند؛ 
حقوقدانان نباید زنان را در محل کارتان به تنهایی راه دهید تا بتوانید این روابط را 

کنرتل  کنید.3
حجت االسالم احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عایل کشور که توسط سید ابراهیم رئیسی 
در اردیبهشت ۱3۹۸به این سمت گمارده شد در شش تری ۱3۹۸ با اشاره به این که به عنوان 

پیشگریی قضات باید مواظب بانوان وکیل باشند تصریح کرد: 
برخی از آن ها با ناز کردن سعی می کنند که قاضی را جلب رفتار های خود کنند  که 

باید مواظب بود و خوشبختانه قضات ما هوشیار و مقاوم هستند.۴

1-www.isna.ir/news/98051005350
2-www.isna.ir/news/98051005350
3-www.khabaronline.ir/news/1212713/
4-www.rouydad24.ir/fa/news/179673
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وپاکسازیوتعطیلیآنتاراهاندازیدوباره

در اسفند ۱3۵۸ خمینی طی حکمی بهشتی را که پست دبریکلی حزب جمهوری اسالمی 
را به عهده داشــت به ریاســت دیوان عایل کشور و عبدالکریم موســوی اردبیلی را که در 
زمره ی بنیان گذاران حزب جمهوری اسالمی بود به مقام دادستانی کل کشور منصوب کرد.

این انتصابات در تضاد با ابتدایی ترین اصول قضایی و حتی قانون اساسی نظام اسالمی 
بود، اما معیار خمینی نه تجربیات بشری بود و نه دستاورد های حقوقی و قضایی دنیا و 
نه حتی قانون مورد پذیرش نظام. او شرع اسالم را در نظر داشت و از این بابت مشکلی 
نبود. این دو نفر بویی از حقوق و علوم قضایی نربده بودند. پیش از انقالب بهشتی دبری 
دینی و شرعیات در دبریستان بود و موسوی اردبیلی پیش نماز مسجد. چگونگی تصدی 
مقام دادستانی کل کشور توسط موسوی اردبیلی به گونه ای صورت گرفت که گویا کودتایی 

صورت گرفته و یا کشور در معرض تهاجم نریوهای خارجی قرار گرفته است. 
پرفســور محمود آخوندی یکی از حقوقدانان برجســته کشور در مورد چگونگی حضور 

موسوی اردبیلی در دادگسرتی پس از انتصاب از سوی خمینی می گوید:  
شادروان فتح الله بنی صدر دادیار و مأمور خدمت در اداره حقوقی دادگسرتی بود. 
دفرت کار او درست مقابل دفرت کار من قرار داشت. به این اعتبار هر روز او را می دیدم. 
همکار بسیار خوب و ارزنده ای به شمار می رفت. چهره بسیار اندیشمندانه ای داشت. 
خیلی با ذوق و مطلع بود. در انشای متون حقوقی همتا نداشت. به جرأت می توانم 
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بگویم که در بنی کسانی که از چهل سال گذشته به این طرف در دادگسرتی خدمت 
قضایی کرده اند و من افتخار آشنایی با آنان را دارم، کم مانند بود و کسی را به درایت 

و هوشمندی و خردمندی ایشان ندیدم.
من و بنی صدر )برادر ابوالحسن بنی صدر( عالوه بر همکاری اداری، باهم دوستی 
صمیمانه ای هم داشــتیم. به این اعتبار روزی به من تلفــن زدند و خرب دادند که دو 
نفر از آقایان روحانی؛ یکی شــادروان آیت الله بهشــتی و دیگری آیت الله موسوی 
اردبیلی، اویل به ســمت ریاســت دیوان عایل کشور و دومی به سمت دادستانی کل 
کشور منصوب شده اند و به سوی دادگسرتی حرکت می کنند. آن گاه به من سفارش 
کردند تا جریان را به اطالع آقای فتح الله بنی صدر برسانم تا میز دادستانی کل کشور 
را ترک کنند و به خانه خود برگردند. مبادا از ســوی کســی یا کسانی با بی احرتامی 

روبرو شوند.
با شتاب تمام، خودم را به دفرت آقای بنی صدر رساندم. برایم خیلی سخت بود که این 
خرب را که برای آقای بنی صدر ناخوشایند بود، به ایشان برسانم، ویل چاره ای نداشتم. 
باالخره به طریقی جریان را گفتم. ایشــان پس از شــنیدن خرب با ناباوری خاص و 
در حایل که تعجب از نگاهشان موج می زد خرب را تکذیب کردند و اعالم داشتند 
چننی چیزی امکان پذیر نیست؛ زیرا هنوز شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل نشده 
است. اگر چننی جریانی وجود داشت بی تردید برادرم ابوالحسن آن را به من اطالع 
می داد تا غافلگری نشوم. آنگاه اضافه کرد که امکان ندارد که رئیس جمهور از چننی 
جریان مهمی بی خرب باشند. سپس کمی در فکر فرو رفت. من بازگشتم زیرا وظیفه ام 
را انجام داده بودم. ساعتی بعد که در دفرتم مشغول بودم شنیدم الله اکرب گویان او را 

با صندیل اش از دفرت دادستانی بریون می کشند.۱
بهشتی و موسوی اردبیلی درحایل رئیس دیوان عایل  کشور و دادستان کل کشور شدند که به 
تصدیق موسوی  اردبیلی بر اساس قواننی موجود »مقامات دادگسرتی نباید داخل احزاب 
و گروه های سیاسی« می بودند. و او خود اذعان داشت که »ما در نظر داریم اصل مسئله 
را تجدید نظر بکنیم«۲ و به این ترتیب انتخاب این دو نفر از اساس غریقانونی بود و آن ها 

می کوشیدند به آن جنبه ی قانونی ببخشند.
با در دست گرفنت سکان هدایت دستگاه قضایی توسط این دو تالش برای نابودی کانون 
وکال شدت گرفت. برای نیل به این هدف می بایستی کلیه موانع از سر راه برداشته می شدند. 
در روز بیستم خرداد ۱3۵۹ شورای انقالب قانونی تک ماده ای تصویب کرد که به استقالل 

۱-خاطرات محمود آخوندی صفحه ۱۸۶؛           
۲-روزنامه اطالعات، چهارشنبه ۶ فروردین ۱3۵۹ص ۹. 
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بیست و هشت ساله ی کانون وکالی دادگسرتی ایران پایان داد. در این راه ملی مذهبی ها و 
ابوالحسن  بنی صدر نیز که در شورای انقالب عضویت داشتند با مصوبه ی فوق همراهی کردند. 
در الیحه ی قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکالی دادگسرتی؛ مصوب بیست 

خرداد ۱3۵۹ شورای انقالب آمده است:
ماده واحده: به شــورای سرپرستی وزارت دادگسرتی اجازه داده می شود به منظور 
تصفیه و پاکسازی در کانون وکال، هیأتی مرکب از پنج نفر از وکالی دادگسرتی برای 
تصویب به شورای انقالب پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکالی دادگسرتی، 
انتخابات هیأت مدیره ی جدید برگزار نمی شود و هیأت مدیره ی فعلی کانون وکالی 

دادگسرتی کماکان اختیارات قانونی خود را خواهد داشت.۱ 
قرار بود شــورای سرپرســتی دادگسرتی مرکب از بهشــتی و موسوی اردبیلی و سید هاشم 
طباطبایــی پنــج نفر را جهت »پاکســازی« کانون وکال معرفی کنند تا بعد از شــش ماه 
انتخابات کانون وکال برگزار شود و این کانون در خدمت منویات نظام اسالمی قرار گرید 

اما از انجام این کار نیز سرباز زدند. 
پاکســازی گسرتده قضات شریف و مســتقل از دادگسرتی در زمان بهشتی آغاز شد و در 
دوران پــس از او ادامــه یافت. قضــات، وکال و حقوقدانانی که بیانیه مخالفت با قانون 
قصاص را امضا کرده بودند یا در جریان تصفیه های گسرتده از قضاوت کنار گذاشته شدند 
و یا با »محکومیت های انتظامی« و »تنزل رتبه« روبرو شــده و ســال ها از تدریس در 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی محروم شدند.
هنوز بطور رســمی نام وکالیی که تحت نظر رضا زواره ای و ابوالقاسم ستاریان پروانه   ی 

وکالت همکارانشان را لغو کردند اعالم نشده است. 

همراهیملیمذهبیهادر»پاکسازی«کانونوکال
ملی مذهبی ها که در حاکمیت حضور داشتند الجرم در پیشربد بسیاری از اقدامات خمینی 

و روحانیت همکاری و همراهی داشتند. 
عبدالکریم انواری نایب رئیس وقت کانون وکال می نویسد: 

 احمــد صدرحاج ســیدجوادی وزیر جدید دادگســرتی کابینــه بــازرگان در تاریخ
 چهارم دی ۱3۵۸ نامه شــدید اللحنی به کانون نوشــت و گفت: »صدای رســای 
انقالب اسالمی ایران که تا اقصی نقاط دنیا طننی افکنده است به داخل اطاق های 
کانون نفوذ ننموده اســت.« او یک ضرب االجل دو هفتــه ای به کانون وکال داده 

بود که برای تصفیه افراد و اعضای کانون تصمیم قاطع اتخاذ نماید. 

1-rc.majlis.ir/fa/law/show/98943
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صارم الدین صادق وزیری یکی از اعضای هیأت مدیره و بازرس کانون وکال که به همراه 
برادر بزرگش یحیی صادق وزیری از پیشکسوتان حقوق در ایران بودند، می  نویسد: 

نگارنده در معّیت محمدتقی دامغانی به اطاقش رفتیم و از او سؤال کردم منظورش 
از تصفیه چیست؟ اول سعی کرد با مهارت تمجمج کند و اسمی از نزیه نیاورد ویل 
باالخره گفت: »جریاناتی در کنگره اتفاق افتاد و سخرنانیش امام را ناراحت کرده 
است«. از او دعوت کردم شخصاً به کانون وکال بیاید و مطالبش را در حضور همه 
اعضای هیأت مدیره عنوان کند. آمد و آنجا هم یکی به نعل می زد و یکی به میخ. 

ویل نظرش را در مورد تصفیه رئیس کانون وکال ارائه کرد... 
بهرحال در جلســه ای که وزیر دادگســرتی در هیأت مدیره کانون حضور یافت من 
اول کسی بودم که خطاب به او گفتم: »آقای حاج سیدجوادی به چشمان من نگاه 
کن آیا انقالب به کانون وکال وارد نشــده اســت؟« سپس مسئله نزیه مطرح نشد و 
موضوعی که مورد بحث واقع شــد تصفیه کانون وکال بود. اتفاقاً دکرت َحکمی در 
این جلسه حضور داشت برای این که دوست حاج سیدجوادی بود. و وقتی که وکیل 
وزرات آبادانی و مسکن شده بود به حاج سیدجوادی که بیکار شده بود َسمت مشاور 
حقوقی آن وزارت خانه را داد و مقرری برایش برقرار شد. من در کنار دکرت َحکمی 
نشسته بودم، معلوم بود که قباًل وزیر با او صحبت کرده است. دکرت َحکمی گفت چه 
اشــکایل دارد که کانون از شــورای انقالب تقاضا کند پنج نفر را برای تصفیه وکال 

تعینی کنند و آنان به امر تصفیه برپدازند. 
من گفتم »آقای َحکمی بنده مرتجع هستم« وکال طی انتخاباتی سرنوشت خود را به 
ما سرپده اند ما نباید به این امانت خیانت کنیم و سرنوشت شان را به دست اشخاصی 
که نمی شناسیم بدهیم. بعد گفتم »ما خودمان امکان تصفیه کانون را داریم؛ اعالن 
می کنیم که هر کس نسبت به هر وکیل از لحاظ صالحیت ایرادی دارد رسمًا مراتب 
را به کانون اعالم کند و ما این اعالمات را به دادگاه انتظامی کانون ارجاع می کنیم 
و حکم آن دادگاه را بمورد اجرا می  گذاریم.« و گفتگو در همنی زمینه ادامه یافت و 

جلسه به پایان رسید. 

شش روز بعد عده ای از وکال و قضات دادگسرتی با ارسال نامه ای به روزنامه کیهان به 
»اخراج عده ای از قضات و وکالی خوشنام دادگسرتی به بهانه ساواکی بودن« اعرتاض 
کرده و اینگونه بر چســب زدن ها را  که محکوم کرده و آنرا خالف خواســته های رهربی 

انقالب دانستند. 
در بخشی از نامه این عده از وکال و قضات دادگسرتی آمده است:
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تصمیم شورای انقالب در خصوص پاکسازی در ادارات که از مدتی قبل عماًل شروع 
شده مستمسکی شده است در دست عده ای از مسئولنی انقالبی نما و فرصت طلب 
برای خودنمایی و تصفیه حساب های شخصی. چندی پیش وزارت دادگسرتی و کانون 
وکال به بهانه پاکسازی فقط به استناد لیست عناصر ظاهراً وابسته به ساواک منحله 
موجود در نخست وزیری بدون رعایت مقررات قانونی و بررسی و مالحظه مدارک 
و مســتندات اقدام به تعلیق موقت عده ای از قضات و وکالی خوشــنام و شریف و 
مبارز نمودند در حایل که با توجه به اطالعیه وزارتخانه مذکور که در مورد آقای اسدالله 
مبشری و تعدادی دیگر صادر گردیده، توضیح داده شده که افراد مزبور به علت مبارزاتی 
که بر علیه رژیم سابق داشته اند اسمشان در لیست بوده و اکنون نیز معلوم شده است که 

اسامی مندرج در لیست دلیل ارتباط یا همکاری با ساواک نبوده است.۱

کانوناسالمیوکالیدادگسرتیمرکز
نظام اسالمی با معرکه گردانی بهشتی و کارپردازی حسن آیت یکی از چهره های مشکوک 
تاریخ ایران و وردســت مظفر بقایی در اولنی اقدام برای مبارزه با کانون وکال و انجمن 
حقوقدانان و کانون وکالی پیشرو، »کانون اسالمی وکالی دادگسرتی مرکز« را علم کرد. 
هدایت این کانون که اعضای آن را شــکنجه گران بعدی اوین تشــکیل دادند به عهده ی 
ســه چهره ی بدنام سید رضا زواره ای، ابوالقاسم ســتاریان و افتخار جهرمی گذاشته شد. 
سیدمحمود کاشانی پسر آیت الله کاشانی نیز با آن ها همکاری می کرد. ویژگی اصلی سه 
نفر از این افراد جدا از تحجر و عقب ماندگی، دشمنی با مصدق پایه گذار استقالل کانون 
وکال و تالش برای جایگزینی قواننی شریعت و قانون مجازات اسالمی به جای قواننی و 

معیارهای حقوقی شناخته شده در سطح بنی المللی بود. 
ستاریان و زواره ای در دوران انقالب و روزهای بحرانی دیماه ۱3۵۷ به یکدیگر نزدیک 

شده بودند و از همان موقع اقدامات کارشکنانه و فاشیستی خود را انجام می دادند. 
عبدالکریم انواری می گوید: 

نگارنده مأموریت یافت که با دکرت حسنی نجفی وزیر وقت دادگسرتی به منظور در 
اختیار گرفنت سالن اجتماعات دادگسرتی وارد مذاکره شود. دکرت نجفی با خوشرویی 
و استقبال این اجازه را به من داد. ضمناً علی شاهنده و نگارنده مأموریت یافتیم که 
باتفاق سه نفر از وکالی پیشرو۲ بیانیه مورد نظر را تنظیم کنیم. جلسه مورد بحث در 

۱-روزنامه کیهان، ۱۰ دیماه ۱3۵۸. 
۲-از جمله اعضای محفل وکالی پیشرو می توان به هادی اسماعیل زاده، محمدرضا روحانی، هوشنگ 
عیســی بیگلو، منوچهر مسعودی، محمود معینی عراقی، کورش کاکوان، خلیل بهرامیان، مصباح، رضا 
اطهری، فریوز شهیدی، زهره مجد زاده، خانم رنج پور، فریده غریت،گیتی پورفاضل، محمد پاپکی راد، 
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تاریخ نهم دی ۱3۵۷ تشکیل شد.
تاالر وســیع اجتماعات کاخ دادگســرتی مملو از جمعیت بود و حتی در کریدورها 
اطراف آن جای ســوزن انداخنت نبود و ویل با همه تمهیداتی که اندیشــیده بودیم 
ناگهان در باالی تاالر شعار بزرگی مانند باند گشوده شد که یک پایه آن در دست 
سیدرضا زواره ای و پایه دیگر در دست ابوالقاسم ستاریان بود. روی باند نوشته شده 
بود: »حزب فقط حزب الله رهرب فقط روح الله«، با نگاه به انتهای تاالر متوجه شدم 
که چهار نفر تفنگ بدوش نریوی ضربتی آقایان فوق الذکر را تشکیل می دهند. به این 
ترتیب جای بحث نبود و گردهمآیی کانون وکال مقهور جناح مذهبی انقالب شد. 

روندبهتعطیلیکشاندنکانونوکال
انتخابات نوزدهمنی دوره هیأت مدیره کانون وکال در تاریخ بیست خرداد ۱3۵۷ انجام شد 
و حسن نزیه به عنوان رئیس کانون و دکرت عبدالکریم انواری و هدایت  الله متنی دفرتی به 
عنوان نایب رئیس انتخاب گردیدند. به علت تالش نظام اسالمی برای دستگریی حسن 
نزیه رئیس کانون و فرار او به خارج از کشــور، در تاریخ بیســت و هشــت فروردین ۱3۵۹ 

عبدالحمید اردالن زمام کانون را به دست گرفت. 
به موجب »الیحه ی قانونی راجع به تصفیه و پاکســازی در کانون وکالی دادگســرتی« 
مصوب بیســت خرداد ۱3۵۹ شــورای انقالب، به شورای سرپرســتی وزارت دادگسرتی 
اجــازه داده شــد، به منظور تصفیه و پاکســازی کانون وکال، هیأتی مرکــب از پنج نفر از 
وکالی دادگسرتی پیشنهاد دهد تا هیأت مزبور به تصویب شورای انقالب برسد. سپس این 
هیأت طی شش ماه نسبت به پاکسازی کانون اقدام کند. به موجب قانون مزبور، برگزاری 
انتخابات کانون وکال تا زمان پاکسازی کامل، معلق ماند و نیز هیأت مدیره موجود کانون 
کمــاکان اختیــار قانونی خود را دارا بود. هرچند به اســتناد قانون باال، انتخابات کانون 
تعطیل شــد، اما هیأت مزبور هیچ گاه انتخاب نشــد و به جایش دادگاه انقالب اسالمی 

ابتکار عمل را به دست گرفت. 
گودرز افتخار جهرمی که تنها یک ســال سابقه ی وکالت داشت و همراهانش در حزب 
جمهوری اسالمی در تحریم انتخابات بیستمنی دوره ی انتخابات هیأت مدیره کانون وکال 

در بیست خرداد ۱3۵۹و جلوگریی از برگزاری آن نقش اساسی داشتند. 
نماینده جامعه مؤتلفه اسالمی وکالی دادگسرتی در گفتگویی اظهار داشت: اعضای این 

حسن بیگلری، پرویز تابشیان اصفهانی، احمد جاوید تاش، داریوش حافظی پور، جواد حافظی، محمد 
زارعی، اکرب ســنمار، محمد ســتایش، فرهنگ ســیه رودی، مصطفی شریعت، محمدعلی صفی زاده 
شبسرتی، بهمن کشــاورز، اکرب هندی زاده، عبدالکریم الهیجی و... اشاره کرد. این عده سال ها ماهی 

یکبار در رستوران آبان دور هم جمع شده و در باشگاه وکال با یکدیگر هماهنگی می کردند. 
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جامعه انتخابات کانون وکالی دادگسرتی را تحریم می نمایند. در اطالعیه مغشوش این 
جامعه آمده است: 

چون انجام انتخابات کانون وکالی دادگسرتی را قبل از تصفیه وکال از عناصر ناباب، 
ساواکی، فراماسونر، اعضای دادگاه ها و دادسرای بیدادگاه های ارتش طاغوتی نیز 
قبل از اصالح قانون فعلی به اصطالح استقالل کانون وکال که به حق قانون اسارت 
کانون وکال است امری عبث و بیهوده می دانیم بدین وسیله انتخابات کانون وکال را 

تحریم می  نماییم. 
این عده که قانون اســتقالل کانون وکال را قانون اســارت می دانستند، مخربان بهشتی و 
شورای عایل  قضایی و شورای انقالب بودند و علیه استقالل کانون از انجام هیچ کاری 

فروگذار  نمی کردند.

بیســت و دو اردیبهشــت ۱3۶۰بیانیه ی بیش از صد و شصت تن از معروف ترین استادان 
دانشکده حقوق، قضات و وکالی دادگسرتی با صدور بیانیه ای که امضای شان  را پای 
آن داشــت انتشــار یافت. در این بیانیه  آن ها اعالم داشــتند که زیربار حقه بازی بهشتی و 
همراهانش در شورای عایل قضایی نرفته و در جلسه ی دو ساعت و نیمه ای که آن ها تحت 
عنوان »بحث آزاد« در مورد الیحه قصاص که قرار بود در بیست و یک اردیبهشت ۱3۶۰ 

برگزار شود، شرکت نمی کنند. در این بیانیه بلند باال از جمله آمده بود:  
... هم اکنون جمعی در مجلس شــورا تالش می کنند که نمایندگان ملت را نیز از 
اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم ســازند و به کمیســیون قواننی 
مجلس اختیار دهند که الیحه قصاص را تصویب و برای اجراء به دولت ابالغ کند. 
از سوی دیگر، در بعضی مجامع عنوان شد که جمعی از مغرضان ایرادهایی بر الیحه 
دارند که باید بوسیله حقوقدانان مسلمان و متعهد پاسخ داده شود. در سخرنانی ها نیز 
به سنت معمول بی مهری آغاز شد که منافقان از اجرای قواننی الهی راضی نیستند و 

در راه اجرای آن و تحقق جامعه اسالمی مانع می تراشند.
در چننی جوی، که به احتمال قوی رو به تشدید می رود، از رادیو و تلویزیون اعالن 
شد که به تصویب شورای عایل قضایی میزگردی در تاریخ  بیست و یک اردیبهشت 
در وزارت دادگســرتی تشــکیل می شــود. در این آگهی از حقوقدانانی که بیانیه را 
امضا کرده اند دعوت شد دونفر را به نمایندگی از میان خود انتخاب کنند تا با دو 
نماینده شــورای عایل قضایی و دو نماینده شــورای نگهبان و دو نماینده کمیسیون 
قواننی مجلس از ساعت چهار و سی دقیقه تا هفت بعد ازظهر به بحث و تبادل نظر 
پردازند. گویی مخالفان الیحه محدود به امضاکنندگان هستند که نمایندگان آنان باید 
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در جایگاه ویژه نشینند و پاسخگوی دیگران باشند. در حایل که می بینیم هر روز از 
شهرستان ها نامه هایی در تأیید همان بیانیه می رسد. و در تهران نیز گروهی از قضات 
معرتضند که چرا بیانیه برای امضا آنان برده نشده است و متأسفند که چرا از آن بی 
اطالع مانده اند... به اضافه، مباحث علمی و اجتماعی، آن هم در زمینه سیاســت 
کیفر و بازسازی نظام آن در کشوری انقالبی، ساعت و زمان نمی پذیرد و نمی توان 
آن را در قالب تشریفات و گفتگوهای تبلیغاتی محصور کرد. این گونه بحث ها، گه 
گاه به مسایل دقیق علمی و گاه به مصالح اجتماعی و مذهبی و سیاست ها و روش ها 
ارتباط پیدا می کند، باید در محیطی آکنده از تفاهم و عشق به یادگریی و تحقیق 
و دور از دیــدگان تماشــاچی و خربنگار و دوربنی های تلویزیــون انجام گرید و این 
عوارض خارجی آزادی بیان و اندیشه را محدود نسازد. در حایل که میزگرد پیشنهاد 
شده نمایشی است از یک شورای واقعی که در آن قدرت بیان و شخصیت شرکت 
کنندگان در معرض دید تماشاگران قرار می گرید و هیچ مسئله علمی و اجتماعی در 
آن حل نخواهد شد. چننی میزگردی، که متناسب با بحث های انتخاباتی و تبلیغاتی 
کاندیداهای نمایندگی و ریاســت جمهوری در کشورهای غربی است، بکار بحث 
علمی نمی خورد و بطور معمول، حقیقــت در آن بازیچه جدل ها ونکته پردازی ها 

می شود.
مــا تمایلی به شــرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریــم و از آقایانی که در 
محیط طلبگی و دور از آالیش های مادی، تربیت شده اند تعجب می کنیم که چگونه 
مسحور این طرز تفکر شده اند ودر بازتاب های خود روح علمی را تابع مانورهای 
سیاسی ساخته اند. شما در کدام دانشگاه یا حوزه علمی دیده اید که برای کشف یک 
حقیقت علمی به بحث تبلیغاتی و جدیل پرداخته اند؟ مسئله تغیری نظام کیفری مهم تر 
و پیچیده تر از آن است که با آن در چننی سطحی برخورد شود. حیثیت و آبروی یک 
ایدئولوژی مذهبی و جهانی و جان و آزادی یک ملت انقالبی و محروم، در دیدی 
وسیع تر سرنوشت کشور در میان است، آنگاه چگونه می توان در یک بحث تشریفاتی 

و محدود از آن گذشت؟...۱

دو روز بعد در تاریخ بیست و چهار اردیبهشت ۱3۶۰ شورای عایل قضایی به عنوان بخش 
مهم دستگاه سرکوب نظام اسالمی که نقشه های خود را نقش بر آب  دیده می دید و قضات 
و وکال را ســد راه خود می دانست طی دستور العملی از رئیس کانون وکالی دادگسرتی 
خواست که محل کانون واقع در کاخ دادگسرتی تا تاریخ چهارده خرداد ۱3۶۰ تخلیه شود. 

۱-روزنامه انقالب اسالمی ۲۲ اردیبهشت ۱3۶۰. 



119
فراز و فرود کانون وکالی دادگسرتی

در واقع نظام اسالمی دست به کاری زد که در نظام پهلوی بی سابقه بود. 
منت تصویب نامه شورای عایل قضایی در این مورد که از طرف موسوی  اردبیلی امضا شده 

بود بدین شرح اعالم شد:
شــورای عایل قضایــی در یکصدوچهارمنی جلســه روز  پنج شــنبه بیســت و چهار 
اردیبهشت ۱3۶۰ تصویب نمود، محل کانون وکال واقع در طبقه سوم ساختمان شماره 
یک مورد نیاز دادگســرتی می باشــد به وسیله اداره خدمات به ریاست کانون وکال 
اطالع داده شود تا آخر وقت اداری روز چهارده خرداد ۱3۶۰تخلیه و تحویل نمایند.

محل مورد استفاده   کانون وکال تنها هشت اتاق بود و شورای عایل قضایی همنی اتاق ها 
را بهانه کرده بود. 

عبدالحمید اردالن رئیس هیأت مدیره کانون وکال روز سیزده خرداد ۱3۶۰ در مصاحبه با 
خربگزاری پارس در مورد دستور العمل شورای عایل قضایی گفت:

شــورای عایل قضایی بایستی با دید بهرتی به وکال بنگرد چرا که کانون وکال پیش 
از هر مرجع و نهادی با دستگاه طاغوت درافتاد و وکالی دادگسرتی با حرکت های 
فکری و آزادی خواهی خود در روزهایی که خیلی از اشــخاص امروز دنبال کار و 
زندگی خودشــان بودند از  گوشــه ای به گوشــه دیگر مملکت در پی دفاع از حق و 
آزادی افــراد ایــن مملکت بودند. کانون از همان آغاز تاســیس بصورت یک نهاد 
مستقل در کنار سازمان دادگسرتی فعالیت می کرده ... حتی وقتی که نقشه دادگسرتی 

را تهیه می کردند جایی را برای کانون وکال منظور کرده بودند. 
بزرگرتین لطمه تخلیه کانون وکال که از سوی شورای عایل قضایی دستور آن صادر 
شده به مردم وارد می شود چرا که یکی از ارگان های مهم کانون وکال اداره معاضدت 
قضایی اســت که وکال داوطلبانه و بدون هیچگونه مزد و پاداشــی به کســانی که از 
بضاعت کافی برخوردار نیستند، کمک می کنند و در بسیاری از موارد خود مقامات 
دادگسرتی کسانی را که به نوعی مشکالتی دارند به این اداره راهنمایی می کنند که با 
تخلیه کانون این ارتباط قطع می شود چرا که به دلیل وابستگی شدیدی که کانون وکال 
به دســتگاه دادگسرتی دارد با تخلیه این نهاد مشکل عمده ای برای مردم از لحاظ 

دسرتسی به وکال و اداره معاضدت قضایی ایجاد می شود. ...

وی در مورد دلیل بی مهری شورای عایل قضایی به کانون وکال  گفت:
شــاید کانون وکال به دلیل تاریخ گذشــته اش و نقشــی که در اجتماع داشــته مورد 

بی مهری قرار گرفته است که البته این مسئله با عدالت سازگاری ندارد.
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با این حال او از در مصالحه برآمده و اضافه کرد:
ویل با همه وجود هیچ یک از وکال درصدد آن نیســتند که با وزراتخانه دادگسرتی 
در مورد تخلیه این جا درگریی ایجاد کنند؛ هرچند  مهلتی هم که برای تخلیه از سوی 
شــورای عایل قضایی تعینی شده، آنقدر اندک است که امکان نقل و انتقال هم در 
چننی فرصت کمی نیست... بیش از دو هزار و پانصد وکیل در کانون وکال فعالیت 
دارند؛ این ها از لحاظ شغل و حرفه قدر مسلم بهم وابستگی دارند و بجز تعدادی 
از آنان بقیه در به ثمر رسانیدن انقالب خالصاً و مخلصاً متحدالفکر و متحدالعقیده 
تالش کردند و انصاف نیســت که بگویند انقــالب در راهروهای کانون وکال وارد 
نشــده... مدت مدیدی است که سعی نموده ایم پاکسازی را در کانون وکال به اجرا 
درآوریم ویل هنوز جوابی از مرکز اســناد ملی در مورد افرادی که خواســتار تحقیق 
درباره آن ها شده ایم دریافت نکرده ایم. ما معتقدیم که هر دستگاهی باید خانه تکانی 
شود و مصراً این امر را در کانون وکال دنبال خواهیم کرد و بر طبق عدالت با آن دسته 

از افرادی که وابستگی داشته باشند رفتار خواهد شد... 

چه خوب بود که شورای عایل قضایی در تهیه اصالح قانون وکالت از خود وکال نیز 
استفاده می کرد. من متأسفم که شورای عایل  قضایی درک موقعیت وکال را آنطور که 
مورد انتظار است نمی کند، بایستی این را در نظر گرفت که کانون وکال بهرصورتی 
که باشــد برای مردم یک بنیاد نافع و سودبخش است، کانون حرکت ضدانقالبی 
نداشته، ندارد و نخواهد داشت ویل اختالف سلیقه در هر اجتماع آزادی باید باشد.

حاکمان جدید همه چیز را دربست در اختیار خود می خواستند.
اردالن در پاسخ به این سؤال که به نظر شما علت اصلی این اقدام چه بوده است اظهار 

داشت: 
البتــه مــن فکر می کنم که علت اصلی این اقدام این اســت که شــاید این ها متوقع 

بوده اند که کانون وکال دربست خودش را در اختیار دستگاه قرار دهد. 

بهشــتی که خود را صاحب ایران می دید در پاســخ به عبدالحمید اردالن و در خصوص 
علت و چرایی دستور تخلیه کانون وکال گفت:  

مســئله  خیلی ســاده ای بود. ما به وکال گفتیم این جا را باید تخلیه کنید. شما پولدار 
هســتید، بروید برای خود جایی اختیار کنید. کانون وکال به قول خودشــان مستقل 
اســت، دولتی نیســت که دولت موظف باشــد به آن ها جا، میز، تلفن، آب، برق و 
خدمات بدهد. تنها این ها به علت ارتباط کارشان با قوه قضاییه مدتی این جا مهمان 
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بودند و حاال صاحب خانه می گوید جا تنگ است.۱
روز چهارده خرداد ۱3۶۰ دستور شورای عایل قضایی اجرا شد و دفرت کانون تخلیه گردید. 
در دیماه ۱3۶۰ دفرت جدید کانون وکال که به همت دکرت دامغانی و دوستانشان در خیابان 
سعدی راه اندازی شده بود به دستور دادگاه انقالب اسالمی بسته شد. عبدالحمید اردالن 
رئیس کانون وکال، محمدتقى دامغانى بازرس، جهانگری امریحسینى، بتول کیهانی منشی 
کانون وکال، در حمله به محل کانون دستگری و هرکدام به شش سال حبس محکوم شدند. 

همچننی محسن پزشکپور عضو اصلى هیأت مدیره و على شاهنده به تبعید رفتند.
از شش نفر اعضاى هیأت رئیسه پنج نفر از جمله حسن نزیه )رئیس(، دکرت هدایت الله 
متنی دفرتى و دکرت عبدالکریم انوارى دو نایب رئیس کانون، آقاى صارم الدین صادق وزیرى 

بازرس کانون و دکرت معینى عراقى منشى هیأت رئیسه ناگزیر به ترک کشور شدند. 
بعد از عبدالحمید اردالن اداره کانون به هیأتی مرکب از افضلی، نراقی، ستاریان، خواجوی 
واگذار گردید. این هیأت ظاهراً به سرپرستی احمد خواجوی )دادیار شعبه 3۰( فعالیت 
می کردند اما نقش اصلی را ابوالقاسم ستاریان که بازجو و شکنجه گر اوین بود و پرونده ی 

وکال را رسیدگی می کرد به عهده داشت. 

در اردیبهشت ۱3۶3 موضوع مدیریت کانون در شورای عایل قضایی با حضور چندتن از 
وکالی دادگسرتی دعوت شده، تشکیل شد و با پیشنهاد موسوی بجنوردی، از سوی قوه 
قضاییه وقت، گودرز افتخارجهرمی به سمت سرپرست انتصابی کانون وکالی مرکز تعینی 
شد. اما چون وی دارای چند شغل بود و نمی توانست در کانون حضور مدوام داشته باشد، 
داوود فاطمی را به جانشینی اش و سرپرستی کانون منصوب کرد. در حایل که در آینی نامه 
قانون استقالل وکال، رئیس کانون وکال باید کسی باشد که اواًل عضو هیأت مدیره بوده و 
دوماً از طرف هیأت مدیره با اکثریت آراء و پیش شرط بیست سال سابقه وکالت، انتخاب 
شده باشد اما افتخارجهرمی با داشنت کم تر از پنج سال سابقه وکالت از طرف شورای عایل  

قضایی به این سمت منصوب شد. 
ســیدمحمد جندقی کرمانی پور رئیس پیشــنی کانون وکالی مرکز در خصوص وقایع روز 

هفده اردیبهشت ۱3۶3 می گوید:
در سال ۱3۶3 شورای عایل قضایی در صدد برگزاری انتخابات دوره بیستم برآمد و به 
این منظور از جمعی از وکالی دادگسرتی دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای که بدین 
منظور تشکیل می گردد، حاضرشده و در خصوص انتخابات شورای عایل قضایی 
در برگزاری انتخابات هیأت مدیره مذاکره کرده، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمایند.

۱-روزنامه اطالعات، پنج شنبه ۱۴خرداد ۱3۶۰.
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جلسه مذکور در تاریخ هفده اردیبهشت ۱3۶3تشکیل و صورت جلسه ای به منظور 
حدود اختیارات شورای عایل قضایی در انجام انتخابات کانون وکالی دادگسرتی با 
حضور امضاکنندگان زیر در دفرت مدیریت کل قضایی تشکیل، پس از شور و تبادل 

نظر دو نظریه به شرح زیر اعالم می گردد:
نظریــه اول؛ بــا توجه به این که بر طبق ماده واحده الیحه قانونی راجع به تصفیه و 
پاکسازی در کانون وکالی دادگسرتی مصوب خرداد ۱3۵۹ صریحاً انتخابات هیأت 
مدیره جدید قبل از تصفیه کامل در کانون وکالی دادگســرتی ممنوع شــده و این 
قانون صریحاً یا ضمناً نســخ نگردیده و به قوت خود باقی اســت. درحال حاضر 
شــورای عایل قضایی جانشنی شورای سرپرستی و مجلس شورای اسالمی جانشنی 
شورای انقالب اســالمی می باشــد؛ بنابراین اجرای ماده واحده هیچ گونه اشــکال 
قانونی ندارد. بنا به مراتب مذکور انتخابات کانون وکال در شرایط فعلی غریقانونی 
می باشــد، شــورای عایل قضایی و یا دادستان کل کشــور برای اداره کانون وکالی 
دادگسرتی یک نفر یا هیأتی را تعینی نماید تا امور جاری کانون وکال را اداره نماید. 

نظریــه دوم؛ با توجه بــه این که اجرای الیحه قانونی راجع به تصفیه و پاکســازی 
در کانون وکالی دادگسرتی متوقف بر ادامه اختیارات هیأت مدیره و انجام وظیفه 
آنان... می باشد، لکن هیأت مدیره مذکور به هر تقدیر قادر به انجام وظیفه نیست و 
اصواًل وجود خارجی ندارد؛ لذا الیحه قانونی مذکور در شرایط فعلی قابلیت اجرا 
ندارد. بنابراین شــورای عایل قضایی بر طبق اختیــارات و وظیفه مندرج در الیحه 
اســتقالل کانون وکالی دادگسرتی باید طبق ضوابط مندرج در آن قانون مقدمات 

انتخابات را فراهم نماید.۱
شــورای عایل قضایی حتی بــه مصوبه ی خود هم احرتام نگذاشــت و بی قانونی از حد 

 گذراند و »مقدمات انتخابات« مورد نظرش سیزده سال بعد فراهم شد. 

لغوپروانهوکالتوکالیدادگسرتی
پس از سی خرداد ۱3۶۰ نه تنها بحث وکالت و دفاع از متهمان وجود نداشت بلکه هیچ  
وکیلی جرأت نداشت که با وضع موجود به مخالفت برخیزد و  نفس ها همه در سینه حبس 

شده بود. 
در سال ۱3۶۲ محمد محمدی گیالنی در سه نوبت به درخواست الجوردی پروانه  وکالت 

۱-نکوداشــت نامه سیدمحمد جندقی کرمانی پور/سه شنبه ۶تری۱3۹۱/به کوشــش انجمن آزاد وکالی 
دادگسرتی ایران، وکالی دادگسرتی پشتیبان قانون. 
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صد و چهل و چهار وکیل دادگسرتی را لغو کرد. در حایل که مطابق قانون استقالل وکال 
هیچ وکیلی را جز با حکم دادگاه انتظامی وکالی دادگسرتی نمی توان از وکالت محروم یا 

معلق نمود. محمدی گیالنی و دادگاه انقالب صالحیت انجام این کار را نداشتند. 
در نوبت اول محمدی گیالنی در تاریخ بیست و هشت خرداد ۱3۶۲ با صدور اطالعیه ای 

به شرح زیر پروانه  وکالت پنجاه و هفت نفر را باطل کرد:
با عنایت به ادله و شواهد موجود در باب توجه اتهامات عدیده وکالی دادگسرتی 
مندرج در دادخواست تقدیمی دادسرا و لزوم طرد عناصر ناصالح از جامعه وکالت 
دادگسرتی و نظر به این که عده ای از صاحبان این حرفه، منجمله محکوم علیهم این 
حکم نه تنها فاقد صفت امانت بوده، بلکه در جهت ضدیت با اسالم و مسلمنی در 
خارج و یا داخل مملکت، عمل می نمایند و بسیاری از دسایس و طرح های شرقی 
و یا غربی قبل و بعد از انقالب، از کانون وکالی دادگسرتی و از ناحیه ی این قبیل 
اشخاص علیه آرمان های امت مظلوم حزب الله به کار برده شده است. لذا اجازه ادامه 
استفاده از جواز وکالت دادگسرتی به ایشان که بر طبق نظامات موجود اختصاص 
به افراد صدیق و خوشنام و امنی دارد، برخالف مصالح مملکت اسالمی و مغایر 
با روح قواننی حاکم بر این حرفه می باشــد، بنابر این تقاضای دادســرا وارد به نظر 
رسیده، پروانه وکالت مزبور باطل و مقرر می گردد سرپرست کانون وکالی دادگسرتی 
بالفاصله بطالن پروانه وکالت افراد مذکور را اعالم نموده و نیز اشتغال ایشان در کلیه 

نهاد های جمهوری اسالمی ممنوع می باشد. ۱
این افراد عبارت بودند از: 

۱-هدایت  اللــه متنی دفــرتی ۲-حســن نزیــه 3-محمدتقــی دامغانــی ۴-صارم  الدین 
صادق وزیــری ۵-عبدالکریم الهیجی ۶-علی شــاهنده ۷-اکرب الجــوردی ۸-ناصر 
طاهری ۹-احمد جاویدتاش ۱۰-هادی اسماعیل زاده قند هاری ۱۱-رضا معتمدی ۱۲-

عباس کورش کاکوان ۱3-مصطفی شــریعت ۱۴-عبدالحمیــد اردالن ۱۵-عبدالکریم 
انواری ۱۶-محســن پزشــکپور ۱۷-محمدرضا فیض مهدوی ۱۸-جهانگری امریحسینی 
۱۹-اســماعیل زاهد ۲۰-ویل الله شــهاب فردوس ۲۱-علی هاشمیان ۲۲-بتول کیهانی 
۲3-پریوش خواجه نوری ۲۴-مهری شــاه بابا ۲۵-ژاله اکربی ملحی ۲۶-فرخنده صبی 
۲۷-ژاله شــام بیاتی ۲۸-مینو جالیل نائینی ۲۹-دکرت ســیدجعفر بوشــهری 3۰-کاظم 
پــگاه 3۱-خلیــل آذر 3۲-محمد ســجادی 33-علی پرهیز 3۴-شــهال حجت 3۵-

حســنی قلی کاتبی 3۶-علی نوری 3۷-آلربت برناردی 3۸-موسی صبی 3۹-محمد 
نونهال تهرانی ۴۰-داریوش فروهر ۴۱-حمید صادق نوبری ۴۲-حسنی رازانی ۴3-پرویز 

۱-روزنامه اطالعات، دوشنبه 3۰ خرداد ۱3۶۲، ص ۲. 
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اوصیا ۴۴-ناصر میناچی مقدم ۴۵-گیتی  پورعلی فاضل ۴۶-ناصر نوربخش دماوندی 
۴۷-عالءالدین سلطان زاده ۴۸-جعفر منصوریان ۴۹-محمدرضا جالیل نائینی ۵۰-یدالله 
شهبازی ۵۱-محمود بنی نجاریان ۵۲-سنابرق زاهدی ۵3-احمد علی عرفانی ۵۴-علی 
نقیب الحسینی ۵۵-ابوالقاسم وزیری نیا ۵۶-ریاض الله شیبانی ۵۷-اسماعیل تأییدی. 
تعدادی از کسانی که پروانه   وکالت شان توسط محمدی گیالنی باطل شد از جمله هدایت الله 
متنی دفرتی، حســن نزیه، صارم الدین صادق وزیری، عبدالحمید اردالن، داریوش فروهر، 
پرویز اوصیا، عبدالکریم الهیجی، محمد تقی دامغانی، هادی اسماعیل زاده، عبدالکریم 
انواری، علی شــاهنده، اســماعیل زاهد، محمدرضا جالیل نائینی، خلیل آذر در زمره ی 
خوشنام ترین و شریف ترین وکالی ایران محسوب می شدند. از آن مهم  تر جالیل نائینی، 

نزیه و اردالن رؤسای کانون وکال بودند. 
تعدادی از وکالیی که پروانه  وکالت شان لغو شده بود، اعضای هیأت مدیره و نایب رئیس 

کانون وکال بودند یا مانند عبدالکریم الهیجی دادستان کانون وکال. 
مدیریت کانون اسالمی وکالی دادگسرتی مرکز نیز بالفاصله با صدور اطالعیه ای پروانه  

وکالت پنجاه و هفت وکیل یاد شده را لغو کرد و به آرزوی بهشتی جامه عمل پوشاند. 
محمدی گیالنی در پایان حکم خود همچننی دستور داد »دادسرای انقالب اسالمی مرکز 
مکلف است نسبت به تصمیم پرونده بقیه وکالی دادگسرتی که با این عده همدست و 

همگام می باشند، به دادگاه تسریع فرماید.« 

در تاریخ هشتم شهریور ۱3۶۲به حکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز جواز وکالت سی و دو 
وکیل دادگسرتی به جرم »شرکت در طرح های سازمان جهنمی سیا« لغو شد. در اطالعیه 

دادستانی انقالب اسالمی آمده بود: 
بسمه تعایل-دادگاه انقالب اسالمی مرکز روز هشتم شهریور ماه به منظور رسیدگی 
به درخواســت دادســتان محرتم انقالب اسالمی مرکز در خصوص لغو جواز و منع 
اشتغال عده ای ایادی صهیونیزم وابسته به حزب خارجی بهاییت تشکیل گردیده و با 

مالحظه سوابق به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود... 
بعــد از پریوزی انقالب اســالمی این شــبکه ضدبشــری تاکنــون مخفیانه و   ۰3
موذیانه طرح های پنهانی سازمان جهنمی)ســی.آی.ا( را به اجرا درآورده، منجمله 
نسبت به ساخنت و پخش شایعات از پیش ساخته شده جامعه شناسان و روانشناسان 
صهیونیستی متناسب با هر موقعیت دقیقاً عمل کرده تا جایی که قدرت داشته است 
همزمان در نگران کردن مردم و بدبنی کردن آن ها به رژیم جمهوری اسالمی در کوچه 
و خیابان و وسایل نقلیه عمومی و غریه توسط افراد خود در لباس مسلمان و با ظاهر 
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فریبکارانه و دلسوزانه تالش کرده است.
ایادی این حزب به دســتور تشــکیالت و بنا به اقاریر خود از هر طریق حتی   ۰۴
احتکار اجناس مورد لزوم مردم با قصد تضعیف و سرنگونی جمهوری اسالمی در 

شرایط جنگی اقدام نموده اند.
۰۵  همــکاری صمیمانه این تشــکیالت خارجی بــا بیگانگان به قــدری برای 
اربابان شــان ارزشــمند بود که بعد از دستگریی چند نفر از ســران آن ها، ریگان این 
سردسته غارتگران و جنایتکاران مدرنیزه قرن بیستم که بر مقدرات مردم آمریکا حاکم 
شــده اســت به حمایت از آن ها برخاسته و رســانه های گروهی استکبار جهانی در 
سطح بنی المللی غوغایی به راه انداختند که تاکنون نسبت به کم تر نوکری این چننی 

حساسیت و دلسوزی نشان داده بودند.
لذا دادگاه با درخواست دادسرای انقالب مرکز در مورد لغو جواز وکالت عده ای از 
اعضای این شبکه موافقت کرده و بدین وسیله کانون وکالی دادگسرتی را ملزم به 
لغو پروانه آنان نموده و منع اشتغال شان را در کلیه نهادهای جمهوری اسالمی اعالم 

داشت.
همچننی دادگاه شرعاً بر دادسرای انقالب اسالمی و کلیه مسئولنی قضایی و ذیربط 
دانســت که به این ریشــه های فاسد و اذناب آمریکا مجال نداده و اجازه ندهند شر 

آن ها همچنان ادامه پیدا کند.
اسامی وکالی فوق الذکر به این قرار است: 

۱- غالمحســنی اعظمی ۲- فریربز امجدی 3- ممتاز اســماعیل زادگان ۴- نصرت الله 
ایقانــی ۵-رحمت الله آقازاده ۶-احمد بدیعی ۷- فریدون برومند ۸- فایزه توفیق ۹- 
سیدمهدی جاوید ۱۰- منوچهر حقیقی ۱۱- عباس جنتیان ۱۲- فرهنگ حقیقت جو ۱3- 
ایرج خادمی ۱۴- هدایت رحیمی ۱۵- وحدت سعادت ۱۶- بدیع الله فرید ۱۷- منوچهر 
قائم مقامــی ۱۸- حبیب الله قدس جورابچی ۱۹- جواد قوچانی ۲۰- ابوالقاســم قدس 
۲۱- عباس کاشــف ۲۲- ســیامک کوثری ۲3- احمد کساییان ۲۴- حبیب الله گلشنی 
۲۵- ویل الله مهاب ۲۶- ســیاوش مؤید ۲۷- رضا مؤیدغیاثی ۲۸- عزیزالله ممدوحی 

۲۹- سریوس مشکی 3۰- بهرام یاری 3۱- مظفر یوسفیان 3۲- بیژن شهریاری زواره.

همچننی در دیماه ۱3۶۲محمدی گیالنی جواز وکالت پنجاه و پنج وکیل دادگسرتی به شرح 
زیر را لغو کرد.

احمد هومن، مهرانگیز منوچهریان، باقر عاملی، صدری کیوان، روح الله مدیرمســیحایی، 
غالمحسنی خوشــبنی، امریحسنی امریفیض، فریدون رافع، حمید صبی، احمد زرین نعل، 
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محمود معینی عراقی، شاهنی آقایان، حسنی معریی، سید محمدرضا تنکابنی، فاطمه زارعی، 
حبیب دادفر، محمدعلی هدایتی، ابوالقاســم تفضلی، مهدی احمد، حسنی حسنی زاده، 
ابوالفضل ســاغر یغمایی، محمدعلی سفری، عزیز ماملی، عنایت  الله احسانی، علی نقی 
حکمی، محمدرضا روحانی، ثریا منربی، عباس نراقی، مسعود امریی قائم مقامی، علی نقی 
سمیعی، نصرت  السادات طباطبایی، حسن ستوده تهرانی، فرج الله اکرب، منوچهر کمایل طه، 
عزیزه وطن دوست، عبدالمجید مجید فیاض، فخرالدین دادستان، جواد افتخاری، هوشنگ 
حشــمتی، شــاهباز، محمدتقی قاضی، محمد  مانی، مهدی صــدرزاده، محمد نصریی، 
جمشید وحیدا، محمدعلی ترابی، منوچهر پایدار، سعید یگانه، شهرام مسیحیانی، حسنی 

سعیدی بیدختی، احمد برخورداری، حمید اسعد رزم آرا، ابراهیمی. 
در قسمتی از این حکم آمده بود: 

نظر به وابســتگی افراد ذیل به رژیم فاسد گذشته در جهت تحکیم مبانی حکومت 
ظلم و وابســتگی به فراماســون ها، ساواک و اجانب و نیز افساد درجامعه و نظر به 
تکلیف شــرعی دادگاه انقالب اســالمی در باب طرد عوامل ناصالح و وابســته به 
طاغوت از تشــکیالت قضایی اسالم و سازمان ها و نهاد های جمهوری اسالمی و 
به منظور صیانت انقالب اسالمی و حفظ تداوم عدالت اجتماعی، دادگاه مستندًا 
بــه ادلــه ی موجــود در پرونده، جواز وکالت ایــن افراد را لغو و اشــتغال آنان را در 
نهاد های جمهوری اسالمی ممنوع اعالم داشت... پرونده درباره ی سایر افراد مورد 

درخواست دادستان محرتم انقالب اسالمی مرکز در جریان رسیدگی است.۱
در میان اســامی اعالم شده وکالی زیادی وجود داشتند که زندگی شان در تضاد کامل با 

آن چه محمدی گیالنی و الجوردی ادعا کرده اند، بود.
برای مثال محمدرضا روحانی از چهره های شناخته  شــده ی ضد رژیم ســلطنتی بود. وی 
وکالت دانشجویان دستگری شده را به صورت رایگان به عهده می گرفت. رضا زواره ای 
که مدتی دادستان انقالب تهران بود وی را از نزدیک می شناخت و در جریان مبارزات 

او با نظام سلطنتی بود. 

دکرت محمود معینی عراقی عضو هیأت مدیره کانون وکال و از مخالفان جدی رژیم پهلوی 
بود. برادرش یکی از اعضای گروه سیاهکل بود که تریباران شد. 

معینی عراقــی در فروردیــن ۱3۵۸از ســوی مهنــدس بــازرگان بــه نمایندگــی دولــت 
جمهوری اســالمی ایران و وزارت بهداری جهت عزیمت به آمریکا  برای انتخاب وکیل 
مدافع به منظور دفاع از دعوای شــرکت آمریکایــی ای دی اس علیه دولت ایران تعینی و 

۱-روزنامه اطالعات، دوشنبه ۱۲ دیماه ۱3۶۲
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انتخاب شد.۱
علی نقی حکمی، یکی از اعضای گروه پنجاه و سه نفر بود که همراه با تقی  ارانی دستگری 

شده بود. 
عبدالمجیــد مجید  فیاض عضو ســابق حزب تــوده و صاحب امتیــاز روزنامه هریمند و 
برادرزاده ی علی اکرب فیاض مؤسس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد بود. 
همچنــنی آقایــان ابوالفضل ســاغریغمایی، محمدعلی ســفری، مســعود امریی مقامی، 
منوچهر کمایل، محمد نصریی هیچ ربطی به نظام پادشاهی نداشتند. مهرانگیز منوچهریان 

یکی از مفاخر حقوق ایران بود. 
تعدادی از آن ها کسانی بودند که در تریماه ۱3۵۶ با نگارش نامه ی سرگشاده در مطبوعات 

خواستار عدم دخالت قوه مجریه در امر قضاوت و قوه قضاییه شده بودند. 
عالوه بر این، با راهنمایی »حقوقدانان«  مشغول شکنجه و بازجویی و پرونده سازی در 
شعبه ویژه  دادستانی انقالب اسالمی، علیه سیصد وکیل دیگر نیز طی سال های ۱3۶۲-

۱3۶۴ »اقدام انضباطی« صورت گرفت.
در این دوران، حسن فاخری که پیش از انقالب به امر وکالت مشغول بود، سمت معاون 
اول دادستان کل  کشور را به عهده  داشت. وی از آن جایی که به خدمت نظام درآمده بود 
با معرفی شورای عایل قضایی به عضویت شورای نگهبان درآمد و به مدت دوازده سال 

در این سمت باقی ماند. 

راهاندازیکانونوکالوبازگشتصوریوکالبهدادگاهها
از ابتدای پریوزی انقالب تا سال ۱3۷۰بر اساس نگاه شریعت و خمینی و همراهانش، هیچ  
دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشد. پس از پایان کشتار ۱3۶۷ و خالص شدن 
نســبی نظام اســالمی از معضل بزرگ زندانیان سیاســی، پروژه ی فریب ســازمان های 
بنی المللی کلید زده شــد. تا سال ۱3۶۸نظام والیی سعی در انکار نهاد های بنی المللی و 
سازمان های حقوق بشری داشت و به همنی دلیل هیچ  همکاری در هیچ سطحی با سازمان 

ملل و نهادهای حقوق بشری آن و سازمان های غریدولتی در سطح بنی المللی نمی کرد. 
رفسنجانی در مرداد ۱3۶۸ به ریاست جمهوری رسید و از سیاست جدید نظام پرده برداری 
شد. شیخ  محمد  یزدی یکی از خشک مغزترین روحانیون در شهریور همان سال به ریاست 
قوه قضاییه که در بازنگری قانون اساسی از قدرت بیش تری نسبت به قبل برخوردار شده 

بود رسید. 
در زمستان ۶۸ طی یک بند و بست بنی المللی دولت جمهوری اسالمی برای اولنی بار به 

1-rc.majlis.ir/fa/law/show/104624
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رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه ی ملل متحد اجازه داد که بازدید هدایت شده ای را از ایران 
به عمل آورد. 

پس از دیدار او از ایران و انتشار گزارش جانبدارانه اش از رژیم اسالمی، در حایل که نظام 
پروژه ی ربودن زندانیان سیاسی آزاد شده و سربه نیست کردن آن ها را آغاز کرده بود، پای 
وکالی تسخریی دست آموز به دادگاه  ها باز شد. این وکال در دادگاه نقش دکور داشتند و در 
نهایت از محضر دادگاه عدل اسالمی می خواستند که توبه متهم را پذیرفته و او را مشمول 

عفو و عنایت نظام الهی اسالمی قرار دهند. 
پس از دیدار گالیندوپل از ایران، از سیاست جدید نظام والیی در محاکم رونمایی شد. 
بــدون آن که تغیریی در روند محاکمات و یا ماهیــت دادگاه های انقالب صورت گرید، 

مقامات قضایی پشت سر هم از لزوم حضور وکیل مدافع در دادگاه ها می گفتند. 
در شــهریور ۱3۶۹ مرتضی مقتدایی که در ســیاه ترین روزهای دهه ی شصت و در جریان 
قتل عام زندانیان سیاســی در ســال ۱3۶۷ عضو شورای عایل  قضایی بود، در مقام رئیس 
دیوان عایل کشــور در ســفر دوم گالیندوپل به ایران با وی دیدار کرد و درحایل که نظام به 
تازگی از قتل زندانیان سیاسی بریون آمده بود گفت: »بر طبق قانون وجود وکیل مدافع 
ضروری و الزامی است و متهم و وکیل از پاره ای تسهیالت برخوردارند... چنانچه متهم 

وکیل نداشته باشد، دادگاه، حکم را لغو می کند.« ۱
در حایل که از ســال ۱3۵۷ تا ۷۰ حتی یک دادگاه سیاســی با حضور وکیل مدافع برگزار 

نشده بود شیخ محمد یزدی در مقام رئیس قوه قضاییه گفت: 
»احکام دادگاه های جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه و وکیل مدافع 
باطل می شود«.۲ و دو سال بعد مدعی شد »در جمهوری اسالمی ایران حتی یک زندانی 

به دلیل اعتقادات خود در زندان به سر نمی برد«.3 
در همــنی زمــان بود که او فاجعه ی حذف دادســراهای عمومی و انقــالب را رقم زد. با 
تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، کلیه وظایف و اختیارات دادستان به 
رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضایی محول شد و سیستم دادسرا فقط در محاکم نظامی 
و دادگاه ویژه روحانیت ابقا گردید و این امر موجب تداخل وظایف تحقیق و رسیدگی در 
دادگاه ها و خارج نمودن محاکم از حالت بی طرفی گردید. چرا که تا پیش از این حداقل 
قاضی نقش بیطرف بنی اصحاب دعوا را داشــت اما در سیســتمی که او بنیان گذاشت 
قاضی خود طرف دعوا بود! همچننی حذف دادسراها باعث انباشته شدن پرونده ها در 
دادگاه ها از یک طرف و از ســوی دیگر انجام قسمت اعظم تحقیقات مقدماتی توسط 

۱-پاراگراف ۲۸۲ گزارش گالیندوپل.
۲-روزنامه سالم ۲۴ دی ۱3۷۰.

3-روزنامه سالم ۲۲ اسفند ۱3۷۲.
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ضابطان دادگسرتی به علت کثرت کار دادگا ه ها گردید. فجایع به بار آمده تا آن جا بود که 
هاشمی شــاهرودی هنگام تصدی پست ریاســت قوه قضاییه اعالم کرد که »ویرانه ای را 

تحویل گرفته است.« 

محمداسماعیل شوشرتی که امتحان خود را در جریان کشتار ۱3۶۷ پس داده بود، در سال 
۱3۶۸توسط رفسنجانی به وزارت دادگسرتی رسید. 

رینالدو گالیندوپــل نماینده ویژه دبریکل ملل متحد در جریان ســفر ســوم خــود به ایران 
کــه از هشــتم تا چهاردهم دســامرب ۱۹۹۱صــورت گرفت، در گــزارش دوم ژانویــه ۱۹۹۲ 
 خود به دیدار با شوشرتی، وزیر دادگسرتی دولت رفسنجانی اشاره 

می کند. شوشرتی به نماینده ویژه می گوید:
در قانونی که جاری است، ضرورت دفاع وکیل مدافع از متهم تصریح شده است، 
وگرنــه حکم دادگاه اعتبار ندارد. متهم می تواند درخواســت کند فــردی که دارای 
پروانه ی وکالت است از وی دفاع کند. اگر متهم وکیل مدافع انتخاب نکند، دادگاه 
این کار را انجام می دهد. تاکنون داشنت وکیل مدافع در دادگاه های نظامی و انقالب 
الزامی بود، ویل نه در دادگاه های مذهبی، در حایل که اکنون در دادگاه ویژه روحانیت 

نیز آوردن وکیل الزامی شده است.  

از ســال ۱3۶۹ که در دادگاه  های سیاســی یــا به روایت مقامات قضایــی در دادگاه های 
امنیتی، حضور صوری وکیل مدافع باب شــد، تنها وکالی تســخریی که از ســوی دادگاه 
تعینی می شــدند می توانســتند حاضر شــوند. این وکال درحایل دفاع از متهم را به عهده 
می گرفتند که حتی یک بار قبل از محاکمه یکدیگر را ندیده بودند و هیچ  دفاعی از متهم 
نمی کردند. در سال های بعد نیز در بسیاری از پرونده ها وکال به پرونده دسرتسی نداشتند 

و یا از محکومیت و یا اجرای حکم موکل شان با خرب نمی شدند. 
هفده مهر ۱3۷۰مقدمات برگزاری انتخابات کانون وکال فراهم شد. اما با همکاری دولت 
جمهوری اسالمی و نمایندگان مجلس »قانون نحوه اصالح کانون های وکالی دادگسرتی 
جمهوری اسالمی مصوب شانزده مهر ۱3۷۰« با قید دو فوریت مطرح و تصویب شد که 
به موجب ماده ۷ آن، تاریخ الزم االجرا شدن قانون، شانزده مهر ۱3۷۰تعینی شد و به این 

ترتیب بار دیگر انتخابات متوقف شد.
این وضع ادامه داشت تا این که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و با تصویب 
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسرتی مصوب هفت فروردین۱3۷۶، در تاریخ بیست 
و چهارم دیماه همان سال، نخستنی انتخابات پس از انقالب، برای تعینی اعضای هیأت 
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مدیره دوره ی بیستم کانون مرکز )شامل استان های تهران، قم و سمنان( و سپس کانون های 
دیگر برگزارشد.

قابل ذکر است که »قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت«، که در تاریخ هفده فروردین ۱3۷۶ 
در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، استقالل کانون ها را محدود کرد. از جمله در 
تبصره ۱ ماده ۴ قانون اختیار تأیید صالحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون ها 
به دادگاه عایل انتظامی قضات واگذار شد. و همچننی تعینی تعداد کارآموزان وکالت برای 
هر کانون برعهده ی کمیســیونی متشــکل از دو نماینده ی قوه ی قضاییه و یک نماینده ی 
کانون وکال )۲به ۱( قرار گرفت. در حایل که پیش از آن هر وکیلی با داشنت سابقه کافی 
وکالت و نداشــنت محکومیت انتظامی می توانســت کاندیدای عضویت در هیأت مدیره 
کانون شود و همنی محدودیت ایجاد شده، بعدها موجب رد صالحیت برخی از وکال در 

انتخابات کانون ها شد که حتی سابقه ی محکومیت انتظامی نداشتند. 
دلیــل این رد صالحیت ها اینســت که قانون موســوم به »کیفیت اخــذ پروانه  وکالت«، 
همچننی مقرر کرد که تنها کسانی می توانند وکیل دادگسرتی شوند که اعتقاد و تعهد آنان به 
نظام اسالمی و والیت فقیه اثبات شده و پیشینه ی سیاسی مخالف نظام نداشته باشند ۱ و 
افزون بر این هر سه سال نیز این اعتقاد و تعهد از نو سنجیده شده، در صورت عدم اثبات 

آن پروانه ی وکیل مربوطه تمدید نخواهد گردید!۲ 
ماده ۲  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسرتی مقرر می دارد: » برای اشخاصی پروانه 
کارآموزی وکالت صادر می شود که عالوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق 
یا فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط 

ذیل باشند:
الف: اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسالم.

ب:  اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران، والیت فقیه، قانون اساسی.
نداشنت پیشینه محکومیت مؤثر کیفری. ج:  

نداشنت سابقه عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرق ضاله و معاند با  د:  
اسالم و گروه هایی که مرامنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی  می باشد.

عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت. ه:  
عدم عضویــت و هواداری از گروهک های غریقانونــی و معاند با جمهوری     و:  

اسالمی ایران.
عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی. ز:  

۱-ماده ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگسرتی، مصوب ۱3۷۶
۲-ماده ی ۲، تبصره ی ۵، همان  قانون
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تبصره ۱: کانون های وکال مکلفند به منظور احراز شــرایط فوق از مراجع ذیصالح 
مربوطه استعالم نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ الزم 

را اعالم نمایند.۱
بر اساس این قانون، وکال که علی القاعده نخبگان حقوقی کشور هستند با امضای خود 
قراردادی را با کانون وکال می بندند که آن ها را ملزم به داشنت اعتقاد به والیت فقیه می کند 
و امنیت شغلی و حرفه ای  شان را به آن گره می زند. همچننی این اختیار را به دستگاه امنیتی 
و اطالعاتی می دهند که زندگی و آرا و عقاید شان را زیر ذره بنی بگریند و دادگاه انتظامی 
کانون وکال دارای این اختیار می شود که هرگاه وکال سخنی علیه نظام والیی گفتند، آن را 

خالف شأن وکالت دانسته و آن ها را محکوم کند. 
همچننی بر اساس این قانون در تعینی تعداد کارآموزان کمیسیونى مرکب از رئیس کانون، 
رئیس دادگسرتى استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقالب تصمیم می گریند و آن ها باید 
فقه، مبانى حقوق اسالمى و دروس حوزوى را هم عالوه بر تحصیالت حقوقى بدانند. 

در این رابطه کانون وکال موظف شد برای سنجش عقیده و وفاداری سیاسی متقاضیان 
پروانه از مراجع ذیصالح )وزارت اطالعات و اطالعات سپاه و حراست قوه قضاییه و ...( 
استعالم کند. به این ترتیب وکالی دادگسرتی پس از گذر از گزینش اطالعاتی همچنان زیر 
شمشری تهدید عقیدتی و سیاسی رژیم باقی می ماندند. از سوی دیگر طبق همنی قانون 
انتخاب هیأت مدیره برای کانون های وکال مشروط به تأیید صالحیت عقیدتی و سیاسی 

نامزدها توسط قوه  قضاییه )دادگاه انتظامی قضات( گردید.۲ 

محدودیت دیگر برای وکال، ناظر به تبصره یک ماده واحده »مصوبه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی« است که مقرر می دارد:

»اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی 
از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، 

وکیل انتخاب گردد.«
دادگاه ویــژه روحانیت، مخصوص رســیدگی به اتهامات روحانیون اســت و تعدادی از 
روحانیون وابسته به جناح رقیب در این دادگاه محاکمه و محکوم شده اند، از جمله می توان 
محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالله نوری، سید محمد موسوی خوئینی ها و... 
را نــام بــرد. در این دادگاه متهمان فقط باید از بنی وکالیی که قبــاًل دادگاه روحانیت از 
بنی روحانیون تعینی کرده است، فردی را انتخاب کنند. بدیهی است وکالیی که از طرف 

1-rc.majlis.ir/fa/law/show/92825
۲-ماده ی ۴، تبصره ی ۱، همان قانون
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دادگاه انتخاب می شوند، نمی توانند به وظیفه حرفه ای خود با استقالل و شهامت عمل 
کنند و متهم بی پناه و بدون دفاع در دادگاه محاکمه می شود. 

 



موازیسازیبرایکانونوکال

تصویــب قواننی مربوط به راه اندازی انتخابات کانــون وکال و همچننی پذیرش وکال در 
دادگاه ها، به معنای تغیری در دیدگاه های مســئوالن نظام اســالمی نبود؛ بلکه آن ها در اثر 
فشــارهای بنی المللی و اعرتاضات داخلی و با هدف فریب مجامع بنی المللی به لحاظ 
صوری کوتاه  آمده بودند اما همچنان در صدد تضعیف کانون وکال و مسلوب االختیار کردن 

آن بودند. برای رسیدن به مقصود هم به روش های گوناگون متوسل شدند. به مانند:

ماده۱۸۷ومرکزمشاورانقوهقضاییه
طرحی دیگر در تالش برای تضعیف هرچه بیش تر کانون وکال در سال ۱3۷۸ کلید خورد. 
در این ســال قوه قضاییه از کانون های وکال خواست تا تعداد وکال را افزایش دهند ویل 
به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیالت حقوقی و سواد الزم برخوردار نبودند و 
توانایی قبویل در آزمون های کانون های وکال را نداشتند این پذیرش به کندی انجام شد. 

هنوز دوره بیستم هیأت مدیره کانون وکال )اولنی دوره انتخابی هیأت مدیره پس از دو دهه 
حاکمیت نظام اسالمی( به پایان نرسیده بود که از طرف »دولت اصالحات« ماده ۱۸۷در 
برنامه سوم توسعه، که با هدف کاهش دخالت دولت و پر و بال دادن به بخش خصوصی 
و ســرپدن امور اجرایی به آن بخش تنظیم شــده بود، گنجانده شــد. این ماده بر خالف 
هدف برنامه ســوم توسعه به قوه قضاییه اختیار داد »به منظور اعمال حمایت های الزم 
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حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه 
اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صالحیت فارغ التحصیالن رشته حقوق جهت صدور 
مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در 

محاکم دادگسرتی... برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.«
گنجاندین این ماده در برنامه سوم حاصل همکاری هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه 
و محمد خاتمی بود. این دو با تصویب این ماده موفق شــدند پس از نابودی اســتقالل 
کانون وکال که محصول تالش های دکرت مصدق بود، نهاد مورد نظر مطلوب خود را نیز 
ایجاد کنند. بهانه ی خاتمی و هاشمی شاهرودی کمبود وکیل بود در حایل که از سال  ۱3۵۹ 
تا ۷۶ جذب وکیل بر عهده ی دستگاه قضایی بود و اقدام الزم برای رفع کمبود نکرده بود. 
هرچنــد پیش از تصویب ماده ۱۸۷ در جلســه علنی مجلس کانون هــای وکال از مفاد آن 
آگاه شدند و به مکاتبه و مذاکره با مسئوالن دولتی جهت حذف این ماده از برنامه سوم 
توسعه پرداختند اما نامه کانون ها به ریاست جمهوری، جلسه با رئیس قوه قضاییه، دیدار 
با نمایندگان مجلس و مالقات با وزیر دادگسرتی هیچ کدام اثر الزم را نداشت.۱ این ماده 
ســرانجام در روز شــنبه ششم آذر ۱3۷۸ در مجلس پنجم مطرح شد . محمدباقر نوبخت 
مخرب کمیسیون برنامه ضمن اعرتاض به این ماده در برنامه سوم توسعه خود را مستعفی 

اعالم کرد و مجید انصاری به عنوان نایب رئیس کمیسیون به دفاع از ماده مزبور گفت:
 دولت برای شکسنت انحصار در امر وکالت پیشنهاد داده است که فارغ التحصیالن 
رشته حقوق که بسیار هستند و همه بعد از انقالب درس خوانده اند، این ها به عنوان 
مشاور حقوقی فعالیت داشته باشند. در دعاوی معمویل اگر کسی از مردم مایل بود 

آن ها را به عنوان وکیل انتخاب کند منعی نداشته باشد.۲
محمدجعفر منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگسرتی به عنوان نماینده 
دولت اظهار داشــت: »در آینی نامه اجرایی که برای این قانون پیش بینی شــده می توان 
مسایلی را که برای حداقل یک وکیل از لحاظ آموزش و دیدن دوره در این جا الزم است 

پیش بینی کرد و به هر حال با حذف این ماده مخالف هستیم.«3
ماده  ۱۸۷ به رئیس قوه ی قضاییه اجازه می داد تا نسبت به تأیید صالحیت فارغ التحصیالن 
رشــته حقوق و ایجاد مؤسســات حقوقی و نیز سایر رشــته های کارشناسی اقدام نماید. 
این مقرره ســنگ بنای مرکز امور مشــاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه شد 
و با تصویب آینی نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی، اجتماعی 

۱-حقوق و اجتماع، شماره ۱۹- ۲۰، مقاله وکالت دولتی
۲-مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در مورد ماده ۱۸۶ برنامه سوم توسعه

3-پیشنی. 
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و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران،۱ این مرکز به عنوان نهاد موازی با کانون وکال وارد 
تشکیالت قضایی کشور شد. 

به منظور جلوگریی از مخالفت وکال و ترســاندن آن ها، محمدحســن مرعشی معاون قوه 
قضاییه شــخصاً به میدان آمد و علیه سید محمود کاشــانی فرزند آیت  الله کاشــانی که در 
ســال های ۱3۵۹تا ۶3داور ارشــد جمهوری اســالمی در دعاوی میان دو دولت ایران و 
ایاالت متحده و همچننی اتباع آمریکا علیه ایران در سال ۱3۶3در دیوان الهه-هلند بود 

به دادگاه شکایت کرد. 
کاشــانی که چهار دوره عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگســرتی مرکز از ســال های 
۱3۷۸تا ۸۲و از سال ۱3۸۶تا ۹۰بود، نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه 
اعرتاض کرده بود. نگارش نامه  و مقاالت متعدد توسط محمود کاشانی منجر به شکایت 
معاون قضاییه از وی و پیگرد قضایی به اتهام توهنی و نشر اکاذیب شد. محمود کاشانی 

در دفاع از خود اظهار داشت: 
یــک دعوای واهــی، علیه من طرح شده اســت. مجدداً اعالم می کنم کســانی که 
می خواهند پروانه وکالت بگریند باید تخصص الزم را داشته باشند. این اشخاصی 
که به دنبال اجرای ماده ۱۸۷ پذیرش می شوند، شروط علمی مورد نظر حرفه وکالت 
را ندارند. من به عنوان یک استاد دانشگاه حق دارم که نسبت به این موضوع که با 

جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است انتقاد کرده و نظر دهم.۲

در آینی نامه ای که برخالف قانون برای ماده مذکور نوشــته شد، مشاورین تبدیل به وکال، 
آن هــم وکالی پایــه یک و دو، شــدند؛ و با این که گفته شــد تنظیم مــاده ۱۸۷ در برنامه 
سوم توسعه جهت ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن حقوق بوده است، اولنی کسانی که 
پروانه دریافت کردند، نه فارغ التحصیالن دانشکده های حقوق، که شاغلنی، اعم از اساتید 
دانشــگاه ها و غریه صاحب پروانه از مرکز مشاورین شدند و هزینه سرسام آوری به دولت 

تحمیل گردید. 
صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضاییه و تمدید هر ســاله آن، عماًل آزادی عمل را از 
وکال سلب کرده و استقالل وکال را از بنی می برد. قوه قضاییه طی این مدت بیش از سی 

هزار وکیل و مشاور راهی جامعه کرده است. 
جندقی کرمانی پور رئیس اسبق کانون وکال علت وجودی ماده ۱۸۷را کسانی دانست که 

نمی توانستند در امتحانات کانون وکال شرکت کنند یا قبول نمی شدند و گفت: 

1-www.vekalatonline.ir/laws/5819
2-www.isna.ir/news/8303-01211
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ایــن افراد به تشــکیالت قوه ی اجرایی فشــار آوردند و با کمال تأســف در دولت 
اصالحات که ما هیچ وقت دولت اصالحات را نمی بخشیم، پروانه وکالت گرفتند. 
این افراد عمدتاً اساتید دانشگاه و کارمند بودند نه کسانی که در انتظار شغل باشند.۱

تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم موجب برگشت وضعیت نهاد وکالت به دوران قبل 
از الیحه استقالل کانون وکال مصوب ۱333 و کم رنگ شدن نقش کانون های وکال شد.

مرکز فوق ابتدای تأســیس با نام »مرکز امور مشــاوران حقوقی، وکال و کارشناســان قوه  
قضاییه« کار خود را آغاز نمود اما در پی درخواست مورخ شش مرداد ۱3۸۸ رئیس مرکز 
فوق از ریاست وقت قوه قضاییه و موافقت مورخ هیجده مرداد ۱3۸۸ هاشمی شاهرودی 
رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان »کانون ملی مشــاوران حقوقی، وکال و کارشناســان« 
و به تبع آن دفاتر اســتانی آن مرکز نیز به عنوان »کانون محلی مشــاوران حقوقی، وکال 

و کارشناسان« تغیری نام دادند )روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۱ مورخ ۲۱ مرداد ۱3۸۸(. 

شرح وظایف کانون ملی مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان که در ذیل معاونت قضایی 
قوه قضاییه تشکیل گردیده به قرار زیر می باشد:

الف:انجام بررسی های کارشناسی و جمع آوری اطالعات الزم از سراسر کشور در 
خصوص تعینی تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.
برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان. ب: 

نظارت و پیگریی نســبت به عملکرد مشــاوران حقوقی، وکال و کارشناســان  ج: 
به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچننی بررسی وضعیت   
و عملکرد مشاوران حقوقی، وکال پایه ۲ که حائز شرایط ارتقاء به درجه باالتری 

می باشند.
شناســایی افراد کــم بضاعت و نیازمند بــه خدمات قضایــی و ارجاع امر به  د:  

مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه.  
بررســی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و   ه: 

کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می باشند و یا متقاضیان 
واجد سوابق قضایی.

نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان. و: 
انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه  ز: 

۱و ۲ و کارشناسی.
برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت کنندگان پروانه  ح: 

1-www.khabaronline.ir/news/153173
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مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.
کانون مشــاوران حقوقی، وکال و کارشناســان با دور زدن کانون وکال و نابودی استقالل 
وکالــت در ایــران و با تزریق هزاران وکیل و کارشــناس فاقد صالحیت علمی به جامعه 

وکالت، گام مهمی در راه نابودی استقالل کانون وکال برداشت.
تردیدی نیســت که بند »د« را برای توجیه تشکیل این مرکز یا کانون قرار داده اند وگرنه 
رؤســای قوه قضاییه دل شان به حال افراد کم  بضاعت نسوخته است که چننی تشکیالت 

عریض و طویلی برای آن ها تأسیس کنند. 
بر اساس آینی نامه های اجرایی که از سوی رئیس وقت قوه قضاییه تصویب و ابالغ گردید 
به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتی اقدام به تأسیس کانون های وکالی 

محلی نمودند. 
مرکز مشاوران قوه قضاییه برخالف قواننی نظام والیی هر سال اقدام به جذب نریو کرد به 
نحوی که حتی بعد از اتمام برنامه سوم توسعه هم این جذب نریو ادامه داشت تا جا یی 
 که صدای کانون های وکال هم بلند شد.کانون های وکال معتقد بودند جذب مجدد وکیل 
توسط قوه قضاییه بعد از پایان برنامه  سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچننی 
قانون گذار در برنامه  چهارم هرکجا خواسته ضابطه ای را از برنامه  سوم ادامه دهد، صریحًا 
آن را ذکر کرده است ، اما در باره ی ماده ۱۸۷ چننی کاری نکرده است. در برنامه  پنجم و 

ششم هم چننی چیزی نیامده است.
در حایل که فارغ التحصیالن حقوق پشت سد آزمون های استخدامی، وکالت، سردفرتی 
و قضاوت گری کرده اند و نرخ بیکاری بیســت و شــش درصدی را تجربه می کنند، مرکز 
مشــاوران قوه قضاییه که پیش تر ادعا می شــد به منظور جذب حداکثری حقوقدانان و 
فارغ التحصیالن جوان رشــته ی حقوق تأســیس شده، برای قضات بازنشسته و اعضای 

هیأت علمی درآمدزایی جدید تدارک دید.
این مرکز طی اطالعیه ای خرب از »ثبت نام جهت تشــکیل یا عضویت در مراکز مشــاوره 
خانواده« داد  که در آن به جذب اختصاصی و بدون آزمون »قضات بازنشسته« »اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه« و »مشــاوران خانواده فعال در دادگسرتی ها در صورت نداشنت 
رابطه استخدامی« به منظور اعطای »پروانه مشاوره خانواده« در حوزه های روان شناختی، 
مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی-مذهبی و »مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده« 

خواهد پرداخت.
این مرکز طی اطالعیه ای خرب از »ثبت نام جهت تشــکیل یا عضویت در مراکز مشــاوره 
خانــواده« داد. ایــن مراکز به جــذب اختصاصی و بدون آزمون »قضات بازنشســته«، 
»اعضای هیأت علمی دانشگاه« و »مشاوران خانواده فعال در دادگسرتی ها در صورت 
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نداشــنت رابطه استخدامی« خواهند پرداخت. این مرکز به افراد یادشده »پروانه مشاوره 
خانواده« در حوزه های روان شــناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی-مذهبی و 

»مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده« اعطا می کند.
این جذب از بنی دانش آموختگان رشــته های مطالعات خانواده، مشــاوره، روانپزشکی، 
روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمی صورت پذیرفت 
و مراکز مشاوره خانواده با ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طالق توافقی، دعاوی 

خانواده یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجع می شود اقدام می کنند.
در این طرح، بناست که نهصد و چهل و یک مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور تأسیس 
شــود که حضور حداقل سه عضو مشاور روانشناســی، مددکاری و حقوقی و مذهبی در 
هریک از آن ها الزامی است و برای تأمنی این نریوها باید تقریبا برای سه هزار نفر پروانه 

صادر شود.۱
جندقی کرمانی  پور رئیس اسبق کانون وکالی مرکز نیز در مورد وکالی پذیرش شده توسط 

قوه قضاییه می گوید: 
بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکال از ادب، نظم و سواد و معلومات بیش تری 
برخوردارند وکالی کانون ها یا ماده ۱۸۷ قوه قضاییه. کدام ســربار دولت هســتند. 
کانون ها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کالنی را 

خرج می کنند که معلوم نیست از کجاست.۲
علــی  مندنی پور رئیس ســابق اتحادیه سراســری کانون های وکال )اســکودا( می گوید: 

»وکالی ۱۸۷ دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده اند.«3
هاشمی شاهرودی نه تنها به اعرتاضات توجهی نکرد بلکه به فعالیت های غریقانونی »مرکز 

مشاوران« در زمینه پذیرش داوطلبان و برگزاری آزمون تحرک جدیدی بخشید. 
کانــون وکالی دادگســرتی مرکــز در تاریــخ  ســی و یــک خــرداد ۱3۸۸نامــه ای برای 
هاشمی شاهرودی فرستاد و خواستار توقف فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینه ی برگزاری 
آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشــاوره حقوقی شــد. این کانون همچننی از رئیس قوه 
قضاییه خواست مسئول مرکز مشاوران را وادار کند که از به کاربردن نام های »کانون ملی 
مشاوران و وکال« و یا »کانون محلی مشاوران« که بر پایه ی قانون استقالل کانون وکالی 
دادگســرتی و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگســرتی مختص کانون های وکالست 

اکیداً خودداری کند.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/11/1887060
2-www.mehrnews.com/news/2213413
3-www.mehrnews.com/news/2213413
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علی نجفی توانا رئیس ســابق کانون وکالی دادگســرتی مرکز در مورد این مرکز در بهمن 
۱3۹۵ گفت:

اگر ما درست عمل می کردیم ماده ۱۸۷ تدوین و تصویب نمی شد و امروز این نهاد 
موازی این گونه موجب تخریب اعتبار و حیثیت نهاد وکالت نمی شد. ما مقصریم که 
در واکنش معاوضه کاری کردیم. وقتی مدیریت را می پذیریم بایستی سینه را در مقابل 
تری قرار دهیم. وقتی هجمه شد باید جواب دهیم. وقتی توهنی شد باید مقابله کنیم. 
وقتی این اقدام صورت گرفت ساکت نشستیم و چیزی نگفتیم تا آرام آرام این نهال 
بدخیم در زمینی خوش خیم به گونه ای ریشه دواند که صاحبان اصلی این گلستان، 
آن را شــبیه ویرانه ای دیدند که امروز من و شــما در غم از دست دادن  آن نشستیم و 

چاره جویی می کنیم.۱
اما تأسف دیرهنگام دردی را درمان نکرد و نمی کند و قوه قضاییه به تجاوزات خود به 
حیطه وکال همچنان ادامه می دهد. در مردادماه ۱3۹۶ عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور 
مشــاوران و کارشناسان قوه  قضاییه طی مصاحبه ای اعالم کرد که این مرکز قصد دارد از 
طریق برگزاری آزمون با اخذ مجوز از قوه  قضاییه نســبت به جذب دو هزار نفر کارآموز 

وکالت اقدام کند.
وی در این گفتگو  گفت: 

در آزمون های ما تعداد افرادی که شرکت می کنند تقریباً زیاد است. به عنوان مثال در 
آخرین آزمونی که در ســال ۱3۹۲برای وکالت برگزار کردیم حدود چهل و پنج هزار 
نفر شرکت کردند. همچننی برای کارشناسی هم حدودچهل و پنج هزارنفر در سال 
۱3۹3ثبت نام و شــرکت کرده بودند که در این آزمون ها مجموعاً حدود دوهزار نفر 
برای وکال و حدود دوهزار نفر برای کارشناســان پذیرش انجام شــد. امسال هم که 

آزمون وکالت برگزار شود چیزی حدود دوهزار نفر پذیرش وکیل خواهیم داشت.۲
روشــن اســت که چنانچه قوه قضاییه قصد داشــت کمبود کارآموز وکالت را مرتفع کند 
می توانست به گونه ای دیگری رفتار کند. با توجه به این که تعینی میزان ظرفیت کارآموزی 
وکالــت بــر عهده کمیته ای )با تفوق عــددی نمایندگان قوه  قضاییه( می باشــد، این قوه  
می توانست از طریق نمایندگان خود در کمیته مزبور، هر تعداد کارآموز که مناسب می داند 
به تصویب رسانده، تعینی ظرفیت نمایند تا توسط کانون های وکالی دادگسرتی پذیرش 

شوند. 
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکال،  کارشناســان و مشــاوران خانواده قوه قضاییه به 

1-www.isna.ir/news/95111812065
۲-روزنامه میزان ۹ مرداد ۱3۹۶. 
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منظور تشریح جزئیات »آزمون وکالت مرکز وکالی قوه قضاییه« اظهار کرد: 
مطابــق آینی نامه اجرایــی، مرکز وکالی قوه  قضاییه مکلف اســت آزمون های خود را به 

صورت ساالنه برگزار کند که الزم بود در این راستا، مقدماتی سرپی شود. 
طبق تأکیدات رئیس قوه قضاییه  مبنی بر این که جذب وکیل و کارشناس باید مبتنی بر 
نیازســنجی صورت گرید، این نیازسنجی ها صورت گرفت و گزارش آن به هیأت نظارت 

مرکز ارائه و مجوزات الزم نیز اخذ شد.
وی بــه تفاوت هــای اصلــی آزمــون وکالــت این مرکز با ســال های گذشــته اشــاره کرد 
و گفت: »اولنی تفاوت اصلی این اســت که اساســا شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی 

ذکر نشده است و بار احراز داشنت شرایط پروانه وکالت را بر دوش داوطلبان گذاشتیم.«
بهادری جهرمی با بیان این که پیش بینی می شــود چیزی حدود هفتاد هزار نفر در آزمون 
وکالت مرکز وکالی قوه  قضاییه نام نویســی کنند افزود: »روایل که در آزمون های وکالت 
در سال های گذشته داشتیم این بود که شرط شرکت در آزمون داشنت کارت پایان خدمت 
یا معافیت دائم از خدمت سربازی برای آقایان بود اما در سال جاری این هدیه را برای 
آقایان داشتیم که شرکت در آزمون را منوط به داشنت کارت پایان خدمت و معافیت دائم 
ذکر نکردیم. البته مشمول نباید غایب باشد و برای دریافت پروانه وکالت یا باید معافیت 
دائــم یــا کارت پایان خدمت ارائه کند، البته در این خصوص نیز مذاکراتی با ســتاد کل 
نریو های مســلح انجام شــده و برنامه ویژه ای برای کسانی که امسال کارت پایان خدمت 

ندارند خواهیم داشت.«
وی با اشــاره به یکی دیگر از تفاوت های آزمون وکالت ســال جاری با سال های گذشته 
اظهار کرد: »در ســال های گذشــته ارائه مدرک لیسانس ضروری بود البته داشنت شرایط 
اخذ پروانه وکالت برای هرکس ضروری است اما نه الزامًا در مرحله آزمون بلکه در مرحله 
کارآموزی احراز خواهیم کرد؛ چرا که از حاال تا مرحله کارآموزی چندین ماه فرصت برای 

انجام این کار است.« ۱
حتی صدای »جمعیت اسالمی وکالی دادگسرتی« نیز از این بی قانونی درآمد و در نامه  

به الریجانی نوشت: 
برگزاری این آزمون، اواًل برخالف مقررات قانونی و ثانیاً برخالف مصالح جامعه 
حقوقی کشور می باشد... ماده ۵۹ قانون خدمات جامعه ایثارگران نیز گرچه در برنامه 
ششم توســعه اصالح گردید، اما صرفاً نظر به افزایش سهمیه بیست و پنج درصدی 
پذیرش ایثارگران به سی درصد توسط مراکز متعدد و مرتبط به امور حقوقی داشته و 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/17/2092938
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هرگز ناظر بر تجویز برگزاری آزمون برای مرکز امور مشاوران نبوده است.۱
موریس دنبی کاپیتورن نماینده ویژه ســازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشــر در ایران 
در گزارش خود که در مهرماه ۱3۸۰ انتشــار یافت در مورد راه اندازی مرکز مشــاوران ابراز 

نگرانی کرد. در بند ۴۵ این گزارش آمده بود: 
توجــه نماینده ی ویژه اخریاً به چکیده مطلبی از روزنامه جمهوری اســالمی مورخ 
بیســت و شش نوامرب ۱۹۹۸ جلب شد که می نویسد مجلس تصویب کرده که قوه ی 
قضاییه اختیار دارد صالحیت فارغ التحصیالن رشته حقوق را برای دریافت پروانه 
وکالت تأیید کند. چون کانون وکال نمی تواند زیر سلطه ی قوه قضاییه قرار گرفته باشد، 
این مصوبه به روشــنی خالف هنجارهای بنی المللی برای تضمنی استقالل کانون 

است و به شهرت این سازمان نود ساله ایرانی هم زیان وارد می سازد. 
در بهمن ماه ۱3۹۷ براساس آینی نامه اجرای ماده ۱۸۷ که به تصویب الریجانی رسید نام 
این نهاد از مرکز مشاوران حقوقی به مرکز وکال قوه قضاییه تغیری یافت تا بر ادامه ی رفتار 

خالف قانون خود پافشاری کنند. 

نهادهایپرقدرت،حامیمرکزمشاورانقوهقضاییه
مرکز مشاوران قوه قضاییه از آن جایی که به دستگاه قضایی نزدیک است و زیرنظر مستقیم 
آن کار می کند مورد پشتیبانی جناح »اصول گرا« نظام است درحایل که کانون های وکال، 
به ویژه کانون مرکز، بیشرت زیر نفوذ جناح های »اعتدال گرا« و »اصالح طلب« هستند. به 

همنی دلیل مرکز مشاوران از حمایت شورای نگهبان نیز برخوردار است. 
پس از اینکه مرکز مشــاوران قوه قضاییه بدون توجه بــه اعرتاض های کانون های وکال و 
برخالف قواننی برای چندمنی بار اقدام به اعالم پذیرش نریو کرد ،کانون وکال به صادق 
الریجانی نامه ای سرگشاده نوشته و درخواست کردند که آزمون برگزار نشود. از آن جایی 
که در بخشی از این نامه رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان »غری قابل توجیه« 

قلمداد شده بود، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به میدان آمده و اعالم کرد: 
معیار شــورای نگهبان، در بررســی طرح ها و لوایح مصوب مجلس، شــرع مبنی و 
قانون اساسی است. بدیهی است مالحظات و سالیق مجامع و تشکل های صنفی 
نمی تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون 
وکال که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع 

قانونی این گونه اظهار نظر  کند. ۲ 

1-www.isna.ir/news/96060401992
2-www.mehrnews.com/news/2213413
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دیوان عدالت اداری که رئیس آن توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شود و یکسره در 
خدمت دستگاه قضایی است یکی از نهادهایی است که از طریق مصوبات آن دشمنان 
استقالل کانون وکال به تضعیف آن مشغول هستند. با حمایت قوه قضاییه و شورای نگهبان 
مرکز مشــاوران قوه قضاییه به نهادی تبدیل شــد که تعداد »وکالی« آن بیش از وکالی 

عضو کانون وکال است. 

موفقیتقوهقضاییهوعقبنشینیمداومکانونوکال
کانون وکال که از ابتدا قصد همکاری با دســتگاه قضایی و نظام والیی را داشــت، قدم 
به قدم مجبور به عقب نشینی شد. نشست اعضای هیأت رئیسه کانون وکال پس از ابالغ 

آینی نامه جدید به روشنی این عقب نشینی و استیصال را نشان می دهد:

بهمن کشاور:   
-اواًل دائمی شــدن ماده  ۱۸۷ به اعتبار بند »چ«... ثانیاً در این آینی  نامه، مشــاور، 
وکیل پایه  یک و پایه  دو و کارآموز را دربرمی گرید. مؤسسه  مشاوره  حقوقی نیز داریم 
کــه در جایــی غری از مکان ثبت  شــده  اش حق کار ندارد. آینی  نامه مســئله  تمرکز را 
نیــز در نظر گرفته اســت. بحث دریافت حق عضویت و مالیــات نیز که االن تقریبًا 
مسکوت است این جا رسمی می شود. این آینی  نامه باعث می  شود که دکان محدود 
مرکز مشاوران به دکانی شش دانگ تبدیل شود. توجه کنید که هر مسئله ای که درگری 
پول بشود، بعداً برخورد با آن بسیار دشوار و سخت خواهد شد. ما ممنوع کرده بودیم 
که وکال با اعضای مرکز مشاوران پرونده بگریند. االن طبق این آینی  نامه اعضای مرکز 
مشاوران نمی  توانند با وکال دادگسرتی کار کنند. یعنی در حال حذف کانون های وکال 
دادگسرتی هستند. این آینی  نامه شخصیت حقوقی مستقلی نیز تشکیل داده است که 
مبنای حقوقی اش مشخص نیست. به نظرم ما باید اعضای مرکز مشاوران را به کانون 

بیاوریم و طرح الحاق را پیش بربیم.

عیسی امینی:   
- ما را به جایی می  برند که خواهش کنیم آنان به ما ملحق شوند.

جعفر کوشا:  
- وقتی رئیس اسکودا با رئیس مرکز مشاوران عکس می اندازند، یعنی متوجه نیستیم 
که آن ها در حال فریب دادن ما هســتند. هدف اینان این اســت که تعداد اعضای 
مرکز مشــاوران را باال بربند. من به این اقدام رئیس اســکودا و به حضور در آنجا و 
عکس گرفنت که عقب  نشینی بود اعرتاض کرده ام. ما در بدنه  کانون سیاست گذارى 
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و آینده نگری نداریم و بعداً متوجه می شویم که فریب خورده ایم. وقتی مسئوالن قوه  
قضاییه عوض می شوند برخى از مشاوران و معاونان شان اقداماتی عجیب می کنند. با 
این که رئیس مرکز امور مشاوران از این آینی نامه آگاه بود، هرگز نگفت که می خواهند 
هر سال آزمون برگزار کنند. می خواهند مرکز مشاوران را قوی کنند تا در صورت ادغام 

در انتخابات کانون پریوز شوند.  به نظرم باید با رئیس قوه جلسه ای بگذاریم.

سیدمحمد جندقی کرمانی پور:  
-قباًل در جلســه ای که در اتحادیه داشتیم اکثریت رأی دادند که گروهی که در پنج 
سال اول وارد مرکز مشاوران شده اند با کانون ادغام بشوند. قرار شد دکرت شهبازی نیا 
مسئله را پیگریی کنند و در مرحله  دوم افرادی که پس از پنج سال آنجا پروانه گرفته اند 
با شــرایطی به ایشان پروانه بدهیم. طرف مقابل دید که کانون ها مسئله را به تعویق 
می اندازند و نهایتاً این آینی نامه را وضع کردند. تفکر تضعیف کانون از اول انقالب 

بود. تا زمانی که این تفکر تغیری پیدا نکند چیزی درست نخواهد شد. 

مرتضی شهبازی نیا:  
به نظرم باید دو کار بکنیم. اواًل راهکارهای حقوقی را بررسی کنیم که آیا می  توانیم 
تأثریی روی آن از لحاظ حقوقی بگذاریم یا نه؟ راه دیوان عدالت که بســته اســت. 
مجلس نیز که به مصوبات قوه  قضاییه ورود نمی کند. مســئله ای نیز از قبل مطرح 
بود که رئیس قوه نمی تواند آینی  نامه وضع کند، ویل بیست سال پیش شورای نگهبان 
در این باره عقب  نشینی کرد. شاید بهرت باشد که کار  گروهی ایجاد بشود تا آینی  نامه را 
بررسی کند. دوم مسئله  سیاست است. باید یک سیاست درازمدت داشته باشم. ادامه  
این آینی  نامه آسیب جدی  تری دارد. اگر ما این ماجرا را در این دوره حل نکنیم، بعدًا 
حلش دشوار خواهد بود. این آینی  نامه هر قدر ادامه دار بشود، چون بر تعداد اعضای 
مرکز مشاوران افزوده خواهد شد، حل مشکل سخت تر می شود و سفره  وکال را نیز 
محدود می کند. باید طرحی دو فوریتی به مجلس بدهیم تا مرکز مشاوران به ما ملحق 

شوند. چون من امیدی ندارم که با تیم فعلی قوه  قضاییه مسئله حل بشود.  

میرتا ضرابی: 
باید ببینیم که درباره  پیشنهاد الحاق مرکز مشاوران با کانون چه سیاستی داریم؟ پنج 
سال دیگر ایشان بیش تر از ما خواهند شد. تصور این مسئله برای من به عنوان عضو 
هیأت  مدیره ســخت اســت ویل اگر می خواهیم اجرایی  اش بکنیم، یک بار برای 

همیشه باید در این باره تصمیم بگرییم.

عیسی امینی: 
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اراده  جامعه  وکالت مبنی بر الحاق در همه  دوره  ها بوده است و االن مرکز مشاوران 
می  خواهد تعداد اعضایش را باال بربد تا در صورت الحاق در انتخابات کانون تأثری 
بگذارند. االن به دنبال مصادره و هویت ما هستند و من شدیداً اعرتاض و پیگریی 

خواهم نمود.

کامران آقایی: 
سه تن از دوستان مرتبط با مرکز مشاوران چند نکته به من گفتند. یکی این که مرکز 
قصد جدی برای برگزاری آزمون دارد و قصد دوم شان این است که تعداد را بسیار 
باال بگریند. اولنی پیشــنهادم این است که رایزنی بشود که این اتفاق عاجل نیفتد. 
یعنی به زودی نتوانند آزمون برگزار کنند. باید با خود رئیس مرکز نیز صحبت کنیم. 
نکته   بعدی این است که همان  طوری که گفتم مرکز از حیث اداری و مایل برای قوه  
قضاییه مشکل به وجود آورده است. بهرت است که در قالب الحاق، ایشان را بپذیریم، 

ویل بگوییم که باید در قالب کانون وکال مسئله مدیریت شود.

سید مهدی حجتی: 
برنامه ی بلعیدن کانون توســط مرکز مشــاوران از قبل بوده اســت و االن به صورت 
غریمستقیم و با این آینی نامه در حال پیش رفنت است. کانون کارشناسان همنی دغدغه  
مــا را دارد… نکته  بعدی بحث ســلب صالحیت از دیوان عدالت اداری اســت. 
یعنی اگر عضوی را تعقیب انتظامی کنند، تصمیمشان در دیوان عدالت اداری قابل  

اعرتاض نخواهد بود.

عیسی امینی: 
جالب است که تصمیمات کانون وکال در دادگاه انتظامی قضات قابل  بررسی است 

ویل تصمیمات ایشان قابل  رسیدگی در هیچ کجا نیست...۱

دانشآموختگاندانشگاهامامصادق
دشمنانکانونوکال

تالش برای نابودی اســتقالل کانون وکال از دانشــگاه امام صادق یکی از مراکز اصلی 
کادرسازی نظام اسالمی هدایت می شود. 

عیسی امینی رئیس کانون وکالی مرکز هرچند تالش بسیاری به خرج می دهد تا موضوع 
را کم اهمیت جلوه دهد اما از خالل گفته هایش مشخص شود که »محفل« یادشده تا کجا 

قدرتمند است. او می گوید:

1-khouzestanbar.ir/sama-portal/index.php?Quotes/ViewQuote/id/2554
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ریشــه تخریب در عدم باور به نهاد های مدنی نهفته اســت. البته ممکن اســت با 
نهاد های مدنی دیگر هم همنی رفتار بشود، ویل این ها ظرفیت تحمل وجود نهاد های 
مدنی را ندارند. در حایل که در تمام دنیا از از این نهاد های مدنی در حفظ منافع 

ملی شان استفاده می کنند. 
بنده ضمن احرتام زیاد به دانشگاه امام صادق و خصوصاً اکثریت قریب به اتفاق وکال 
و حقوقدانان با سواد و متفکری که از ان دانشگاه فارغ التحصیل شدند باید عرض 
کنم در دو سال اخری یک گروه محدود و متحد چندنفره محفلی فارغ التحصیالن آن 
شکل گرفته است که ارتباطی به دانشگاه ندارد در همه جا و در پریامون حاشیه های 
نهاد وکالت و دگرگونی آن دیده می شوند و شاید با مالحظه بخش های مختلف، 
یکــی از علل و دغدغه ها باشــند؛ در مرکز پژوهش هــای مجلس، کمپنی های ضد 
استقالل کانون، بعضی از برنامه های هدفمند تلویزیون، برخی از ارکان مجلس، سایر 
مراکز و یا حتی ظاهر و غری ظاهر در داخل و خارج صنف که به دنبال تضعیف نهاد 
مدنی و ایجاد چالش برای نهاد وکالت و سلطه هستند که نه تنها امکان پذیر نبوده 
و به نفع کشور و خودشان نزد تاریخ حقوق نیز نیست بلکه اتحاد، هوشیاری زیاد و 

توجه صنف و مقامات دلسوز را می طلبد.
به طور مثال آن ها رفتند در مرکز پژوهش ها و طرح جامع را نوشــتند. در کمیســیون 
مجلس به شخصی به ناحق تهمت زدند و به نام من ثبت کردند. در حایل که این 
بنده خدا پروانه اش را مطابق قانون، ده سال پیش گرفته بود و از همان جا تخریب 
را بردند در صدا و سیما )در برنامه پایش(، در بحث هایی که اخریاً در کنار نهاد های 
موازی ساخته می شود. همه این ها را که کنار هم می چینم، تضعیف نهاد اصلی در آن 
به چشم می خورد. من از بزرگان دانشگاه های مختلف کشور انتظار دارم که بیایید 
خرد را مبنا قرار دهیم و به توسعه نهاد های مدنی کشور کمک کنیم تا آن ها بتوانند به 

یاری مردم و نظام برسند؛ دقیقاً همان کاری که دنیا دارد انجام می دهد.۱
دانش آموختگان دانشگاه امام صادق به همراه دکرت علی غالمی، رئیس دانشکده حقوق 
دانشــگاه امــام صــادق در جریان انتخابات ریاســت جمهــوری ۱3۹۶ از جمله  حامیان 

سید ابراهیم رئیسی یکی از بزرگرتین جنایتکاران علیه بشریت بودند. 
انتخاب هادی طحان نظیف در کنار محمد دهقان رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی 
استان تهران، معاونت سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور، و حسن صادقی مقدم بازجو 
و شکنجه گر دهه ی شصت به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان وضعیت را برای 

کانون وکال به مراتب سخت تر می کند. 

1-www.tabnak.ir/fa/news/911262
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هادی طحان  نظیف متولد ۱3۶۱، دشمن  شناخته شده ی کانون وکالست و مسئولیت های 
زیر را داشته است: معاونت آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبری شورای 
دانشــگاه امام صادق، دبری هیأت  رئیسه دانشــگاه امام صادق، عضو هیأت  علمی گروه 
حقــوق عمومی و بنی الملل دانشــکده حقوق دانشــگاه امام صــادق، دبری گروه حقوق 
عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبری داخلی جلسه شورای نگهبان، مشاور 
معاون اجرایی و امور انتخابات شــورای نگهبان، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای 
نگهبان، عضو شــورای کارشناسی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، عضو کمیته علمی و 
راهربدی دفرت حقوق بشر و شهروندی اسالمی، مدیر گروه حقوق اجتماعی-فرهنگی مرکز 
تحقیقات شورای نگهبان، کارشناس و مشاور حقوقی »هیأت بررسی و تطبیق مصوبات 
دولت با قواننی« مجلس شورای اسالمی، کارشناس گروه حقوق عمومی دفرت مطالعات 
حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اســالمی، کارشــناس و پژوهشگر پژوهشکده 
شورای نگهبان از سال ۱3۸۸تاکنون، همکاری با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست 
جمهوری، همکاری با دبریخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام، دبری کمیته فرهنگی-

اجتماعی مرکز بررســی های اســرتاتژیک ریاســت جمهوری، نماینده دانشکده حقوق 
در گروه معارف اسالمی دانشگاه امام صادق، عضویت در هیأت اندیشه ورز سازمان بسیج 
حقوقدانان، عضو حقیقی کمســیون آموزشی دانشگاه امام صادق، عضویت در کارگروه 

بازنگری دروس رشته معارف اسالمی و حقوق. 

قدرتگرییبیشازپیشمرکزامورمشاوراندردورانرئیسی
بررسی سوابق رؤسای مرکز امور مشاوران که توسط رئیس قوه قضاییه و نه به رأی وکال 

و کارشناسان عضو این مرکز منصوب می شوند، ماهیت آن را روشن می کند. 
ســید ابراهیم رئیســی طی حکمی علی بهادری جهرمی را به ریاست مرکز امور مشاوران 
حقوقــی، وکال و کارشناســان قوه قضاییه منصــوب کرد. علــی بهادری جهرمی پیش از 
این مسئولیت هایی همچون ریاست ســازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در 
پژوهشکده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز 
تحقیقات اســرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش های 

مجلس و سازمان اوقاف و امور خرییه کشور را در کارنامه کاری خود دارد.۱
وی در مراسم معارفه خود در مورد چگونگی وکیل شدن اش گفت: 

به واسطه مسئولیتم در بسیج وکال سعی کردم مزه آزمون و وکالت را بچشم من قصد 
وکالت نداشــته و ندارم و هدفم از گرفنت پروانه وکالت آشــنایی با همه دردهای این 

1-www.isna.ir/news/98021709011
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حوزه بود. 
وی همچننی در مورد نهادی که وجودش غریقانونی است گفت:  

مرکز ظرفیت عظیم و معقویل در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید به نام و تراز اول 
کشور پروانه خود را از این جا گرفتند. 

بهادری در جلسه ی معارفه اش همچننی با اشاره به این که خودش هم در آزمون مرکز امور 
مشــاوران و وکالی قوه قضاییه شــرکت کرده و پذیرفته شده است، گفت: »ذره ای شک 

نکنید که در کوتاه مدت وکال افتخار خواهند کرد که پروانه خود را از این مرکز بگریند.«۱
او سپس در رابطه با پیشنهاد ادغام این مرکز با کانون وکالی دادگسرتی شمشری را از رو 

بست و گفت: 
هــر روز از هیــأت مدیره کانون وکال می خواهنــد با ما مذاکره کنند اما من این را تا 
زمانی که شأن وکالی مرکز حفظ نشود، نمی پذیرم و زمانی پای میز مذاکره می رویم 

که به رسمیت شناخته شویم.۲
جلوتر که رفتند او در شهریور ۱3۹۸ گفت: 

صراحتــاً اعالم می کنم کــه مرکز وکال متقاضی هیچ نوع ادغــام و الحاق به هیچ 
شــیوه ای نیســت زیرا خدمات حقوقی و قضایی به قدری اســت که نیاز به این کار 

نباشد لذا  کسی اتهامی را در این خصوص به مرکز وارد نکند.3
او  گســتاخی را به جایی رســاند که حتی مدعی شــد کانون وکال نهادی موازی با مرکز 

مشاوران است.
تالش برای تضعیف هرچه بیش تر  کانون وکال و قدرت بخشیدن به مرکز مشاوران، هنگام 
دعوت از وکال برای شرکت نشست با سید  ابراهیم رئیسی خود را بیش از قبل نشان داد. 
رئیس کانون وکال در نامه ای به مرتضی بختیاری رئیس حوزه ی ریاست قوه قضاییه نسبت 

به میزبانی جلسه توسط مرکز مشاوران اعرتاض کرد. در نامه ی او آمده بود:
... به موجب نامه شماره... مورخ بیست و یک فروردین ۱3۹۸ درخواست مالقات و 
دیدار مدیران کانون های وکالی دادگسرتی با ریاست محرتم قوه را تقدیم که حسب 
اطالع، ریاست محرتم قوه نیز با این درخواست موافقت نموده است. لیکن پس از 
پایان وقت اداری روز چهارشنبه هشتم خرداد ۱3۹۸، پیامکی از سوی رئیس محرتم 
مرکز مشاوران قوه قضاییه به مدیران نهاد وکالت واصل  گردید که حاکی از میزبانی 
جلسه هم اندیشی توسط آن مرکز مشاوران و با حضور ریاست محرتم قوه قضاییه و 

۱-روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ اردیبهشت ۱3۹۸. 
2-www.isna.ir/news/98032612289/
3-www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/17/2092938
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دعوت از طریق پیامک است...۱
بختیاری و رئیسی می کوشیدند نشان دهند که اهمیت مرکز مشاوران قوه قضاییه برای آن ها 

بیش تر است و در صدد تقویت هرچه بیش تر آن هستند. 
علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه در فرم وکالت جدیدی که طراحی 
کرده، وکالی این مرکز را برخالف قانون، ملزم به پرداخت پنج درصد از حق الوکاله برای 
هزینه های جاری مرکز کرده است؛ در حایل که مرکز وکالی قوه قضاییه، بخشی از یک  
نهاد حاکمیتی است و نمی تواند بدون مصوبه قانونی و پیش بینی در قانون بودجه ساالنه 

کشور، منبعی تازه برای درآمد های خود ایجاد کند.
یک وکیل عضو مرکز به ایران وایر می گوید: 

در فرم های وکالت پیشنی مرکز وکالی قوه قضاییه، همچون فرم های وکالت کانون 
وکال و بر اساس قانون، وکال موظف بودند پنج درصد از مبلغ حق الوکاله را به عنوان 
علی الحساب مالیاتی با خرید تمربمالیاتی پرداخت کنند. در فرم وکالت جدید مرکز 
وکالی قوه قضایه که یک هفته است در اختیار وکالی مرکز قرار گرفته است، وکال 
مکلف می شوند عالوه بر پنج درصد علی الحساب مالیاتی، پنج درصد دیگر هم از 

حق الوکاله خود را به حساب قوه قضاییه برپدازند. 
این وکیل اضافه می کند: 

اگر یادتان باشــد در جریان افشای شصت و سه حسابی که شیخ صادق الریجانی، 
رئیس پیشنی قوه قضاییه به نام خودش باز کرده بود، گفته شد که از سود بانکی این 
حساب ها برای پرداخت حقوق و مزایای قضات استفاده  شده است. اکنون به نظر 
می رسد برای پرداخت این مزایا، وکالی قوه را به پرداخت غریقانونی ملزم کرده اند. 
به گفته وکیل عضو مرکز، درحایل که »غالمحســنی اســماعیلی« سخنگوی قوه قضاییه 
می گوید این قوه در برخورد با مفسدان اقتصادی جدی است، فرم جدید وکالت مرکز، 
متضمن فساد و غریقانونی است: »با بیست و سه هزار وکیل مرکز و میانگنی حق الوکاله 
اعالمی )نه واقعی( ماهانه دو میلیون تومان، پرداخت پنج درصد از حق الوکاله به عنوان 
ســهم مرکز، یعنی ماهانه دو میلیارد و ســیصد میلیون تومان درآمد غریقانونی برای مرکز 

وکالی قوه قضاییه که معلوم هم نیست صرف چه کاری می شود.« 
بنا بر برخی خربها، در شرایطی که حساب های قوه قضاییه به پنج حساب تقلیل یافته است، 
تالش برای جربان کسری درآمد ناشی از دست دادن سود حساب های بسته شده تنها به 
دریافت غریقانونی پنج درصد از حق الوکاله وکالی مرکز ختم نمی شــود. در همه پرونده 
قضایی، فردی یا طرفی که محکوم می شود باید عالوه بر هزینه های دادرسی، در مرحله 

1-www.farsnews.com/news/13980311000432
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اجرای حکم هم نیم عشر، یعنی پنج درصد از کل مبلغ محکومیت را به حساب قوه قضاییه 
پرداخت کند.

به گفته وکیل مرکز در پرونده سال های گذشته، موارد زیادی هست که این مبلغ پرداخت 
نشده است چون پیش تر، قوه قضاییه اهمیتی به دریافت آن نیم عشر نمی داد: »اما اکنون 
نزدیک به دو هفته است که شماره موبایل همه محکومانی که این پنج درصد را به قوه 
قضاییه بدهکار هســتند توقیف کرده اند تا این افراد ناچار شــوند به دایره اجرای احکام 
مراجعه کنند و بدهی خود را پرداخت کنند. دو هفته اســت مقابل دوایر اجرای احکام 
خیلی شلوغ شده است. حتی موبایل کسانی که باهم سازش کرده اند، مثاًل زوجی که از 
طالق منصرف شده و پرونده مختومه شده است توقیف شده تا به صرف صدور اجراییه، 

پنج درصد نیم عشر را پرداخت کنند.«
ایرادهای قانونی فرم وکالت جدید مرکز وکالی قوه قضاییه، تنها به این دریافت غریقانونی 
ختم نمی شود. برابر با مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آینی دادرسی مدنی، طرفنی یک قرارداد، از 
جمله قرارداد وکالت، مختار هستند که در قراردادهای شان در مورد داشنت یا نداشنت داور 
و تعینی داور موردنظر توافق کنند اما این اصل قانونی هم در فرم جدید وکالت مرکز نقض 
شده است: »در فرم جدید، این بند هم قید شده است که مرکز وکالی قوه، داور الزامی و 
اجباری بنی وکیل و موکل خواهد بود؛ این بند هم خالف قانون است که داوری قراردادها 
را اختیاری می داند و هم ناقض استقالل وکیل؛ این بند از قرارداد همچننی یعنی این که 

مرکز وکالی قوه عماًل دارد برای خودش قانون گذاری می کند.«
در واقع مرکزی که خود غریقانونی است، قانون نیز وضع می کند!

علــی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکالی قوه قضاییــه، پس از دیدن اعرتاض ها به فرم 
جدید در کانال های خربی وکالی مرکز، در صفحه اینســتاگرام شخصی خودش تصویر 
حکمی را منتشر کرد که نشان می داد او »ساسان احمدی«، یکی از همکارانش در مرکز را، 
به عنوان مسئول »فعال سازی بیمه وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده« منصوب 
کرده است. همچننی گفته شده است بخشی از مبلغ پنج درصدی دریافتی از حق الوکاله 

وکالی مرکز، صرف هزینه بیمه اعضای مرکز خواهد شد.
امــا یکــی از کانال های خربی تلگرامی به نام جعبه ســیاه، در واکنــش به این حکم، آن 
را غریقانونی خوانده و نوشــت: »درحایل که این پول تنها از وکال گرفته می شــود و نه 
کارشناســان رســمی مرکز و درحایل که هنوز حتی یک مرکز مشاوره خانواده زیرنظر این 
مرکز تأسیس نشده است چرا در حکمی که برای آقای احمدی صادرشده ایشان مسئول 

پروژه فعال سازی بیمه وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی  شده است.«
اما به گفته وکیل عضو مرکز وکال که با ایران وایر گفتگو می کرد نکته عجیب تر، عنوانی 
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است که در نامه رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه به ساسان احمدی داده شده است: »مرکز 
وکالی تهران تاکنون هیأت مدیره نداشته است و قرار است انتخابات هیأت مدیره این 
مرکز برای اولنی بار، در آینده نزدیک برگزار شود و تاکنون تنها کاندیداها ثبت نام کرده اند 
اما هنوز حتی اسم افراد تأیید صالحیت شده برای انتخابات هیأت مدیره اعالم نشده است. 
با این اوصاف، چگونه عنوان رسمی ساسان احمدی، رئیس هیأت  مدیره وکالی استان 
تهران، ذکرشده است؟ مگر می شود بدون برگزاری انتخابات هیأت مدیره و مشخص شدن 

اعضای آن، رئیس اش را انتخاب و معرفی کرد؟«۱
یادداشت على خواجویی راد رئیس کانون وکالی دادگسرتی کرمان تحت عنوان »در این 
هفت ماه به اسم مرکز مشاوران چه بر کانون وکال گذشته است« که در واکنش به انتشار 
آگهی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه انتشار یافت 

گویای آینده ی تریه وتار کانون وکال و استقالل آن است.۲
با پشــتوانه  ی محکمی که »مرکز وکال، کارشناسان و مشــاوران خانواده قوه  قضاییه« در 
دوران رئیسی پیدا کرده این »مرکز« در پاسخ به ابراز نگرانی کانون وکال و حقوقدان مستقل 
کشــور با صدور اطالعیه ای ضمن خط و نشــان کشیدن برای مخالفان مرکز اعالم کرد:

نظام جمهوری اســالمی ایران که از ابتدای انقالب شــکوهمند اسالمی داعیه دار 
پیشــرفت و توســعه در دنیا محسوب می شد، شاهد مشــکالت عدیده ای در حوزه 

دسرتسی مردم به خدمات حقوقی بود.
از این جهت، در ســال ۱3۷۹و در اقدامی تحول آمیز نهادی تحت نظر قوه قضاییه 
تأسیس کرد که به مشکالت مذکور فائق آید. آن چیز که مایه تأسف است این است 
که در طول تاریخ از بدو تأسیس این مرکز، نهادهای موازی به جای اتخاذ سیاستی 
مبتنی بر هم افزایی و کمک به مردم، تنها سنگ اندازی و مانع تراشی کرده و موجبات 
عدم پیشرفت و توسعه این مرکز را فراهم آوردند. چه وقت هایی که باید تفکر می شد 
و بــه فکــر جامعه وکالت بود، اما صرف طرح ریزی برای توهنی و تشــویش فضای 

فکری این جامعه شد.3
چــه فرصت هایــی بــرای همــکاری بیش تــر فراهم بــود اما صــرف دخالــت در اراده 
قانونگذار کشور همچون حذف نام مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 
قضاییه از بند چ ماده هشتاد و هشت برنامه ششم توسعه کشور شد که الحمدلله این گونه 

سنگ اندازی ها ره به جایی نربد و نخواهد برد. 
آن چیز که قابل توجه است این است که همزمان با انتصاب آیت الله رئیسی توسط مقام 

1-iranwire.com/fa/features/32825
2-icbar.ir/News/5221
3-www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/117319
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معظم رهربی )مدظله العایل( به منصب ریاست قوه قضاییه و آغاز تحول قضایی، دوران 
تحول مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز آغاز شد. در این بنی، برخی 
افراد که صرفاً شکل و شمایل صنفی دارند، نیز تمام تالش خود را جهت تخریب همه جانبه 
مرکز به کار گرفتند اما مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که تنها 
نهاد ملی ثبت شده در حوزه وکالت و کارشناسی و اخریاً مشاوران خانواده است، به هیچ 
کدام از این تالش های بیهوده توجه نکرد و راه خود را آغاز کرد. بهرت است چشمان خود 
را باز کنیم در شــرایطی که دسرتســی مردم به خدمات حقوقی )به هر دلیلی( کم اســت، 
نهاد وکالت کشور در سطح بنی الملل تقریباً  گمنام است و همچننی در شرایطی که تأکید 
چندباره پریامون اهمیت و پیگریی حقوق عامه توسط مقام معظم رهربی )مدظله العایل( 
صورت گرفته است، مشاهده می کنیم که برخی از اعضای این خانواده بیش تر وقت خود 
را صرف مسایل بسیار خردی نظری نشان مرکز، آرم سینه و... می کنند که هیچ ربطی هم به 

آن ها نداشته و با حفظ استقالل این نهاد ملی در تغایر آشکار است... 
مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با همت بلند خود بار روی زمنی مانده 
نهاد وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را بر دوش خواهد کشید و خود را اسری 
مسایل ناچیز و وقتگری نخواهد کرد... مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
قــوه قضاییه از ابتــدای دوران جدید خود رویکردی اتخاذ کرده اســت که وقت خود را 
صرف نزاع در خانواده وکالت و کارشناسی نکند اما به افرادی که قصد تشویش فضای 
این خانواده را دارند هشدار می دهد دوران توهنی های بی جا و مکرر به وکال و کارشناسان 

این نهاد به پایان رسیده است.۱
رئیس کانون وکالی مرکز که شاهد تغیریات و تحوالت مزبور است استیصال خود را چننی 

شرح می دهد: 
مــا دعوت رئیس محرتم قوه قضاییه بودیم، منتظر بودیم که دعوت شــویم، پس از 
مدت ها، پیامکی روی تلفن ما آمد و نوشت رئیس مرکز مشاوره قوه قضاییه شما را 
به قوه قضاییه دعوت می کند. پا شــوید بیایید. زنگ زدم به آقای دکرت شهبازی نیا، 
رئیس اسکودا پرسیدم چه خرب است؟ گفت نمی دانم. گفتم برویم در جای خلوتی 
درد دل کنیم، در زمانه بدی رئیس شدیم. برویم جایی که کسی نمی شنود، گپ بزنیم. 

فهمیدیم این بحث استمرار دارد.
او گفت: پس از مدتی با تالش آقای بختیاری که رئیس دفرت وقت قوه قضاییه بود، 
دعوت به صورت مستقل انجام شد. بعد از مدتی دیدیم آرم مرکز وکالی قوه قضاییه 
تغیری کرده اســت و هفتاد درصد شــبیه آرم کانون وکال شد. پس از مدتی دیدند آرم 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/13/2090266
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سینه وکال هم خوشگل است. زیتون و گندم و ترازو دارد که جهانی است، آرم شان را 
هم شبیه ما کردند. آزمون شان را هم شبیه ما می خواهند برگزار کنند. دیوان عدالت 
اداری علیه ما دو رأی صادر کرده است. مجموع این اقدامات ما را ناراحت می کند 
و متوجه می شویم خطری دارد وکال را تهدید می کند. نمی دانیم ما قرار است تبدیل 

آن ها شویم، آن ها تبدیل به ما شوند یا ما دو تایی تبدیل به سومی شویم.۱
علی بهادری جهرمی گستاخی را به آن جا رساند که در تاریخ بیست مرداد ۱3۹۹ در کانال 

تلگرامی خود »مرکز وکال و کارشناسان رسمی« را »تنها نهاد ملی« خواند و نوشت: 
مرکز وکال و کارشناسان رسمی به عنوان »تنها نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی 
و کارشناسی کشور« آماده است تا با کمک هزاران نفر از وکال و کارشناسان رسمی 

طرح اقتصادی دولت را بررسی و نظر موثق حقوقی و کارشناسی ارائه نماید.

1-www.khabaronline.ir/news/1305107
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هاشمی شــاهرودی رئیس قوه قضاییه در تاریخ  بیســت و هفت خرداد ۱3۸۸در آخرین 
ماه های مســئولیت اش بــا امضای متنی با عنوان »اصالح آینی نامــه ی اجرایی الیحه ی 
استقالل کانون وکالی دادگسرتی« و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور، که مغایر با ماده 
۲۲ الیحه استقالل بود، محدودیت های فراونی را برای کانون های وکال تدارک دید . به 
حکم مواد آینی نامه: احراز صالحیت وکالی دادگسرتی و اعضای هیأت مدیره و کمیسیون 
کارآموزی، و نیز سلب صالحیت از وکال را بر عهده هیأت منصوب و مورد تأیید قوه  ی 
قضاییه گذارد و حتی امضای پروانه های وکالی دادگسرتی به عهده معاون اول این قوه 
قرار گرفــت. امــا چون این آینی نامه خالف قانون، به نوعی کانون وکالی دادگســرتی را 
تبدیــل بــه یکی از ادارات تابع امر و زیرمجموعــه قوه  ی قضاییه و اعاده وضع وکالت به 
پنجاه و هفت سال پیش قرار می داد که تمام امور وکالت در تیول وزارت عدلیه بود، لذا به 
طور گسرتده مورد اعرتاض وکال و نهادهای بنی المللی قرار گرفت و به موجب تصمیمات 
بعدی محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه اجرای آن متوقف شد.۱ اما در دوران 
الریجانی پی گرفته شد و در آخرین روزهای حضور وی در قوه قضاییه این آینی نامه ابالغ 

شد.۲ 

1-www.bbc.com/persian/iran/2010/06/100615_l38_iran89_bar_assosiation_union
2-khouzestanbar.ir/sama-portal/index.php?Quotes/ViewQuote/id/2554
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کانون های وکالی دادگسرتی سراسر کشور و اسکودا با صدور بیانیه مشرتکی، این آینی نامه 
را مغایر با اصل تفکیک قوا اعالم کرده و خواستار الغای آن شدند.۱ 

در مهرماه ۱3۹۸با قرار قطعی صادرشــده از ســوی مرتضی علی اشراقی، معاون قضایی 
دیــوان عدالت اداری مبنی بر الزم االجرا بودن آینی نامه اجرایی الیحه اســتقالل کانون 
وکالی دادگسرتی مصوب سال ۱3۸۸، کانون وکال دیگر نمی تواند پروانه وکالت صادر کند 

و صدور آن به عهده قوه قضاییه است.
حامد دهقان می گوید: 

اخریاً از آینی نامه اجرایی سال ۱33۴به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم مبنی بر 
این که چرا طبق این آینی نامه، قوه  قضاییه برای دانش آموختگان رشته حقوق پروانه 
کارگشایی صادر نمی کند؛ زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضاییه می تواند 
برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در 
برخی پرونده های قضایی بتوانند ورود کنند. پرونده در هیأت تخصصی دیوان مطرح 
شــد و قضات هیأت تخصصی به این نتیجه رســیدند که آینی نامه مورد شکایت ما 
منســوخ شــده و در سال ۱3۸۸توسط رئیس قوه قضاییه اصالح شده و مدت زمان 
توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان 
عدالت اداری گزارش کردند و در نهایت طبق قراری که صادر شــده، آینی نامه سال 

۱33۴منسوخ و آینی نامه سال ۱3۸۸الزم االجرا شده است.۲

پــس از صدور این حکــم، وکالی کانون مرکز گردهمایی مفصلی با عنوان »مســئولیت 
اجتماعــی کانون وکال در بوته اســتقالل« با حضور نزدیک به دویســت و پنجاه نفر از 
اعضای کانون وکالی مرکز و حقوقدانان تشکیل دادند و در آن از قوه قضاییه خواستند 
تغیری در روند اعطای پروانه وکالت را متوقف کند، آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه انجام 
نشود و استقالل وکالی عضو این کانون محفوظ بماند. برگزاری این گردهمایی پس از 
آن صــورت گرفت که هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در یک رأی اعالم کرد کانون 
وکالی دادگســرتی به استناد یک بخشنامه ای که توسط ریاست اسبق قوه قضاییه صادر 

شده، صالحیت صدور پروانه کارگشایی و وکالت را ندارد.3
بالفاصله غالمحسنی  اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پاسخ کانون وکال را داد و گفت:  

»آینی نامه اخریالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آینی نامه الزم االجراست.۴

1-khouzestanbar.ir/sama-portal/index.php?Quotes/ViewQuote/id/2554
2-newspaper.hamshahri.org/id/80944
3-www.khabaronline.ir/news/1305107
4-www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/09/2108847
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الیحهیجامعوکالترسمی
قوه قضاییه در دوران الریجانی با تهیه »الیحه ی جامع وکالت رسمی« مشتمل بر کلیات 
و هفت فصل و ۱۲۴ ماده گام های اساسی برای از بنی بردن استقالل کانون وکال برداشت. 
»الیحه جامع وکالت رســمی« اســتقالل مایل و اداری را برای سازمان های وکالت )به 
جای کانون های وکال( به رسمیت شناخته و استقالل حرفه ای را سلب و آن ها را تحت 
نظر قوه قضاییه قرار می  داد. تردیدی نیست که قوه قضاییه به سمت تصویب الیحه  ای با 

این مضمون پیش می رود و به دنبال عملی کردن آن به طرق گوناگون است. 
ماده 3 این الیحه، ادغام دو نهاد موازی وکالت )کانون های وکال و دبریخانه ماده ۱۸۷( 
را به طور ضمنی مورد پذیرش قرار داده، گرچه کیفیت کار را بیان نکرده و گویا آن را به 

آینی نامه موضوع ماده ۱۲۱ واگذار کرده است. 
گرچه در ماده ۵ خود اعالم می دارد که »سازمان وکالی رسمی مؤسسه ای است دارای 

شخصیت مستقل، غریدولتی و غریانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود.« 
اما در مبحث سوم فصل اول الیحه مزبور؛ هیأتی به نام هیأت نظارت پیش بینی می کند که 
مرجعی است عایل و صالحیت اظهارنظر پریامون تمام تصمیمات سازمان های استانی 
وکال و شورای عایل وکالت را داراست و صالحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت 

در هیأت مدیره و شورای عایل وکالت نیز به او واگذار شده است.

ماده ۲۵ الیحه جامع وکالت دادگسرتی می گوید: 
به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عایل وکالت و سازمان های 
استانی وکال از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد 
و هم چننی جهت رسیدگی به صالحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در 
هیأت مدیره و شورای عایل وکالت، هیأتی مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان 
و وکال که برای مدت چهار سال از سوی رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب 

می شوند تشکیل می شود که هیأت نظارت نام دارد.  
بــه موجــب ماده ۲۶ این الیحه رئیس این هیأت نیز توســط شــخص رئیس قوه قضاییه 
منصوب می شــود. نه تنها این هیأت و رئیس آن منصوب رئیس قوه قضاییه اســت بلکه 
در کلیه امور نهاد وکالت مداخله مســتقیم می کند به نحوی که حیات و ممات این نهاد 
و ارکان و اجزاء آن وابســته به نظر این هیأت اســت و دایره اختیارات آن حتی از نظارت 

استصوابی شورای نگهبان نیز بیش تر است. به عنوان مثال:
به موجب ماده ۱۹ این هیأت حق ابطال انتخابات وکال و به موجب ماده ی 3۰ حق ابطال 

عضویت اعضا هیأت مدیره و ابطال پروانه وکالت وکالی دادگسرتی را دارد.
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این هیأت بر اساس ماده ی 3۵ و 3۶ حق رد صالحیت پذیرفته شدگان در آزمون وکالت و 
بر اساس ماده ی ۴3 حق تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالی دادگسرتی را دارد.

بر اساس ماده  ۱۱۲ در صورتی که مسئوالن قضایی و رئیس یا دادستان انتظامی سازمان 
وکال به جهتی از جهات ادامه اشــتغال وکیــل و کارآموز را مصلحت ندانند می توانند از 

دادگاه انتظامی وکالی سازمان مربوطه تعلیق موقت او را درخواست کنند. 
در این ماده حتی مشخص نیست مراد کدام مسئول قضایی با چه جایگاه قضایی و اداری 

است؟ 
بنا به ماده  ۱۲۰ این هیأت حق ایجاد ســازمان های اســتانی وکال و بنا به ماده ی ۱۲۲ حق 
تعینی تکلیف اموال منقول و غریمنقول و وجوه کانون های وکال و حتی اموال مربوط به 

وکال را دارد. 
تهیــه آینی نامه های مربوط به وکالــت و تقدیم آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه به 
موجب ماده ی ۱۲۱ از اختیارات هیأت نظارت است. از همه عجیب تر این که تصمیمات 
هیــأت نظــارت به موجب ماده ۱۲3 قابل شــکایت در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت 

اداری نیز نیست.  این اما همه ماجرا نبود.
به موجب ماده ۹۰ الیحه شعب بدوی انتظامی از یک قاضی به عنوان رئیس، دو مشاور 
وکیل که منصوب رئیس قوه قضاییه هستند تشکیل می شود که حق رأی نیز با قاضی دادگاه 
است و به موجب ماده ۹۱ دادستان انتظامی از بنی قضات با پیشنهاد رئیس کل دادگسرتی 
اســتان و ابالغ رئیس قوه قضاییه منصوب می شــود و به موجب ماده ۹3 دادگاه تجدید 
نظر انتظامی وکال از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگسرتی با انتخاب رئیس قوه 
قضاییه تشکیل می شود که این مراجع منصوب رئیس قوه قضاییه حق رسیدگی به تخلفات 

وکالی دادگسرتی و اعضا هیأت مدیره آن ها را به عهده دارند!
به موجب ماده ی 3۸ ترکیب هیأت اختبار مرکب از سه وکیل یا قاضی دادگسرتی با حداقل 
ده ســال ســابقه وکالت و قضاوت اســت. برخالف همه ی دنیا که اختبار توسط وکال یا 
اساتید دانشگاه دارای سابقه علمی و حرفه ای در کار وکالت به عمل می آ ید در الیحه ی 
مزبور یک قاضی دادگسرتی که به کار وکالت اشتغال نداشته از  کارآموز وکالت اختبار به 

عمل می آورد. 
عبدالرضــا مومنی رئیــس مرکز امور مشــاوران حقوقی، وکال و کارشناســان قوه قضاییه 
در گفت وگو با خربنگار حقوقی خربگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، با رد انتقاداتی که به 
الیحه جامع وکالت صورت می  گرید، گفت: »الیحه جامع وکالت رسمی« یک الیحه 
جامع و کاملی است که بیش تر الیحه ای تشکیالتی است و کاری به استقالل وکال ندارد. 
وی در ادامه اظهار داشــت: »این الیحه ای است که نظام ما از جامعه وکال انتظار دارد. 
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به عنوان مثال اگر یک نفر از یک وکیل انتقادی داشته باشد، معمواًل این انتقاد به قوه 
قضاییه یا نظام برمی گردد لذا وکیل تحت اشراف این قوا است و برای این کار الزم است 

که قوه قضاییه نظارت کافی بر  وکال داشته باشد تا بتواند جامعه وکال را انسجام دهد.«
وی با بیان اینکه با تصویب »الیحه جامع وکالت رســمی« موافق هســتم، تصریح کرد: 
»الیحه جامع وکالت رسمی«،  الیحه  ای است که مورد نظر قوه قضاییه است و ما هم به 

عنوان مجموعه ای از قوه قضاییه حامی این الیحه هستیم.
وی درباره ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با کانون های وکال نیز گفت:  »این الیحه 
این موضوع را کاماًل مشخص کرده است که ادغام این دو مجموعه به چه شکلی صورت 
چه مجموعه ای ایجاد خواهد شد، لذا با تصویب این الیحه، یک مجموعه  گرید و نهایتا ً

ثالثی تشکیل خواهد شد که ادغامی از دو مجموعه فعلی است.«۱
احمدی نژاد به دلیل دشمنی   و رقابتی که با برادران الریجانی و به ویژه صادق الریجانی 
داشــت حاضر به ارائه ی این الیحه نشــد و در نامه ای به محمدرضا رحیمی، معاون اول 

خود، الیحه ی پیشنهادی قوه قضاییه را علیه استقالل وکال دانسته و نوشت: 
امروز قاضی و دادســتان از یک موضع برخورد می کنند و از یک مرجع منصوب 
می شــوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می نماید، اگر وکیل 
مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گرید و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق 
حق تقریباً از بنی خواهد رفت و خدا می داند چه بر سر ملت خواهد آمد. الزم است 
پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون 

وکال را از دستور دولت و کمیسیون های مربوطه خارج نمایید.۲
الریجانی که اعتقاد داشت »وکالت باید زیر نظارت قوه  قضاییه باشد«، رد این الیحه از 

سوی محمود احمدی نژاد را »لج بازی کودکانه« خواند. 
صــادق  الریجانــی در فروردین ۱3۹3این بار الیحه »جامع وکالت و مشــاوره حقوقی« 

مشتمل بر ۱۴۶ماده را به دولت روحانی ارائه کرد تا تقدیم مجلس شود.3
در تاریــخ ســی شــهریور ۱3۹3 الیحــه فوق با اصالحاتی توســط روحانــی به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شد.۴
در آبان ۱3۹۵در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه 

جامع وکالت رد شد.۵ 

1-www.isna.ir/news/91050100020
2-www.isna.ir/news/92040100629
3-www.vekalatonline.ir/articles/55953/
4-www.chatredanesh.com/page/1/274/default.aspx
5-www.isna.ir/news/95082417104.
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در اردیبهشت ۱3۹۸ تعدادی از اعضای کانون وکالی دادگسرتی در میزگردی که تشکیل 
دادند به طرح جدید جامع وکالت که دست پخت نمایندگان مجلس شورای اسالمی است 

و امضای هشتاد نماینده پای آن است اعرتاض کردند.۱ 

رئیسیوآینینامهاجراییالیحهقانونیاستقاللکانونوکال
رئیسی برخالف خوش بینی های ساده لوحانه ی تعدادی از  گردانندگان کانون وکال از همان 
ابتدای تصدی ریاســت قوه قضاییه در جهت نابودی اســتقالل نیم بند کانون وکال قدم 
برداشت. وی با توجه به تسلطی که به زیروبم مشکالت قوه قضاییه در ارتباط با وکال و 

مقوله وکالت داشت، تریخالص آخر را در مغز کانون وکال شلیک کرد. 
خودفریبی گردانندگان کانون های وکال تا آن جا بود که مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه 
سراســری کانون های وکال در آذرماه ۱3۹۸با اشــاره به جلسه ای که با معاون حقوقی قوه 

قضاییه داشت، گفت:  
به نظر می رسد که رویکرد مثبتی در رابطه با موضوع وکالت در دستگاه قضا وجود 
دارد و تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد و مقرر شد هیأتی تشکیل شود و اصالح 
قوانــنی مربوط به وکالت در آن مورد بررســی قرار گرید و طرحی آماده و به مجلس 
ارسال گردد تا هم این موازی سازی از بنی برود و هم قواننی وکالت به روز شود. اخریًا 

هم قوه قضاییه گزارشی از این نشست را ارائه کرده اند.۲
عیسی امینی رئیس کانون وکالی مرکز گفت:

حجت االسالم مصدق فقط معاون قضایی نیست و رئیس دستگاه قضا، ساماندهی 
وکالت را به وی محول کرده اســت. مصدق از حقوقدانان خوب در آینی دادرســی 
کیفری است و از طرف دیگر قوه قضاییه می خواهد با فساد مبارزه کند؛ فسادی که 
تنیده شده و قدرت آن وحشتناک شده و ریشه دوانده و سازمان یافته است و مبارزه 
با این فساد بسیار دشوار است، ویل ما می توانیم موفق شویم و اولنی کار این است که 

قواننی فسادزا را ممنوع کنیم.3  
خوش بینی رئیس اسکودا و رئیس کانون وکالی مرکز در حایل صورت گرفت که دستگاه 

قضایی درصدد نابودی تمام و کمال استقالل وکال بود. 
معاونــت حقوقــی دســتگاه قضایــی کــه اداره آن بــه عهــده حجت االســالم محمــد 
مصدق کهنمویی است در تاریخ سی بهمن ۱3۹۸ در حایل که مردم در ترس و اضطراب 
شــیوع گسرتده ویروس کرونا به ســر می بردند با سوءاستفاده از فضای حاکم و تجاوز از 

1-www.khabaronline.ir/news/1256486
2-www.khabaronline.ir/news/1327964
3-www.irna.ir/news/83457300  
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اختیــارات قانونی و برخالف کلیه مقررات بنی المللی ناظر بر حرفه ی وکالت با ارســال 
نامه ای به رؤسای کانون های وکالی دادگسرتی، از آن ها خواست پیشنهادهای شان  را در 
مورد تنظیم آینی نامه ای جدید به جای آینی نامه اجرایی الیحه استقالل کانون وکال مصوب 
سال ۱33۴ به این معاونت ارائه دهند. به نوشته این نامه  بنا بر تصمیم و تشخیص رئیس 

قوه قضاییه ضرورت اصالح آینی نامه پیشنی محرز بود. 
در این نامه دســتگاه قضایی با معرفی قوه قضاییه به عنوان جانشــنی وزارت دادگسرتی 
مقرر در ماده ۲۲ الیحه استقالل کانون وکالی دادگسرتی، از کانون ها درخواست کرد که 
پیشنهادات خود را پریامون اصالح آینی نامه ماده مذکور تا بیست و پنج اسفندماه به قوه 
قضاییه ارائه دهند. هدف اصلی قوه قضاییه از ارسال نامه ی مذکور، اخذ مجوز از  کانون ها 

برای وضع آینی نامه جدید بود.
در حایل که وزارت دادگسرتی مقرر در ماده ۲۲ رأساً و بدون درخواست کانون ها حق وضع 
یا تغیری مفاد آینی نامه را ندارد و باید اصل چننی درخواستی ابتدا از سوی کانون ها انجام 

پذیرد تا وزارت دادگسرتی حق ورود به موضوع را داشته باشد.
همچننی اجازه دخل و تصرف ماهوی در مفاد آینی نامه به وزارت دادگسرتی داده نشده 

است و صرفاً مقام مذکور صالحیت تصویب یا رد آن را خواهد داشت.
رؤســای کانون های وکال با رد هرگونه نیاز برای اصالح آینی نامه، با پیشنهاد مطرح شده 

برای تنظیم آینی نامه جدید مخالفت کردند. 
در قدم بعدی قوه قضاییه آینی نامه تدوین شــده را با قید محرمانه برای ریاســت اتحادیه 
کانون های وکال ارســال کرد. متنی که با عمومی شــدن آن روشــن شد تغیریات آن صرفًا 
محدود به آزمون کانون وکال و صدور پروانه وکالت نبوده و از ساختار تشکیالتی کانون تا 

نحوه سیاستگذاری بر این نهاد مدنی را شامل می شود. 
بهادری جهرمی رئیس مرکز مشاوران در تاریخ بیست و یک  فروردین ۱3۹۹ در اینستاگرام 

خود در حمایت از اقدام قوه قضاییه نوشت:
رئیس محرتم قوه قضاییه از زمان آغاز فعالیت شان شعار تحول را در دستگاه قضایی 
اعالم کردند. طبیعتاً این تحول در دستگاه قضایی محدود به نهاد قضاوت نخواهد 
بود. کل ذینفعان و بازیگران عرصه ارائه خدمات حقوقی و قضایی و کلیه کســانی 
که به هر نحو دراین حوزه ها زحمت می کشند شامل این تحول خواهند شد. همه 
بازیگران عرصه قضایی و حقوقی باید نقش خودشــان را آن چنانکه باید و شــاید 
در تحــول قضایی ایفــا بکنند. اگر مردم ما گالیــه ای از فرآیندهای تحقق عدالت 
دارند، این گالیه فقط مربوط به قضات محرتم بر نمی گردد. به کلیه ارکان قوه قضاییه 
و همراهان دســتگاه قضایی اعم از وکیل، کارشــناس رســمی و سردفرت و همه این 
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بازیگران برمی گردد و تحول هم باید در همه این  ها رقم بخورد. 
در اطالعیه ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه بیست و چهار فروردین ۱3۹۹ منتشر کرد از 
تمامی وکالی دادگسرتی، قضات، اساتید حقوق و حقوقدانان و دانشجویان رشته حقوق 
درخواست کرد با مطالعه آینی نامه نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک ماه به 

این معاونت ارائه دهند
در آینی نامه اجرایی معاونت حقوقی قوه قضاییه، با نهادسازی عجیبی دو نهاد تأسیسی 
تعریف شده است که با یک کارگروه دیگر ذیل یکی از نهادهای تأسیسی بر امر وکالت 

در کشور نظارت و دخالت مستقیم نماید.
نویسندگان آینی نامه تنها هدفشان گنجاندن این نهادهای تأسیسی بوده است و باقی مطالب 

رونویسی از آینی نامه ها و مقررات سابق در امور وکالتی بوده است. 
در ماده ۴۰ آینی نامه »شــورای عایل هماهنگی امور وکال « که پایان استقالل کانون وکال 

است چننی معرفی می شود. 
به منظور هماهنگی امور وکال، شــورایی مرکب از اعضای زیر به نام شــورای عایل 

هماهنگی وکال در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می شود:
معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه؛. ۱
رئیس شعبه اول دادگاه عایل انتظامی قضات؛. ۲
دادستان کل کشور؛. 3
وزیر دادگسرتی؛. ۴
رئیس مرکز وکال و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛. ۵
رئیس کانون وکالی دادگسرتی مرکز؛. ۶
رئیس اتحادیه کانون های وکالی دادگسرتی سراسر کشور؛. ۷
ســه نفر از روسای کانون های وکالی دادگسرتی به پیشنهاد معاون حقوقی و . ۸

انتخاب رئیس قوه قضاییه؛
تبصره ماده ۴۰:

شــورا می تواند به تناسب موضوعات مطرح در جلسات از مسئوالن کانون وکالی 
استان مربوط، مقامات قضایی یا اجرایی دعوت کند؛

ماده ۴۱:
ریاست شورای عایل بر عهده معاون حقوقی قوه قضاییه است.

ماده ۴۵:
به منظور پیگریی و اجرای تصمیمات شورای عایل، اداره کل نظارت بر امور وکال 

و کارشناسان و مرتجمنی رسمی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می شود.
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همنی آینی نامه در ماده ۴3 یکی از وظایف این شــورا را »تعینی خط مشــی کلی در مورد 
موضوعات مرتبط با وکالی عضو کانون وکال« دانسته است. حال آن که برمبنای قانون 
استقالل، وظایف کانون وکال مشخص بوده و هیچ نهاد یا فردی مجاز به تعینی خط مشی 
برای کانون نیســت. به عالوه این که روشــن نیست منظور از تعینی خط مشی برای وکال 

چیست و محدوده آن تا کجاست.
دستگاه قضایی، حفاظت اطالعات قوه قضاییه را مرجع استعالم »اعتقاد و التزام عملی 
به احکام و مبانی دین مقدس اسالم و تعهد به نظام جمهوری اسالمی و والیت فقیه« 
وکال به منظور تشخیص صالحیت آنان در اخذ پروانه وکالت قرار داده که دستاویزی برای 
رد صالحیت افراد بوده و هدف از آن ممنوع کردن اجازه فعالیت وکالیی مانند نسرین 

ستوده، عبدالفتاح سلطانی و... است. 
بند دهم ماده ۱۶۵ آینی نامه فعالیت رســانه ای وکال از جمله گفت وگو با رســانه ها و حتی 
اظهارنظر در فضای مجازی را از جمله مواردی اعالم کرده که مشمول تخلفات انتظامی 
اســت. بر اســاس این ماده هرگونه اظهارنظر وکال یا گفت وگو با رسانه ها اگر بر خالف 
»حیثیت و شرافت شغل وکالت یا خالف شرع یا خالف قانون« باشد، می تواند مجازات 
انتظامی درجه چهار )تنزل درجه یا کاهش حدود صالحیت به مدت شش ماه تا دو سال( 

برای وکیل موردنظر در پی داشته باشد.
موضوع آنقدر بدیهی بود که صدوهشتاد قاضی سابق دادگسرتی طی نامه ای به رئیسی 
خواســتار حفظ اســتقالل کانون وکالی دادگســرتی و توقف تدوین و تصویب آینی نامه 
پیشنهادی قوه قضاییه شدند. در میان آن ها شصت تن از قضات سابق دیوان عایل کشور، 
اعضای داسرای انتظامی قضات، قضات دادگاه تجدید نظر استان، دیوان عدالت اداری، 
دادسرا و دادگاه عمومی که بعضاً همکاران و مشاوران سابق رئیسی بودند، دیده می شدند.۱

غالمرضــا امینی رئیس جمعیت ایثارگران وکالی دادگســرتی کــه خود »جانباز« هفتاد 
درصدی و از فرماندهان سابق سپاه است نیز ضمن اعرتاض به تصویب آینی نامه فوق در 

نامه ای به رئیسی نوشت: 
اقدامی که به عنوان »اصالح آینی نامه الیحه استقالل کانون وکالی دادگسرتی« از 
سوی معاونت محرتم حقوقی آن قوه به جریان افتاده، دارای آثار و عواقب جدی در 

ابعاد داخلی و بنی المللی است.۲
دوازده هزار وکیل دادگســرتی در بی ســابقه ترین و پرشــمارترین هشدار جامعه مدنی به 
جای آن که کانون بنی المللی وکالی دادگسرتی IBA -که کانون وکال یکی از اعضای آن 

1-www.irna.ir/news/83775386
2-https://khabarfarsi.com/u/85424948
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است- و سایر سازمان های بنی المللی و کمیساریای عایل حقوق بشر و نهادهای ذیربط آن 
را در جریان اقدامات غریقانونی قوه قضاییه قرار دهند دست به دامان سیدابراهیم رئیسی 

شدند که معرکه گردان اصلی این بی قانونی است. 
آب پاکــی را نعمت احمدی روی دســت همــه ریخت و توضیح داد چــرا به نهادهای 
بنی المللی شکایت نمی شود. وی در تاریخ هفده اردیبهشت ۱3۹۹در گفتگو با عادل امریی 

گفت: 
تقابل نمی کنیم چون تقابل در جایی انجام می شود که گوش شنوایی وجود داشته 
باشــد. بنابر این ما هم نمی  خواهیم در جامعه تنشــی ایجاد شــود، لذا قوه قضاییه 
مثل کارهایی که کرد دادسرا را برای برای مدتی حذف کرد و دوباره تأسیس نمود،  
دادگاه عمومی را درست کرد، درجه بندی را برداشت و... به کار خودش ادامه می دهد.

حسن روحانی و معاونان وی که اتفاقاً عضو کانون وکال هستند نیز چنانچه انتظار می رفت 
کوچکرتین واکنشی نسبت به این بی قانونی نشان ندادند.

تردیدی نیست که هدف حداکثری قوه قضاییه تبدیل کانون وکال به یک سازمان دولتی 
و تحت نظر خود است و چنانچه قادر به تأمنی این خواسته نشد از این آینی نامه به عنوان 
حربه  و ابزاری قدرتمند جهت وادارکردن کانون وکال به تسلیم دربرابر طرح ادغام »مرکز 

مشاوران قوه قضاییه« در کانون وکال استفاده خواهد کرد. 
رئیسی و اعوان و انصارش هم ساکت ننشستند و تحت عنوان سه هزار حقوقدان در نامه 
حمایت آمیزی »از اقدامات رئیس قوه قضاییه در ساماندهی امور وکال ضمن تأکید بر لزوم 

حفظ استقالل وکیل و کانون وکال« حمایت به عمل آوردند. در این نامه آمده بود: 
همانطور که انتظار می رفت، حضور   ُپربرکت جنابعایل در رأس قوه قضاییه، نویدبخش 
روز های پرامید و روشنی در سیستم قضایی کشور گردیده است و قفل های مشکالت 
و معضالت ســالیان ســال دستگاه قضایی و مشاغل وابســته یکی پس از دیگری 
به دســت حضرتعایل در حال گشــوده شدن اســت. برخورد قاطع و بدون اغماض 
با مفسدین،۱ اصالح ساختار قضایی، توجه به خواسته ی عموم وکال و کارشناسان 
رسمی در اصالح و به روز کردن آینی نامه های تعرفه حق الزحمه، ساماندهی وضعیت 
شهادت در محاکم، اعطای گسرتده مرخصی به زندانیان و حرکت پرشتاب به سمت 
دادرسی الکرتونیک و تالش های گسرتده در احیاء حقوق عامه، همه و همه نشان 

از نگرش فوق العاده و توان و اراده ی استوار جنابعایل در گام دوم انقالب است.

۱-برخورد بدون اغماض رئیسی با مفسدین دروغ بزرگی است که دستگاه تبلیغاتی نظام والیی در بوق 
می کند. او سه دهه باالترین پست های قضای کشور را در دوران یزدی و هاشمی شاهرودی و الریجانی 
به عهده داشت و از همه  ی فساد ها باخرب بود. نزدیک ترین افراد به او همچون غالمحسنی محسنی  اژه ای، 

محمدجعفر منتظری، قاضی صلواتی و... در بزرگرتین فسادها خود و نزدیکانشان دست داشته اند. 
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یکی دیگر از برنامه های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی؛ اقدام در جهت اصالح 
آینی نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکال می باشد که بیش از نیم قرن از 
تصویب آن گذشــته و جوابگوی نیاز های فعلی جامعه وکالت نیســت و با توجه به 
تأکید رأی شماره شصت و شش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر »ضرورت 
تدوین آینی نامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶« یک تکلیف بر زمنی مانده بوده است.

اگر چه ممکن است برخی علریغم دعوت صمیمانه ی دستگاه قضایی به همفکری و 
همکاری در جهت هم افزایی و هم اندیشی، این ورود را مغایر استقالل وکیل و کانون 
وکال تلقی کنند، اما عموم وکالی دادگسرتی با اشراف به شرایط روز، ضرورت این 

اقدام را کامالً  درک کرده و از آن قاطعانه حمایت می نمایند.۱
امضاکننــدگان دوهــزار و نهصد و ســی و هفت نفر بودند. ششــصد و ســی نفر صرفًا 
حقوق خوانده )معرفی شده با لفظ حقوقدان(؛ گروه کثریی فقط اسم شان بود بدون شماره 
پروانه یا توضیح دیگری؛ بعضی اسامی دو بار درج شده و بسیاری از کسانی که در لبست 
دارای پروانه بودند وکالی مرکز مشــاوره قوه قضاییه بودند و یا از رانت های ویژه نظام 

اسالمی برخوردار بودند.۲ 
در تاریخ پنجم اردیبهشــت ۱3۹۹حجت االسالم مصدق کهنمویی آب پاکی روی دست 
کانون وکال ریخت و ضمن آن که اعالم کرد »شفافیت و نظارت بر کانون های وکال در 
دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته«، در مورد اختیار رئیس قوه قضاییه در اصالح آینی نامه 

گفت:
نظام جمهوری اســالمی ایران نظام والیی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه 
قانون اساســی در بخش قضا در قانون اساســی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل 
اســالمی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناســبات ناســالم مورد تأکید 
قرار گرفته اســت. در اصل چهارم قانون اساســی آمده است کلیه قواننی و مقررات 
مدنی، جزایی، مایل، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غری این ها باید بر اساس 
موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قواننی 
و مقررات دیگر حاکم اســت و تشــخیص این امر برعهده فقها و شــورای نگهبان 
است. براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر والیت مطلقه و امامت 
امت فعالیت می کنند و مســتقل از یکدیگرند و در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و 
اختیارات مقام معظم رهربی تعینی سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. 

1-www.mizanonline.com/fa/news/619222
2-www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/2/20/2582050_918.pdf
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در ســال ۱3۸۱مقام معظم رهربی در اجرای اختیارات مصــرح در اصل ۱۱۰ قانون 
اساسی سیاست های کلی امنیت قضایی را ابالغ فرمودند. در بند ۱3 این سیاست ها 
آمده است: »تعینی ضوابط اسالمی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، 
وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگریی قوه قضاییه بر حسن اجرای 
آن ها« در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گرید اواًل این سیاست ها از سوی 
مقام منیع والیت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ابالغ شده است و سند باالدستی محسوب می شود و بر تمام قواننی 
و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قواننی و مقررات بایستی بر پایه این 
سیاست ها و در راستای آن ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعالمی 
از ســوی، ویل امر مسلمنی، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده 
و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقالل دستگاه قضایی ضابطه مند نمودن 
آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً »تعینی ضوابط اسالمی« 
به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصالح آینی نامه 
یکی از مصادیق ضابطه مند نمودن اســت. رابعاً نظارت بر حســن اجرای ضوابط 
اســالمی که در بند ۱3سیاســت های امنیت قضایی به آن اشــاره شده است، دارای 
وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم 
رهربی در بند چهارم حکم انتصاب آیت الله رئیسی چننی نظارت بر اعمال قانون را 
به ایشان تکلیف کرده اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمدسازی 
آن از طریق اصالح آینی نامه ها و دستور العمل هاســت و موضوع وکالت هم از این 
قاعده مستثنی نیست. بنابر این، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است 
و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعالمی از 

سوی مقام معظم رهربی بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.۱
وی همچننی در مورد استناد وکال به ماده ۲۲ الیحه استقالل کانون وکال برای مخالفت با 

سیاست دستگاه قضایی گفت: 
موضــوع وکالت امــر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضاییه اســت و اصواًل 
سیاســت های کلــی ابالغی رهرب ا نقالب بر کلیــه قواننی از جمله مــاده ۲۲ الیحه 
استقالل حاکمیت دارد. ... تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون 
وکال مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصالح آینی نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دایر 
بودن امر بنی سیاست های ابالغی از سوی رهرب انقالب و اخذ پیشنهاد کانون وکال، 

1-www.mehrnews.com/news/4916724
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قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاست های کلی نظام است.۱
وی همچننی با تهدید وکال اعالم کرد که در حال حاضر یک آینی نامه اصالحی امضا شده 
و منتشرشده در روزنامه رسمی یعنی آینی نامه اصالحی مصوب سال ۱3۸۸وجود دارد و 

قوه قضاییه می تواند اجرایی بودن آن را اعالم کند.۲

1-www.mehrnews.com/news/4916724
2-www.mehrnews.com/news/4916724





حذفقدمبهقدموکالیمستقل
ازدادگاهها

بعد از موازی سازی برای کانون وکال به منظور حذف وکالی مستقل از پرونده های سیاسی 
و همچننی کاســنت از شأن وکیل و وکالت، نظام اسالمی دست به اقدامات متعددی زد. 
گزینشی کردن وکال برای پرونده های سیاسی و امنیتی فشار بر متهمان برای عزل وکیل و 

تحقری وکالی زن و اعمال فشار بر آن ها از جمله این موارد است. 

وکالیموردتأییدقوهقضاییهدرپروندههایسیاسی
الریجانی برای از بنی بردن اســتقالل کانون وکال قدم مهم دیگری نیز برداشــت. قانون 
جدید آینی دادرسی کیفری که با تالش های صادق الریجانی از اول تریماه ۱3۹۴به اجرا 
گذاشته شد، با توسل به تبصره ای در ماده ۴۸ دسرتسی وکالی مستقل پرونده های سیاسی 

و امنیتی را ناممکن کرد. 
از آن جایی که برای نظام والیی حفظ قدرت و سرکوب نریوهای سیاسی مهم است، آن ها 
به حضور وکیل مدافع در پرونده های سیاسی و امنیتی به شدت حساس هستند و انواع و 

اقسام محدودیت ها را ایجاد می  کنند. 
در ماده ۴۸ قانون آینی دادرسی کیفری آمده که متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند 
و وکیل با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر 
مالقات کرده و می تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک ســاعت باشــد 
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مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
اما تبصره جنجایل این ماده مقرر می دارد که اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از 
جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر 
و روانگــردان و یا جرایم موضوع بندهــای )الف(، )ب( و )پ( ماده )3۰۲( این قانون، 
تحت نظر قرار گرید، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفنت، امکان مالقات با وکیل 

را ندارد.
حــذف وکیل متهم پرونده در مراحل مقدماتی تشــکیل پرونده از مهمرتین موارد نقض 

حقوق مردم در دفاع از خویش است.همچننی در تبصره فوق آمده است:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچننی سازمان یافته که مجازات آن ها 
مشمول ماده 3۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفنی دعوی وکیل 
یا وکالی خود را از میان وکالی رسمی دادگسرتی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه 

باشند انتخاب می کنند. 
صادق الریجانی، در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکال در هفت مهر۱3۹۴با صراحت 

اعالم کرد که این قوه استقالل وکال را قبول ندارد:
استقالل مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقالل مطلق ندارند چرا که در 
نهایت رئیس قوه قضاییه ابالغ آنان را امضا می کند، ما نمی گوییم کانون وکال که 
نهادی مدنی است زیر مجموعه قوه قضاییه باشد، ما به استقالل کانون در مقابل این 
معنا، اعتقاد داریم، اما این دیدگاه که وکالی محرتم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی 
دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و به هرحال وکال نیز عضوی از خانواده قضایی 

کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند.۱
این تبصره مخالفت صریح با اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی به ویژه اصل 3۵ این 
قانون و اعالمیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران نیز به آن 
پیوسته، دارد. به موجب میثاق فوق، قوه مقننه کشورهایی که به این میثاق پیوسته باشند، 

نمی توانند قوانینی تصویب کنند که با مواد میثاق در تضاد باشد. 
در بهمن ۱3۹۶صــادق الریجانــی علریغم مخالفت کانون وکال و حقوقدانان مســتقل، 
پس از نزدیک به ســه ســال تالش به منظور محدودســازی پذیرش پرونده های سیاسی 
توسط وکالی مستقل، فهرست وکالی مورد تأیید خود برای مرحله تحقیقات مقدماتی 

پرونده های سیاسی و امنیتی را در اختیار دادسراهای تعدادی از استان ها قرار داد.
اولنی فهرســت شامل اسامی بیست وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضاییه در اجرای تبصره 
ماده ۴۸ قانون آینی دادرسی بود. بر اساس فهرست منتشره، از میان این بیست نفر، ده نفر 

1-www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=9167
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مربوط به کانون وکالی مرکز،نه نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه قضاییه هستند و یک نفر 
از کانون وکالی مازندران انتخاب شدند. 

رضا جعفری، جلیل مالکی۱، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدیل، هادی جودوی خراسانی، 
ســید کاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل ســلوکی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، 
عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمی ایشکا، حسنی مهدوی، 
حسنی محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی اسامی 

وکالی مندرج در این فهرست بودند.۲
رضا جعفری، مجتبی پناهی، سیدکاظم حسینی، حسن تردست، جلیل مالکی، عبدالرضا 
محبتــی، محمــد عزیزنــژاد، محمدعلی بیگــدیل، هادی جــودوی خراســانی و جعفر 
پوربدخشان، جلیل مالکی قضات بازنشسته دادگسرتی بودند  که تعدادی از آن ها پیش تر 

نیز در پرونده های امنیتی وکالت کرده بودند. 
اســماعیل سلوکی و محمد ســاعدی و حســنی مهدوی عضو صندوق حمایت از وکال 
و کارگشایان دادگسرتی هستند. همان موقع برخی از وکالی سرشناس اعالم کردند برخی 
از اعضای این فهرســت را نمی شناســند و ۱۰نفر از اعضای آن، عضو مرکز مشاوران قوه 

قضاییه هستند.3
و ســپس با اضافه شــدن چهل و ســه وکیل دیگر، تعداد این افراد به شــصت و ســه نفر 
رســید. اسامی این وکال به این شرح اســت: امان الله کشاورز، محمدرضا ساکی، مجید 
یوسفی، محمدکاظم کاظم زاده، محمدطاهری ابهر، سیامک مدیرخراسانی، حسنی رضا 
هادی شایسته، خلیل فارسیجانی، نورالله عزیز محمدی، علی رضا هادیان رسنانی، سیدامری 
حسینی امامی، مجید حمیدی، حسن خدادادی، سیدحمید شریعتی فرد، احمد سرتیپ زاده، 
محسن ملکی، محمد محسنی، بهروز ابوالحسنی، فخرالدین جعفرزاده، محمدکیاالشکی، 
محمدعلی محمدی، حسن اسماعیل نژاد، روح الله حسینیان، ابوالفضل حسینی، محمد 
پورنبی نوقابی، علی رضا قربانی، سیداحد مریی لواسانی، سیدعلی غروی، عیسی الوندی، 
حشمت الله صادقی، حسنی شهرابی فراهانی، علی رضا غفاری، مظفر احمدی دستگردی، 
حسن شکری، سیدضیاء عدنانی، داود شهادت، مهدی زرودی، محسن رضایی، حمیدرضا 
محمدی، محمد کریمی و حمیدرضا قمری از جمله وکالیی هستند که نامشان در فهرست 

جدید وجود دارد.۴

۱- رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبریخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، عضو کارگروه قضایی تحقیق سند چشم انداز بیست ساله کشور و رئیس کمیته حقوق 

زیست فناوری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران. 
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/14/1742431
3-www.irna.ir/news/82942932
4-www.irna.ir/news/83066400/43
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با این اقدام، متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی در بن بستی قرار  گرفتند که در آن دستگاه 
امنیتی، دادستان، قاضی و وکیل، در یک هماهنگی کامل بر علیه آن ها بسیج شده اند.

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسالمی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
همه می دانند که در سال ۱3۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آینی دادرسی کیفری در کمیسیون 
قضایی مجلس تغیری کرد و بدون آن که به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابالغ 
شــد. بنابراین در واقع قانون نیســت. این تبصره می گوید متهمان سیاســی فقط از 
وکالی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه می توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای 
آشــکار است. همنی طور اســت عبارتی که در ماده ۲۹ آینی دادرسی کیفری اضافه 
شــد که طبق آن ســازمان اطالعات سپاه به ضابطان دادگسرتی افزوده شد. و همنی 
طور حذف ماده ۱۹۰ که می گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار 
ندارد. این هرسه مورد بدون این که به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابالغ شد. 

در هشتم تری ۱3۹۴، حجت االسالم »محمدتقی رهرب« عضو کمیسیون قضایی در مجلس 
هشتم که این قانون از آن گذشته بود، در دفاع از درستی این کار استدالل کرد: 

وقتی اصالحیه این ماده به تصویب مجلس و تأیید شــورای نگهبان رسیده باشد، 
دلیلی برای اعرتاض وجود ندارد و این اصالحیه الزم االجراست. مسایل امنیتی و 
ملی با موجودیت نظام سر و کار دارد و این مسئله می طلبد که احتیاط و دقت بیش تری 
در رسیدگی به این پرونده ها صورت گرید.  آیت ا... صادق آملی الریجانی در واکنش 
به انتقادات توضیح داده است: آنچه به تصویب رسیده، پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و 
تغیریاتی داشته است اما در هرحال باید به قانون احرتام گذاشت.  »رضا فرج اللهی« 
رئیس شعبه 3۲ دیوان عایل کشور نیز در نهم تری ۱3۹۴با رد انتقادات مخالفان تبصره 
گفت: »برخی از وکال گفته اند قوه قضاییه باید پیشنهاد خود را در این زمینه پس 
بگرید اما نکته اساســی اینجاســت که قوه در آغاز پیشــنهاد اصالح این ماده را به 
این صورت که در پرونده های مربوط به امنیت کشور حضور وکیل از همان ابتدا به 
مدت یک هفته الزم نباشد، داده بود ویل نظر شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس بر این بود که وکالیی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه هستند در این 
نوع پرونده ها مداخله کنند که در نهایت همنی تبصره هم به تصویب رسید، به همنی 
دلیل این بخش از آینی دادرسی کیفری پیشنهاد قوه قضاییه نبوده که بخواهد آن را 

پس بگرید.«۱
 علی  بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه با 

1-www.sarpoosh.com/society/legal-judicial/legal-judicial970304695.html
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توسل به سفسطه مدعی شد: » تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری مبنی بر انتخاب وکیل برای 
متهمان سیاســی و امنیتی یک روش جهانی اســت یعنی در تمامی کشورهای جهان هر 
وکیل نمی تواند وکالت هر پرونده ای را بگرید برخی پرونده ها اقتضائات خاص دارند... 
با این وجود قانون آینی دادرسی روشی را پیش بینی کرده که هر وکیلی نتواند در دادگاه 
حضور یابد چرا که در مســایل امنیتی احتمال تبانی و همکاری متهم با وکیل و استمرار 
فعالیت هــای ضدامنیتی وجود دارد. منع کــردن وکال از ورود به هر پرونده کار صحیح و 

درستی است اما در زمینه شیوه انتخاب وکال بحث هایی وجود داشت.«۱
علی مجتهدزاده وکیل پایه  یک دادگسرتی در پاسخ به این پرسش که در سه سال گذشته 
از زمان تصویب قانون جدید آینی دادرسی، پرونده های امنیتی در مرحله دادرسی چگونه 

رسیدگی می شدند،گفت:
در این سه سال حضور یا عدم حضور وکیل در پرونده های امنیتی به سلیقه قضات 
واگذار شده بود. برای مثال بعد از پرونده ادمنی های تلگرامی قاضی پرونده بنده را 
به عنوان وکیل نپذیرفت یا وکالت آقای ترک همدانی هم مورد تأیید او قرار نگرفت 
و حتی شکایت این وکیل نسبت به این موضوع به هیچ جا نرسید و این بی قانونی 
روشن است. بی قانونی دیگر در این خصوص آن است که برخی از همکاران وکیل 
ما اعالم کرده اند به صورت شفاهی به آن ها اعالم شده که حق پذیرش پرونده های 
سیاسی و امنیتی را حتی در مرحله دادگاه ندارند؛ در حایل که این تبصره و این لیست 
فقط در مورد مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی پرونده است و در مرحله دادگاه 
معنا ندارد.وی معتقد است، اگر کسی دلسوز این کشور است، باید بداند که این اقدام 
به حیثیت دستگاه قضا خدشه جدی وارد می کند. نمی شود که نریوهای امنیتی به قوه 

قضاییه طرح بدهند و آن تبدیل به قانون شود.۲
پس از تصدی ریاست قوه قضاییه توسط سید ابراهیم رئیسی اوضاع رسیدگی به پرونده های 

سیاسی بدتر شد و موقعیت وکال بسا بیش تر نزول کرد. 
در تاریخ سی تریماه ۱3۹۸، غالمحسنی اسماعیلی، رئیس کل دادگسرتی استان تهران طی 
نامه ای خطاب به علی لطفی، سرپرست دادگاه های تجدیدنظر این استان خواستار حذف 

موقت تشریفات در جهت رفع اطاله  دادرسی ها شد.
در بخشی از این نامه آمده بود: 

همان گونه که در جلســه مورخ بیســت و نه خرداد ۱3۹۸در جمع همکاران قضایی 
اعالم شــد. در پی استجازه ریاست قوه قضاییه از رهربی با پیشنهاد حذف موقت 

1-www.irna.ir/news/83420456/
2-www.sarpoosh.com/society/legal-judicial/legal-judicial970304695.html
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تشریفات ماده ۴۵۰ آینی دادرسی کیفری موافقت شده است. بر این اساس همکاران 
شعب تجدیدنظر از رعایت الزامات ناظر بر تشریفات قانونی مذکور معاف هستند.

این در حایل است که در بند ث ماده ۴۵۰ قانون آینی دادرسی کیفری آمده است: »هرگاه 
جرمی از جرایم مســتوجب مجازات های حدود، قصاص و جرایم غریعمدی مستوجب 
بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرایم 
تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرایم در صورت 
اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعینی وقت رسیدگی، طرفنی و اشخاصی را که 
حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفنی می توانند شخصًا حاضر شوند یا وکیل 

معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.« ۱
بعداً مشخص شد که بر اساس استیذان رئیس قوه قضاییه در ارتباط با پرونده های سیاسی 
و امنیتی، جلسه دادگاه تجدیدنظر برگزار نخواهد شد و احکامی که با فشار دستگاه امنیتی 
و بازجویان و بازپرســان از سوی محاکم موردنظر صادر شده، عیناً در دادگاه تجدید نظر 

تأیید می شود و عماًل وکال امکانی برای حضور در دادگاه و دفاع از متهم ندارند.

عدمپذیرشوکالتوسطدادگاه
وفشاربرمتهمانبرایعزلوکالیشان

طبق معیارهای بنی المللی حضور وکیل از همان لحظه ی احضار یا دستگریی یک متهم 
امری بنیادی و در حق دفاع متهم ضرورتی غریقابل چشــم پوشــی  اســت. در نظام های 
دموکراتیک این حق از ناحیه مأمور بازداشت کننده فرد حتی به او یادآوری می شود که حق 
دارد تا حضور وکیل خود سکوت اختیار کند. در حایل که در نظام جمهوری اسالمی تمام 
تالش حکومت ممانعت از حضور وکیل در مراحل تشکیل پرونده، بویژه در پرونده های 
سیاسی و حقوق بشری است. شیوه تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده می تواند نتیجه 

یک دادرسی را کاماًل عوض کند.
از آن جایی که دستگاه قضایی مجبور به پذیرش وکال شده و اعتقادی به آن ندارد، برخالف 
اســتانداردهای شــناخته  شده ی حقوقی، تمام هم و غم خود را صرف می کند تا وکال را 
تضعیف کرده و مانع کارشــان شــود تا در پیشربد سیاست های غریقانونی  شان با مشکلی 
مواجه نشوند. دادگاه ها در مواردی که بعد از مانع تراشی های متعدد، وکالت وکیل مستقل و 
حتی در مواردی وکیل خودی را می پذیرند، در عمل امکان کار او را محدود کرده و مانع 

انجام وظیفه اش می شوند. 
وکال نه تنها در مراحل ابتدایی تشــکیل پرونده اکثراً حق حضور ندارد، بلکه در مراحل 

1-www.hra-news.org/2019/hranews/a-21603/
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بعدی نیز در بســیاری موارد حق خواندن پرونده و مالقات با موکل در زندان و آگاهی 
یابی از جزئیات پرونده تشکیل شده را هم ندارند. حتی در مواردی وکیل برای نخستنی بار 
در دادگاه موکل خود را می بیند که گاه در همانجا هم فقط حق احوالرپسی دارد! بسیاری 
مواقع حتی زمان دادگاه را به وکیل متهم خرب نمی دهند. بعد از صدور حکم هم گاه به وکیل 
ابالغ نمی کنند تا در فرصت قانونی پژوهش خواهی کند و بدین طریق حق دفاع مردم از 

آنان گرفته شده و محدودیت های روزمره بر وکال اعمال می شود.
این نقض اساسی دفاع متهمنِی دادگاه های سیاسی یا مدافعان حقوق بشر یا محیط زیست، 

روایل مستمر داشته و دارد. به چند نمونه اشاره می شود:
براساس شهادت متهمان و وکالیی که در سال های اخری با قاضی مقیسه سروکار داشته اند 
او ضدیت عجیبی با وکال و حضور آن  ها در پروسه ی دادرسی دارد. هر متهمی که وکیل 

داشته باشد از نظر او منفورتر است و در پرونده ی او اثر منفی می گذارد.
او که سابقه ی بازجویی و شکنجه  گری دارد مطلقاً حاضر به شنیدن دفاع متهمان نیست 
و از آن ها انتظار دارد به جای دفاع از خود اظهار پشیمانی و التماس کرده و درخواست 
عفو و گذشت کنند. او به خوبی تفکر حاکم بر دستگاه قضایی نظام را نمایندگی می کند. 

توهنی و ناسزا به متهم یکی از ویژگی های دادگاه هایی است که او »قاضی« آن هاست.
بکتاش آبتنی، رضا خندان )مهابادی( و کیوان باژن از اعضای کانون نویســندگان ایران، 
در تاریخ دوم بهمن ماه ۱3۹۷ در پی یک احضاریه برای رسیدگی به پرونده شان به شعبه 
۲۸ دادگاه انقالب اسالمی تهران مراجعه کردند که با درخواست آن ها برای داشنت وکیل و 
نپذیرفنت اتهامات، دادگاه به تعویق افتاد. اما قاضی قرار کفالت آن ها را که نفری صد میلیون 
تومان بود به نفری یک میلیارد تومان افزایش داد و ناتوانی در تأمنی آن، موجب بازداشت 

و انتقال آن ها به زندان اوین شد.
دادگاه حق داشنت وکیل را از این سه عضو کانون نویسندگان ایران سلب کرد. رضا خندان 
)مهابادی( در پستی که در اینستاگرامش بعد از آزادی منتشر کرد، اشاره می کند که به دلیل 
عدم ثبت وکالتنامه وکالی شان ، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، از دفاع خودداری کرده و 
از رئیس دادگاه خواسته اند تا رسیدگی به پرونده را به روز دیگری موکول کند اما او با این 
خواسته آن ها مخالفت کرد. بکتاش آبتنی نیز در این باره می گوید که قاضی به آن ها گفته 

وکیل نیاز ندارند و خودشان می توانند دفاع کنند.۱
مصطفی ترک همدانی که وکالت رسمی هنگامه شهیدی را به عهده داشت می گوید: 

پس از ارســال پرونده به دادگاه، به عنوان وکیل مدافع خانم شــهیدی مراجعه کردم 
ویل قاضــی دادگاه وکالتــم را قبــول نکرد و به همنی دلیل  علیــه این قاضی که به 

1-www.radiozamaneh.com/432471
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طورغریقانونی وکالت وکیل دادگسرتی را نپذیرفته در دادسرای کارکنان دولت و هم 
در دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم.۱

البته شکایت او چنانچه  انتظار می رفت به جایی نرسید. 
محمدحسنی آقاسی وکیل مدافع سام رجبی یکی از متهمان پرونده محیط زیست اظهار 

داشت: 
... مســئوالن در زندان به موکلم مراجعه و به او گفته اند وکیل خود را طی یک تا 
دو روز آینده معرفی کند این در حایل اســت که وکالت رجبی بر عهده من اســت و 
در مرحله دادسرا هم وکالت او را بر عهده داشتم. پیش تر هم دادگاه انقالب موکلم 
را احضار و ضمن ابالغ کیفرخواست از او خواسته بود وکیل جدید خود را برای 

حضور در این پرونده معرفی کند و موکلم نیز به دادگاه اعالم کرده، وکیل دارد.۲
عاقبت دادگاه سیدکاظم حسینی، رضا جعفری معاون سابق قاضی مرتضوی و دریابیگی 
کارچاق کن قاضی صلواتی و شعبه ۱۵ دادگاه انقالب را به عنوان وکیل مدافع تعینی کرد. 
با این حال سیدکاظم حسینی به ایرنا گفت: »در چهار جلسه قبلی دادگاه، ضابطان پرونده 
اجازه ارتباط کالمی وکال با موکالن شان را ندادند و ارتباط آن ها صرفًا در حد احوالرپسی 
بوده اســت... تا االن که وضع به این شــکل بوده اما امیدواریم در جلسات بعدی، اجازه 
ارتباط کالمی با موکالنمان را بدهند؛ البته این کار ضابطان غریقانونی است زیرا تحقیقات 

پرونده پایان یافته است.«3
آقاســی در شــهریور ۱3۹۸خرب داد که از سوی خانواده های نه نفر از امضا کنندگان بیانیه 
چهارده نفره در مخالفت با خامنه ای برای وکالت در پرونده آن ها انتخاب شده است اما 
پس از سفر به مشهد و مراجعه برای ارائه وکالت، بازپرس پرونده اعالم کرد که فقط وکالت 

وکالی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه را می پذیرد.۴

خانواده علریضا علی نژاد، ســعید دهقان را به عنوان وکیل فرزندشــان انتخاب می کنند. 
با مراجعه دهقان به بازپرسی شماره دو مستقر در بازداشتگاه اوین مذاکرات مفصلی با 

بازپرس پرونده، انجام می شود ویل بی نتیجه می ماند. 
از آنجا که تبصره ماده ۴۸ آینی دادرسی حق مصرح انتخاب وکیل برای متهم را در قانون 
اساســی به رسمیت نمی شناســد، لذا بازپرس با وکالت آقای دهقان که در لیست وکالی 

1-www.isna.ir/news/97062613269
2-www.irna.ir/news/83180850
3-www.kampain.info/archive/30205.htm
4-ir.voanews.com/a/iran-human-rights-justice/5087329.html
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مورد تأیید قوه قضاییه نیست، موافقت نمی کند.۱
مادر دکرت احمدرضا جالیل پزشک ایرانی که در یک پرونده سازی آشکار برای باجگریی 
از غرب به »همکاری با دولت متخاصم« متهم شده خرب داد که قاضی صلواتی از پذیرش 
وکیل فرزندش خودداری می کند و او نیز وکیل تسخریی دادگاه را نمی پذیرد. مادر آقای 
جالیل اضافه کرد: »امروز درست یک سال است که پسرم در بالتکلیفی به سر می برد و 

هنوز جلسه دادرسی برایش تشکیل نشده است.«
هر سه وکیل معرفی شده از سوی خانواده جالیل از جمله محمود علیزاده طباطبایی و زینب 

طاهری از سوی دادگاه پذیرفته نشده بودند.۲
وضع بگونه ایســت که محمود علیزاده طباطبایی که خود از وکالی نزدیک به حکومت 
است در شکایتی به دفرت حقوق شهروندی دادگسرتی تهران اعالم کرد »موکالنم مدعی 
هستند که قاضی صلواتی آن ها را خواسته و گفته تا زمانی که وکیل خود را تغیری ندهید، 

دادگاه را برگزار نمی کنم.«3
نمونه دیگر دادگاه محمدعلی طاهری که قرار بود روز بیست و چهار دیماه ۱3۹۶برگزار 
شود، به دلیل طرح موضوع عدم صالحیت وکال از سوی قاضی صلواتی و فشار بر متهم 

برای عزل وکال تشکیل نشد. 
در بهمن ۱3۹۷متهمان پرونده ترور »مال تینا« از قاضی صلواتی شــکایت کردند. آن ها 
پیش تر به اتهام ترور امام جماعت مســجد خلفای راشــدین مهاباد در شــعبه ۲۸ دادگاه 
انقالب محاکمه و به اعدام محکوم شدند اما حکم صادره در شعبه ۴۱ دیوان عایل کشور 

به ریاست علی رازینی نقض شد. 
علیزاده طباطبایی وکیل آن ها در گفتگو با رسانه ها گفت: »سال ۱۳۹۵ پرونده برای رسیدگی 
در شعبه هم عرض به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب ارجاع شد اما از آن زمان تا کنون، دادگاه 
نســبت به برگزاری جلسه رســیدگی اقدام نکرده است. موکالنم مدعی هستند که قاضی 
صلواتی آن ها را خواســته و گفته تا زمانی که وکیل خود را تغیری ندهید، دادگاه را برگزار 

نمی کنم.«۴
زینب طاهری یکی از وکالی مدافع معرفی شده از سوی محمدعلی طاهری می گوید:

من وکالت پرونده کارن وفاداری زندانی دوتابعیتی را هم داشتم اما قاضی صلواتی به 
ایشان هم گفته باید فالنی را عزل کنی. همنی طور به احمدرضا جالیل موکل دیگرم 
گفته بود که باید من را عزل کند. حتی موکلی داشتم که اتهامش مایل بود ویل قاضی 

1-www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=192598
2-ir.voanews.com/a/iran-human-rights-justice/3825177.html
3-www.tribunezamaneh.com/archives/187617
4-www.irna.ir/news/83189473
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صلواتی به او هم گفته بود که باید وکیل دیگری جایگزین کند.۱
قرارگاه ثارالله سپاه از پیمان  حاج محمود عطار برای پذیرفنت وکالت آرش صادقی شکایت 
کرده و وی را برای انصراف از وکالت این پرونده تحت فشار قرار می دهد. این فشارها 

در نهایت موجب عزل پیمان حاج محمود عطار توسط موکالن خود شد.۲
محمدعلی نجفی وزیر اسبق آموزش پرورش و شهردار تهران که متهم به قتل همسرش میرتا 
استاد بود، در همان جلسه دوم دادگاه مجبور به عزل علیزاده  طباطبایی3 وکیل مدافعش شد 

تا دادگاه طبق سناریوی دستگاه امنیتی پیش برود. 
در این جلسه علیزاده طباطبایی وکیلی که سال ها در کنار نجفی بود حضور پیدا نکرد و عزل 
شد. داماد نجفی در توضیح علت عزل علیزاده طباطبایی به خربنگاران گفت: »به دلیل 
رابطه دوستانه ای که میان آقای نجفی و علیزاده طباطبایی وجود داشت، از وی درخواست 
کردیم از ادامه کار و وکالت آقای نجفی اســتعفا دهند، اما ایشــان به واســطه تعهدی که 
داشــتند، قبول نکردند و اســتعفا ندادند. بنابراین با مشورتی که در بنی نزدیکان صورت 
گرفــت بنا بــه دالیلی که از توضیح آن معذورم، تصمیم بــه عزل آقای علیزاده طباطبایی 

گرفتیم.«۴ 
ســیدمحمود علیزاده  طباطبایی، در گفتگوی خود با رسانه تصویری رسالت گفت: »من 
به این جمع بندی رســیدم و روز اول هم به خود آقای نجفی گفتم که شــما مرتکب قتل 
نشــدید چرا این قتل را به عهده گرفتید؟ ایشــان محکم می گفت من مرتکب شدم. من 
دالیل آوردم.  به خود آقای نجفی هم می گفتم که به این دالیل شما مرتکب قتل نشدید. 
می گفتنــد آقای طباطبایــی این حرف ها را رها کنید، بروید رضایت بگریید... قتل را هم 

1-melliun.org/iran/152640
2-sahamnews.org/2015/05/281995/

3-سید محمود علیزاده طباطبایی در سال ۱33۲ در نطنز به دنیا آمد. وی به دروغ ادعا می کند که در سن 
بیست و یک سالگی از دانشگاه هوایی فوق لیسانس الکرتونیک هوایی گرفته است! او پیش از انقالب 
در زمــره ی همافــران نریوی هوایی بود و مدرک تحصیلی آنان معادل فوق دیپلم ارزیابی می شــد. او 
مدعیست در سال ۱3۶۱ از دانشگاه شهید بهشتی لیسانس حقوق گرفته است در حایل که بنی سال های 
۵۹ تا ۶۲ به دلیل انقالب فرهنگی دانشگاه ها تعطیل بودند. همچننی وی ادعا می کند که در سال ۱3۴۹ 
در نریوی هوایی استخدام F۴ شد و در آمریکا دوره آموزش پرواز با جنگنده دیده است. در حالیکه 

همافران در رسته ی فنی بودند و مطلقاً اجازه پرواز با جنگنده را نداشتند. 
وی تا ســال ۱3۶۴ که به ســازمان برنامه و بودجه منتقل شد یکی از اعضای انجمن اسالمی و کمیته 
تعدیل نریوی هوایی بود و در ســوابق خود مديرکلی امور عمومی و دفاعی ســازمان برنامه و معاونت 
طرح و برنامه سازمان تعزيرات را دارد. وی عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی مرکز است و 
عضو دوره اول شورای شهر تهران )۱3۷۷–۱3۸۱( بود. او وکیل خانواده  رفسنجانی و حزب کارگزاران 
سازندگی است و در جریان محاکمه دستگریشدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱3۸۸ وکالت 
برخی متهمنی را به عهده داشت. او همچننی وکیل متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی است که ده ها 
میلیون دالر سرمایه ی متعلق به بازنشستگان صنعت نفت را غارت کردند و وکیل  »سلطان قری« حمید 

باقری درمنی بود که اعدام شد. 
۴- خربگزاری موج ۲۹ تریماه ۱3۹۸. 
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پذیرفت ویل وقتی کارشناس اسلحه می گوید ُنه گلوله شلیک شده است که این ُنه گلوله از 
دو اسلحه باید باشد و چهار پوکه نیست. به آقای نجفی می گوییم این چیست؟ می گوید 
نمی دانم. می گوییم اســلحه شــما ۷۶۵ بوده اســت. این اسلحه نه میلی مرتی را قاچاقی 
خریدید؟ می گویم مگر می شود اسلحه ۷۶۵ تبدیل به نه میلی مرتی شود؟ ابهامات خیلی 
زیادی وجود دارد. ســالح آقای نجفی ســالحی اســت که مجوز آن را دارد. از سازمان 
قضایی نریوهای مسلح از زمانی که سازمان برنامه بوده تحویل گرفته و کلت ۷۶۵ است.« ۱

او بعداً توضیح داد که اسلحه ی شخصی نجفی خشاب و گلوله نداشته است.۲
علیزاده طباطبایــی ماه بعد خرب داد »یک فردی از لحظه اول قبل از ورود دخرت، داماد و 
راننده آقای نجفی و پسر خانم میرتا استاد در داخل منزل بوده که وقتی این ها داخل منزل 
می شــوند وی آن جا بوده. این فرد دســتگری می شود و خودش را مأمور یکی از نریوهای 
امنیتی و اطالعاتی معرفی می کند. وی ساعتی بعد آزاد می شود و در کمال تعجب هیچ 

اثری از آن فرد اکنون در پرونده نیست.« 
نعمت احمدی توضیح می دهد بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ  و رسانه چگونه 
پس از استقبال اولیه بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه از او می خواهد که وکالت یک 
پرونــده بــزرگ مایل را رهــا کند و وقتی او مخالفت می کند متهــم را مجبور به عزل او 

می کند.3
محمد مقیمی وکیل دادگسرتی در کانال تلگرامی اش آخرین ترفندی که دستگاه قضایی 
برای ممانعت از حضور وکال در دادگاه به کار می بندد را توضیح می دهد. او می نویسد: 

اینجانب چندین بار برای اعالم وکالت از سوی سرکار خانم مژگان کشاورز و تقدیم 
الیحه تجدیدنظرخواهی به شعبه ۲۸ دادگاه انقالب، مراجعه کردم که برخالف قانون 
و به بهانه فارغ بودن قاضی از دادرسی از اعالم وکالت اینجانب و پذیرش الیحه 
تجدیدنظرخواهی خودداری کردند. این بدعت که مدتی اســت در دادگاه انقالب 
تهران به رویه تبدیل شده، تفسریی طنزآمیز از قاعده فراغ دادرس است. با جلوگریی 
از اعالم وکالت اینجانب و سرپی شدن بیست روز از زمان ابالغ رأی به موکلم، بیم 

آن می رود که حکم سنگنی بیست و سه سال و شش ماه حبس ایشان قطعی شود.
فرزانه زیالبی وکیل مدافع اســماعیل بخشی و علی نجاتی از  کارگران بازداشتی شرکت 
نیشکر هفت تپه، در پی مراجعه به شعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران، با ممانعت قاضی مقیسه 
از مطالعه پرونده موکلنی خود منع شد. وی طی یادداشتی از  کارشکنی های دادگاه مبنی 
بر حق دسرتسی وکیل به پرونده و نحوه برخورد قاضی در خصوص این پرونده خرب داده 

1-www.khabaronline.ir/news/1291195/
2-www.ensafnews.com/196717
3-www.tabnak.ir/fa/news/92873
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و موارد را به معاونت قضایی و ریاســت دادگاه های انقالب نیز  گزارش داد. وی اعالم 
کرد که قاضی مقیسه به بهانه نداشنت قرارداد مایل جداگانه، از مطالعه پرونده و دریافت 

الیحه وی خودداری کرده است.۱
جمال الدین حیدری منش، وکیل مدافع ســپیده قلیان، با اســتناد به گفته های موکل خود، 
اتهامات وارد شده به قلیان را کذب دانست و اعرتافاتی که در نتیجه شکنجه گرفته شود 
را غریمعترب عنوان کرد. حیدری منش تهدید به بازداشت شد و همه وسایل همراه او ضبط 
گردید. قاضی پرونده، دفاعیات حیدری منش را به منظور زیر سؤال بردن قوه قضاییه و 

نریوهای امنیتی قلمداد  کرد.۲
امری رئیسیان وکیل مدافع چند تن از دانشجویان بازداشت شده در اعرتاضات دیماه ۱3۹۶ گفت: 
»علی رغم قبول وکالت تعدادی از این افراد از طرف قاضی اجازه دفاع ندادند و گفتند که 
وکیل نمی پذیرند. در نتیجه دفاعیات خــود را در دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم داد.«3

ایران وایر در ارتباط با افزایش تخلفات قانونی و تشدید محدودیت علیه وکالی پرونده های 
امنیتی در دوران رئیسی از قول وکالی ایرانی می نویسد:   

ما را به جایی می رســاندند که به حداقل ها رضایت دهیم. اما االن حتی حداقل ها 
هم وجود ندارند. در اعالم وکالت یا مطالعه پرونده مانع ایجاد می کنند. حتی وقتی 
با مطالعه پرونده موافقت می کنند، تنها بخشی از آن را در اختیارمان قرار می دهند. 
گاهی حکم را به ما ابالغ نمی کنند یا به موکل ابالغ می کنند. این  موارد فاجعه اند 
و قباًل به این گسرتدگی نداشته ایم. یا مثاًل به وکیل تاریخی اعالم می کنند اما موکل 
را زودتــر بــه دادگاه می برند و برایش حکم صادر می کنند. موانع ما در تجدیدنظر 
و دیوان عایل بیش تر می شود. در برخی شعب قضات نشسته اند و دستی حکم را 

تحویل می گریند و امضا می کنند.
آخرین نمونه از مانع تراشی ها را می توان در پرونده سه محکوم به اعدام اعرتاضات آبان 
۱3۹۸ مشاهده کرد. وکالی انتخابی آن ها، از جمله »بابک پاک نیا«، »مصطفی نیلی« و 
»حسنی تاج« بارها اعالم کرده  بودند که اجازه ورود به پرونده را نداشته اند. بعد از ماه  ها 
تالش، آن ها باالخره توانستند در بیست و پنج تریماه به پرونده موکالن خود دسرتسی پیدا 
کنند...به گفته وکال، آخرین قدم در اســتفاده از ظرفیت های قانونی برای نجات این سه 

محکوم از اعدام، »درخواست عفو« بود.۴ 
»مهدی وکیل نــژاد«، عضو کانون وکالی آذربایجان غربی و وکیل دیاکو رســول زاده به 

1-www.hra-news.org/2019/hranews/a-20670/
2-farsi.alarabiya.net/fa/iran/2019/08/10
3-www.sedayemardom.net/?p=57475
4-www.iranwire.com.fa.features/39499
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ایران وایر می گوید: »از رسانه ها جریان انتقال ایشان به انفرادی را شنیدم. بعد هم که امروز 
پیگری شدم، گفتند حکم اجرا شده است.«۱

برای درک خودسری قضات قوه قضاییه و سیستم »عدالتخانه« این رژیم باید به این مورد 
هم نگاهی داشت. 

یکــی از مهم ترین خصوصیات شــاهد بنا بر ماده ۱۸۱ قانون مجازات اســالمی عدالت 
اســت. بر اســاس ایــن مــاده »عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت 
وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، 
مرتکب گناه کبریه شود یا بر گناه صغریه اصرار داشته باشد تا احراز تغیری در اعمال او و 
اطمینان از صالحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.« در گزارش ها آمده اســت در یکی 
از دادگاه های کشور، قاضی یک پرونده، شهادت شهود را بنا به ماده ۱۸۱ قانون مجازات 
اسالمی به علت اصالح صورت با تیغ قبول نکرده است. به نظر می رسد، قاضی اصالح 
ریش صورت با تیغ را از مصادیق گناه کبریه و یا اصرار بر گناه صغریه دانسته است.۲ در 

چننی سیستم قضایی ای، پیدا کردن بهانه برای نپذیرفنت وکیل مدافع کار سختی نیست. 

محرومیتازکاردوازدهوکیلزنبهبهانهبدحجابی
در بخشــنامه ای که به تاریخ بیســت و شش اسفند ماه ۱3۹3 با مهر »محرمانه« از سوی 
رئیس حفاظت و اطالعات قوه قضاییه خطاب به »فرمانده ۶3۵« صادر شد و در تاریخ 
پانزده فروردین ماه ۱3۹۴ با پانویس »ابالغ به کلیه واحدهای تابعه« به سایر بخش های 
دادگسرتی تهران ابالغ شد، عنوان شده بود »در هماهنگی با مدیریت محرتم ۲۷۱ از ورود 
وکالی اناث به شرح ذیل سهیال یعقوبی، زهره منتهایی، حمیده ویل پور، پرگل حجازی، 
ناهید عطرچنی، الهام آموزگار، عارفه سادات مریی لواسانی، آیدا رحمانیان، نادیا آسود، 
سمیه قویدل، آناهیتا... لیال... به علت عدم رعایت حجاب شرعی، و آرایش غلیظ به داخل 
کلیه مجتمع ها و واحدهای قضایی دادگسرتی کل استان تهران ممانعت به عمل آید.« در 
ردیف اتهامات »پوشش نامناسب« و »موی سر« نیز ذکر شده بود. یعنی عماًل یک نهاد 

امنیتی موجبات لغو عملی پروانه وکالت دوازده وکیل زن را فراهم آورد. 
هدی عمید، وکیل و فعال حقوق زنان در صفحه فیس بوک خود، نوشــت نســخه ای از 
این نامه »محرمانه« در ورودی دادســرای ناحیه ۲۵ نصب شــده است. همچننی در این 
رابطه »تریبون آزاد وکال« به محرومیت از حق کار دوازده وکیل زن به بهانه رعایت نکردن 
حجاب شرعی اعرتاض کرده و می گوید این دستور غریقانونی نه تنها مانعی جهت انجام 

1-www.iranwire.com.fa.features/39460
2-www.espadanakhabar.ir/node/4063
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وظیفه وکالی نام برده بوده بلکه باعث تضییع حقوق موکلنی آن ها می شــود و متأسفانه 
کانون وکالی دادگســرتی مرکز نیز عکس العملی به این دســتور نشان نداده و اعرتاضی 

نکرده است.۱
پس از اعرتاضات وسیع وکال و فعالنی حقوق بشری در خارج از کشور در اردیبهشت ۱3۹۴ 
در هشتاد و هشتمنی جلسه ی دربسته ی هیأت مدیره کانون وکال عبدالله سمامی عضو هیأت 

مدیره در دو جمله به موضوع می پردازد و می گوید:
در باب اطالعیه حفاظت مراتب تأثر خودم را از عملکرد حفاظت قوه قضاییه اعالم 
می کنم. این عملکرد صحیح نیست این مملکت برای هر امری قانونی دارد طبق 
قانون برخورد شود ویل این که اسم این ها را پخش کنند غلط است. مراتب اعرتاض 

کانون را به آن ها اعالم کنید.
سپس عیسی امینی می گوید:

اعالمیه حفاظت راجع به ممنوع الورود بودن برخی از همکاران خانم اواًل این نامه و 
محدود ساخنت فقط حق وکیل را زایل نمی کند بلکه حق موکل را هم از بنی می برد. 
ثانیاً اگر جرمی مرتکب شدند مجازات آن جرم را باید متحمل شوند نه این گونه. لذا 
اگر به بنده مأموریت دهید منفرداً یا در معیت سایر همکاران آماده پیگریی هستم... 

سرانجام اکرب سرداری زاده می گوید:
رفتار نریوی حفاظت اطالعات در مورد همکاران درست نبوده است این کار حق 
دفاع را ضایع می کند و با راه ندادن، متوکل متضرر می شود باید برخورد جدی کرد...

جلیل مالکی وکیل مورد تأیید دســتگاه قضایــی در پرونده های امنیتی اظهارنظر کرده و 
می گوید: 

هدف وســیله را توجیه نمی کند. اقدام حفاظت قوه قضاییه فراقانونی اســت، نشر 
اکاذیب هم هست نسبتی که اثبات نشده به اشخاص داده اند، باید به شیوه  ی قانونی 
عمل می کردند. صرف نظر از حق شــخصی همکاران باید برای پیشــگریی اقدام 

شود.۲
در جلسه روز هشت اردیبهشت ۱3۹۴ حسنی محمد نبی با گزارشی دو خطی خیال همه را 
از بابت اعرتاض، برخورد جدی، پیگریی و پیشگریی راحت می کند و می گوید: »راجع 
به نامه اعالم اســامی وکال برای جلوگریی از ورود آن ها به مجتمع ها دیروز با قائم مقام 
دادگســرتی اســتان آقای محمدی مالقات داشتم اظهار بی اطالعی کردند و کار را تأیید 

نکردند و مقرر شد پیگریی کنند.« 

1-news.gooya.com/politics/archives/2015/05/197557.php
۲-صورت جلسه ۸۸ و ۸۹ هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی مرکز 
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حسنی محمدنبی بهرت از هرکس می داند وزیر دادگسرتی در سیستم قضایی نظام والیی 
محلــی از اعــراب ندارد چه برســد بــه آقای محمدی مقــام اداری دادگســرتی که یک 
تدارکات چی ســاده است. اکرب ســردارزاده عضو علی البدل هیأت مدیره کانون وکال در 
غیاب دوازده وکیل محکوم، با پنهان شدن پشت »بانوان جوان« عمل »مجرمانه« ی زنان 

برای »شأن وکالت« را نهی کرد و گفت: 
جلسه ای با همکاران در دفرت راجع به همنی موضوع داشتیم، بانوان جوان نظرشان 
این بود که همکاران خانم خودشان هم باید رعایت کنند، باید شأن جامعه وکالت را 

حفظ کنند تا مورد انتقاد قرار نگریند.۱

دخالتدرامروکالتبدوناخذپروانهوکالت
پرداخنت به امور مربوط به وکالت بدون دریافت پروانه  ی وکالت از جمله شــاهکارهای 

حقوقی نظام اسالمی است که به روند تضعیف کانون وکال شدت بخشید. 
ماده ۴ قانون حمایت قضایى از بسیج مصوب دیماه ۱3۷۱ »بدون الزام به کسب پروانه 

وکالت ...« اجازه وکالت به کارمندان آن ها مى دهد.
»به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و 
قضایی بسیجیان در نریوی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ارتباط 

با اجراء این قانون تشکیل می گردد. 
تبصره: کارشناسان حقوقی این دفرت بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکال 
می توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند.« 
در خــرداد ۱3۷۴ »قانون اســتفاده بعضی از دســتگاه ها از نماینده حقوقــی  در مراجع 

قضایی« به تصویب رسید. در این قانون آمده است: 
ماده واحده ـ به موجب این قانون بنیاد شهید انقالب اسالمی ، بنیاد پانزده خرداد، 
کمیته امداد امام خمینی ، بنیاد مستضعفان ، جانبازان انقالب اسالمی ، ستاد رسیدگی 
به امور آزادگان ، شهرداری ها، بانک ها و دانشگاه های غریدولتی می توانند نماینده 
حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی  مربوط در مراجع قضایی معرفی 

 نمایند. 
۱ـ مورخ سی شهریور ۱3۷۸ عبارت زیر به این ماده واحده اضافه شد:

و شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت های دولتی  
و مؤسسات  انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و 

۱-صورت جلسه ۸۸ و ۸۹ هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی مرکز 
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مؤسسات و نهادهای  عمومی غریدولتی .۱
در سال ۱3۷۹این قانون به مددجویان کمیته امام، سازمان بهزیستى، خانواده هاى تحت 
پوشش بنیاد شهید انقالب اسالمى هم تسری یافت. در سال ۱3۷۶ طبق قانون حمایت 
قضایى از  کارکنان دولت و نریوهاى مسلح، آن ها هم اجازه یافتند به کارکنان خود »بدون 
الــزام بــه دریافت پروانه وکالت« در »تمام مراحل دادرســى« بــه عنوان وکیل خدمات 

حقوقى بدهند. در این قانون آمده است: 
تمام وزارتخانه ها، شــرکت ها، مؤسســات و ســازمان های دولتی و  ماده واحده:  
دســتگاه هایی کــه شــمول قانون بر آن ها مســتلزم ذکر نام اســت، 
همچننی نریوهای مسلح ) نظامی و انتظامی( مکلفند بنا به درخواست 
کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت 
در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشــی می شود یا به نحوی با 
وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، 

به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه های دولتی از آنان شاکی  تبصره ۱: 

باشند نخواهد شد.
کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک تبصره ۲:  

 کارشناســی در رشــته حقوق قضایی و در موارد یاد شــده بدون 
الــزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشــی 
از مقــررات راجع به وظایف و تکالیف وکالی دادگســرتی که در 
آینی نامه اجرایی این قانون مشخص می شود، با درخواست اشخاص 
مذکور در ماده واحده حســب مورد در تمامی مراحل دادرســی به 

عنوان وکیل شرکت کنند.۲
حتی بنی قوه قضاییه و مرکز رسیدگی به امور مساجد تفاهم شد که در قالب طرح مشاوره ای 

امنی، مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه شود.

تشکیلمؤسساتحقوقیوتضعیفکانونوکال
چنانچه پیش تر گفته شــد بر اســاس بخشــنامه ای که از ســوی مدیرکل ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غریتجاری به ادارات ثبت استان  در دیماه ۱3۹۱ابالغ شد، افراد بدون داشنت 

پروانه وکالت و یا تحصیل حقوق مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی دریافت کردند. 

1-www.samalaw.com/ghavanine-hoghooghi/vekalat-va-karshenasi/577
2-rc.majlis.ir/fa/law/show/92991
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تا پیش از آن فقط دارندگان پروانه وکالت حق تأسیس مؤسسات حقوقی را داشتند. اجرایی 
شدن این بخشنامه در واقع زیر سؤال بردن شأن وکالت و تضعیف هرچه بیش تر کانون وکال 

بود. 
صاحبان این مؤسسات که از تمکن مایل مناسبی برخوردارند با استخدام کارآموزان وکالت 
به استثمار وکالی جوانی می پردازند که با وجود توان علمی و فنی، قادر به تأسیس دفرت 

وکالت و پیداکردن موکالنی که امور خود را به آنان ارجاع کنند نیستند.
ایــن افــراد فاقد صالحیت با معرفی خود به عنوان وکیل دادگســرتی به مراجعینی که با 
تبلیغات و شگردهای خاص به دفاتر آنان رهنمون شده اند، قراردادهای حق الوکاله تنظیم 
و امضا می کنند و علی رغم دریافت وجوه کالن، بعضاً فقط ده درصد از مبلغ قرارداد را 

به وکیل جوان می پردازند.
شــورای تشکل های وکالی دادگســرتی در نامه ی خود به جعفری دولت آبادی دادستان 

عمومی و انقالب وقت تهران نوشت: 
متأسفانه همچنان که اطالع دارید از دیماه سال ۱3۹۱ با صدور و ابالغ بخشنامه ای 
جــرم زا بــه شــماره ۱۹۱۵3۶-۹۱از ناحیه مدیــرکل محرتم اداره ثبت شــرکت ها و 
مؤسسات غریتجاری، امکان ثبت مؤسساتی تحت عنوان »مؤسسات حقوقی« برای 
افراد فاقد پروانه وکالت فراهم شــد و در طول قریب به پنج ســال اخری، چند هزار 
مؤسسه حقوقی توسط افراد فاقد صالحیت بدون آن که هیچ پاالیشی جهت احراز 
سوابق محکومیت کیفری، امنیتی و اخالقی و تشخیص اعتیاد متقاضیان ثبت این 
مؤسسات به الکل و مواد افیونی وجود داشته باشد و مآاًل بدون آن که هیچ مرجعی 
جهت نظارت بر فعالیت این مؤسســات از حیث جلوگریی از مداخله آن ها در امر 
وکالت و مشاوره حقوقی که به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت از مختصات وکالی 
دادگسرتی است، وجود داشته باشد، به ثبت رسیده و درحایل که صرف ثبت یک 
مؤسســه حقوقی، مجوز شروع به فعالیت این مؤسسات نبوده و نیست، اغلب این 
اشــخاص حقوقی ماهیتاً موهوم بالفاصله پس از ثبت، شــروع به فعالیت نموده و 
در  کنار تظاهر به وکالت و دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی، به کار اصلی 

خویش که واسطه گری و دالیل پرونده های قضایی بود رونق روزافزونی دهند.
درواقع با تصویب و اجرای مفاد بخشنامه مرقوم، ثبت مؤسسات حقوقی که تا پیش 
از اجرایی شــدن این بخشــنامه مســتلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی 
از کانون های وکالی دادگسرتی یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه بود؛ بدون نیاز به 
هرگونه مجوز و حتی تخصص خاصی در زمینه امور حقوقی برای تمامی شهروندان 
امکان پذیر شــده اســت و در طول مدت اجرای این بخشنامه، کثریی از افرادی که 
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فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی بوده و اهلیت و اطالعی در حل و فصل امور 
حقوقی ندارند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غریتجاری، مبادرت به 
ثبت یک مؤسسه حقوقی نموده اند! این در حایل است که یکی از موضوعات این 
مؤسسات به کیفیتی که در اساسنامه آن ها قید می گردد، مراجعه به دادسراها و محاکم 
دادگسرتی جهت طرح دعوی یا دفاع از حقوق موکلنی است که این موضوع از امور 
فنی و تخصصی و مختص به وکالی دادگسرتی و مشاورین حقوقی است نه افراد 

غری وکیل.
دادســتان محرتم! بی هیچ تعارفی، ابالغ و اجرای این بخشنامه باعث فراهم شدن 
موجبات کارچاق کنی و دالیل پرونده های قضایی و پورســانت گریی و اشاعه بزه 
اعمال نفوذ شده و متأسفانه به فعالیت های کارچاق کن ها و متظاهرین به وکالت، 

صبغه ای به ظاهر قانونی داده است!
این بخشــنامه درحــایل ابالغ و به مرحله اجرا درآمده اســت کــه کارچاق کن ها و 
متظاهرین به وکالت، آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگسرتی و دفاتر 
خویش به فعالیت غریقانونی خویش ادامه داده و اقدام مؤثری نیز جهت خلع ید از 

آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی گرید.
از طرفی چون چننی مؤسساتی تحت نظارت کانون وکالی دادگسرتی یا دیگر مراجع 
ذی ربط قرار ندارند؛ اغلب آن ها به راحتی با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه های 
کثریاالنتشار و در حایل که وکالی دادگسرتی از انجام امر تبلیغ ممنوع هستنـد؛ با 
سوءاستفاده از این ممنوعیت و با تبلیغاتی فریبنده و وعده هایی همچون اخذ تضمینی 
نتیجه، شهروندانی را که به نوعی با مشکالت حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، به 
مؤسسات حقوقی قالبی خویش رهنمون و عمدتاً با تظاهر به وکالت، مرتکب جرایم 

دیگری نیز از ِقَبل فعالیت غریمجاز خویش می شوند.۱
با این حال هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه صورت نگرفت. 

1-www.isna.ir/news/96080602882



دادسرایانتظامیقضات
مرجعرسیدگیبهصالحیتوکالونتایجآن

برخالف عرف حقوقی دنیا و در همه ی رژیم های حقوقی پیشرفته که استقالل کانون وکال 
پذیرفته شده است، در نظام والیی، وکال حتی امکان انتخاب نمایندگان خود را ندارند 
و آن ها می بایستی ابتدا از فیلرت اطالعاتی و امنیتی رد شوند. براساس قانون، رئیس کانون 
وکالی مرکز، هم تراز دادستان کل کشور است ویل نه کانون وکال و نه رئیس آن کوچکرتین 

احرتامی در نظام والیی ندارند. 
بر اســاس قانــون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصــوب ۱3۷۶، تأیید صالحیت نامزدهای 

عضویت در هیأت مدیره کانون وکال به دادگاه انتظامی قضات واگذار شده است.
اعضای هیأت مدیره )اعم از اصلی و علی البدل ( کانون وکال از بنی وکالی پایه یک 
هر حوزه که عالوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای )الف( تا )ز( ماده )۲(،۱ 

واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
داشنت حداقل سی و پنج سال سن  الف: 

حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام  ب:  
وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صالحیت قضایی آنان سلب نشده  چهارسال 

باشد. 

۱-طبق ماده ۲ برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که عالوه بر دارا بودن دانشنامه 
لیســانس یا باالتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اســالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی 

دارای شرایط ذیل باشند: ... 
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عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و باالتر  ج: 
عدم اشتهار به فساد اخالق ) سوء شهرت( د: 

ه:  ارتکاب اعمال خالف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت 
تبصره یک:   مرجع رســیدگی به صالحیت نامزدها، دادگاه عایل انتظامی قضات 
بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعالم سوابق از مراجع ذیربط، 
 صالحیت آنان را بررسی و اعالم نظر کند و مراجع ذیصالح قانونی که از نامزدها 

سوابق یا اطالعاتی دارند در صورت استعالم موظف به اعالم آن می باشند.۱
ریاســت دادگاه انتظامی قضات به عهده ی حســینعلی نریی رئیس حکام شرع اوین در 
ســیاه ترین روزهای تاریخ ایران، مسئول هیأت کشــتار ۱3۶۷ در تهران است. این نهاد با 
مراجعه به وزارت اطالعات، اطالعات سپاه پاسداران، اطالعات نریوی انتظامی، حفاظت 
اطالعات دســتگاه قضایی و دیگر نهادهای امنیتــی و غریامنیتی نظام به رد صالحیت 
گسرتده ی وکالیی که بارها از فیلرت نظام اسالمی عبور کرده اند، می پردازد تا کانون وکال 
هرچــه بیش تر در خدمت نظام قرار گــرید. این نهاد دالیل رد صالحیت را حتی به خود 
وکال نیز اعالم نمی کند و هیچ مرجعی برای رسیدگی به این بی قانونی نیست. واگذاری 
رسیدگی به صالحیت نامزدهای انتخاباتی عضویت در هیأت مدیره به دادگاه انتظامی 

قضات دخالت حکومت و قوه  قضاییه در امور یک نهاد قاعدتًا  مستقل صنفی است.
این قانون برخالف تعهدات بنی المللی نظام والیی است. اصول اساسی نقش و وظایف 
وکالی دعاوی مصوب هشتمنی کنگره سازمان ملل متحد)۱۹۹۰- هاوانا، کوبا(، در اصل 
۱۲ خود، وکال را عامل اصلی مدیریت و اجرای عدالت دانســته اســت و در اصول ۱۶ تا 
۲۲، به تعهد دولت ها در اتخاذ تضمیناتی همچون مصونیت قضایی، اصل محرمانگی، 
دسرتســی به اطالعات پرونده ها … اشــاره نموده اســت و مهم تر آن که در اصل ۲۴، به 
حق وکال جهت تشکیل کانون های حرفه ای خودگردان تصریح نموده و در ادامه اینگونه 
بیان داشته است که »هیأت اجرایی را بایستی اعضای انجمن انتخاب کنند و این هیأت 

وظایفش را بدون دخالت نریویی خارج از کانون انجام دهد«. 
یکی از دالیل مشارکت پاینی صنفی در انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکالی دادگسرتی، 
ریشه در همنی رد صالحیت ها دارد و با محدودیت ایجاد شده در ورود سلیقه های متفاوت 

در عرصه ی انتخابات، بسیاری از وکال از مشارکت در انتخابات صنفی امتناع می کنند.
محمدحسنی آقاسی وکیل دادگسرتی می گوید:

در رژیــم گذشــته به جز اداره تشــخیص هویــت و برای احراز ایــن که آیا متقاضی 
کاندیداتوری جرمی مرتکب شده است یا نه، سؤال نمی کردند و به ویژه از ساواک 

1-rc.majlis.ir/fa/law/show/92825



187
فراز و فرود کانون وکالی دادگسرتی

و سایر منابع اطالعاتی مطلقاً سؤال نمی شد. ۱
محمدعلی دادخواه یکی از وکالی سرشــناس که صالحیت اش برای شرکت در بیست  

وسومنی دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکال در اسفند ۱3۸۲ رد شده بود، می گوید:
صالحیت من رد شــده است و این متأســفانه قابل پیش بینی بود که بعد از این که 
از زندان آمدم، نســبت به این موارد علریغم این که در قانون در زمره مواردی که از 
حقوق اجتماعی اشخاص محروم می شوند و محکومیت من محسوب نشده است، 
اما متأســفانه قوه قضاییه من بر این باور هستم که نگرش سیاسی در این خصوص 
داشته است و صالحیت من را رد کرده است. البته در ابتدای امر این بحث بود که به 
علت این که من یک کتاب هایی نوشته بودم، یکی راجع به نوروز و فلسفه هفت سنی 
که نسبت به این سنت دیرینه ایرانی کاماًل بحث کرده بودم و با اقبال بسیار گسرتده 
مردم مواجه شد و یکی هم به خاطر کتابی که در خصوص مهرگان، نیایش عدالت، 
و جنگی که کاوه علیه ضحاک کرده بود، یک شایعاتی بود که شاید من تمایالت 
زردشــتی گری دارم. امــا بعد اعالم کردند که اصاًل این موضوع ها نیســت و علت 
اساسی این است که من عضو نهضت آزادی هستم، در صورتی که من این مورد را 
رد کرده بودم و گفته بودم که من عضو نهضت آزادی نیستم؛ من وکیل مدافع اعضای 
نهضت آزادی بودم. متأسفانه من مدافع اعضای نهضت آزادی بودم. متأسفانه بازهم 
قوه قضاییه به این موارد التفات نکرد و با آن که در طول بیست و پنج سال وکالت من 
حتی یک پرونده نسبت به محکومیت خودم نداشته ام، صالحیت من را رد کرده اند. 
این رد صالحیت از جهات متعدد محل تردید است، یکی این که وکیل دادگسرتی 
که می تواند یک متهم به اعدام را، یک باند بزرگ را، یک تشــکیالت عظیم را 
بــه دفاع برخیزد و تمام مــواردش را برای دادگاه حل بکند و نهایتاً برائت موکالن 
خودش را بگرید، حق ندارد که بعداً در هیأت مدیره ای که با رأی جمعی هیجده نفر 
امکان دارد مسایلش مورد اجرا قرار بگرید عضو بشود؟ آیا این یک نقض آشکار 
حقوق بشر و رد استقالل کانون وکال نیست که به این نحو اقدام می کنند؟ متأسفانه 
ما می بینیم که تمام این موارد نوعی گزینشی انتخاب شدن و گزینشی انتخاب کردن 
است که نهایتاً اجازه نمی دهند وکال خودشان نمایندگان آزاد خودشان را انتخاب 

کنند و به هیأت مدیره بفرستند.۲ 
پیش از برگزاری بیست و چهارمنی دوره انتخابات هیأت مدیره  کانون وکالی دادگسرتی 
مرکز در اســفند ۱3۸۴، وزارت دادگســرتی با ارســال نامه ای صالحیت چهــارده تن از 

1-www.radiofarda.com/a/337212.html
2-www.radiofarda.com/a/337212.html
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نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی مرکز را رد کرده بود.
نعمت احمدی، یکی از نامزدهای رد صالحیت شــده به ایســنا گفته بود که عالوه 
بر وی، صالحیت حســنی عســگری راد، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، 
جهانگری مستوفی، علی نجفی توانا، غالمعلی ریاحی، هادی اسماعیل  زاده، محمدعلی 
جداری فروغی، احمد بشریی، بهشید ارفع  نیا، فرشاد یکتا، منوچهر نوروزیان و امری 

حسنی آبادی نیز تأیید نشده است.۱
محمود کاشــانی، عضو هیأت علمی دانشــگاه شــهید بهشــتی در گفتگو با خربگزاری 
دانشــجویان ایران گفت: »قانون، صالحیت اظهارنظر در زمینه  صالحیت کاندیداهای 
هیــأت مدیره  کانون وکال را به دادگاه   عایل انتظامی قضات واگذار کرده اســت. دادگاه 
عایل انتظامی قضات در مهلت قانونی درباره صالحیت نامزدها اظهار نظر نکرده و این 
امر به معنی تأیید صالحیت همه نامزدهاست و اظهارنظر دیرهنگام وزیر دادگسرتی قابل 
ترتیب اثر نیست، زیرا وزیر دادگسرتی از اعضای کابینه بوده و قوه مجریه حق دخالت در 

هیچ انتخاباتی را ندارد.« ۲
روز پنج شــنبه شــانزده اســفند ۱3۸۶روزنامه اعتماد خرب داد که در انتخابات بیســت و 
پنجمنی دوره هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی مرکز دست کم صالحیت یک سوم 

از کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره توسط دادگاه  عایل انتظامی قضات رد شد. 
تعدادی از رد صالحیت شدگان از جمله شریین عبادی، محمدعلی دادخواه، ناصر زرافشان، 
عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله سعدی، غالمعلی ریاحی، فریده غریت، نعمت احمدی و... 
چهره های شناخته شده ی حقوقی بودند که وکالت تعدادی از مهم ترین پرونده های سیاسی 
و مطبوعاتی را بر عهده داشتند. شریین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل بود و فریده غریت 
دو دوره عضویت در هیأت مدیره کانون و یک دوره نایب رئیسی هیأت مدیره کانون را 

در سوابق خود داشت. 
بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، وکالیی که دارای محکومیت 
انتظامی هســتند، امکان کاندیداشــدن برای عضویت در هیأت مدیره کانــون را ندارند 
و صالحیت آنان از ســوی دادگاه انتظامی قضات تأیید نمی شــود، حــال آن که وکالی 

رد صالحیت شده طبق هیچ حکمی محکومیت انتظامی نداشته اند. 
تردیدی نیســت که دخالــت دادگاه انتظامی قضات در تأییــد صالحیت وکال به منظور 
تضعیف هرچه بیش تر کانون وکال و تحت نفوذ قراردادن بیش از پیش آن است و نه دفاع 
و صیانــت از حقوق موکلنی. چرا که چنانچه وکیلی کــه پروانه وکالت دارد، تخلف کند، 

1-www.bbc.com/persian/iran/story/2006/03/060311_jb_lawyer-election.shtml
۲-پیشنی.
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دادسرای انتظامی وکال و دادگاه انتظامی وکال می توانند به تخلفات وی رسیدگی کنند و 
نیازی به دخالت قوه قضاییه نیست. وکالیی که هیچ محکومیت انتظامی ندارند، فرض 
بر این است که براساس قانون رفتار کرده اند، چگونه می توان آن ها را از حق انتخاب شدن 

محروم کرد؟  
در اسفند ۱3۸۸سیدمحمد جندقی کرمانی پور رئیس هیأت مدیره کانون وکال خرب از رد 
صالحیت قریب به نیمی از ثبت نام کنندگان بیست و ششمنی دوره انتخابات کانون وکال 
داد. جندقی کرمانی پور که خود از جمله رد صالحیت شــدگان بود در دوره های بیســت، 
بیست و یک، بیست و سه و  بیست و پنج ریاست کانون مرکز را عهده دار بود. جهانگری 

مستوفی دادستان انتظامی کانون وکال بود اما صالحیت اش تأیید نشد. 
در این انتخابات دادگاه انتظامی قضات فقط صالحیت چهل و سه داوطلب را تأیید  کرد 

و سایر داوطلبان به دلیل این که فاقد شرایط الزم بودند، تأیید نکرد. 
تعدادی از رد صالحیت شدگان عبارت بودند از ۱- نعمت احمدی ۲- هادی اسماعیل زاده 
3- محمدحسنی آقاسی ۴- محمدعلی اخوتی ۵- احمد بشریی ۶- شهال پورناظری ۷- 
محمدعلی جداری فروغی ۸- محمدعلی جندقی کرمانی پور ۹- رمضان حاجی مشهدی 
۱۰- عبدالصمد خرمشاهی ۱۱- محمدعلی دادخواه ۱۲ - ناصر زرافشان ۱3- عبدالفتاح 
ســلطانی ۱۴- اکرب ســرداری زاده ۱۵- عباس صالحیار ۱۶- فریده غریت ۱۷- شــهرام 
فتحی نژاد ۱۸- محمد فرض پورماچیانی ۱۹- محمود علیزاده طباطبایی ۲۰- بتول کیهانی 
۲۱- جهانگری مستوفی ۲۲- رضا معتمدی ۲3- سیدباقر مریسراجی ۲۴- علی نجفی توانا 

۲۵- رضا نوربها.۱
پس از رایزنی های صورت گرفته صالحیت خرمشاهی، جندقی کرمانی پور، نجفی توانا، 

مریسراجی و سرداری زاده تأیید شد. 
در انتخابات اسفند ۱3۹۰ نیز تعدادی از وکال از جمله فریده غریت، محمدعلی دادخواه، 
رمضان حاجی مشهدی، عبدالصمد خرمشاهی، نعمت احمدی، غالمعلی ریاحی و محمود 
علیزاده طباطبایی، علی نجفی توانا، حســنی عسگری راد، احمد جاویدتاش و علی حامد 
توسلی رد صالحیت شدند که چهار نفر آخر عضو هیأت مدیره دوره قبل کانون وکال بودند. 
اسفند ۱3۹۲ در بر همان پاشنه می چرخید و همچنان کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره 

توسط دادگاه انتظامی قضات بدون دلیل رد صالحیت می شدند. 
بــه گزارش ایران، کانون وکالی مرکز، اســامی صد و چهارده نفــر از نامزدهایی که برای 
شرکت در بیست و هشتمنی دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکالی مرکز ثبت نام کرده 
بودند را برای بررسی به دادگاه عایل انتظامی قضات ارسال کرد و پس از دو ماه در تاریخ 

1-aftabnews.ir/fa/news/96018/
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سی بهمن ۱3۹۲دادگاه نظر خود را در مورد صالحیت وکال اعالم کرد. این بار صالحیت 
بیست و چهار نفر از آقایان و پنج نفر از بانوان تأیید نشد. 

محمــد جندقی کرمانی پور کــه دور قبل در آخریــن روزها با رایزنی هــای صورت گرفته 
صالحیت اش تأیید شده بود دوباره رد صالحیت شد اما در آخرین روزها بار دیگر تأیید 

صالحیت شد. 
دیگر وکالیی که در این انتخابات رد صالحیت شدند عبارت بودند از  گیتی پورفاضل، 
فریده غریت، نعمت احمدی ، عبدالصمد خرمشــاهی، رمضان حاجی مشــهدی، قاســم 
شعله ســعدی، مجید پوراستاد، محمود علیزاده  طباطبایی، حمید جلیل زاده خویی، شاپور 
منوچهری، کامران آقایی، عباس کریمی، بهروز یغمایی، بهشید ارفع نیا، بتول کیهانی، مازیار 
قاسمی گودرزی، محمدعلی جداری، جهانگری مستوفی، اکرب سردارزاده، رضا معتمدی، 
شمس الدین شیوایی کجوری، عیسی امینی، محمود مصطفوی کاشانی، غالمعلی ریاحی، 

جالل مهدوی، پرویز کیهانی، آناهیتا اخوان و حسنی عسکری راد.
در این میان عباس کریمی، بهشید ارفع نیا، عیسی امینی، شاپور منوچهری و کامران آقایی در 
انتخابات دوره پیشنی عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی مرکز بودند.۱ با التماس و 

چانه زنی به رسم عهد عتیق تعدادی از ردصالحیت شدگان تأیید شدند! 
نکتــه جالــب توجه آن که گودرز افتخارجهرمی شــش ماه پیش از برگــزاری این دوره از 
انتخابات کانون وکال یکی از اعضای هیأتی بوده که صحت انتخابات ریاست جمهوری 
را مورد بررسی قرار دادند ویل از سوی دادگاه انتظامی قضات، خودش فاقد صالحیت 

تشخیص داده شد.
 

دو ســال بعد در انتخابات سال ۱3۹۴صالحیت تعدادی از این افراد تأیید شد تا ماراتن 
تأیید صالحیت و رد صالحیت در دادگاه انتظامی قضات به مضحکه تبدیل شود. در هیچ  

کجای دنیا در یک محکمه ی حقوقی چننی بلبشویی دیده نمی شود.
در ابالغیه ســیزده بهمن ماه ۱3۹۴دادگاه عایل انتظامی قضات که به امضای حسینعلی 
نریی رسیده بود، از میان صد و چهل و یک نفر داوطلب عضویت برای بیست و نهمنی 
دوره از هیأت مدیره کانون وکالی دادگســرتی ایران، بیســت و پنج نفر از وکال از جمله 
محمدصالح نیکبخت، قاسم شعله سعدی، عبدالصمد خرمشاهی،  رمضان حاجی مشهدی، 

فریده غریت و... رد صالحیت شدند. 
فریده غریت که برای سومنی بار از عضویت در هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی رد 
صالحیت شده بود می گوید: »در سال های گذشته فقط اسامی کسانی که صالحیت شان 

1-www.radiozamaneh.com/126204
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تأیید می شــد را ابالغ می کردند و بقیه متوجه می شــدند که بــه هر علتی رد صالحیت 
شده اند، اما امسال برای اولنی بار لیستی به نام رد صالحیت ها منتشر شده است.« ۱

در بهمن ۱3۹۶دادگاه انتظامی قضات بیســت و هشــت نفر از وکالی سرشــناس را که 
خواهان شرکت در سی امنی انتخابات هیأت مدیره کانون وکال بودند رد صالحیت کرد. 
در میان این فهرست نام هایی چون قاسم شعله سعدی، محمدحسنی آقاسی، عبدالصمد 
خرمشاهی، فریده غریت، مینا جعفری، مریم کیان ارثی و رمضان حاجی مشهدی به چشم 

می خورد.۲
در بهمن ۱3۹۸فهرست اسامی بیست و نه نفر از وکال دادگسرتی که توسط دادگاه عایل 
انتظامــی قضات برای انتخابات دوره ســی و یک هیأت مدیــره کانون وکال مرکز تأیید 

صالحیت نشدند، انتشار یافت. 
ژاله غفاری یکی از ردصالحیت شدگان با انتشار نامه  ای نوشت:

من اعرتاض نمی کنم به هیچ وجه وقتی قاعده  مند نیســت هیچ چیز. من چند سال 
است برای صنف نوشتم، در هیأت مدیره رفتم، نشستم. به کانون وفادار بوده و هستم. 
من نه فعال سیاسی هستم نه با نظام دشمن هستم بالعکس من طرفدار نظام هستم. 

من فعال صنفی بودم. 
عیسی امینی رئیس کانون مرکز با انتشار نامه ای در صفحه ی اینستاگرام اش گویی بچه ی 

شیطانی را با تشویق، ترغیب به انجام کار خوب می کند نوشت: 
نگــرش دادگاه محــرتم انتظامی قضــات و به ویژه دیدگاه قوه قضاییــه در این دوره 
انتخابات هیأت مدیره و در مقایسه با ادوار پیشنی، با اعالن صالحیت افراد بیش تری 
همراه بوده که رویکرد امید بخش بوده است. حال انتظار جدی می رود با رسیدگی 
مجدد به وضعیت نامزدان محرتمی که احراز صالحیت نشدند و دادن حق اعرتاض 
و دفاع به آن ها و سرپدن حق انتخاب به جامعه وکالت جهت تعینی شایستگی ها، راه 
را برای رقابت عادالنه و استفاده از همه بزرگان فراهم سازیم. امیدوارم با استماع و 
رسیدگی مجدد ریاست و اعضای محرتم دادگاه انتظامی قضات بر آن، شاهد حضور 

حداکثری نامزدان باشیم. 
دادگاه انتظامی قضات به ریاســت حســینعلی نریی رئیس هیأت کشتار ۱3۶۷ بالفاصله 
دست به کار شد و دو روز بعد در میان بهت و حریت وکال، با صدور اطالعیه ی دیگری 

عیسی امینی و پنج نفر دیگر را رد صالحیت کرد.
در این فهرست شش نفره عالوه بر امینی رئیس کانون وکالی مرکز، نام علی نجفی توانا 

1-persian.iranhumanrights.org/1394/11/top-lawyers-disqualified-for-bar-associ-
ation-elections/
2-www.radiofarda.com/a/Iran-bar-association-election-disqualifications/29015420.
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رئیس سابق کانون وکال و شاپور منوچهری نایب رئیس سابق کانون نیز دیده می شد. 
نریی بر خالف رویه ی معمول دادگاه انتظامی قضات، رونوشت نامه خود را برای ریاست 

قوه قضاییه سیدابراهیم رئیسی همکار سابق اش در هیأت کشتار ۱3۶۷ ارسال کرد. 
وقتی وکال و نامزد های شرکت کننده در انتخابات کانون وکال با چننی بی قانونی مواجه 
می شــوند و حق دفاع از خود درحایل که اتهامی هم متوجه شــان نیست ندارند چگونه 
می توانند از حق متهمان در دادگاه های انقالب که امثال نریی بر آن ها حکومت می کنند 

دفاع نمایند.
انتخابات دوره سی و یکم هیأت مدیره کانون وکال مرکز در تریماه ۱3۹۹ برگزار شد و جلیل 

مالکی که مورد وثوق دستگاه قضایی است به ریاست این کانون انتخاب شد. 
اما دادگاه عایل انتظامی قضات صمد زاهدپاشا نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکالی 

دادگسرتی مرکز را از حضور و شرکت در جلسات هیأت مدیره این کانون »تعلیق« کرد.
وی در مقطع دکرتی دانشگاه آزاد واحد کیش پذیرفته می شود و فرد دیگری را به جای 
خود به آزمون زبان دکرتی دانشگاه می فرستد. مسئوالن دانشگاه متوجه شده و فرد خاطی 

دستگری می شود و صمد زاهدپاشا  به کمیته انضباطی دانشگاه آزاد معرفی می شود.۱

وضعیتزناندرکانونهایوکال
تعداد زنان عضو هیأت مدیره کانون های وکال بیانگر موقعیت نازل زنان در نظام اسالمی 
اســت. در هیأت مدیره کانون وکال در سراســر ایران تنها یازده زن به شــرح زیر عضویت 
دارند در حایل که آقایان صد و نود و نه عضو در هیأت رئیسه ها دارند. افزایش پرشمار 
بانوان وکیل در کانون های وکال باعث نشد تا سهم درخوری از مدیریت کانون وکال نصیب 
آنان شود. در کانون های وکال تنها سمت هایی در کمیسیون های مختلف کانون های وکال و 
مراجع انتظامی کانون های وکال در اختیار بانوان وکیل بوده است و سمت مدیریتی غالبًا 

از زنان دریغ شده است. 
از میان دویست و یازده وکیل حاضر در هیأت مدیره بیست و پنج کانون وکال ایران، تنها 

دوازده بانو در هیأت مدیره بیست و پنج  کانون وکال حضور دارند که عبارتند از: 

عضو اصلی. ۱ کانون وکال، مرکز   بهشید  ارفع نیا 
عضو اصلی  . ۲ کانون وکال، اصفهان   لیال رئیسی 
عضو اصلی. 3 کانون وکال، الربز   هما داودی گرمارودی 
عضو اصلی. ۴ کانون وکال، قم   زهرا برومند 
عضو اصلی. ۵ کانون وکال، مرکز   میرتا ضرابی 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/01/2311904/
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عضو اصلی. ۶ کانون وکال، کردستان   ماهی رحمانی 
عضو علی البدل. ۷ کانون وکال، یزد   خدیجه بابایی 
عضو علی البدل. ۸ کانون وکال، کردستان   خدیجه فهیم 
عضو علی البدل. ۹ آذربایجان شرقی   سحر یوسفی 
عضو علی البدل. ۱۰ کانون وکال، کرمان   مینا مجدزاده 
عضو علی البدل. ۱۱ کانون وکال، ایالم   سمانه نقدی 
عضو علی البدل. ۱۲ کانون وکال، مرکز   صدیقه حجت پناه 

همراهیگردانندگانکانونوکالبادشمنان 
از آن جایی که گردانندگان کانون وکال و اتحادیه سراسری کانون های وکال برای عضویت 
در هیأت اجرایی می بایستی از فیلرتهای مختلف عبور کنند متأسفانه به یکی از اهرم های 
ســرکوب وکال تبدیل می شــوند. آن ها برای به دســت گرفنت ســکان هدایت کانون وکال 
مجبورند دل مسئوالن قضایی را به دست بیاورند و به این ترتیب استقالل کانون را زیر 

سؤال می برند. 
فرصت طلبی های تعدادی از رؤسای کانون  های وکال حتی صدای حجت االسالم محمد 
مصدق کهنمویی معاون حقوقی قوه قضاییه را نیز در آورد. وی در گفتگو با مرکز رسانه ی 
قوه قضاییه از رفتار دوگانه برخی از رؤسای کانون ها در علن و خفا و در جلسات حضوری 

با مقامات قوه قضاییه و جلسات صنفی گالیه کرد.۱
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگسرتی که سال ها  عضو هیأت 
اجرایی و رئیس کانون وکالی مرکز بوده تأکید می کند که پروانه وکالت برای معاندان با 

نظام صادر نمی شود. معاندان نظام را نیز دستگاه قضایی و امنیتی تعینی می کنند. 
وی در پاسخ به  این سؤال که برخی معرتضند که نوعی خود مختاری در پذیرش کارآموز و 

دادن پروانه از سوی کانون به کسانی که مشکل دارند، دیده می شود، توضیح داد:
... ]اتهام[ دادن پروانه به افراد مشکل دار با نظام، کم لطفی به کانون  است. چرا که 
طبق قانون باید از کانال های مختلف استعالم صورت گرید و طبق روال گذشته در 

حال حاضر هم وزارت اطالعات نظارت های خود را دارد.
اگر کسی بعد از اخذ پروانه مشکلی پیدا کرد، نظام کیفری وکال هر سال به شرایط 
آن ها رسیدگی می کند، هر سه سال یکبار هم پروانه ها تمدید می شود و کافی است 

نظام قضایی  این را به کانون وکال اعالم کند.۲

1-snn.ir/fa/news/845395
2-old.nasimonline.ir/Content/Detail/902621/156
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یعنی اگر احیاناً عنصر »نامطلوبی« به جامعه ی وکالت دادگسرتی راه یافت جای نگرانی 
نیست؛ کافی است قوه ی قضاییه به گردانندگان کانون دستور دهد تا آن ها با عدم تمدید 

پروانه ی وکیل مغضوب حکومت، او را از شغل وکالت محروم کنند. 
برای مثال سایت پرسمان دانشجویی وابسته به نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاه ها در 

مورد چگونگی اخذ پروانه وکالت توسط نسرین ستوده می گوید: 
در ســال ۱3۷۴در آزمون کانون وکال شــرکت می کند اما به دلیل اقداماتی که علیه 
امنیــت ملی کرده بود اجازه دریافت پروانه وکالت را به وی نمی دادند تا این که در 
ســال ۱3۸۲با حمایت دولت لیربال و تســاهل گرای خاتمی و با تالشــی که فریده 
غریت)وکیل عناصر ضدانقالب( می کند وی موفق به دریافت پروانه وکالت می شود.۱

آن چه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مورد شریین عبادی برنده جایزه صلح 
نوبــل می  گوید بیانگر نگاه حاکمان به مقوله ی وکالت و وکالی مســتقل اســت. او با 

گستاخی و بی حیایی می گوید: 
یکــی از اعضــای کانون وکال، یــک زن نابکار رفت و خود را یــک روز در دامن 
فرانســوی ها، یک روز انگلیســی ها، یک روز آمریکایی ها و یک روز اســراییلی ها 
انداخت خوش رقصی ها را کرد و حتی آه از نهاد یکی از اعضای کانون برنیامد و 

نگفتند »زنیکه جاسوس« ما شما را از  کانون بریون می کنیم.۲
امری حســنی آبادی رئیس اســبق کانون وکالی مرکز در پاسخ به منتظری، به جای دفاع از 
شریین عبادی او را فاقد صالحیت برای دریافت پروانه وکالت معرفی می کند و می گوید: 

از  آن جایی که ایشــان نامی از آن فرد نربده است من هم سربسته می گویم که کانون 
وکال پروانه این فرد را تمدید نکرده است و ایشان به عنوان یک وکیل رسمی نامش 

جزو وکالی کانون نمی باشد.3
وی سپس در مورد اتهام جاسوس بودن شریین عبادی در موضعی منفعالنه پاسخ می دهد:  
»تا وقتی که در دادگاه جاسوس بودن فردی ثابت نشود نمی توان او را جاسوس خواند.« 
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگسرتی ایران )اسکودا( در 

پاسخ می گوید: 
بدیهی است اگر وکیلی مرتکب عمل مجرمانه یا اقدام خالف شأن وکالت بشود در 
صورت روشن شدن موضوع و اعالم به کانون وکال کانون درگری رسیدگی می شود، 
اما مطمئناً اقدامات دادســرای کانون و دادگاه عام در محدوده قواننی و با رعایت 
اصول حقوقی خواهد بود و باید باشد. مشخص نیست فرد مورد نظر مقام محرتم 

1-https://snn.ir/fa/news/351171
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/05/158524
3-www.radiozamaneh.com/369513
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قضایی در حال حاضر داخل در فهرست وکالی دادگسرتی هست یا خری. چنانچه 
نباشد کانون با تکلیفی مواجه نیست؛ زیرا احتمااًل او را وکیل نمی داند.۱

ســیدمحمد جندقی  کرمانی پور یکی از گردانندگان کانون وکال در دو دهه ی گذشته برای 
نشان دادن سرسپاری خود به حاکمیت حمله به شریین عبادی را در دستور کار قرار می دهد 

و خاتمی را شایسته  ی دریافت جایزه صلح نوبل می نامد:  
به وکالى خاصى که فرار کرده اند نباید توجه کرد... مى گویند وکیل برجسته است. 
من توصیه کردم برگردید شما را در این جا دستگری و محاکمه کنند بهرت است آن جا 
در بدبختى باشید. بریون گود هستند، مى گویند لنگ کنید. فکر مى کنید جایزه صلح 
]نوبل[ مى دهند نه هرگز چننی خربى نیســت. آن یکى هم که گرفت روى مســایل 
سیاســى گرفت. ارتباطى به ظرفیت نداشــت. اگر قرار بود بدهند به آقاى خاتمى 

مى دادند.۲ 
در تاریخ بیستم مهرماه ۱3۹3 هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی به ریاست نجفی توانا 
به جای آن که به ده ها هزار وکیل دادگسرتی برای دفاع جمعی از وکالی شریف دربند، 
رجوع کند در اقدامی شرم آور طی نامه ای خطاب به صادق الریجانی رئیس قوه قضاییه 
تقاضای عفو عبدالفتاح ســلطانی و سیدمحمد ســیف زاده را کرد. رئیس کانون وکالی 
دادگســرتی با این اقدام بطور ضمنی اتهامات سخیف وارده به وکالی دربند را پذیرفته 
و  محکومیت آنان را تأیید کرد. در حایل که وکالی دربند به دلیل دفاع از حقوق موکلنی 
خود، دفاع از حقوق بشر، دفاع از متهمان عقیدتی و سیاسی و کمک به خانواده های آن ها 
متهم و محکوم شده بودند. آنان علریغم تمام فشارهای جسمی و روانی، اتهامات وارده به 

خود را شدیداً رد کرده بودند و احکام صادره را غریقانونی می دانستند.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در گردهمایی حقوقدانان بسیجی که در انتخابات 
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را کاندیدای اصلح ریاست  جمهوری معرفی کرده بودند 

به مناسبت بزرگداشت هفته  بسیج  گفت: 
کانون وکالی ما احتیاج به اصالح دارد. چه کسی باید اصالح کند؟ یک زمانی به 
قوه قضاییه واگذار کردند و قانونی گذراندند اما به دالیلی موفق نشدند. به خودشان 
واگذار کنیم که خب یک اکثریتی هستند که نمی خواهند کارهایی را انجام دهند. چرا 
نباید جریان بسیج و حزب اللهی ها در چننی مرکز مهمی، تشکل فعال و به روز داشته 
باشند. در یک جلسه ای به اعضای هیأت مدیره کانون وکال گفتم و گله کردم که شما 

در هیچ عرصه ای حضور جدی ندارید.3

1-www.isna.ir/news/96090803895
۲-صورتجلسه شماره 3۱ هیأت مديره  ی دوره ۲۸. 

3-www.radiozamaneh.com/369513
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بهمن کشــاورز رئیس اتحادیه سراســری کانون های وکالی دادگســرتی ایران )اسکودا( 
به جای آن که پاســخ درخوری به منتظری بدهد از موضعی ذلیالنه و در تأیید محتوای 

صحبت او گفت:  
کانون های وکال شاید تنها مؤسساتی باشند که بعد از پریوزی انقالب، اگر حافظه 

درست یاری کند، سه بار، تصفیه شده اند.۱
وی همچننی اظهار داشت:  

در حال حاضر اکثریت وکالی دادگســرتی یا کســانی هستند که دانش آموخته پس 
از انقــالب هســتند و یا حتی مقارن با پریوزی انقالب بــه دنیا آمدند و یا قضات 
و کارمندان دولت - اعم از لشکری و کشوری - هستند که پروانه وکالت گرفته اند؛ 
بنابراین چگونه می توان گفت »جریان بسیج و حزب اللهی ها« در کانون وکال حضور 

فعال و به روز ندارند؟۲
امری حســنی آبادی رئیس ســابق کانون وکالی مرکز نیز اعالم داشــت که در کانون وکال، 
وکالی بســیجی زیادی حضور دارند و فعالیت زیادی هم دارند اما »برخی از مقامات 

عایل قضایی دید مناسبی به کانون وکال ندارند.«3
با وجود آن که قوه قضاییه تجســم عینی داعش در ایران اســت، دادســتان کل کشــور در 
جمع حقوقدانان بسیجی از حقوقدانان می خواهد که سیاست های رژیم در مقابله با پروژه 
»نفوذ« را دنبال کنند و با »داعشــیانی« که به مراکز علمی و دانشــگاهی نفوذ کرده اند 

مقابله کنند: 
شــما باید حاج قاســم ســلیمانی در کالس های درس حقوق باشید و با داعشیانی 
کــه تحت عناوین مختلف در دســتگاه ها و مراکز علمی و دانشــگاه های ما نفوذ 
کردند مقابله کنید. مسئله نفوذ را جدی بگریید. عناصر نفوذی هیچگاه تابلو دست 
نمی گریند که بگویند عامل سیا هستند. چه بسا چهره مقدس مآبانه به خود بگریند.۴ 
اگر قرار باشد کسی به دنبال داعشی بگردد باید آن را در قوه قضاییه و حوزه های علمیه 
و مجلــس خربگان رهربی بجوید. برخالف داعش که امــکان مدون کردن قواننی اش را 
نیافت، نظام اســالمی و قوه قضاییه  آن با تصویب قانون مجازات های اســالمی راه را 
برای هر جنایتی باز کرد. در این دوران بود که نحوه ی شالق زدن، دست و پا قطع کردن، 
سنگسار  کردن، چشم درآوردن، پرتاب از بلندی و به صلیب کشیدن و... باب شد و جنبه ی 

قانونی یافت. 

1-www.isna.ir/news/96090803895
2-www.isna.ir/news/96090803895
3-www.radiozamaneh.com/369513
4-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/05/1585247
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همراهی اعضای هیأت مدیره کانون وکال با گردانندگان دستگاه قضایی و سکوت در برابر 
بی قانونی های صورت گرفته برخالف توجیهاتی که در محافل خصوصی می کنند از این 
بابت نیست که از فضاهای موجود به نفع کانون وکال و جامعه مدنی استفاده کنند بلکه 

می کوشند رانت و امکانات ویژه ای برای خود و دوستانشان به وجود آورند. 

لغوپروانهوکالتتوسطدادگاهانقالب
وعدمصدورپروندهوکالتتوسطکانونوکال

صدور احکام ممنوعیت وکال از حرفه وکالت به مدت معنی از طرف دادگاه های انقالب، 
یکی از بی قانونی های نظام والیی اســت. این امر خالف صریح ماده ۱۷الیحه قانونی 
استقالل کانون وکال است که مقرر داشته است »از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی 
را نمی تــوان از شــغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجــب حکم قطعی دادگاه 

انتظامی«. 
عبدالفتاح ســلطانی و محمد سیف زاده توســط دادگاه انقالب از وکالت محروم شدند 

بدون آن که کانون وکال اعرتاضی به این بی قانونی بکند. 
نســرین ستوده در شــهریور ۱3۹۲ عالوه بر حکم زندان، برخالف قواننی نظام والیی به 
ده ســال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شــد. در حایل که صدور حکم محرومیت از 

وکالت، در صالحیت دادگاه انقالب نیست. 
در آذرماه ۱3۹۲ ســایت های امنیتی نظام اســالمی گزارشــی را در مورد نســرین ســتوده 
منتشر کردند که در واقع کیفرخواست او بود. این گزارش عیناً در سایت پرسمان دانشجویی 
وابسته به بیت رهربی در دانشگاه ها نیز منتشر شد تا نشان دهند موضوع از جانب »بیت 

رهربی« دنبال می شود. در این گزارش از جمله آمده بود: 
...ســتوده در سال ۱3۸۲پس از دریافت پروانه وکالت بالفاصله به گروهک شریین 
عبادی موسوم به کانون مدافعان حقوق بشر )کانونی که برای دفاع از جاسوسان و 
تروریست ها تشکیل شد( پیوست و به فعالیت های رایگان حقوق بشری و پذیرفنت 
وکالت محکومان امنیتی پرداخت. او مبالغی را که توسط محکومان امنیتی به وی 
داده می شد رد می کرد اما وجوه رسیده از سوی سرویس های جاسوسی و تروریستی 

را با ولع قبول می کرد.
ستوده تنها به وکالت جاسوسان و تروریست ها رضایت نمی داد بلکه ضمن مصاحبه 
با رسانه های رسمی سازمان های جاسوسی استکبار اقدام به ایجاد جنگ روانی علیه 

نظام اسالمی می کرد.
وی در سال ۱3۸۵به بهانه دفاع حقوقی به کمپنی یک میلیون امضا- بخوانید کمپنی 
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گسرتش فحشا-می پیوندد. او که خود را یکی از پرچمداران مبارزه برای به اصطالح 
احقاق حقوق زنان می داند مدتی نیز به انجمن حمایت از حقوق کودکان پیوست و 
در آن جا به مدت دوسال عضو هیأت مدیره این انجمن بوده است. این انجمن در 
پوشش به اصطالح حمایت از حقوق کودکان با آموزشی که به آن ها می دهد آن ها 

را به سربازان جنگ نرم دشمن تبدیل می کند.
نسرین ستوده در سال ۱3۸۶به شورای ملی صلح که توسط همفکران ملی مذهبی اش، 
در زمان پریوزی ، ایســتادگی و مقاومت ملت ایــران در برابر تهدیدهای تو خایل و 
تحریم های بی اثر و با هدف منحرف کردن اذهان مردم و شکســنت ســد آهننی آنان 

تشکیل شده بود، می پیوندد.
در سال ۱3۸۷نیز به پاس خوش خدمتی هایی که به اربابان آمریکایی اش کرده بود 
مــورد تفقد آن ها قرار گرفت. آمریکایی ها تصمیم گرفته  بودند این بار مزد وی را در 
پوشــش جایزه حقوق بشــر به وی اهدا بکنند. در روز بیست آذر این جایزه در شهر 

مریانو ایتالیا به وی اهدا گردید.
پس از شروع فتنه و دستگریی عناصر ضد انقالب، مرتبطنی با گروهک تروریستی 
منافقنی و تروریست هایی چون آرش رحمانی پور)عضو گروهک تروریستی تندر( و 
زهرا بهرامی)عضو گروهک تروریســتی تندر( وی به ســرعت با خطی که از خارج 
از کشور توسط شریین عبادی می گرید، وکالت این تروریست ها و ضدانقالب هایی 

که امنیت مردم را به خطر انداخته بودند، برعهده می گرید.
گفتنی است که برخی از مرتبطنی با گروهک تروریستی منافقنی پس از دستگریی به 
این مطلب اعرتاف کرده اند که ستوده در پوشش کالس های آموزش حقوق شهروندی 
آموزش های فرار و فریب از دست مأموران قضایی و امنیتی را به آن ها می داده است.

ستوده ضمن قبول وکالت محکومان امنیتی در اغتشاشات و آشوب های سال ۱3۸۸ 
حضور و نقش فعایل داشت. وی یکی از اعضای گروه مادران عزادار پارک الله بود.۱

در زمســتان سال ۱3۹۲معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی 
خواستار ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکال شد. نسرین ستوده 
طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکال، به تعلیق پرونده وکالت به مدت سه 

سال محکوم شد.
حکم شریرانه ی دادگاه انتظامی وکال که وابسته به کانون وکالست در واقع کرنشی بود به 
قوه قضاییه و تالشی برای به دست آوردن دل جانیان حاکم بر دستگاه قضایی. در واقع 
کانون وکال که پس از تحمل ضربات متعدد و به منظور ادامه »حیات خفیف« خود، به 

1-www.farsnews.com/news/13920930000981
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خدمت نظام والیی درآمده، برای خشنودی دستگاه قضایی بر علیه یکی از شریف ترین 
اعضای خود که جز دفاع از حقوق موکلنی اش کاری نکرده بود رأی داد. 

نسرین ستوده در اعرتاض به این حکم از تاریخ بیست و نه مهرماه ۱3۹3در مقابل ساختمان 
کانون وکالی تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تریماه ۱3۹۴اعالم شد که دادگاه 

انتظامی وکال حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است.۱ 
بزدالنی که در لباس وکالت خزیده بودند، تصور می کردند با کاهش محکومیت نسرین 
ستوده می توانند زشتی کارشان را که همچون لکه ننگی بر چهره ی کانون وکال باقی خواهد 
ماند، بپوشانند. نسرین ستوده در مورد همکاران بی مسئولیت خود در کانون وکال می گوید: 

»اما نه تنها کانون وکال چشــمش را بر این بی قانونی بســت بلکه با صدور حکم تعلیق 
پروانه ام، یک مجازات مضاعف هم بر من تحمیل کرد.«

ستوده همچننی می گوید:
قبل از من هم پروانه چند تن از همکارانم توسط کانون وکال معلق شده بود، از جمله 
محمد نجفی در اراک که پروانه اش به مدت ســه ســال تعلیق شد. همکار دیگری 
هم در ارومیه پروانه اش به همنی ترتیب معلق شد. مورد دیگر نجما رحمانی بود که 
کانون وکال پارسال بدون وجود حکم قانونی به مدت چند ماه از تمدید پروانه اش 
خودداری کرد. همچننی در برخی از موارد هم مانند خانم عبادی کانون به بهانه های 

واهی از تمدید پروانه  خودداری کرده است.۲
شریین عبادی در مورد علت تمدید نشدن پروانه اش می گوید »کانون وکال با این بهانه که 
من در خارج از کشور هستم، از تمدید پروانه وکالتم خودداری کرد. این در حایل است که 

طبق قانون، تمدید پروانه ارتباطی به حضور فیزیکی در ایران ندارد.«
عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران نیز تجربه مشابهی در این خصوص دارد: 

پروانه وکالت یکی از موکالنم )آقای مســعود شــمس نژاد که خود وکیل دادگسرتی 
است( به صرف این که برایش کیفرخواست صادر شده بود، توسط کانون وکال به 

مدت حدود دو سال لغو شد و در این مدت ایشان از وکالت محروم شدند.
هر چند طبق ماده ۸۷ »آینی نامه الیحه قانونی اســتقالل کانون وکال دادگســرتی« 
اگر اتهام سنگینی )هم چون کاله برداری و اختالس( در کیفرخواست متوجه وکیل 
شود که مخالف  شأن وکیل باشد، کانون وکال می تواند تا مشخص شدن حکم دادگاه، 
پروانه  وکیل را معلق کند اما اتهامی که در کیفرخواست به ایشان نسبت داده شده بود 
)فعالیت تبلیغی علیه نظام(، اتهام ســنگینی نبود با این حال پروانه ایشان به مدت 

1-www.kampain.info/archive/31338.htm
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حدود دو سال توسط کانون وکال معلق شد. 
محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر که حدود یک سال پیش 
با سرپی کردن دوران محکومیت پنج ساله خود از زندان آزاد شد، می گوید »وقتی کانون 
مدافعان حقوق بشــر تاســیس شد، من و دیگر همکاران شروع به دفاع از حقوق متهمنی 

سیاسی و مطبوعاتی به طور مجانی کردیم.
اول مــن را گرفتند، بعد آقای ســلطانی را و بعد هم برای دیگر همکاران مشــکالتی را 
ایجاد کردند. وقتی دیدم هیچ صدایی از کانون وکالی دادگســرتی در حمایت از ما بلند 
نمی شود،  نامه ای به هیأت مدیره کانون وکال نوشتم و گفتم اکنون که شما قادر به دفاع از 
حقوق هم صنفی های خودتان نیستنید،  وکالت دیگر برای من افتخاری ندارد و تقاضای 

بازنشستگی کردم.« ۱
مســعود شــفیعی که به خاطر وکالــت پرونده ی آمریکایی های دســتگری شــده در ایران 
ممنوع الخروج و ممنوع الکار شد در خصوص نقش کانون وکال در دفاع از حقوق وکال 

گفت: 
کانون وکال که داعیه مستقل بودن را دارد، برای این راه اندازی نشده که سایل یک 
بار پرونده را تمدید کند، یا ســایل یک بار جشن استقالل بگرید. کانون وکال ما را 
مثل بچه یتیم در خیابان رها کرده و هر کسی از بقال و نجار و سوپری و کفاش پس 
گردن ما می زند هیچ کس هم نیســت جواب بدهد. کانون وکال آخر چه وظیفه ای 
دارد؟ من رونوشت نامه هایم به دادستانی را به کانون وکال داده ام. هیأت مدیره کانون 
وکال انتخاب نمی شود که عافیت طلبی کند. البته نمی خواهم به کسی جسارتی کنم اما 

می خواهم بگویم که عافیت طلبی دیده می شود.۲

چهارم بهمن ۱3۹3 علی نجفی توانا رئیس کانون و کال در پاسخ به سؤایل مبنی بر این که 
چرا شما از وکالی بازداشتی حمایت نمی کنید؟  اظهار کرد: 

جامعه بهنجار معمواًل زندانی و مجرم کم دارد، زیرا با روش های واکنشــی ســعی 
در بهنجار کــردن رفتارها خواهیم داشــت و اگر حقوق مردم تأمنی شــود ما نیازی 
بــه چالش های قضایی نداریــم. در مورد پرونده وکالی زندانــی ظاهراً اطالعات 
کامل به آن ها داده نشــده و ما با مســئوالن تراز اول کشور از جمله وزیر دادگسرتی، 
حجت االسالم محسنی اژه ای، خداییان معاونت حقوقی، ریاست دادگسرتی استان 
تهــران و همچننی آقای جهانگری صحبت کردیم و به طور جدی تقاضا کردیم که در 

1-www.bbc.com/persian/iran-39078253
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راســتای رأفت اســالمی و اجرای قانون مجازات اســالمی به ویژه مواد ۱۰ و ۱3۴ 
این قانون زمینه رهایی آن ها فراهم شــود... در مورد پرونده خانم نســرین ستوده ما 
تقاضاهایی را مطرح کردیم؛ چرا که دوست نداریم همکاران ما از حقوق صنفی شان 

محروم شوند.۱

ابطالپروانهوکالتتوسطمرکزامورمشاورانحقوقیوکانونوکال
 وقتی کانون وکال که می بایستی حامی و پناهگاه وکال باشد تسلیم دادگاه انقالب شده و 
رأی به محرومیت نسرین ستوده می دهد و یا با افتخار مسئوالن آن اعالم می کنند که از 
تمدید پرونده ی وکالت شــریین عبادی سرباز زده اند تکلیف مرکز امور مشاوران که یک 

نهاد دست ساز قوه قضاییه است معلوم است. 
پس از سرکوب دراویش گنابادی، تعقیب و تهدید وکالی آن ها در دستور کار دستگاه های 

امنیتی و قضایی قرار گرفت و برای اجرای این سیاست مرکز مشاوران مأموریت یافت. 

از بنی چهار وکیلی که به دلیل وکالت دراویش گنابادی، مورد تعقیب و محکومیت قضایی 
قرار گرفتند، دو تن از آن ها به نام های مصطفی دانشجو و امید بهروزی، عضو مرکز مشاوران 
قوه قضاییه و دو نفر دیگر به نام های فرشید یداللهی و امری اسالمی از وکالی عضو کانون 
وکالی دادگسرتی بودند. مرکز مشاوران قوه قضاییه در سال ۱3۸۶پس از دفاع مصطفی 
دانشــجو و امید بهروزی از دراویش گنابادی، در نامه ای ابطال پرونده وکالت آنان را به 

اطالع شان رساند. 
مصطفی دانشجو درباره ی ابطال پروانه وکالتش می گوید:

پروانه وکالت من به واســطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شــده دراویش 
و پریوان سلســله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن 
ماه هشتاد و چهار در شهر قم و تعدی به سایر حقوق اجتماعی آن ها، در مردادماه 
سال ۱3۸۵بدون ارائه مستند قانونی و بنا بر دستور شفاهی ریاست وقت مرکز امور 
مشــاوران حقوقی قوه قضاییه و بدون هیچگونه پرونده انتظامی تمدید نشــد و در 
آبان ماه همان سال، بدون طی تشریفات قانونی معلق گردید و نهایتاً نیز در چهارده 
شهریورماه ۱3۸۶، مراتب ابطال پروانه وکالت به اطالع اینجانب رسید که اعرتاض به 
این تصمیم از سوی وکالی مدافع اینجانب، در هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران نیز 
نتیجه ای در پی نداشت و عیناً تأیید شد... در آذرماه سال هشتاد و هشت دادخواست 
اعرتاض به تصمیم مرکز امور مشــاوران حقوقی و وکال قوه قضاییه مبنی بر ابطال 

1-www.isna.ir/news/93110401768
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پروانه وکالت و تقاضای صدور دستور تمدید مجدد پروانه را به دیوان عدالت اداری 
تقدیم کردم که در شــعبه ۲3 مطرح اســت و برای پانزده اردیبهشت ماه سال جاری 
وقت رسیدگی با حضور طرفنی و ارائه اسناد و مدارک تعینی شده است. با مطالعه 
پرونده متشکله متوجه شدم که مرکزامور مشاوران درپاسخ به دادخواست تقدیمی، 
بدون ارائه مستند و یا مدرکی کتبی، اعالم نموده برابر نامه محرمانه اداره کل تعینی 
صالحیت و اسناد وزارت اطالعات، اینجانب فاقد صالحیت برای ادامه اشتغال 
به وکالت تشخیص داده شده ام! و این درحایل است که تاکنون این نامه محرمانه به 

رؤیت اینجانب نرسیده و از مفاد آن اطالعی ندارم!۱
امید بهروزی یکی دیگر از وکال اســت که پروانه ی وکالتش توســط این مرکز باطل شده 

است. او خطاب به این مرکز می نویسد: 
اینجانب براســاس تعهد و وظیفه قانونی و شــغلی خود در مورخه ده بهمن ۱3۸۴ 
وکالت جناب آقای شریعت )واقف و متویل حسینیه شریعت قم( را در کلیه مراجع 
قضایی و انتظامی بعهده گرفتم. به علت حساسیت موضوع و مشکالت پیش آمده 
در واقعه و فاجعه بهمن ۱3۸۴ در شهرستان قم نریوهای انتظامی و امنیتی از ارتباط 
و برخورد مســتقیم با موکل و موقوف علیهم حسینیه شــریعت قم، شدیداً اجتناب 
می ورزیدند و شرایط حاکم به گونه ای شکل گرفت که وکال تنها پل ارتباطی طرفنی 
دعوا )مقامات امنیتی و قضایی از یک سو و موقوف علیهم و واقف از سوی دیگر( 
شده، که بنده نیز بعنوان وکیل از این قاعده مستثنی نبودم. برای توضیح شرایط نظر 
آن عالیجنابان را به برگ احضاریه شماره ۸۴۰۲۲۸۰/۲ مورخ ده بهمن ۱3۸۴)بشرح 
پیوست ۱( جلب می نماید که چگونه و بر طبق چه قانونی وکیل شاکی )اینجانب( 
طبق دستور مقام قضایی قبل از شروع به هر اقدام قانونی ابتداً تهدید به بازداشت 
و متعاقب آن حسب دستور شفاهی معاون وقت دادستان قم )آقای جعفری( بدون 
تفهیم اتهام، دو روز در کالنرتی ۱۱شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از 
ناحیه معاون دادســتان ملزم به حضور در حوزه قضایی شهرســتان قم می گردد. در 
چننی شــرایطی که اقدامات خالف شــرع و قانون عده ای از مســئولنی استان قم و 
اعمال فشار آن ها منجر به تخریب حسینیه سید الشهدا و ضرب و شتم پریوان طریقت 
مرتضوی و انتساب اتهام های غریقانونی به وکیل، موکل و موقوف علیمهم و نهایتًا 
صدور حکم محکومیت از شــعبه ۱۱۲دادگاه عمومی جزایی قم می شــود. وظیفه و 
تکلیف اصلی و قانونی مرکز امور مشاوران حقوقی دفاع از حقوق صنفی وکالی 
تحت پوشش خود می باشد و عرفاً و قانوناً می بایست از حقوق اینجانب در برابر 

1-majzooban.collateral-freedom.org/fa/index.php/2016-01-06-22-22-54/2936-6adf
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دادنامه غریقانونی صادره از شعبه ۱۱۲دادگاه جزایی قم دفاع می نمود، زیرا دفاع از 
اینجانب در آن شرایطی که ذکر آن رفت دفاع از استقالل وکیل و حیثیت مرکز امور 
مشاوران بود، ویل با نهایت تأسف و تألم باید بگویم هیچگونه دفاعی در برابر این 
بی عدالتی هــا صورت نگرفت بلکه به توصیــه مقام های امنیتی و دولتی مرکز امور 
مشاوران حقوقی قوه قضاییه اینجانب را بدون ارائه دالیل و استماع دفاعیات، ابتدا 
به ساکن، معلق و تقریباً پس از گذشت دو سال هم اکنون محکوم به عدم صالحیت 

در ادامه شغل وکالت می نماید... 
دفاعیات

۱- بــا مشــاهده نامه شــماره ۷۸۴/۱3۶۵/م/ک مورخ بیســت و پنج اردیبهشــت 
۱3۸۷دادستانی انتظامی وکال و کارشناسان قوه قضاییه، خطاب به ریاست محرتم 

دادگسرتی کل استان فارس بدواً به نقد و بررسی مراتب ذیل می پردازم:
در این نامه آمده اســت »نظر به اینکه آقای امید بهروزی وکیل این مرکز در حوزه 
قضاییه شریاز، بدلیل ارتکاب تخلفات انتظامی به موجب رأی شماره ۴۷/ه مورخ ده 
اردیبهشت ۱3۸۷ هیأت رسیدگی به تخلفات وکال، به عدم صالحیت در خصوص 

ادامه فعالیت در شغل وکالت محکوم گردیده است...«
 استفاده از واژه تخلفات این مطلب را به ذهن متبادر می سازد که حداقل می بایست 
اینجانب چندین بار از ناحیه موکلنی، مسئولنی قضایی، سایر ادارات دولتی... مورد 
شــکایت های متعدد واقع شــده باشــم و پس از بررســی در مراجع صالحیتدار به 
مجازاتی محکوم شده باشم، این در صورتی است که اگر از ریاست کل دادگسرتی 
استان فارس و سایر معاوننی محرتم ایشان و مسئول محرتم مرکز امور مشاوران حقوقی 
در استان فارس استعالم گردد تاکنون حتی یک گزارش یا شکایتی علیه اینجانب 
از ناحیه موکلنی یا مسئولنی قضایی و قضات محرتم دادگسرتی استان فارس و سایر 
ادارات دولتی مطرح نگردیده است. لذا برای خود بنده جای بسی تأمل است که 

مرتکب چه تخلفات انتظامی شده ام که خود نیز از آن بی اطالع هستم.
 ...

ناگفته نماند که رأی شماره ۴۷/ه در مورخه ده اردیبهشت ۱3۸۶ صادر گردیده و پس 
از گذشت سیزده ماه از تاریخ صدور آن، هم اکنون تنها با اشاره به شماره و تاریخ آن در 
نامه دادستان انتظامی خطاب به ریاست محرتم دادگسرتی کل استان فارس به اطالع 
اینجانب رسیده است که این خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانونی اینجانب است.

۲- در نامه شماره ۷۸۴/۱3۶۵ / م/ ک مورخ بیست و پنج اردیبهشت ۱3۸۷اشاره به 
عدم صالحیت اینجانب جهت ادامه شغل وکالت نموده اند.
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اواًل: اینجانــب پس از شــرکت در آزمون مرکز امور مشــاوران حقوقی قوه قضاییه 
و کسب نمره قبویل و تأیید صالحیت و تشخیص هویت و عبور از فیلرت گزینش و پس 
از اتمام دوره کارآموزی مورد تأیید آن مرکز قرار گرفتم و نهایتاً با اتیان سوگند در تاریخ 
بیست مهر ۱3۸۶موفق به اخذ پروانه وکالت گردیدم. و هم اکنون اعالم می دارم که 
در طول این مدت هیچگونه تغیری و تحویل در اعمال و رفتار شغلی و حرفه ای من 
حادث نشده و از سوی موکلنی و مسئولنی قضایی استان فارس نیز شکایت یا گزارشی 
مبنی بر انجام تخلف از ناحیه اینجانب ارائه نشده، حال چگونه است که آقایان بدون 
ارائه دلیل و حتی اعطای مهلت مناســب برای دفاع از اتهام انتســابی پی به عدم 
صالحیت اینجانب برده اند در حالیکه شخص اینجانب، موکلینم و سایر مسئولنی 

قضایی یک استان متوجه این مسئله مهم نشده ایم.
ثانیاً: مرکز امور مشــاوران حقوقی قوه قضاییه مدعی این موضوع اســت که تنها به 
افراد صالح پروانه وکالت اعطا نموده اســت. این در حایل است که مطابق گزارش 
کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه به قضات 
و اشــخاصی که مطابق قانون وکالت و واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده اند و 
صالحیــت عده ای از آنان نیــز در دادگاه عایل انتظامی قضات مردود گردیده و به 
نداشنت حسن شهرت مشهور بوده اند پروانه وکالت اعطا نموده است. حال چگونه 
است اشخاصی که عدم صالحیت آن ها از سوی مراجع عایل قضایی، کاماًل محرز و 
مسجل است موفق به اخذ پروانه وکالت از مرکز امور مشاوران می شوند ویل اینجانب 
را که صالحیتم کاماًل برای مرکز امور مشــاوران حقوقی قوه قضاییه کاماًل محرز و 
مسلم بوده را بدون هیچگونه دلیل قانونی و منطقی و تنها به صرف اینکه از دراویش 
سلسله نعمت اللهی گنابادی دفاع نموده ام محکوم به عدم صالحیت می نماید؟ آیا 
دراویش نعمت اللهی گنابادی از آحاد ملت ایران می باشند؟ آیا قانون اساسی و سایر 

قواننی جاری مملکت متضمن رعایت حق و حقوق آنان می باشد یا خری؟۱

1-majzooban.collateral-freedom.org/fa/index.php/2016-01-06-22-22-54/1021-d97b
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دســتگاه قضایی مولود نظام والیی با توجه به نابودی عدالتخانه در ایران، یکپارچه در 
خدمت نظام والیی و اهداف آن اســت. قضات و دادســتان ها و بازپرس ها و حتی کادر 
اداری از فیلرتهای مختلف گذشته و می بایستی ارادت و وابستگی خود به نظام را در عمل 
اثبات کنند. وکال و نهاد های حقوقی و صنفی آن ها یکی از مشکالت الینحل نظام والیی 
از ابتدای تشکیل تاکنون بوده اند چرا که توسط دستگاه قضایی گزینش نمی شوند. نظام 
اســالمی نزدیک به سه دهه است که می کوشد از طریق تزریق نریوهای خودی به حرفه 
وکالت و نهاد های حقوقی وابسته به آن، این بخش را نیز که در ارتباط با دستگاه قضایی 

است در اختیار بگرید. 

هجومقضات،لیسانسیههایقضاییوروحانیون
بهحرفهوکالت

یکی از مشکالت بزرگ کانون وکال، قانون اصالح ماده ۸ الیحه قانونی استقالل کانون 
وکالی دادگسرتی مصوب اسفند ۱333 است.۱

عیسی امینی رئیس کانون وکالی مرکز می گوید: 
ماده ۸ آن قانون، در یک بند برای قضات بازنشسته و برخی ارتشیان امتیازاتی قائل 

1-rc.majlis.ir/fa/law/show/90414
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شــده ویل در اصالحیه ســال ۱3۷3، دو دســته را هم اضافه کرده است. یک دسته 
نمایندگان مجلس هستند که باز هم آمار باالیی ندارند. شاید در سال پنج نفر باشند، 
اما معضل بزرگ ما محســوب نمی شــوند. مشــکل بند »د« است. این بند شامل 
تمامی کسانی می شود که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیالت 
ســطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج ســال ســابقه کار متوایل یا ده سال 

متناوب در سمت های حقوقی باشند.
به صورت فرضی از سال ۱3۷3تا امروز اگر سایل یکصد و پنجاه نفر در کانون مرکز 
در نظر بگرییم، در این بیست سال بیش از سه هزار و ششصد نفر بازنشسته جذب 
کانون شدند. ما تنها در سال ۱3۹۶برای همنی بند »د« صد و هشتاد و پنج نفر را 

در کانون مرکز جذب کردیم.۱
بند د همان قانون می گوید کسانی که دانشنامه لیسانس دارند، حاال هر لیسانسی، اگر دو 

سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، از  کارآموزی وکالت معاف می شوند.۲
بر این اساس است که جانیان شاغل در دستگاه قضایی و محاکم شرع، پس از بازنشستگی 
برخالف بیکاری بیست و یک درصدی فارغ التحصیالن رشته حقوق، بدون آزمون به 
شغل پردرآمد وکالت مشغول می شوند و از نفوذشان در دستگاه قضایی استفاده می کنند. 
برای درک این که افراد در سیستم قضایی چگونه قاضی می شوند خوب است به یک 

نمونه توجه کنیم.
در تریماه ۱3۹۹ محمدرضا رهربپور یکی از »حقوقدانان« والیی با انتشــار اســنادی در 
توئیرت خود فاش کرد کسی که در سال ۱3۹۵به عنوان مأمور خدمات عمومی )آبدارچی( 
در شورای حل اختالف مشکنی شهر استخدام شده بود در اسفند ۱3۹۸ سرپرست شورای 
حــل اختالف بخش شــد و پس از قبــویل در آزمون کتبی قضاوت در تریمــاه ۱3۹۹ در 
مصاحبه علمی نیز قبول شد و عنقریب به عنوان قاضی به صدور حکم خواهد پرداخت. 
با علم بر این واقعیت، لیســت شصت و چهار نفره منتشر شده متقاضیان دریافت پروانه 
وکالت بر اساس بند های مختلف ماده ۸ قانون، از بیستم تا سی ام مهر سال ۱3۹۵، نشان 
می دهد آخرین محل خدمت یا شغل هفت نفر از متقاضیان، دادسراهای عمومی و انقالب 
تهران و کرج، پنج نفر مستشار یا رئیس دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و زنجان، دو نفر 
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی، هشت نفر رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه های 
عمومی و حقوقی، پنج نفر دادیار دادســرا یا عضو معاون دیوان عایل کشــور و یک نفر 
نیز رئیس شــعبه 3۶ دیوان عدالت اداری قید شــده است. مابقی متقاضیان این لیست، 

1-www.javanonline.ir/fa/news/945047
2-plus.irna.ir/news/83337764
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کارشناسان حقوقی سازمان های مختلف هستند.۱ 
طناز  کالهچیان یکی از اعضای کانون وکال تعداد فار غ التحصیل های حقوق در کشور را 
ششصد هزار نفر اعالم می کند و همچننی می گوید طبق ماده ۸ قانون استقالل کانون وکال 

تاکنون چهل هزار و هشتاد و شش قاضی وارد حرفه ی وکالت شده اند.۲
در حایل که دانشــگاه های کشــور به صورت فله  ای به تولید »حقوقدان« مشغول هستند 
و کشور با بحران بیکاری حقوقدانان جویای کار مواجه است. نه تنها مقامات قضایی بلکه 
مهندسان و نظامیان و اطبا نیز به شغل وکالت روی آورده و مؤسسه حقوقی دایر کرده اند. 

عیسی امینی رئیس کانون وکال در مورد افزایش فله ای دانشجویان حقوق می گوید: 
امروز بیش از دویست دانشکده حقوق و گروه حقوق داریم. تنها همنی دانشگاه پیام 
نور در مقطعی هفده هزار ورودی رشــته حقوق در یک ســال داشت که آمار بسیار 
ســنگینی اســت. با چننی آماری این ســؤال پیش می آید که این ها جذب کدام نهاد 

حقوقی می شوند و شغل آن ها چیست؟ ...
طبق طرح ناپخته جامع پذیرش آموزش وکالت و جلسه ای که با نمایندگان داشتیم، 
کانون وکال و مرکز جذب ساالنه سی هزار خروجی باید داشته باشند. این آمار است 
یا نقاشی؟! مگر می شود با این روش کشور را اداره کرد؟... سؤال من این است که 
جواب این تعداد فارغ التحصیل بیکار را چه کســی باید بدهد؟! چرا فعالیت های 
قضایی به وکال سرپده نمی شود؟! افزون بر این هیأت جذب و میزان جذب از طریق 
آزمون را کسانی تشکیل می دهند که اکثریت آن از قوه قضاییه هستند، پس چرا ما 

باید متهم شویم؟... 
یکی از هوشمندی های نهاد های آموزشی کشور این است که آمار دقیقی در این زمینه 
ارائه نمی کنند و این پرسش باید از سوی وزارت علوم مطرح شود. ما در سال حدود 
چهل هزار دانشجوی حقوق داریم، در حایل که این آمار در کشور هایی، چون فرانسه 

بنی پنج تا ده هزار است. 
در ســال ۱3۹۶، هزار و پانصد نفر در کانون مرکز، دو هزار نفر در مرکز مشــاوران و 
بیش از دو هزار نفر هم در سایر کانون ها جذب وکیل داشتیم که جمعاً فقط در سال 
۱3۹۶از طریق آزمون بیش از پنج هزار و پانصد نفر جذب صورت گرفته است. به 
این آمار، بند »الف«، »ب«، »ج« و »د« ماده ۸ هم اضافه می شود که با جمع آن 
باالی هفت هزار در سال می رسد، عددی که بسیار باالست. نهادی در کشور ساالنه 
بیش از دو هزار جذب دارد؟!... از ســال ۱3۹۱ به دســتور مدیرکل ثبت شرکت ها و 

1-www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/14511
2-www.khabaronline.ir/news/1256486
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با حکم معاونت های وقت وزارت دادگســرتی اجازه راه اندازی مؤسسات حقوقی 
بدون پروانه وکالت داده شــده است. نتیجه این شده که مهندس، پزشک، سرتیپ، 
قاضی اخراجی و هر شخصی مشغول وکالت است. آمار این مؤسسات از ده هزار 
هم عبور کرده است و امروز دنبال اتحادیه هستند و با اجاره کردن تابلو های شهرداری 

به فعالیت ادامه می دهند.۱
رئیس کانون وکالی مرکز می گوید: »از یک ســو در تابلو های وکالت می نویسند قاضی 
بازنشسته. از دادگاه تجدیدنظر استان تهران و حتی در مواردی هم در تابلوی برخی وکال 

نوشته می شود وکیل مورد تأیید قوه قضاییه!«۲
امینی تعداد جذب شــدگان در کانون وکالی مرکز در ســال ۱3۹۶از طریق غری از آزمون را 
چهارصد و چهل و دو نفر اعالم کرد و با اشاره به این که این تعداد شامل کارشناسان حقوقی 
بازنشســته ادارات دولتی، قضات، برخی نظامیان و نمایندگان مجلس شورای اســالمی 
می شــوند، گفت: روش ماده ۸ و میزان جذب مبتنی بر آن خالف عدالت اســت اما ما 
ناچار به اجرای قانون هســتیم و معتقدیم با محدود ســاخنت جذب از طریق ماده ۸ باید 

جذب از طریق آزمون افزایش یابد.
وی با اشاره به این که متأسفانه امروز به جای این که به فکر جذب جوانان باشیم به فکر 
جذب مجدد بازنشستگان هستیم افزود: »چهارصد و چهل و دو نفر فقط مربوط به کانون 
وکالی مرکز اســت، شــما آمار کانون های دیگر و تعدادی را که مرکز امور مشــاوران قوه 
قضاییه از همنی طریق جذب می کند را هم به این آمار اضافه کنید، شاید سایل حدود هزار 
و پانصد جذب از این طریق صورت می گرید که معادل دو پنجم جذبی است که ساالنه از 

طریق آزمون در کل کشور صورت می گرید.«3
تولید فله ای وکیل و »حقوقدان« در نظام والیی باعث شده است که نزدیک به سه هزار 
نفر از آن ها از جنایتکاری چون رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدای 

اصلح حمایت کنند.۴
مصیبتی که ایران خمینی گزیده به آن دچار است ابعاد گوناگونی دارد. اگر از اولنی روزهای 
به حاکمیت رسیدن شریعتمداران، سردمداران آن می کوشیدند وکال و حقوقدانان را از 
پرونده  های قضایی دور کنند و کانون وکال را به محاق بربند بعد از گذشت چهار دهه ، آن ها 
می کوشند لباس وکالت و حقوق به تن جانیان کنند و آن  ها را به جان مردم بیاندازند و خود 

اداره کانون وکال را نیز به عهده بگریند. 

1-www.javanonline.ir/fa/news/945047
2-www.javanonline.ir/fa/news/945047
3-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/06/1931777
4-www.mehrnews.com/news/3979991
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ایــران تحــت حاکمیــت نظام اســالمی تنهــا کشــوری در جهان اســت کــه بازجویان، 
شــکنجه گران، به همراه مقامات دادستانی، قضات شرع دادگاه های انقالب اسالمی و 
دادگاه ویژه روحانیت، بعد از بازنشستگی، با استفاده از رانت اسالمی پروانه وکالت گرفته 

و به عضویت کانون وکال در می  آیند. 
این عده  با توجه به نفوذی که در دستگاه قضایی دارند و شناختی که از قضات و منشی ها 
و کارپردازان دارند، پرونده  های بزرگ مایل و اقتصادی را دنبال کرده و سودهای کالنی 

به جیب می زنند. این واقعیت را حتی محسنی اژه ای نیز نمی تواند بپوشاند و می گوید: 
وقتی یک قاضی بازنشسته، بدون هیچ شرطی، وکیل می شود، این کار ایجاد رانت 

می کند.۱
روی آوردن قضات و مقامات قضایی و بازجویان و شکنجه گران به شغل پردرآمد وکالت 

آنقدر شایع است که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در این زمینه می گوید:
قضاتی که به ســمت وکالت می روند باید ســعی کنند اثرگذار باشند و کمکی برای 

دستگاه قضایی شوند.۲
نظام اسالمی به دنبال تولید فله ای حقوقدان در بنگاه های مدرک سازی اش در صدد است 
که این عده را وارد بازار  کار  کرده و عنان کانون وکال و مؤسسات حقوقی را در دست بگرید. 
پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری علیه شــکایت کانون وکال، پاســدار محمدعلی 
پورمختــار عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح افزایــش دو برابری تعداد 

وکالی کشور طی هشت سال خرب داد.3
روزنامه کیهان و روزنامه جوان وابســته به ســپاه پاســداران حکم صادره از ســوی دیوان 
عدالت اداری را »شکست انحصار وکالت« و تغیری سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و 

حذف معیار ظرفیت معرفی می کنند. 

هجوملشکر»ایثارگران«وافرادبرخوردارازسهمیه
بهکانونهایوکال

نظــام والیی ضربه مؤثر خــود را به کانون وکال از طریق ماده ی ۵۹ قانون خدمات جامع 
ایثارگران وارد کرد. این ماده مقرر می دارد:

قوه قضاییه، ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور، کانون وکالی دادگسرتی، کانون 
کار شناسان رسمی، مرکز وکال و کار شناسان قوه قضاییه، مکلفند سی درصد )3۰%( از 
سهمیه صدور دفا تر خدمات قضایی و الکرتونیک، سردفرتی، صدور پروانه وکالت، 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/18/1894897
2-www.isna.ir/news/95122516813
3-www.javanonline.ir/fa/news/957290
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مجوز کار شناســان رسمی دادگســرتی را به فرزندان و همســران شهدا، جانبازان با 
حداقل ده درصد )۱۰%(، آزادگان با داشنت حداقل سه  ماه سابقه اسارت و رزمندگان 
با داشنت حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج 
درصــد )۲۵%( و باال تــر و فرزندان و همســران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای 
حداقل دوازده  ماه ســابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شــرط سنی در 

صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند. 
با حضور این تعداد از »ایثارگران« در کانون وکال تردیدی نیست که موقعیت این کانون 
بیش از پیش تضعیف شده و چیزی از آن باقی نمی ماند. حجت  االسالم محمد مصدق 

کهنمویی اعالم کرد که سی درصد وکال از ایثارگران و خانواده های آن ها هستند.۱
عالوه بر این ها اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی که غالباً با استفاده 
از ســهمیه به تحصیل پرداخته و ســپس با استفاده دوباره از سهمیه به هیأت های علمی 

پیوسته اند نیز دارای سهمیه هستند و فرزندانشان می توانند از آن استفاده کنند. 
این عده هنگام شــرکت در آزمون وکالت نیز از ســهمیه و رانت ویژه برخوردارند و جای 
افــرادی را می گریند کــه نمــره ی باالتــری دارنــد. در دو دهه ی اخری حضــور این افراد 
در کانون های وکال و عرصه حقوقی کشور تأثری بسیاری در فجایع حقوقی کشور داشته است.

صدورپروانهوکالتبرایقضاتاخراجی
هر ســال تعدادی از قضاتی که به دالیل گوناگون و به ویژه فســاد از قوه قضاییه اخراج 
می شوند به عنوان وکیل دادگسرتی مشغول به کار می شوند. موضوع آنقدر گسرتده است 

که به رسانه ها کشیده می شود.
در آبان ماه  ۱3۸۸محمد  جندقی  کرمانی پور رئیس هیأت مدیره  کانون وکالی مرکز درباره ی 
انتشار خربی در یکی از سایت ها درباره ی استعفای دسته جمعی اعضای کمیسیون تحقیق 
و بررســی کانــون در اعــرتاض به عملکرد هیأت مدیره در صــدور پروانه ی وکالت برای 
برخــی قضات اخراجی از دســتگاه قضایی، اظهار کرد: »این موضــوع صحت ندارد. 
اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی و کلیه ی کمیسیون ها منصوب هیأت مدیره هستند و در 
مقامی نیستند  که نسبت به تصمیمات هیأت مدیره ایراد بگریند. او ضمن پذیرش تلویحی 

استخدام قضات اخراجی گفت: »همه چیز بر مبنای موازین قانونی بوده است.« ۲
اما دو ســال بعد وی با اشــاره به سخنان ابراهیم رئیســی، معاون وقت قوه قضاییه که از 
تخلفات مکرر وکال سخن گفته بود، این موضوع را تأیید کرد و توضیح داد که این وکالی 

1-www.mehrnews.com/news/4916724
۲-خربگزاری ایسنا ۲۵ آبان ۱3۸۸. 
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متخلف، قاضی هایی هستند که به دلیل تخلف از کار برکنار شده اند، عفو گرفته اند و به زور 
به کانون وکال تحمیل شده اند.۱

توجیه دستگاه قضایی برای تحمیل قضات فاسد به کانون وکال این است که آن ها پنج سال 
سابقه قضایی دارند و صالح برای انشاء حکم نیستند اما می توانند از حقوق متهمان دفاع 

کنند و در این زمینه مشکلی ندارند. 
عیسی امینی رئیس کانون وکالی مرکز در تاریخ سیزده آذر ۱3۹۷ در پاسخ به سؤال خربنگار 
مهر مبنی بر این که شنیده شده برخی قضات متقاضی دریافت پروانه به خاطر تخلفاتی که 
داشتند، پروانه از کانون دریافت نمی کنند و از مرکز مشاوران پروانه می گریند، در صورت 

ادغام تکلیف این افراد چه می شود، گفت: 
کانون به بندهای قانونی تکیه دارد و بر اجرای حســن شــهرت قاضی در دریافت 
پروانه توجه می کنیم، در این راســتا پروانه هایی بوده است که بر اساس عدم حسن 
شهرت صادر نشدند، این آرا بر اساس دادگاه انتظامی قضات هم توجه شده، گاها 

در مورد اشتغال این افراد، به جای اشتغال در تهران جای دیگری مشغول شدند.۲
گویی حق و حقوق افراد در تهران با سایر شهرستان ها متفاوت است و برای رفع مشکل 
قاضی متخلفِ  تبدیل به وکیل شده، اگر در تهران وکالت نکند اشکایل ندارد و به خارج 

از تهران می تواند منتقل شود. 

در شــهریور ۱3۹۸محســن بزرگی عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگســرتی مرکز به 
خربنگار قضایی تسنیم گفت: »دادگاه انتظامی قضات طی نامه ای به کانون وکالی مرکز، 
اسامی قضات دادگسرتی که به رغم سلب صالحیت از منصب قضاوت، موفق به دریافت 

پروانه وکالت شده اند را خواسته است.«
وی افزود: »رئیس کانون وکال نیز طی نامه ای و به صورت محرمانه، اسامی این افراد را 

به دادگاه انتظامی قضات اعالم کرده است.«3
ســعید باقری یکی از اعضــای هیأت مدیره کانون وکال می گوید: »بســیاری از قضات 
متقاضی پروانه وکالت که کانون وکال با درخواســت آن ها به دلیل سوء شهرت مخالفت 
می کند، با اعرتاض به تصمیم کانون وکال، از دادگاه عایل انتظامی قضات رأی گرفته و 

موفق به دریافت پروانه وکالت می شوند.«۴
کانون وکالی دادگســرتى مرکز درباره اســتعالم دادگاه انتظامی قضات از این کانون در 

1-www.khabaronline.ir/news/153173/
2-www.mehrnews.com/news/4475807
3-www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/15/2091450
4-www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/15/2091450
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خصوص قضات ردصالحیت  شده ای که پروانه وکالت دریافت کرده اند، توضیحاتی ارائه 
کرد. در اطالعیه کانون وکال آمده است: 

با توجه به انتشــار خربی منسوب به دو عضو علی البدل هیأت مدیره این کانون در 
مورد اســتعالم محرمانه رئیس قوه قضاییه از قضات ردصالحیت شده ای که پروانه  
وکالت اخذ کرده اند، شایان توجه است استعالم مزبور مطابق روال، از سوی دادستان 

انتظامی قضات از کانون های وکالی دادگسرتی کشور صورت پذیرفته است.۱
 

صدورپروانهوکالتبرایافرادذینفوذ
در دعوای بنی کانون وکال و مرکز مشاوران قوه قضاییه، صدور پروانه ی وکالت برای هاشم 
آهنگری رئیس دفرت یکی از حقوقدانان ســابق شورای نگهبان و شکایت رقبا که منتظر 

فرصت بودند، کانون وکال را در موقعیت خطریی قرار داد. 
هاشم آهنگری پس از ده دوره حضور در مجلس شورای اسالمی به عنوان دبری کمیسیون 
قضایــی در تاریــخ پانزده فروردین ۱3۹۷بازنشســته شــد. در در ســال ۱3۹۲ که آهنگری 
دبری کمیسیون قضایی مجلس را برعهده داشت، برای وی پروانه وکالت صادر شد که این 

امر خالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی بود. 
این اصل بیان می کند »رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت 
نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشنت هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی 
که تمام یا قســمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی 
مجلس شورای اســالمی و وکالت دادگسرتی و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت 
عامل یاعضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های 
تعاونی ادارات و مؤسســات برای آنان ممنوع اســت«. پس از شــکایت و پیگریی های 
فارغ التحصیالن حقوق به طرق مختلف، در آذرماه ۱3۹۷رئیس مجلس وی را از تمامی 

سمت های خود برکنار کرد. 
او از رانت دیگری هم برخوردار بود. وی و برخی از اقوامش در زمانی که آزمون برگزار 
نمی شــد موفق به دریافت اجازه از ســازمان ثبت اســناد و کانون سردفرتان رسمی برای 

تأسیس دفرتخانه شدند. در حایل که تأسیس دفرتخانه برای وکال ممنوع است. 
حسن روحانی نیز که با سوء استفاده از موقعیت امنیتی-سیاسی خود در تاریخ  اول آبان 
۱3۸۶پروانه وکالت گرفت و وکیل پایه یک دادگســرتی شد، هیچ کارآموزی و آزمونی را 

نگذراند.

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/16/2092138
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نفوذدادنمسئوالنمرکزمشاوراندرکانونوکال
در شــهریور ۱3۹۲ خربگــزاری فارس خرب داد که مجید انصاری عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و همچننی محمد علی حجازی رئیس ســابق مرکز مشــاوران قوه قضاییه 

)ماده ۱۸۷( پروانه وکالت خود را از کانون وکال دریافت کردند.۱
مجید انصاری رئیس اسبق سازمان زندان هاست و در جنایات رژیم مشارکت داشت. پس 
از انتشــار اخبار قتل عام زندانیان سیاسی در ســال ۱3۶۷، تالش زیادی برای توجیه این 
جنایت و کتمان ابعاد آن به خرج داد. او به دلیل نزدیکی به احمد خمینی و »بیت  امام«، 
یکی از مهره  های فعال در مجلس شورای اسالمی پس از برکناری آیت الله منتظری بود. 
انصاری جلسات متعددی را در دانشگاه ها علیه آیت  الله منتظری برگزار  کرد و در گفتگو با 
رسانه ها به تأیید و توجیه برکناری ایشان پرداخت. در مورد او در جلد دوم »عدالتخانه و 

ویرانگرانش« توضیح داده شده است. 

محمدعلی حجازی از فعاالن ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بود، و پیش از آن ریاست مرکز 
امور مشاورین حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه را بر عهده داشت. احمدی نژاد پس 
از تصدی ریاست جمهوری طی حکمی وی را به عضویت هیأت نظارت بر اجرای قانون 

اساسی منصوب کرد. 
فاطمه بداغی همسر وی، دارای لیسانس الهیات، فوق  لیسانس حقوق قضایی و دکرتای 
حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسالمی است. وی مسئولیت های زیر را در کارنامه دارد. 
دادیار تحقیق و قاضی اجرای احکام کیفری، مستشار قضایی اداره کل تدوین حوزه ریاست 
قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی، زنان نماینده قوه قضاییه در 
مرکز امور زنان و خانواده، قاضی دادگاه انتظامی و مشاوران حقوقی و کارشناسان، مشاور 
دادگاه عمومی تهران، رابط قوه قضاییه با فراکسیون بانوان مجلس هفتم، معاون حقوقی 
احمدی نژاد از ســال ۱3۸۸ تا ۹۲، مشــاور حقوقی ســازمان صدا و ســیما. وی همچننی 
معاونت آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران و وکالی قوه قضاییه را نیز به عهده داشت. 
فاطمه بداغی به واسطه ی حضور همسرش در قوه قضاییه و دیوان عایل کشور )در سمت 
دادیار دادســرا( پله های ترقی را طی کرد و به دولت آمد. محمدعلی حجازی نیز بعد از 
مدتی به واسطه حضور همسرش در دولت به این قوه نزدیک تر شد و سمت دبریی هیأت 

نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده گرفت.
آن  چه که موجب بهت و حریت حقوقدانان و وکال شــد چرخش صد و هشتاد درجه ای 

مواضع حجازی است. 

1-www.farsnews.com/news/13920611000091
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وی در فروردیــن ۱3۸۵ مدعی شــد انتخابات هیأت مدیره کانــون وکالی مرکز به دلیل 
عــدم رعایت تشــریفات و شــرایط کلی و ماهوی وجاهــت قانونی نــدارد.۱ و در همان 
حال تأکید کرد که مرکز مشاوران قوه قضاییه مصمم است با قدرت و قاطعیت اقدام های 

خود را درباره جذب غریقانونی مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی ادامه دهد.۲
وی در یکی از جلســات کمیســیون تدوین لوایح دولت ادعا کرد »مــا برادر بزرگ تریم 
و کانون ها باید در ما ادغام شوند.« و در مسجد امام جعفر صادق واقع در میدان فلسطنی 
به مناسبت تبلیغات انتخاباتی همسرش خطاب به وکالی مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت 
»وکیل واقعی دادگسرتی شما هستید، نه وکالی کانون و از این پس نام خود را از وکیل و 

مشاور حقوقی قوه قضاییه به وکیل دادگسرتی تغیری دهید.«3

حجازی در مقام یکی از مخالفان کانون وکال از هیچ فرصتی برای حمله به آن فروگذار 
نمی کرد و خواهان نظارت قوه قضاییه بر کانون بود و به صراحت می گفت که کانون وکال 

و مرکز مشاوران باید تحت نظر حاکمیت باشند،۴در اردیبهشت ۱3۸۷ خرب داد: 
در ســال جدید به فارغ التحصیالن دانشــگاه و آن هایی که در آزمون بهمن ۱3۸۶ 
شرکت کرده اند، این عیدی را می دهیم که ان شاءالله به زودی و حداکثر تا یک هفته 
دیگر اسامی قبول شدگان آزمون بهمن ۱3۸۶ را اعالم می کنیم و اگر تمام افرادی که 
شرکت کرده اند حدنصاب الزم را به دست آورند، مشکلی وجود ندارد؛ پس مالک 
ما کســب حدنصاب الزم اســت که حدس می زنیم بیش از هفت هزار نفر از آن ها 
را پذیرش کنیم و برای هفت هزار نفر وکال و کارشناسان رسمی در ده رشته ایجاد 
اشتغال صورت گرید... ان شاءالله با اسامی که ظرف یک هفته آینده اعالم می شود 
تعداد وکال و کارشناســانی که این مرکز جذب کرده است به حدود پنجاه هزار نفر 

خواهد رسید.۵
حجازی با تصویب نظامنامه وکالت به دنبال تحمیل »رعایت شئونات اسالمی« به وکال 

بود: 
در اجرای قانون وکالت، قوه قضاییه مکلف است، نظام نامه وکالت را تهیه کند که تا 
به حال وجود نداشته و امسال قوه قضاییه در پی دستوراتی که اخریاً از سوی ریاست 
قوه قضاییه صادر شده این نظام نامه را تهیه و تدوین خواهد کرد و به زودی به همه 

1-www.magiran.com/article/1026084
۲-روزنامه اطالعات، یک شنبه ۲۰ فروردین ۱3۸۵

3-www.khabaronline.ir/news/271588
4-www.isna.ir/news/8603-11442
5-www.isna.ir/news/8702-12797
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وکال ابالغ می شود که این نظام نامه در راستای نحوه ارتباط وکال با مردم و همچننی 
با دستگاه قضایی و نظام اداری کشور است و می تواند متضمن تأمنی حقوق مردم 
باشد و از هرگونه هنجارشکنی جلوگریی کند. وی خاطرنشان کرد: در این نظام نامه 
به اخالق حرفه ای وکالت رعایت شئونات اسالمی هنگام حضور در مراجع قضایی، 
برخورد صحیح با اصحاب دعوا و مقامات قضایی و نحوه سلوک وکال با مردم و 

موکالن خود اشاره شده است؛ این نظامنامه ناظر به همه وکالست ... 
وی با تأکید بر رعایت شئونات اسالمی و اخالق حرفه ای وکالت گفت: 

این موضوعی است که در نظام نامه جدید به آن توجه خواهیم کرد و کارشناسان چه 
در مواجهه با موکل و چه در برخورد با قضات از هر اقدامی که در جامعه اسالمی به 

عنوان هنجارشکنی مطرح می شود خودداری می کنند.۱
علی  بهادری جهرمی که از سوی سید ابراهیم رئیسی به ریاست مرکز مشاوران قوه قضاییه 
منصوب شــد و اقدامات او علیه کانون وکال زبانزد اســت خود یکی از کسانی است که 

پیش تر با برنامه و هدف مشخص در کانون وکال نفوذ کرده بود. 
نکته ی حائز اهمیت آن که غالب جانیان اعم از بازجویان و شکنجه  گران و قضات و... از 

طریق کانون وکال پروانه ی وکالت می گریند و نه مرکز مشاوران. 

دادستانانتظامیکانونوکالیمرکز
غالمرضا امینی، جانشنی امثال عبدالکریم الهیجی است که روزگاری دادستان کانون وکال 
بود. وی در سال ۱3۴۰در روستای اصغرآباد از توابع اصفهان به دنیا  آمد. دیپلم خود را در 
رشته ی مکانیک از هرنستان گرفت و جهت سرپی کردن خدمت سربازی به نریوی هوایی 
پیوست.   وی ابتدا در ستاد جنگ های نامنظم چمران و سپس سپاه منطقه ۸خوزستان و 

تیپ های محمد رسول الله، کربال- امام حسنی و نجف اشرف دارای مسئولیت بود. 
در سال ۱3۶۱ در عملیات محرم، به شدت مجروح شد و هر دو دستش را از دست داد. 
پــس از بهبودی، مدتی در حوزه علمیه اصفهان و در رشــته الهیات و معارف اســالمی 
دانشگاه آزاد، مشغول تحصیل شد. در سال ۱3۶۶ با استفاده از سهمیه در رشته ی حقوق 
دانشگاه »شهید بهشتی« پذیرفته شد و در همان دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
حقوق خصوصی، ادامه تحصیل داد و با اســتفاده از ســهمیه بسیج و جانبازی، در رشته 
دکرتای حقوق بنی الملل، فارغ التحصیل شــد. همزمان با تحصیــل، کارآموزی وکالت را 
شروع کرد و به اتفاق جمعی از وکالی بسیجی و سهمیه ای، »جمعیت اسالمی وکال« 
را تأسیس کرد. وی پیش از آن که دادستان انتظامی کانون وکال شود به مدت یک دهه، 

1-www.isna.ir/news/8702-12797
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دادیار و معاون دادستان انتظامی کانون وکال بود. وی همچننی ریاست »جمعیت ایثارگران 
وکالی دادگسرتی« را به عهده دارد. دو برادر وی که از فرماندهان سپاه بودند، در جنگ 

کشته شدند.   



نقشوکالوهیأتمدیرهکانون
درتضعیفاستقاللآن

عالوه بر توطئه های نظام والیی، مواضع انفعایل اکثر وکال و به ویژه هیأت مدیره کانون 
وکال در مقابل تحوالت قانونی، عدم توجه به مســئولیت اجتماعی وکال و حقوقدانان، 
عــدم واکنــش در برابر تحوالت و نیازهای اجتماعی و تقنینی کشــور، عدم حمایت از 
همکاران در بند و در مواردی همراهی و همگامی با دادستانی  انقالب و دادگاه انتظامی 
قضات علیه وکالی دربند، مواضع غریمسئوالنه در برابر تعقیب و مجازات وکالی مبارز 
و آزادی خواه و بی تفاوتی نســبت به سرنوشــت آن ها و خانواده ها شان ، سکوت در قبال 
سرکوب جنبش  های اعرتاضی و قتل و کشتار مردم و اعمال شکنجه در زندان ها و پریوی 
و همراهی با برنامه  های ایدئولوژیک نظام اسالمی به مرور به تضعیف کانون وکال طی 

سالیان گذشته کمک کرده و این نهاد را از وظایف اصلی خود دور نموده است. 
در پی بی تفاوتی اعضای هیأت مدیره کانون وکال نسبت به امور سیاسی- حقوقی جامعه، 
وظایف این کانون به تمدید پروانه ی وکالت، برگزاری دوره های کارآموزی، البی گری با 

نهاد های قدرت تقلیل یافته است. 
اعضــای هیــأت مدیره کانون وکال با سوءاســتفاده از نام جامعه مدنی، نهــادی را اداره 
می کنند که به هیچ وجه شبیه به یک نهاد مدنی نیست و یک سره در خدمت نظام است. 
کانون وکال به جای تأکید بر رعایت حقوق بشر،  توسعه و ترویج حاکمیت قانون و تقویت 
دموکراســی در ایران و مشــارکت در روند توسعه و بســط عدالت قضایی، با طرح شعار 
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»دشــمنان کانــون می خواهند مریاث مصدق، را نابود کننــد«، تنها به ذکر منافع صنفی 
وکال می پردازند کــه علی القاعده در اولویت نیســت و توجهــات را از نکات اصلی دور 
می کند. استقالل کانون وکال با قانونی شدن تأیید صالحیت اعضای هیأت مدیره کانون 
توسط دادگاه انتظامی قضات و نفوذ هزاران قاضی و حاکم شرع و بازپرس و شکنجه گر 
بازنشســته وزارت اطالعات و سپاه پاســداران در بدنه کانون، از بنی رفت و متأسفانه از 
تابلوی »کانون وکالی مستقل« برای فریب وکال و جامعه حقوقی کشور استفاده می شود. 
با چننی رویکردی کانون وکال نه تنها قادر به مشارکت در امور سیاسی- حقوقی جامعه 

نیست بلکه توان حل مسایل صنفی خود را نیز ندارد. 

سکوتدرمقابلکشتارمردم
فعال شدن هرچه بیش تر کانون وکال در حمایت از سیاست های منطقه ای نظام والیی و 
تأیید بحران آفرینی های آن ها در خاورمیانه همراه است با فراموش کردن وظایف اصلی این 

کانون در داخل کشور. 
ســکوت این کانون در قبال سرکوب خشــن و بریحمانه ی جنبش میلیونی مردم در سال 
۱3۸۸ که منجر به قتل بیش از یک صد نفر شد، بی تفاوتی در قبال برگزاری دادگاه های 
فله ای، اعرتافات تلویزیونی، جنایات صورت گرفته در کهریزک و دیگر بازداشــتگاه های 
رژیم بیش از هرچیز بیانگر عدم اســتقالل این کانون و انحراف از اهداف اولیه تشکیل 

آن بود. 
سکوت کانون و کال در قبال سرکوب خوننی جنبش مردم در بیش از یک صد شهر در 
دیماه ۱3۹۶و بی تفاوتی این کانون در قبال تظاهرات سراسری آبان ماه ۱3۹۸ که منجر 
به دســتگریی ده ها هزار نفر و به قتل رســاندن هزار و پانصد نفر از شهروندان معرتض 
شد، بیش از هرچیز مؤید مطیع قدرت بودن این کانون است. در میان اقشار جامعه تنها 
کانون وکال در همراهی با مراجع شــیعه، حوزه های علمیه، روحانیون، امامان جمعه و 
جماعات در برابر کشتار بریحمانه مردم سکوت کرد و مسئولیت  های حقوقی، اجتماعی 

و انسانی خود را زیرپا گذاشت. 
ایــن کانــون کوچک ترین اعرتاضی نســبت به عــدم رعایــت موازین قانونــی در مورد 

دستگریشدگان و محرومیت آنان از ابتدایی ترین حقوق شان نمی کند.
درحــایل که در خرداد ۱3۹۶ کانون وکال با صدور یک بیانیه شــداد و غالظ، »اقدمات 
تروریستی«، »چند مزدور« در خصوص حمله به مجلس شورای اسالمی و »مرقد امام 
خمینــی ره« را محکوم کرد.۱ همچننی در اول مهــر ۱3۹۷ با صدور اطالعیه ای »فاجعه 

1- www.borna.news/fa/tiny/news-571198
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تکان    دهنده و تلخ تروریستی در رژه نریوهای مسلح در خوزستان« را شدیداً محکوم کرد 
و »آمادگــی خود را بــرای ارائه هرگونه خدمات حقوقی در ســطح داخلی و بنی    المللی 
برای پیگرد مســببنی این اقدام جنایتکارانه اعالم« کرد.۱ و ســرانجام در دیماه ۱3۹۸ در 
محکومیت قتل قاســم سلیمانی با صدور بیانیه ای نوشــت: »ارتش اشغالگر امریکا در 
اقدام تروریستی و مغایر با موازین بنی المللی و حقوق بشری، جان مدافع سرزمنی ایران و 
پیشاهنگ مقاومت، »سردارشهید قاسم سلیمانی« را نشانه رفت و ایران و میلیون ها آزاده 

در سراسر جهان را عزادار ساخت.«۲
کانــون وکالیی که به عنــوان بخشــی از وزارت خارجه نظام والیی به مداخلــه در امور 
منطقه ای و بنی المللی می پردازد، هنگامی که ویروس کرونا، ایران را در می نوردد حتی در 
مورد جان زندانیان سیاسی ابراز نگرانی نمی کند. همچننی خواستار آزادی موقت وکیل 
دربند نسرین ستوده که به یک شخصیت بنی المللی تبدیل شده و دیگر وکال و حقوقدانان 

زندانی نمی شود. 

سکوتدربرابرعدمرعایتابتداییتریناصولآینیدادرسی
کانون وکال آنقدر رام و سر به راه شده است که حتی در برابر زیرپاگذاشنت ابتدایی ترین 

اصول آینی دادرسی در دادگاه های عمومی نیز سکوت می کند. 
برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و فساد ارزی بیانگر روح حاکم 
بر دادگاه های عدل اسالمی است. در این دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان دارای 
تحصیالت حقوقی نیست. او در سال ۱3۶3به دنیا آمده و در پانزده سالگی در حوزه علمیه 
آیت الله مجتهدی در بازار تهران در کنار چهره های امنیتی و قضایی به تحصیل امور دینی 

پرداخت و هم اکنون مشغول تحصیل خارج فقه است. 
او به موازات تحصیل در حوزه علمیه، در ســال ۱3۸۶به قم رفت و در رشــته کارشناسی 
اقتصاد به ادامه تحصیل پرداخت و در حال حاضر در رشته فلسفه اخالق مشغول تحصیل 
در مقطع دکرتا است. این که چگونه یک نفر می تواند در عایل ترین و پرمشغله ترین سطوح 
قضایی به کار تمام وقت برپدازد و همزمان در حوزه علمیه تحصیل کند و در مقطع دکرتا 
به تحصیل مشغول باشد و همان موقع در دانشگاه تهران مشغول تدریس باشد از عجایب 
نظام والیی است. توهنی های مستقیم او به متهمان نه تنها باعث اعرتاض وکالی آن ها 
نمی شود بلکه کانون وکال نیز به این امور کاری ندارد. موضوع آنقدر روشن و بدیهی است 
که حتی رســانه های همســو با وی نیز روی آن دست گذاشته و تأکید می کنند »او مانند 

1-www.ilna.news/fa/tiny/news-671317
2-www.tabnak.ir/fa/news/948760/
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دیگر همکارانش خشک و حقوقی سخن نمی گوید.«  
برای نمونه در دومنی جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی، او هنگامی که در 
حال قرائت بخش هایی از کیفرخواست این متهم بود، گفت: »قد و اندازه آقای رضوی 

دریافت وام ازدواج بود و نه تسهیالت میلیاردی.«
او در یکی از جلســات دادگاه درباره  ی بریانوند از مدیران ســابق بانک ســرمایه گفت: 

»پولکی« نیست، اما »میزکی« است.۱

سکوتکانونوکالدرارتباطبافساددرقوهقضاییه
»اکــرب اتباعی طــربی«، مدیر امور مایل و معاون اجرایی حوزه ی ریاســت قوه ی قضاییه 
فرد کمرت شناخته شده و بانفوذی است که پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی تبدیل به 
پاشنه آشیل صادق الریجانی در قوه قضاییه شد. بعد از بازداشت اتباعی طربی، افرادی 
که مستقیم و غریمستقیم از دخالت او در قوه قضاییه شنیده بودند، از دامنه ی وسیع اعمال 

نظر او می گویند.
برخی از وکال که طی بیش از دو دهه مسئولیت او در باالترین سطح قوه قضاییه سکوت 
کرده بودند پس از اعالم رســمی ســخنگوی قوه قضاییه درباره ی اتهام طربی مبنی بر 
»رابطه ی خالف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و اعمال نفوذ در پرونده ها« 
از شنیده های شان  راجع به »کارچاق کن« هایی می گویند که می توانستند رأی را بشکنند. 
این که چرا کانون وکال و حقوقدانان مطلع در این مورد سکوت کرده بودند، هیچ کس نه 

سؤایل می پرسد و نه کسی پاسخی می دهد. 
وقتی کانون وکال آنقدر اســتقالل ندارد که بتواند در مورد صالحیت اعضای خود نظر 
دهد نمی توان از مســئوالن آن انتظار داشــت که در مورد فساد قوه قضاییه و مسئوالن آن 

روشنگری کنند و یا خواهان پیگریی و تعقیب عناصر خاطی شوند.
 

»نعمت احمدی«، وکیل و حقوقدان باسابقه، »سعید باقری« عضو هیأت مدیره ی کانون 
وکالی مرکز و »صالح نقره کار«، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی دادگسرتی مرکز، 

در مورد دستگریی طربی اظهارنظر می کنند. 
نعمت احمدی، می گوید: 

با فرمانی که رهربی به آقای رئیسی دادند، امیدواریم که حداقل با چهره های آشکاری 
که خیلی جسور شده بودند و عماًل می شد آن ها را پیدا کرد که افراد را تور می کردند، 
وعده می دادند و کارها را انجام می دادند، برخورد شود. به این پرونده باید به عنوان 

1-fararu.com/fa/news/410828



221
فراز و فرود کانون وکالی دادگسرتی

یک پرونده ی ملی نگاه کرد. زمانی که آقای شاهرودی قوه قضاییه را دست گرفت، 
گفت من یک ویرانه را تحویل گرفته ام، اما در واقع یک فرد خاص یا دانه درشت 
نبود که دستگاه قضایی را به ویرانگی کشانده باشد و انگشت اتهام به سمت او برود. 
اما زمانی که آقای الریجانی رئیس قوه قضاییه بود، متأسفانه دیگر همه ما که در کار 

دادگسرتی هستیم این را می دانستیم.
باور می کنید طی نه ســایل که ایشــان  در قوه قضاییه بود، به لحاظ آشفتگی که در 
سیستم قضایی پیش آمد، من  کم تر    کار می گرفتم؟ آمار کارم پیداست. آشفتگی به این 
معنا که دالل پیدا شده بود و احکام خرید و فروش می شد. همان کارهایی که آقای 
طربی می کرد و از کانال ماده ی ۴۷۷ آینی دادرسی کیفری استفاده می کرد. بسیاری 
از افراد مدعی بودند ما با مجموعه ی دفرت نهاد قوه قضاییه مرتبطیم و هر رأی قطعی 
که بخواهیم، حکمش را از آقای الریجانی می گرییم. این موضوع در حد وسیعی 
در قوه قضاییه وجود داشــت. به خاطر وجود وکالی کنجکاوی مانند من و دیگر 
دوســتان مان و این که ما را از دور خارج کنند طرح تبصره ی ماده ۴۸ آینی دادرسی 
کیفری را هم ارائه کردند که وکالی پرونده ها هم از خودشــان باشــند. برای اولنی 
بار از زمان مرحوم شهید بهشتی، موسوی اردبیلی و آیت الله شاهرودی، مقام معظم 
رهربی پیش از اتمام دوره ی دوم ریاســت آقای الریجانی آقای رئیسی را منصوب 
کرد و آقای الریجانی را به نوعی کنار گذاشتند. شش ماه قبل از پایان دوره ی ریاست 
الریجانی که در واقع االن باید تمام می شد، آقا چند ماه قبلش ریاست قوه قضاییه را 

جا به جا کردند. پیدا بود که ناراضی بودند و اخبار به گوش ایشان رسیده بود.

او در همنی اظهارنظر هم می کوشد در پناه دفاع از اقدامات خامنه ای و ابراهیم رئیسی 
به الریجانی و همراهانش حمله کند. وی توضیحی نمی دهد که چرا خامنه ای طی دوران 
ریاســت الریجانی بیش ترین تأیید و تمجید را از دســتگاه قضایی تحت نظر او داشته و 
صفات مثبت و برجســته ای را که در مورد او به کار برده برای هیچ رئیس قوه قضاییه ای 
استفاده نکرده بود. همچننی بعد از واگذاری ریاست قوه قضاییه، او را به عضویت شورای 
نگهبان و ریاســت مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزید که هر دو از اهمیت باالیی 

برخوردارند. 
این وکیل دادگسرتی ادامه می دهد: 

آقای طربی صندوقچه ی اســرار و جعبه ی ســیاه اســت و باید از این جعبه ی سیاه 
حراســت کرد؛ باید به این جعبه ی ســیاِه تخلفات قوه قضاییه حساسیت نشان داد. 
یعنی باید راجع به ایشــان به دقت تحقیق، بازرســی های کامــل و نظارت صورت 
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بگرید تا ببینیم افرادی که مرتبط بودند و قضاتی که زیرمجموعه بودند داستان شان 
چیست. به هرحال آقای طربی نمی توانست به تنهایی کاری انجام دهد. من نمی دانم 
امــا اگر این اتهامات متوجه رئیس قوه، آقای الریجانی، باشــد بدون ابزار قضات 
نمی توانستند کاری را انجام دهند. لذا باید ببینیم چه قضاتی محبوب القلوب بودند 
و با اینها همکاری می کردند و در نهایت خروجی پرونده هایی که متاسفانه باعث 
می شد دادگسرتی در مسری ناصوابی قرار بگرید، چه وکالیی داشتند؟ با آن ها باید 

برخورد شود.
سعید باقری که درحال حاضر عضو هیأت مدیره کانون وکالی مرکز است می گوید: 

یکی از معیارهای سالمت سیستم قضایی برخورد با سرویس دهندگان و سرویس 
گریندگان فرایندهای فاســد و رانت های غریقانونی است. اینکه امثال آقای طربی 
بازداشــت شوند و تحت تعقیب قرار بگریند نشــان می دهد که یک اراده ی جدی 
پشت ماجرای مبارزه با فساد وجود دارد. اما قطعاً همه می دانند که طربی و طربی ها 

شخص نیستند و یک جریان اند. 
او اشاره ای به این واقعیت نمی کند که رئیسی بیش از یک دهه در دورانی که طربی در 
قوه قضاییه مسئولیت داشت و مشغول فساد بود معاون اول قوه قضاییه بوده و سابقه اش 
در دستگاه قضایی بسیار بیش تر از الریجانی است. او همچننی توضیحی نمی دهد چه 
چیز مانع رئیسی در پیگریی فساد در قوه قضاییه در دوران مسئولیت قبلی اش بوده است. 

صالح نقره کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی دادگسرتی مرکز به هدفمند بودن 
این نوع »مبارزه با فساد«ها اشاره ای می کند و می گوید:

راجع به پرونده متهم اشاره شده جای این سؤال باقی ست که چرا هر کس از سمت 
عمومی خود کنار می رود مشــمول نظارت قضایی می شــود؟ اگر جرمی مربوط به 
دوران مسئولیت وی است چرا همان زمان نهاد تعقیبی انجام وظیفه نکرده است؟ 
آیا هر کس از سمت عمومی کنار می رود تازه باید در مظان نظارت نهاد انتظامی یا 

تعقیبی قرار بگرید؟ این بینش قطعاً عدالت قضایی را تحت الشعاع قرار می دهد.۱

1-news.gooya.com/2019/08/post-29476.php



ازمجیزگوییبرایخمینی
تاتسلیمدربرابریکجنایتکارعلیهبشریت

افــزون بــر یک قــرن از راه یابی وکال به محاکم قضایی و تشــکیل نهاد هــای مربوط به 
وکال می گذرد. نه در دوران قاجار و نه دوران رضاشــاه و محمدرضاشــاه وکال مجبور به 
مجیزگویی از حاکمان نبودند. اگرچه در مورخه چهار آذر ۱3۴۶ بعد از مراسم تاجگذاری 
محمدرضا شــاه، اعضای هیأت مدیره کانون وکال به دیدار وی و فرح پهلوی شتافتند و 
جامه وکالت و لوح منشور انقالب سفید شاه و ملت را به آن ها پیشکش کردند اما سخنان 
محمدرضاشاه بیانگر جایگاه رفیع وکالت و شأن و منزلت واالی آن ها در نظام شاهنشاهی 

است به ویژه که وی خود را با آن ها مقایسه می کند و می گوید: 
از هدیه ای که آقایان به نمایندگی کانون خودتان به من و به شهبانوی ایران دادید، 
متشکرم. به خصوص از لحاظ اینکه اگر کار ما هر روز پوشیدن این لباس برای دفاع 
از حقــوق مــردم و یا منافع مردم نیســت ویل در لباس دیگر به هر صورت با همان 
روحیه فکر ما متوجه این موضوع هست، و هر اقدام و هر کاری که انجام می دهیم 
برای دفاع از حقوق مردم است. ان شاءالله وضعی پیش بیاید و اوضاع مملکت ما 
از لحاظ اجتماعی و قانونی طوری محکم بشود که حقوق افراد مملکت را اجتماع 

مملکت و قواننی مملکتی تا حد زیادی خودبه خود حفظ بکند. 
آن ها هیچ گاه مجبور به حضور در مراسم رسمی دولتی نبودند. نظام والیی چنان بالیی سر 
وکال و کانون وکال آورده است که گردانندگان آن را به سطح مجیزگویان درباری تنزل داده 



224
از مجیز گویی برای خمینی تا تسلیم در برابر...

است و از آن ها به عنوان وکالی دولت و یا سخنگویان وزارت خارجه استفاده می شود. 
بی جهت نیســت که مرتضی شهبازی نیا ریاســت اتحادیه کانون های وکالی دادگسرتی 
ایران خطاب به نمایندگان مجلس می گوید: »به عنوان یک معلم دانشگاه شهادت می دهم 

که نهاد وکالت نسبت به گذشته بسیار بهرت و متعهدتر به کشور و نظام کشور است.«۱

مجیزگوییخمینیوبیعتبا»امامراحل«
جلسات هیأت مدیره کانون بدون استثناء پس از تالوت آیاتی چند از قرآن شروع می شود. 
اعضای هیأت مدیره کانون هرطور شــده بایســتی خود را مســلمان متشرع نشان دهند.

بهمن کشاورز مجبور است مجیز خمینی را بگوید که بنای مخالفت اش با شاه و انقالب 
سفید، دادن حق رأی به زنان بود و بالفاصله پس از به قدرت رسیدن با لغو قانون حمایت 
خانواده و پیش کشیدن قواننی شریعت، دشمنی اش را با حقوق زنان نشان داد. او در گفتگو 

با سایت جماران که به »بیت امام« وابسته است می گوید: 
بــا توجــه به اطالعاتی که من دارم امام رحمة الله علیه بر این باور بودند که خانم ها 
می توانند حق طالق را به صورت مطلق و در قالب شرط ضمن عقد از زوج بگریند. 
دادن این حق به این معنا است که زوج به زوجه وکالت می دهد تا همان حقی که 
خود دارد - یعنی می تواند در شــرایطی هر وقت که بخواهد همسر خود را طالق 

دهد - از جانب او با وکالت اعمال کند.۲
سید یزد  الله طاهری نسب، رئیس کانون وکالی دادگسرتی استان خوزستان در نشست رؤسای 
کانون های وکالی دادگســرتی با ابراهیم رئیسی در مورد استقالل کانون وکال می گوید: 
حضــرت امام )ره( اســتقالل کانون وکال را به عنوان یکــی از آرمان های انقالب 
معرفی کردند. ما وکال عزت خود را در سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی به دست 
آوردیم و تالش داریم این نظام بالنده تر و پایدارتر باشد؛ لذا کسی نباید درخواست 

استقالل ما را در چارچوبی بریون از نظام جمهوری اسالمی تفسری کند.3
ســایت اتحادیه سراســری کانون های وکال در تاریــخ دوازده خــرداد ۱3۹3خرب از دیدار 
علی نجفی توانا رئیس وقت کانون وکال و اعضای این کانون با حسن خمینی در حسینیه 
جماران می دهد. نجفی توانا در این دیدار »از امام به عنوان مدافع حقوق مردم و عدالت 

یاد« می کند.۴
درحایل رئیس کانون وکال دم از »عدالت« خمینی می زند که او یکی از جنایتکارانه ترین 

1-www.vekalatonline.ir/artickes/176363
2-www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_32393.aspx

3-سایت کانون وکالی دادگسرتی قزوین ۱۲ خرداد ۱3۹۸
4-www.isna.ir/news/93031206294
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فرمان های تاریخ شیعه را برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱3۶۷صادر کرده است.
»به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان؛ اعضای کانون مرکزی حقوقدانان 
تهــران بزرگ در تاریخ ســیزده خرداد ۱۳۹۵از بیت امام خمینــی)ره( در جماران بازدید  
کردند. در ابتدای این بازدید که به همت کانون مرکزی سازمان بسیج حقوقدانان صورت 
گرفت؛ از محل سکونت امام خمینی)ره( بازدید شد و سپس با تجمع در حسینیه جماران 
ابتدا احد از وکال اشعاری در رسای امام خواند و سپس آقای دکرت حسنی آبادی، ریاست 
کانون وکالی دادگســرتی مرکزی ســخرنانی کردند. در ادامه این مراسم جانباز سرافراز، 
وکیل بسیجی دکرت غالمرضا امینی در رابطه با خاطرات خود در زمان حیات حضرت امام 

مطالبی را ایراد  کردند.«۱
هرساله »وکالی دادگسرتی و حقوقدانان ایران اسالمی با آرمان های بلند امام خمینی)ره( 

تجدید میثاق« می کنند.
در سال ۱3۸۹، »پانزده نفر از اعضای کانون وکالی دادگسرتی با حضور در حرم مطهر 
امام خمینی )ره( با آرما ن های واالی بنیانگذار کبری انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند. 
به گزارش ستاد خربی و روابط عمومی ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی)س(، در 
این مراســم که ســیدمحمد جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکالی مرکز حضور داشت، 
شرکت کنندگان با نثار تاج گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.«۲

در آســتانه فرارســیدن بیســت و چهارمــنی ســالگرد ارتحــال ملکوتــی رهرب کبری 
انقالب اسالمی ایران، وکالی دادگسرتی از محل ساختمان کانون وکالی دادگسرتی 
مرکز به سمت مرقد امام امام خمینی)ره( حرکت کردند. در این مراسم شهبازی نیا 
عضو هیأت  مدیره کانون وکالی مرکز، محمدرضا کامیار رئیس اداره معاضدت کانون 
مرکز، بدرالملکوک نفیسی مسئول کمیته بانوان جمعیت اسالمی وکالی دادگسرتی 
ایران)جاودان( و نیز جمعی از وکالی دادگسرتی مرکز و وکالی جمعیت اسالمی 

دادگسرتی ایران)جاودان( و... حضور داشتند.3

همایش»دفاعازحق،ازجبههتامحکمه«!
بعید است در هیچ کجای دیگر دنیا وکال و اعضای هیأت مدیره کانون وکال با چهره های 
امنیتی و نظامی همایش مشرتک برگزار کنند. اما در نظام والیی همه چیز ممکن است. نام 

این همایش به اندازه ی کافی گویاست. 
در مهرماه ۱3۹۸به مناســبت بزرگداشــت هفته دفاع مقدس، همایش »دفاع از حق، از 

1-www.khj.basijlaw.ir/story/1067/
۲-سایت جماران، ۶ خرداد ۱3۸۹. 

3-www.isna.ir/amp/92030905547/
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جبهه تا محکمه« با حضور اعضای هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی مرکز، معاون 
هماهنگ کننده ارتش، فرمانده سپاه محمد رسول الله و رئیس مرکز  حفاظت اطالعات 
قوه قضاییه، رئیس امور بنی الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، وکالی ایثارگر و رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس و خانواده آنان و وکالی دادگسرتی در سالن جالیل نائینی کانون 

وکالی دادگسرتی مرکز برگزار گردید.
صمد زاهدپاشا نایب رئیس کانون وکالی دادگسرتی مرکز در این همایش طی سخنانی با 
بیان این که با حضور آیت الله رئیسی روزنه های امیدی در برخورد با فساد و احقاق حق 
به وجود آمد، اظهار داشت: »انتصاب مدیران دستگاه قضایی شاهدی بر این ادعا است. 
همنی طور رویکری که قوه قضاییه در جلساتی که با مجموعه مدیران کانون وکال داشتند 

رویکرد مثبتی است.«
امریدریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش نیز در این مراسم طی سخنانی 
گفت: »دفاع مقدس ما درس از عاشورا و محرم گرفته بود. تاکتیک ها حضور در صحنه 

نربد، عاشورایی بود«.
همچننی سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله در این همایش گفت: 

مــا آن روزی کــه انقالب کردیم گرفتار این بودیم که جلوی ترور را بگرییم و بعد به 
دنبال این بودیم که جلوی آشوب های داخلی و جنگ تحمیلی را بگرییم. دشمنان 
مــا درصد ایــن بودند که با ما مقابله کنند  اما شــرایط دفاع طــوری رقم خورد که 

بازدارندگی ایجاد  کردیم.
وی با بیان این که دشمن امروز با دروغ پراکنی در فضای مجازی، با حضورشان در منطقه 

سعی شان این است در برابر ما بازدارندگی ایجاد کنند، ادامه داد:
آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز نگران این هستند که ما حرکت بعدی مان را چطور 

انجام خواهیم داد. همه شان به دنبال این هستند که حرکت بعدی ما چیست؟
آن هایــی که می گفتنــد ما آمدیم امنیت منطقه را رقم بزنیم امروز خودشــان امنیت 
ندارند. وقتی کشتی انگلیسی تخلف کرده بود، به او اخطار دادیم سپس چندتا از 
هواپیماهای آمریکایی بلند شد. بسیجیان ما وقتی اخطار دادند که دخالت نکنید و 

بالفاصله از منطقه دور شوند.
دشــمن به دنبال این اســت مردم ما را از هم دور کند و سپس مردم را از دولتمردان 
جدا کند و سپس دولتمردان را از هم جدا کند. اخریاً هم دیدید برخی نتوانستند خود 
را نگه دارند و برخی اشــتباهاتی داشــتند و بعد می خواهند همه را از رهربی جدا 

کنند. اردوگاه انجام فرمایشات رهربی معلوم است و در این اردوگاه باید بایستیم.
حجت االسالم عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه با اشاره به موضوع 
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حلقه وصل مبدا و معاد، خاطرنشــان کرد: »امروز پس از چهل ســال مردمی که به دنبال 
چراغی می گردند به انقالب اسالمی توجه دارند. این انقالب برای نجات انسانیت و از 
بنی بردن ظلم و پیاده کردن منویاتی اســت که انســان را رشد می دهد. عزت و شرافتی که 
برای ما ایجاد شده نتیجه اش این می شود که ما نسبت به هر ظلمی که در جامعه ما اتفاق 

افتاد بی تفاوت نباشیم.«۱
اعضا هیأت مدیره کانون وکال و اتحادیه سراســرى دادگسرتى ایران )اسکودا( از دولت 
اســرائیل به ملل متحد شــکایت مى کنند؛ همراه با مسئوالن دستگاه قضایی، سیاسی و 
تبلیغاتی نظام والیی دنبال احقاق حقوق شــیخ زکزاکى در نیجریه هســتند و دادگسرتى 
مالــزى را بــه رعایت عدالت فرا می خوانند. همچننی به اداى احرتام جنازه رفســنجانى 

مى روند تا مبادا از سوی صاحبان قدرت به بی اعتقادی به اسالم و نظام متهم شوند. 

شرکتدرجناحهایسیاسیحاکمیتورقابتهایانتخاباتی
در سال ۱3۹۶حقوقدانانی چون محمد هاشمی استاد حقوق اساسی، امری حسنی آبادی 
رئیس کانون وکالی دادگسرتی مرکز، علیزاده طباطبایی عضو هیأت مدیره کانون وکالی 
دادگســرتی مرکز و محمد جندقی  کرمانی پور رئیس ســابق کانون وکالی مرکز، ســتاد 
حقوقدانان و وکالی حامی حسن روحانی را تشکیل دادند.۲ به این ترتیب کانون وکال 
به شــکل گســرتده ای وارد مبارزات انتخاباتی شــد و از عموم مردم دعوت کرد که در 
انتخابات شــرکت کنند و به روحانی رأی دهند. اما چنان که انتظار می رفت اوضاع به 

نفع آن ها پیش نرفت. 
عیسی امینی رئیس کانون وکالی مرکز در مورد نتایج شرکت در انتخابات می گوید: 

ما در انتخابات ریاست جمهوری وارد شدیم و نتیجه اش این شد که مرحوم مصباح، 
نایب رئیس معمم کانون وکال در هیأت مقررات زدایی می رود از  کانون دفاع کند، 
یک آقای ایکس می آید در صدر می نشیند و وزیر اقتصادی به نایب رئیس کانون 
که یک معمم است می گوید برو بریون تا تو را بریون نینداخته ام. ما پاداش حضور 
در انتخابات ریاست جمهوری را آن جا گرفتیم. چه کسی اجازه می دهد وکال وارد 

جناح های سیاسی شوند؟3

تأییدبحرانآفرینیوتشنجزاییدرمنطقه
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در نشست مشرتک با جمعی از رؤسای کانون های 

1-icbar.ir/News/5227
2-www.ion.ir/news/216118
3-www.khabaronline.ir/news/1305107
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وکالی دادگسرتی ایران برنامه ی نظام اسالمی برای منحرف کردن اهداف تشکیل کانون 
وکال و استفاده از آن در سطح  بنی المللی را به آن ها ابالغ کرد. 

این مأموریت حمایت از تشنج آفرینی و صدور انقالب اسالمی به منطقه و همچننی حمایت 
از سیاست های اتمی و بحران آفرین نظام والیی است. 

رئیسی در بخشی از سخنان خود به جایگاه وکال در گام دوم انقالب اشاره کرد و گفت: 
جریان وکالت کشــور باید در گام دوم انقالب یک برنامه داشــته باشد؛ بنحوی که 
در بسیاری از مسایل کشور می تواند پرچمدار باشد و برای دفاع از حقوق عامه یا 
دفاع از مستضعفان کشور و جهان حضور پررنگی داشته باشد. باید نگاه وکال به 
مسایل کشور نگاه انقالبی باشد؛ بنحوی که اگر کشور مواجه با تحریم های ظالمانه 
شد، وکال در جایی که می توانند در این راستا ورود کرده و پرچم دار باشند. ظلمی را 
که امروز استکبار جهانی نسبت به مردم یمن، فلسطنی و لبنان می کند، می توان در 
قالب دفاع از حقوق مسلمانان جهان مورد توجه قرار داد و چه کسانی مناسب تر از 
حقوقدانان که به مبانی حقوقی آن آشنا هستند. امروزه می بینید که استکبار علناً قواننی 
بنی المللی را به راحتی نقض می کند و به چیزی پایبند نیست. درست است که دولت 
و وزارت امور خارجه وظیفه خود را انجام می دهند، اما حضور کسانی که خودشان 
بیش از بقیه مسایل حقوقی را در عرصه بنی المللی متوجه می شوند، بسیار مهم است 

و وکال در این مورد باید پای کار بیایند.۱
وی با تأکید بر لزوم ایجاد تشکل حقوقدانان بدون مرز گفت: 

داشنت حقوقدانان بدون مرز مانند پزشکان بدون مرز یک موضوع مهم در عرصه 
بنی المللی است و این کار در جلب اعتماد عمومی بسیار مؤثر است؛ لذا حقوقدانان 
باید در این عرصه حضور فعال داشته باشند تا بتوانند از حقوق مظلومان دنیا دفاع 
کنند. شما باید در جایگاهی باشید که در جهان اسالم و حتی دیگر کشور های جهان 
بگویند که جریان حقوقی ایران اسالمی جریان دفاع از حق است؛ ولو این که درباره 
مردم یمن، لبنان و فلسطنی باشند. وکال می توانند در امر احقاق حق صاحبان حق و 

همچننی حقوق عامه در عرصه بنی الملل مؤثر باشند.۲
دکرت علی پزشکی رئیس کانون وکالی زنجان در همنی نشست و در تأیید و تملق نسبت 
به رهنمود های رئیســی و با اشــاره به استفاده از ظرفیت و پتانسیل کانون وکال در عرصه 

بنی المللی گفت:
شــما در اولنی سخرنانی خود در جلسه مسئوالن قضایی واژه جسورانه ای را به کار 

۱-سایت کانون وکالی دادگسرتی قزوین، ۱۲ خرداد ۱3۹۸
۲- سایت کانون وکالی دادگسرتی قزوین، ۱۲ خرداد ۱3۹۸
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بردید و از    کلمه نهضت استفاده کردید عبارتی در حقوق بنی المللی تحت عنوان جنگ 
حقوقی شکل گرفته است و با توجه به اتفاقاتی که در عرصه بنی المللی افتاده فکر 
می کنم که جای استفاده از وکال وجود دارد و می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. 
ما می توانیم در بحث تحریم ها این موضوعات را در قالب جرم بنی المللی بیاوریم.۱

تسلیمکانونوکالبهابراهیمرئیسی
تصدی ریاست قوه قضاییه و دستگاه عدالت توسط یکی از بزرگرتین جنایتکاران علیه 
بشریت و اظهار نظر اعضای کانون وکال و گردانندگان آن به خوبی نشان می دهد که نظام 
والیی در پیشربد سیاست هایش در ارتباط با زمنی گری کردن کانون وکال موفق بوده است. 

بهمن کشاورز رئیس اسبق کانون وکالی مرکز: 
بنده معتقدم پس از سال ها کسی که در مسند این کار خواهد نشست از قوه قضاییه 
برآمده و مراحل مختلف ترقی را در قوه قضاییه را طی کرده است، بنابراین از کیفیت 
تحــوالت مختلف قــوه قضاییه و نیازهای آن آگاه اســت و هم امــکان اثرگذاری 
بیش تــری دارد و هــم باید توجه کرد که توقع جامعه حقوقدانان از ایشــان باالتر از 
موارد قبلی است که سال ها نیاز داشتند تا ببینند به کجا آمدند و چه کیفیتی حاکم 
است. بنابراین به این جهت ایشان می تواند بهرت و مؤثرتر عمل کند و در زمینه خاص 
حق دفاع و ارتباط با وکال و کانون های وکال تا جایی که من به یاد دارم و از زمانی 
که افتخار تصدی کانون مرکز را داشتم و در ادامه نیز افتخار تصدی اتحادیه رابطه 
ایشان با این نهاد و این افراد رابطه ای معقول و مبتنی بر احرتام متقابل بود که اگر 
وضعیت ادامه یاید و تعلیق و تشدید شود، بهرتین همیار ایشان برای این که بتواند در 

دادگسرتی تحول ایجاد کند همنی کانون وکال هستند.

نعمت احمدی حقوقدان: 
با اشاره به این که رئیس جدید قوه قضاییه بر فقه و قانون تسلط توأمان دارد، ابراز 
امیدواری کرد که پاکدستی وی به پاینی دست ها هم در قوه قضاییه سرایت کند. آقای 

رئیسی تنها گزینه ای بود که برای ریاست دستگاه قضایی مناسب هستند.
این فرد اوال از خود دســتگاه قضایی است که یک امتیاز محسوب می شود؛ یعنی 
برخالف دیگر روحانیونی که به قوه قضاییه آمدند حجت  االسالم والمسلمنی رئیسی 
هم تحصیلکرده دانشگاه و هم تحصیلکرده حوزه علمیه است. به عبارت دیگر این 

فرد هم بر فقه و هم بر قانون تسلط توأمان دارد.

۱- سایت کانون وکالی دادگسرتی قزوین، ۱۲ خرداد ۱3۹۸
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حجت االســالم و المســلمنی رئیسی به اعتبار و به ســفارش آیت الله مشکینی و با 
تأکید بر نظر امام راحل )ره( مبنی بر این که حضور طلبه ها در دستگاه قضایی یک 
واجب کفایی است، وارد دستگاه قضایی شدند. حسن دیگر این فرد این است که 
تمامی افراد حاضر در بدنه دادگسرتی ها از معاونت ها و دیوان عایل کشور تا رؤسای 

دادگسرتی استان ها را می شناسد.
این فرد از سربازی به سرداری در دستگاه قضایی رسیده است و دادگسرتی را شبیه 
کف دست خود می شناسد؛ یعنی از دادیاری به ریاست قوه قضاییه رسیده است و 

لذا اشراف کاملی بر ساختار آن دارد.
آقای رئیسی حدود چهل سال است که جزو این نظام است و اکنون شرعا و قانونًا 
واخالقاً مســئول مستقیم مبارزه با فســاد است، پس اگر همنی فکری که در جامعه 
وجود دارد مبنی بر این که او آدم سالمی است ادامه داشته باشد مبارزه با فساد هم 

وجود خواهد داشت.

عیسی امینی رئیس کانون وکالی مرکز: 
این انتخاب اثر بسیار مثبتی دارد؛ چراکه وی سیستم قضایی،  قضات و آسیب های قوه 
قضاییه را به خوبی می شناسد و تجربه دارد و می تواند در توسعه قضایی تأثری باالیی 
بگذارد. انتظاری که از رئیس جدید قوه قضاییه دارم این است که دادگسرتی را فقط 
در چارچوب وظایف قانون اساسی اداره کند و قضات ما وقتی ببینند که یک قاضی 
دادگسرتی، امروز رئیس قوه قضاییه است حس اقتدار و استقالل بیش تری می کنند. 
آقای رئیســی تفکر میانه ای را در داخل دادگسرتی خواهند داشت و می توانند بنی 
نهادهای مدنی،  قضات، مدیران و مراجع تقنینی و مردم آشتی کاملی برقرار کنند و با 

توجه به تجربه ای که وی دارد قطعاً این تجربه او را از تعجیل برحذر می دارد.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی: 
آمدن آقای رئیســی را به فال نیک می گریم چرا که آقای رئیســی ســه خصوصیت 
دارد که هیچ یک از رؤسای قوه از ابتدای انقالب تاکنون نداشتند اولنی خصوصیت 
این است که ایشان حقوق خواندند و در دانشگاه درس خوانده است؛ هیچ یک از 
رؤســای قوه از زمان حضرت امام)ره( تا امروز حقوق نخوانده بودند؛ در نتیجه با 
قانون آشنا نبودند، مجتهد بودند و اعتقادی به قانون نداشتند که این موضوع یکی 
از چالش های عمده دستگاه قضایی بود که عایل ترین مقامات قوه قضاییه خودشان 
قانونمدار نبود. ایشان چهل سال در قوه قضاییه بوده اند و به همه مسایل آشنا هستند و 
همه آدم ها را نیز می شناسد و کسی نمی تواند ایشان را اداره کند بلکه ایشان هستند که 
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همه را اداره خواهند کرد و این نکته مهمی است. 
ســومنی مزیت وی پاکدســتی او اســت؛ هیچ کسی حتی از دشــمنان آقای رئیسی 
شائبه ای در خصوص مسایل مایل و اخالقی وی مطرح نکردند و نمی کنند؛ یکی 
از مشکالت عمده ای که نظام با آن مواجه است فساد است، لذا یک آدم پاکدست 
می تواند با فساد مبارزه کند، به خصوص در فساد مسئوالن عایل رتبه من فکر می کنم 

ایشان اگر در این زمینه بتواند موفق عمل کند بزرگرتین برد را دارد.

رسول کوهپایه زاده: 
ششمنی قاضی القضات ایران در حایل ریاست قوه قضاییه را بر عهده می گرید که در 
مقام مقایسه با رؤسای پیشنی دستگاه قضایی می توان گفت اولنی شخصی است که 
سابقه حضور و فعالیت چند ده ساله در سیستم قضایی کشور را داراست و با ساختار، 
اجــزاء، بدنه، مختصات و ویژگی های حاکم بر قوه قضاییه و وظایف و کارکردها و 

الزامات و نقاط ضعف و قوت آن به طور کامل آشنایی و اشراف دارد.
نکته دوم نقاط قوت و مثبت این انتخاب این اســت که آقای رئیسی پشتوانه تأیید 
سیاسی و اجتماعی قریب به شانزده میلیون شرکت کننده در انتخابات یعنی حدود 
چهل درصد از آراء را در آن برهه زمانی با خود به همراه دارد و این موضوع خود 

یک سرمایه مردمی و اجتماعی مهم و تأثریگذار محسوب می شود.

صالح نیکبخت: 
من شخصاً آقای رئیسی را از نزدیک ندیدم اما از کارهایی که ایشان انجام داده و 
ســمت هایی که داشــته اطالع دارم، بر این باورم که انتخاب مدیران قوه قضاییه در 
خارج از قوه قضاییه ســودی ندارد و بهرت اســت مدیران قوه قضاییه از داخل خود 
قوه قضاییه انتخاب شود چرا که در دستگاه قضایی کشور علم و تئوری بدون تجربه 
عملی به کار نمی آید؛ آن چه که به کار می آید علم و عمل باهم است به همنی دلیل 
انتخاب مدیران قوه قضاییه از خود قوه دستگاه قضا و از میان کسانی که سال ها در 
خود این قوه کار کردند مفیدتر است، بر این باورم همنی امر و همنی میزانی که ایشان 

در دستگاه قضایی بودند بهرت از  کسانی است که از خارج دستگاه قضایی بیایند.۱

مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی کشور در نشست هم اندیشی 
رئیس قوه قضاییه با رؤسای کانون های وکالی دادگسرتی گفت: 

انتصاب آیت الله رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه با توجه به سابقه و تجربه ایشان 

1-www.farsnews.com/news/13971214000436
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در امر قضا مورد استقبال نهاد وکالت قرار گرفت و اکثر وکال در اعالم مواضع خود 
در رسانه ها، ویژگی های برجسته آیت الله رئیسی را برای مردم برشمردند.۱

هیجده خرداد ۱3۹۸ رئیس کانون وکالی دادگسرتی استان اصفهان و جمعی از اعضای 
هیأت مدیره و وکالی دادگســرتی با محمدرضا حبیبی ریاســت کل دادگســرتی استان 

اصفهان  دیدار و گفتگو می کنند. 
در ابتدای جلسه، لیال رئیسی ریاست کانون وکالی اصفهان ضمن تربیک عید سعید فطر 

خطاب به محمدرضا حبیبی ریاست جدید دادگسرتی اصفهان می گوید: 
با توجه به سابقه ی درخشان حضرتعایل در دادگسرتی اصفهان و پس از آن به عنوان 
رئیس کل دادگســرتی اســتان یزد که همکاران ما در آن استان از مدیریت درخشان 
حضرتعایل و تعامل سازنده ی شما با کانون وکالی یزد به نیکی یاد نمودند، انتصاب 
شما به ریاست کل دادگسرتی استان اصفهان باعث خشنودی اعضای هیأت مدیره 
و وکالی استان گردید و امیدواریم در این دوره تعامل بسیار خوب و سازنده ای میان 

این دو نهاد به وجود آید و دغدغه های همکاران ما نیز مرتفع گردد. 

وی در ادامه در مورد انتصاب شایسته ی دیگری می گوید: 
البته در ماه های اخری انتصاب شایسته ی دیگری از سوی مقام معظم رهربی صورت 
گرفت و انتخاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه بود و با شناختی که از ایشان 
وجود دارد و عملکرد روزهای اولیه انتصاب ایشــان به ریاســت قوه قضاییه، نوید 

بخش تعامل هرچه بهرت کانون های وکالی دادگسرتی با قوه قضاییه است.
وی ســپس به دیدار خود رؤســای کانون های وکال و مرکز امور مشــاوران با ریاست قوه 

قضاییه اشاره می کند و می گوید: 
 آیت الله رئیسی نظر داشتند، جریان سالمت قضات، وکال و ضابطنی باید توأمان در 
نظر گرفته شــود و این موضوع منجر به تعامل منطقی و درست میان دستگاه قضا 
و کانون های وکال شود و بی شک با بلند نظری ایشان و با یک نگاه علمی که برای 
کانون های وکال نیز خوشایند است، با تعامل هرچه بهرت در راستای تحقق سالمت و 

عدالت قضایی گام بر می داریم.۲
همراهــی گردانندگان کانون وکال با اعمال ضدانســانی رئیســی به مــوارد فوق محدود 
نمی شود. وقتی رئیسی آینی نامه ای را ابالغ می کند که در آن اهدای عضو محکومان به 

اعدام پیش بینی شده بخشی از همنی افراد به دفاع از او برمی خیزند. 

۱-سایت کانون وکالی دادگسرتی قزوین ۱۲ خرداد ۱3۹۸ 
2-www.isfahanbar.org/vdcc.oqia2bqi4la82.html
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ماده ۴۷ آینی نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شالق و تبعید 
مقرر می دارد: 

چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد 
و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق 
دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف سه ماه از تاریخ  تصویب این آینی نامه توسط 
معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگسرتی و سازمان پزشکی قانونی 

کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. 

پس از مخالفت های جدی پزشــکان و جراحان کشــور با این ماده، بخشــی از وکال و 
رئیس پزشکی قانونی کشور که وابسته به دستگاه قضایی است به حمایت از این آینی نامه 

برخاستند که می کوشد کادر پزشکی کشور را شریک در آدمکشی کند. 
علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکال و عضو هیأت اجرایی این کانون در دفاع از این 

آینی نامه می گوید: 
اگر دســتورالعمل مربوط به ماده ۴۷ اجرای احکام کیفری با لحاظ تمام شــرایطی 
که در مسری اجرای این آینی نامه ضروری است تنظیم شود، این اقدام نه تنها مغایر 
با قانون، عرف نظم و اخالق پزشکی نیست بلکه اقدامی درست است که اعمال 
تبعیض نسبت به انسان ها را از بنی می برد. چگونه می پذیریم فردی عادی این حق 
را داشته باشد عضوی از اعضای خود را بدون از دست دادن سالمت اهدا کند یا 
چگونه می پذیریم افرادی به علت فقر مادی زیر نظر جامعه پزشکی دست به فروش 
اعضــای بــدن خود بزنند، اما این حق را از فردی که محکوم به مرگ بوده و تحت 
نظر کمیسیونی سالمت جسمی و روحی او احراز شده است و در راستای یک اقدام 
انسانی می خواهد عضوی از اعضای خود را به فردی نیازمند اهدا کند، می گرییم. 
در حالیکه این اهدای عضو هم مانع اجرای حکم نمی شود با کدام منطق می توانیم 

اعمال تبعیض کرده و بگوییم چننی شخصی حق اهدای عضو ندارد.۱

وی با تأکید براین که دغدغه جامعه پزشکی و جراحان کشور را قابل درک بوده و ضروری 
اســت برای اهدای عضو این گروه از اهداءکنندگان برای جلوگریی از سوءاســتفاده های 

احتمایل تشریفاتی لحاظ شود، اظهار می کند: 
اگر مانعی بر سر راه اهدا عضو این افراد نباشد، هیچ منع قانونی وجود ندارد و از 
آنجایی که اهدای عضو به لحاظ شرعی خالف شرع اعالم نشده و از نظر پزشکی 

1-eghtesaad24.ir/news/113674
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نیز این اقدام انجام می شود لذا با چه استدالیل می توانیم این حق را از یک محکوم 
به اعدام سلب کنیم!۱

وی تصریح می کند:
نباید این موضوع را از نظر دور داشت که افراد محکوم به اعدام نیز مانند هر فرد 
دیگــری از ایــن حق برخوردارند که اعضای خود را پیش یا پــس از مرگ به افراد 
نیازمنــد پیوند عضــو اهدا کنند و هیچ کس نباید به صرف محکومیت این افراد از 
استیفای این حق آن ها جلوگریی کند، لذا این اقدام تنها در صورتی می تواند مذموم 
و غری اخالقی باشد که فرد وادار به گرفنت چننی تصمیمی شده یا صرفاً به این منظور 
محکوم به اعدام شود. بنابراین قانونگذار باید به این نکته توجه کند که اگر چه اهدای 
عضو داوطلبانه محکومان به اعدام به خودی خود نمی تواند با قواننی کشور و قواعد 
حقوق بشــری در تعارض باشــد، اما ضروری است ساز و کار کافی و جامعی برای 
نظارت بر نحوه احراز رضایت فرد محکوم به اعدام برای اهدای عضو خود قبل یا 
بعد از اجرای حکم در نظر گرفته شود، همچننی باید به این نکته توجه شود که اگر فرد 
حاضر به اهدای عضو خود پس از مرگ شود آیا سازمان زندان ها و نهاد های مربوطه 
شرایط کافی برای عمل جراحی و نگهداشت عضو پیوندی تا رسیدن به دریافت 
کننده را خواهد داشت و نکته مهم دیگر آن که دریافت عضو پیوندی فردی که مرگ 
او با قصاص و اعدام رقم خورده از سوی فرد دریافت کننده با چه واکنشی رو به رو 
می شود و آیا گفنت این حقیقت به فرد دریافت کننده نوعی ضرورت است یا خری؟۲

احمد شجاعی3 رئیس پزشکی قانونی کشور ضمن این که تصویب و اجرای چننی قانونی 
را به نفع بیماران نیازمند و عاملی برای نجات جان انسان ها می داند، می گوید: 

اگر چننی قانونی تصویب شود و قاضی هنگام صدور حکم چننی مرگی را پیشنهاد کند 
و با رضایت محکوم به مرگ نیز همراه باشد، عملی مفید و اقدامی پسندیده خواهد 
بود، چرا که در اعدام های امروزی وقتی فرد حلق آویز می شود، حداقل سی تا چهل 
و پنج دقیقه ای باید باالی چوبه دار بماند تا ســلب حیات یا به عبارتی مرگ وی 

تأیید شود.
پس از آن نیز مراحل پاینی آوردن جسد و انتقال به پزشکی قانونی زمان طوالنی را 

1-eghtesaad24.ir/news/113674
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3-او پیش از انقالب عضو گروه منصورون و همراه محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران بوده. 
پس از انقالب فرهنگی به سمت فرمانده سپاه منطقه ۹شریاز انتخاب شد و در سرکوب سال های اولیه 

دهه ی ۶۰ نقش مستقیمی در جنایات صورت گرفته در شریاز داشت. 
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هدر می دهد که اگر قرار باشد عمل اهدای عضو از فرد اعدامی انجام شود، ممکن 
است برخی اعضای بدنش دیگر قابلیت اهدا و پیوند نداشته باشد، هرچند برخی 
اعضای بدن همانند قرنیه چشم تا ساعت ها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند 
بود، اما برخی دیگر از اعضا زمان طالیی برای اهدا و پیوند دارند که اگر قرار باشد 
فرد بیهوش و اعضای بدنش برداشــته شــود، از نظر پزشکی بسیار قابل استفاده تر 

خواهد بود.۱
از آن جایی که بعد از مرگ زندانی، قلب، ریه، مغز، کبد، کلیه، روده، پوســت و... او قابل 
استفاده نیست، جانیان تمهیدی اندیشیده اند تا پزشکان و جراحان و کادر های اتاق عمل 
را در جنایت و آدمکشی با خود همراه کنند. نجفی توانا و احمد شجاعی می فهمند چه 

می گویند. 
ماده ۴۰ مقرر می دارد:

مجازات های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا به 
شیوه دیگری که کم ترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می شود.

»شیوه  ی دیگری« که ماده ی ۴۰ تجویز کرده و به صراحت از آن یاد نمی کند، اتاق عمل 
است. برای حل معضل استفاده از اعضا و جوارح محکومان، پیشنهادشان این است که 
با توافق زندانی، او به اتاق عمل منتقل شود و پزشکان با بیهوش کردن او اعضا و جوارج 
مورد نیاز او را بردارند و سپس او را تمام کش کنند؛ چیزی که با مخالفت شدید پزشکان 

و جراحان ایران روبرو شد. 
ایرج فاضل و علی جعفریان دو پزشکی که تخصص پیوند عضو دارند، این اقدام را عملی 
مذموم و غریاخالقی خواندند که آبروی پدیده پیوند اعضاء را زیر سؤال خواهد برد. فاضل 

طی نامه ای از رئیسی خواست که این ماده را از آینی نامه مذکور حذف کند.
رئیس سابق کانون وکالی مرکز نیز به جای آن که به نکته ی اصلی برپدازد، روی حق افراد 
محکــوم بــه اعدام مانور داده و از رفع تبعیض بنی آن ها و دیگــر افراد جامعه در اهدای 

اعضای بدن شان مانور می دهد. 

عبدالصمد خرمشاهی، در خصوص امکان حقوقی اهدای عضو محکومنی اعدام می گوید: 
این امر امکان پذیر است و ما به دلیل این که امکاناتی نداشتیم یا به هر دلیلی تاکنون 
این اتفاق نیفتاده است و این گونه نیست که لزوماً اعدام با طناب و چوبه دار صورت 
بگرید... هدف این است که سلب حیات صورت بگرید و این که به چه رویه ای باشد 
در دست مجری حکم است و می توانند اشکایل انتخاب کنند تا محکوم کم تر زجر 

1-www.mashreghnews.ir/news/968560/
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بکشد.
او که متوجه ی چگونگی اجرای این امر هست به توجیه موضوع پرداخته و از عدم لزوم 
اعدام با طناب و چوبه دار صحبت می کند. منظور وی این است که می توان محکومان 
را در اتاق عمل بیهوش کرد و اعضا و جوارح شــان را برداشــت و آن ها را تمام کش کرد. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا محکوم می تواند روش مرگ خود را انتخاب کند، اظهار   

کرد: 
محکوم می تواند روش اعدام خود انتخاب کند چرا که بحث بر ســر ســلب حیات 
اســت. محکوم که نمی خواهد زنده بماند. وی می تواند بگوید اگر امکانات الزم 

باشد به این روش اعدامم کنید.
روش مرگ در اتاق عمل در کشورهای دیگر نبوده و بیش تر اعدام به صورت چوبه 

دار مرسوم است.
نظــر من این اســت که وقتی هدف از اجرای حکم ســلب حیات محکوم اســت 
بنابراین زجر و درد اضافی مجازات مکرر و مضاعف اســت. بنابراین باید ســعی 
کنیم مانند کشورهای مختلف که ابزار مختلفی در اختیار دارند روشی برای سلب 
حیات استفاده کنیم که زجر کمرتی بکشد و هم امکان اهدای عضو به افراد دیگر 

امکان پذیر باشد.۱
حضــرات ادعا می کنند محکوم به مرگ، پــس از قرائت حکم اعدام، به صورتی اعدام 
می شود که مغز او دچار مرگ شده ویل اعضای بدنش به خاطر فرآیند اهدای عضو، دچار 
مرگ نشــوند. گویا محکومان به اعدام قرار اســت تأمنی کننده لوازم یدکی برای بیماران 

باشند. 

1-khabari.org/article/1992811
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نظام اسالمی هیچ اعتقادی به حقوق مدرن و دستاورد های بشری ندارد و همه ی تالش اش 
در این خالصه شده است که محتوای عقاید قرون وسطایی خود را که بر اساس شریعت 
اسالمی است با فریبکاری در قالب مدرن ارائه کند. سازمان ها و انجمن هایی را هم که 

برای نیل به این مقصود تأسیس می کند دارای چننی ویژگی  هستند. 

سازمانبسیجحقوقدانان
در غیبت کانون وکال در دفاع از حقوقدانان دســتگری شــده و جوانانی که در زندان ها و 
خیابان به قتل رسیدند نظام والیی اقدام به تشکیل بسیج حقوقدانان در دفاع از منویات 

خمینی و خامنه ای و نظام کرد. 
دکرت مسعود اخوان فرد رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان در مورد دالیل تشکیل این 

نهاد می گوید:
ســازمان بســیج حقوقدانان در جریان مبارزه با فتنه ۱3۸۸ شکل گرفت و در همنی 
راستا و با تبعیت از اوامر مطیع مقام معظم رهربی به این عرصه در جهت دفاع از 
منویات حضرت امام )ره( و مقام معظم رهربی و خطوط ترسیم شده باالدستی نظام 
مثل برنامه چشم انداز وارد شد.در این راستا هدف کالن ما دفاع حقوقی از تمامیت 
نظام جمهوری اســالمی در عرصه های داخلی و خارجی و نشان دادن قابلیت های 
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حقوق مبتنی بر دین مبنی اسالم و ارزش های این نظام مقدس است.۱
در اردیبهشت ۱3۹۰ دکرت مسعود اخوان فرد رئیس سازمان بسیج حقوقدانان، محسن عامری 
را به عنوان سرپرست بسیج کانون وکالی دادگسرتی مرکز معرفی کرد. در جلسه ی معارفه ی 

وی گفت: 
در حال حاضر ســازمان بسیج حقوقدانان در سی و یک استان کشور فعالیت خود 
را به صورت گسرتده و مشخص شروع کرده است. این فعالیت، تخصصی بوده و 
نظامی نیست. بنابراین سازمان بسیج حقوقدانان در چارچوب اهداف تعینی شده به 

یک حرکت منسجم تخصصی در امور حقوقی می پردازد. 
او همچننی اضافه کرد: 

نکتــه دیگــر در عرصه وکالت، انســجام تفکر بســیجی اســت کــه در بنی وکالی 
عدالت محور و مدافع حق و حقیقت دادگســرتی ما بســیار مطرح است. براساس 
این نیاز، مدتی قبل سازمان بسیج حقوقدانان همزمان در دو مجموعه بزرگ وکالتی 
کشور که مرکز امور مشاوران حقوقی، قوه قضاییه و کانون وکالی دادگسرتی است، دو 
مشاور تعینی کرد و به حمدالله از آن زمان ما کارگروه تخصصی وکالت را در مجموعه 
سازمان بسیج حقوقدانان شکل دادیم و جلسات متعددی هم تاکنون داشته ایم. نیاز 
به تشکیالتی مشخص برای انجام فعالیت های تخصصی در این دو مجموعه بزرگ 
یکی از نیازهاست که ان شاءالله امروز شاهد اولنی حرکت در این راستا هستیم و در 
آینده بســیار نزدیک حرکت مشابهی را در مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه 

شاهد خواهیم بود.۲
در ادامه این نشســت، محســن عامری پــس از دریافت حکم و معرفی شــدن به عنوان 

سرپرست بسیج کانون وکالی دادگسرتی مرکز اظهار کرد: 
اهداف بسیج کانون وکال همان اهداف سازمان بسیج خواهد بود، منتها ما یک طرح 
پیش نویس از وظایف کلی پیش بینی کرده ایم. اولنی وظیفه ما همان وظیفه کلی بسیج 
یعنی اجرای برنامه های سازمان بسیج در جهت جذب، سازمان دهی و حفظ انسجام 

و به روزسازی وکالی بسیجی برای انجام فعالیت های ملی است.
عامری از ترویج و تعمیق فرهنگ و تفکر بسیجی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان 
به عنوان دومنی وظیفه این تشکل یاد کرد و افزود: »وظیفه بعدی ما تعامل سازنده 
با قوای نظام جهت حفظ و توسعه استقالل کانون وکالی دادگسرتی و تالش برای 

ارتقای شأن این قشر در افکار عمومی و مسئوالن نظام خواهد بود.« 

1-www.mashreghnews.ir/news/45392
2-www.mashreghnews.ir/news/45392
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سرپرست بسیج کانون وکالی دادگسرتی مرکز با بیان این که ایجاد ارتباط، هماهنگی و 
تعامل سازنده با هیأت مدیره کانون و تشکل های صنفی دادگسرتی از دیگر وظایف بسیج 

کانون وکال است، خاطرنشان کرد: 
آخرین وظیفه کلی که پیش بینی شده، ایجاد زمینه و آمادگی جهت حضور فعال اعضا 
در مجامع حقوقی و داخلی و بنی المللی جهت دفاع از حقوق مستضعفان جهان 

خواهد بود.۱
محسن عامری سرپرست بسیج وکالی دادگسرتی مرکز کیست؟

محســن عامری وکیل مدافع متهمان قتل های محفلی کرمان اســت که توســط بسیجیان 
صورت گرفت. وی در دفاعیات خود از متهمان نوشته بود:  

سابقه و شخصیت مثبت متهمان و استخاره ها و دعاهای قبل و بعد از انجام اقدامات 
یاد شــده، نشان دهنده انگیزه آن ها از بزه های ارتکابی و عقیده آن ها به مهدورالدم 
بودن مقتولنی است و انگیزه دیگری در این باره وجود ندارد. بنابراین مستند به تبصره 
دو ماده ۲۹۵ قانون مجازات اســالمی و تحریرالوسیله حضرت امام، قتل شبه عمد 
محسوب می شود. به نوشته آیت الله خمینی، همنی قدر که قاتل اعتقاد به مهدورالدم 
بودن مقتول نماید، کافی است و الزم نیست که این موضوع را نزد حاکم ثابت کند.

او در بخش دیگری از دفاعیاتش فاش کرد: 
فصل الختــام بحث این که، طبق ابالغیه دفرت مقام معظم رهــربی در موارد احکام 
قصاص صادره از محاکم، در مورد مأموران و بســیجیانی که در مقام انجام وظیفه 
شرعی یا اعتقاد به مهدورالدم یا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده 
یا می شوند، مقرر فرموده اند هر مورد از این قبیل با تکیه بر جهتی که شایسته است 

موجب تبدیل قصاص به دیه شود.۲
مطابق مــاده ۲۲۶ قانون مجازات اســالمی مصوب ســال ۱3۷۰ »قتل نفس در صورتی 
موجب قصاص است که مقتول شرعًا مستحق کشنت نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل 
باید اســتحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.« و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵: 
»در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و 
این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدًا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم 
نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم 
بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.« با استناد به همنی قواننی 
جنایتکاران مذهبی وابسته به حکومت با دفاعیات وکیل مدافع خود از مجازات معاف 

1-www.mashreghnews.ir/news/45392
2-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=37893
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می شوند. 
این عده بنا به اعرتافات شــان یکی از قربانیان را به روش سنگسار کشــته بودند. یکی از 

متهمان در اعرتافات خود درباره یکی از این قتل ها گفته بود: 
مقتول زنی به نام جمیله بود که او هم خرید و فروش مواد مخدر می کرد و فساد اخالقی 
داشــت. از آنجایــی که این زن ازدواج هم کرده بود، پــس از ربودن وی، او را خفه 
نکردیم بلکه چاله یی کندیم و با روش سنگسار او را به قتل رساندیم، بعد جسد این 
زن را به بیابان های اطراف کرمان بردیم و در آنجا انداختیم تا طعمه حیوانات شود. ۱

این متهمان در مورد قتل یک زوج جوان چننی اعرتاف کردند: 
به ما گفته بودند که محمدرضا نژادمالیری و شــهره نیک پور دخرت و پســر فاسدی 
هســتند که با هم ارتباط نامشــروع دارند و به همنی خاطر آن ها را هنگامی که سوار 
خودروی پژوی محمدرضا بودند شناسایی کردیم و بعد از این که جلوی شان  را در 
جــاده گرفتیــم آن ها را به چاله پر از آب هفت باغ بردیم و هــر دو را در آن جا خفه 
کردیم. بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتیم و به بیابان بردیم و پس از آنکه اجساد 
را به بریون انداختیم ماشنی پژو را به آتش کشیدیم و موبایل محمدرضا را برداشتیم. 
ما نمی دانستیم شهره و محمدرضا زن و شوهر هستند و فکر می کردیم با هم رابطه 

نامشروع دارند.۲

ســردار محمدرضا نقدی فرمانده ســازمان بسیج مستضعفنی در مراســم تودیع و معارفه 
»حجت االسالم دکرت جلیل محبی« مسئول سازمان بسیج حقوقدانان گفت: 

مهمرتین اولویت بســیج حقوقدانان، تحول در علوم انسانی و اسالمی کردن علوم 
انسانی در دانشگاه ها و کمک به تحول در قوه قضاییه است... اسالمی شدن قضا نیاز 
به جریانی زنده و فعال در جامعه حقوقدانان کشور دارد که کمیت باالی حقوقدانان 
بسیجی بهرتین فرصت برای تسریع این امر می باشد... با تشکیل حلقه های صالحنی 
به عنوان نظام تربیتی بسیج در قشر حقوقدانان، شاهد تقویت تحول در حوزه تقننی 

و قضا هستیم.3
جلیل محبی که سال ۱3۵۸در زنجان متولد شد، فارغ التحصیل حقوق جزا و جرم شناسی 
از دانشگاه امام صادق است. محبی پیش تر رئیس مرکز جرم شناسی قوه قضاییه و مدیرکل 
پژوهش های مجلس بود و در حال حاضر مسئول ستاد امر معروف و نهی از منکر است. 

محبی در یک گفتگوی تلویزیونی در تعریف حقوق بشر گفت:  »قبل از این که به تعریف 

1-news.gooya.com/politics/archives/2007/04/058918print.php
2-news.gooya.com/politics/archives/2007/04/058918print.php
3-www.yjc.ir/fa/news/4093173
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حقوق بشر برپدازیم باید ببینیم منظورمان کدام بشر است.« وی با بیان این که این جمله 
درست نیست که همه انسان ها همه حقوق را داشته باشند، گفت: 

وقتی شــما برای همه با کرامت های انســانی مختلف حقوق یکسان قائل باشید و 
معتقد باشید با هر عملی این کرامت ذاتی قابل سلب از انسان نیست، باید بگویید با 

شخصیتی مثل صدام و هیتلر چگونه رفتار می کنید.۱
محبی در پاسخ به سؤال یکی از کارشناسان حاضر در جلسه که آیا شما انسان را به درجه 
یک و دو تقسیم می کنید، پاسخ داد: »ما به صورت اصویل حرف غربی ها در مورد حقوق 
بشــر را قبول نداریم؛ چرا که انســان آن ها میمون جهش یافته است و انسان ما لقد خلقنا 

فی احسن تقویم.«۲
وی با اشاره به این که ما دو دسته انسان داریم که در باالترین کرامت ذاتی آفریده شده اند و 
همه مکاتب هم به آن معتقدند، گفت: »هیچ کدام از مکاتب غربی نگفته اند که این انسان 
با این کرامت ذاتی ممکن است روزی یک جنایتکار شود و هزاران نفر را قتل عام کند و 
آیا باز با این وجود کرامت ذاتی اش از بنی می رود یا خری؟ انسانی که جنایت می کند، درجه 

یک نیست و درجه دو است.« 
محبی با بیان این که در سیاسی بودن گزارش های حقوق بشر غربی شکی نیست، اظهار 
داشت: »هرگاه سازمان ملل برای آنچه که در گوانتانامو گذشت قطعنامه صادر کرد، آنگاه 

می توان گفت بی طرف است.«3
آن چه مسئول بسیج حقوقدانان نظام در مورد برخورد سازمان ملل با بازداشتگاه گوانتامو 
می گوید از جنس دروغ هایی است که از صبح تا شام در نظام والیی مطرح می شود تا 

جنایات شان را که با محکومیت های بنی المللی روبرو می شوند، توجیه کنند. 
واقعیت این است که از ابتدای تشکیل زندان گوانتانامو تا کنون ارگان های مختلف سازمان 
ملل از کمیسر عایل حقوق بشر گرفته تا گزارشگران موضوعی و کارشناسنان و کمیته های 
مختلــف و... ملل متحد بارهــا در مورد گوانتانامو ابراز نگرانی کرده و آمریکا را متهم به 
نقــض حقوق متهمــان کرده و خواهان تعطیلی آن و پرداخت خســارت بــه قربانیان آن 
شده اند. با یک جستجوی ساده در اینرتنت ساالنه ده ها خرب در این مورد می توان یافت.

 مهدی بهرامیان رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در آذر ۱3۹۷از عضویت چهل و 
پنج هزار حقوقدان، وکیل و کارمند حقوق قضایی در این سازمان خرب داد و گفت در حال 

ساماندهی دویست و پنجاه و شش انجمن تخصصی در سراسر کشور هستیم.۴

1-baztab.ir/46722
2-baztab.ir/46722
3-baztab.ir/46722
4-www.mehrnews.com/news/4474789
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بهرامیان در مورد تشکیل جبهه حقوق انقالبی می گوید: 
ما در حال تشکیل جبهه حقوق انقالبی هستیم و در هر استان هفت، هشت صنف 
مختلف، از جمله صنف سردفرتان، قضات، وکال و... این کار انجام شده و تا االن 
شانزده تا هفده استان را تحت پوشش قرار دادیم و این جبهه گریی ها را می توانیم 
سازماندهی بهرتی کنیم و می توانیم از مجموعه استانی به سطح ملی کار کنیم و به 
جریان سازی شما کمک کنیم که آن اتفاق رخ دهد. مثاًل شما می توانید با هیأت های 
اندیشه ورز ما صحبت کنید و از آن ها کمک و راهنمایی بگریید تا هم شما بتوانید 
رسالت خود را انجام دهید و هم این که ما پیام خودمان را براساس آن تکلیفی که 

داریم به گوش مخاطبان برسانیم. ۱

بهرامیان در مورد تولید حقوقدان تراز انقالب توسط بسیح حقوقدانان می گوید:
 کادرسازی و تربیت نسل جوان انقالبی حقوقدان آنطور که حضرت آقا می خواستند 
برای دستگاه های حقوقی و قضایی کشور که سرنوشت همه مردم دست اینهاست، از 
حوزه قانون گذاری گرفته تا قضاوت، مبارزه با فساد تا تعزیرات، کانون وکال، سردفرت، 
استاد حقوق، این احساس بوجود آمد که ما به اندازه کافی با توجه به حرف صریح 
مسئولنی قضایی که به حرف دادستان محرتم وقت استناد می کنند که اتفاقاً در صدا 
و سیما هم پخش شد این بود که ما حقوقدان تراز انقالب که واقعاً انقالبی باشد، 

جهادی باشد و فکر خدمت باشد به اندازه کافی نداریم.
این حقوقدان ممکن است وکیل، قاضی، استاد حقوق و غریه باشد. لذا ما طرح کمک 
به تربیت حقوقدان تراز انقالب اسالمی را اولنی بار در سال ۱3۹۶استارت زدیم. این 
طرح تربیت حقوقدان تراز انقالب اسالمی چه کار می کند؟ افرادی که در آستانه نخبگی 
قرار دارند را اول شناسایی و بعد جذب می کرد که اولنی دوره آن در سال ۱3۹۶ و در 
استان قم آغاز کردیم که مورد استقبال دادستان و حتی دفرت حضرت آقا قرار گرفت. 
دومنی دوره طرح تربیت حقوقدان تراز انقالب اسالمی که دوره تکمیلی آن بود را 
نیز امسال در قم برگزار کردیم در ابتدای این برنامه ما محضر آیت الله  مکارم، آیت الله 
نوری همدانی و چند صد نفر از این افراد رفتیم و گزارشی هم دادیم و بسیار استقبال 
کردند. این دوره یکی از دوره های خیلی خوب بود و چند صد نفر از افرادی که در 
دوره تراز استانی مقدماتی در استان ها تشکیل دادیم و نخبگان و برترین های اینها به 
دوره ملی آمدند و نزدیک صد و پنجاه تا صد و شصت نفر افرادی که می خواستند 
خدمت به مردم ارائه دهند که اکثراً قاضی یا وکیل بودند در این دوره شرکت کردند. 

1-www.farsnews.com/news/13971211000773
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ما با شاخصه انقالبی بودن، مؤمن بودن، جوان بودن، پای کار بودن که حضرت آقا 
مطرح فرمودند و کار تشکیالتی و تربیتی برای آینده و حال انقالب اسالمی جهت 

خدمت به مردم را شروع کردیم و خروجی خیلی خوبی هم گرفتیم.۱

بهرامیان در مورد تشکیل هیأت اندیشه ورز بسیج حقوقدانان کشور می گوید: 
دومنی کار مهمی که انجام دادیم تشــکیل هیأت اندیشه ورز بود. فکر می کنم یکی 
از اتفاقات مهم بسیج حقوقدانان، تشکیل هیأت اندیشه ورز است. ریاست هیأت 
اندیشــه ورز بســیج حقوقدانان آیت الله کعبی هستند که عضو هیأت رئیسه خربگان 
رهربی است که این هیأت ترکیب بسیار خوبی دارد که شامل مسئولنی قوه قضاییه، 
شورای عایل انقالب فرهنگی، هیأت علمی دانشگاه ها و دادستانی کل است، این 
هیأت اندیشه ورز خودش یک اتفاق مهم بود به لحاظ این که هر سی تا چهل روز 
مهمرتین اتفاقات حقوقی و قضایی کشور که اولویت بندی می شود در آنجا مطرح 

و گفتمان سازی می شود.۲
دادن صفاتــی چــون »نخبگان« و »اندیشــه ورزان« به این بســیجیان درگاه والیت از 
ویژگی های چننی نظام فاسدی ست. بسیج حقوقدانان روابط تنگاتنگی با مسئوالن قوه 
قضاییه و ســپاه پاســداران و نهاد های امنیتی دارد و به جــای ماهیت حقوقی از ویژگی 

سرکوبگرانه برخوردار است. 

یکجنایتکارعلیهبشریت،
مؤسسورئیس

انجمنحقوقشناسی
علریضــا آوایی عضو مؤســس و رئیس 
هیأت امنای انجمن حقوق شناسی است 
که ادعا می کند اولنی نهاد مدنی ملی و 
فراصنفی در نظام حقوق ایران است.3 

تنها در نظام والیی یک جنایتکار علیه بشریت می تواند رئیس »انجمن حقوق شناسی« 
باشد. آیا کسانی که با او در این انجمن همکاری می کنند و خود را استاد حقوق معرفی 
می کنند نمی دانند همکاری با یک جنایتکار علیه بشریت اگر به لحاظ حقوقی جرم نباشد 

به لحاظ اخالقی به شدت مذموم و ناپسند است؟

1-www.farsnews.com/news/13971211000773/
2-www.farsnews.com/news/13971211000773/
3-iranianlls.org/copy-mypage9.aspx
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علریضا آوایی، وزیر دادگسرتی دولت حسن روحانی متولد ۱33۵ دزفول، پیش از انقالب 
در مدرسه عایل قضایی قم به تحصیل حقوق پرداخت و فوق لیسانس خود را در رشته ی 

حقوق خصوصی از دانشگاه تهران اخذ  کرد. 
آوایی دارای چهل ســال ســابقه ی سرکوب و جنایت در نظام اســالمی است. پاره ای از 

مشاغل او در چهار دهه گذشته به شرح زیر است:
دزفول   ۱3۵۸ دادستان انقالب اسالمی    
اهواز   ۱3۶۷ دادستان انقالب اسالمی    
۱3۶۷ دزفول   عضو فعال هیأت کشتار زندانیان سیاسی   

قاضی ویژه و نماینده رئیس قوه قضاییه در خصوص
۱3۷۲ استان خوزستان  رسیدگی به اختالفات  و جرایم میان عشایر استان  
۱3۷3 قائم مقام رئیس کل دادگسرتی    استان خوزستان 
۱3۷3 رئیس کل دادگسرتی     استان لرستان 
۱3۷۷ رئیس کل دادگسرتی     استان مرکزی 
۱3۸۱ رئیس کل دادگسرتی     استان اصفهان 

رئیس کل دادگسرتی     استان تهران         ۱3۸۴–۱3۹3
۱3۹3 قاضی دیوان عایل کشور      
۱3۹۴ معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران   

رئیس دفرت بازرسی ویژه رئیس جمهور                  ۱3۹۵ تا مرداد  ۱3۹۶
وزیر دادگسرتی       ۱3۹۶

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ هیجده مهر ۱3۹۰ )دهم اکترب ۲۰۱۱(، سی و دو مقام ایرانی 
از جمله سیدعلریضا آوایی را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. بر اساس این 
تصمیم کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.  بیانیه اتحادیه اروپا 
وی را به دلیل مسئولیت در دادگسرتی استان تهران، مسئول نقض حقوق بشر دانسته است.  

اتحادیه اروپا او را به دلیل مشارکت در دستگریی های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار 
حقوق زندانیان و افزایش اعدام ها، در لیست تحریم های خود قرار داده  است.

 همکاران آوایی در هیأت امناء و هیأت مدیره این انجمن عبارتند از: 

محمدحسنیساکت؛ 
عضو هیأت رئیســه هیأت  امناء انجمن حقوق شناســی و ریاســت هیأت مدیره انجمن، 
فارغ التحصیل حقوق و اسالم شناسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مک گیل کانادا ۱3۸۵، 
قاضی بازنشسته دیوان عایل کشور، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگسرتی و مشاور حقوقی.
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عبداللهموذنی؛ 
عضو هیأت رئیسه هیأت امناء، فارغ التحصیل حقوق و علوم قضایی و کارشناسی علوم 
سیاســی دانشگاه تهران ۱3۵۴، عضو کمیســیون حقوقی کانون وکالی دادگسرتی مرکز، 
عضو کمیســیون های آموزش، کارآموزی و اختبار کانون وکالی دادگسرتی مرکز، دادستان 

کل کانون وکالی دادگسرتی مرکز، وکیل پایه یک دادگسرتی و مشاور حقوقی.

محمدجالیل؛
عضو هیأت امناء انجمن حقوق شناسی و نایب رئیس هیأت مدیره، دکرتای تخصصی 
حقوق عمومی دانشگاه سوربن پاریس ۱3۸۷، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، عضو پژوهشکده قوه قضاییه، مدیر انتشارات همشهری، 
مشــاور حقوقی موسسه همشهری وابسته به شــهرداری تهران، دبری گروه حقوق معاونت 

آموزش قوه قضاییه. 

هماداودیگرمارودی؛
عضو هیأت امناء انجمن حقوق شناسی و عضو هیأت مدیره ، دکرتای تخصصی حقوق جزا 
و جرم شناسی دانشگاه تهران ۱3۸3، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، 
عضو هیأت مدیره و رئیس کانون وکالی دادگســرتی الربز، عضویت در کمیســیون های 
مختلف کانون وکالی دادگسرتی الربز از سال ۱3۹۰ تاکنون ، وکیل پایه یک دادگسرتی و 

مشاور حقوقی. 

محمدرضادشتیاردکانی؛
عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن حقوق شناســی، کارشناســی ارشــد فقه و حقوق 
اسالمی، دانشگاه تهران، دانشجوی دکرتای تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه تهران، 

تحصیالت حوزوی: ده سال حضور در دروس خارج فقه 
رئیس هیأت مدیره کانون سردفرتان و دفرتیاران، ریاست کانون سردفرتان و دفرتیاران، رئیس 
شورای حل اختالف ثبتی، رئیس خدمات الکرتونیک قضایی کشور، عضو دادگاه تجدید 
نظر سردفرتان، عضو شورای راهربی امضا الکرتونیک کشور، مدیر مسئول مجله حقوقی 
کانون سردفرتان مشاور قوه قضاییه، مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد، سردفرت اسناد رسمی. 

تهمورثبشرییه؛ 
عضو هیأت امناء انجمن حقوق شناسی و عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن، دکرتای 
تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ۱3۸۵، استادیار و عضو هیأت علمی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، سرپرست بخش حقوق کیفری 
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پژوهشکده مطالعات و تدوین آراء قوه قضاییه، وکیل پایه یک دادگسرتی و مشاور حقوقی، 
دبری کمیسیون آموزش کانون وکالی دادگسرتی مرکز.

حمیدگوینده؛ 
عضو هیأت مدیره انجمن حقوق شناسی، دکرتای تخصصی فقه و حقوق جزا دانشگاه 
شهید مطهری ۱3۸۸، مدیرکل حقوقی اسناد و امور مرتجمنی قوه قضاییه، قاضی بازنشسته 
دادگســرتی، معاون دادســتان تهران، دادیار دادسرای انتظامی قضات، مشاور رئیس قوه 

قضاییه، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگسرتی.  

محمدرضاویژه؛
عضو هیأت امناء انجمن حقوق شناسی و عضو هیأت مدیره ، دکرتای تخصصی حقوق 
عمومی، دانشــگاه منتسکیو فرانســه ۱3۸۷، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، معاونت تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی، 
وکیل پایه یک دادگسرتی و مشاور حقوقی، عضویت در کمیته حقوقی شهرداری تهران، 
عضو کمیسیون انتشارات کانون وکالی دادگسرتی مرکز ، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون 

وکالی دادگسرتی مرکز، عضو کمیسیون حقوق بشر اسالمی قوه قضاییه.

مجیدقورچیبیگی؛
بازرس اصلی انجمن، دکرتای تخصصی حقوق جزا و جرمشناســی - دانشــگاه تهران 

۱3۹۲، استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی. 

سیدمنصورمریسعیدی؛
عضو هیأت امناء انجمن حقوق شناســی، دکرتای تخصصی حقوق جزا و جرم شناســی، 
دانشگاه تربیت مدرس ۱3۷۸، ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
مدرس دانشگاه های عالمه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید مطهری، مفید قم ، کارشناس 

و مشاور ارشد هیأت دولت جمهوری اسالمی ایران، وکیل پایه یک دادگسرتی. 

محمدصادقآیتاللهی؛
 عضو هیأت  امناء انجمن حقوق شناســی، فارغ التحصیل حقوق خانواده، کارشناســی 
ارشد، دانشگاه لیون فرانسه ۱3۸۷، دانشجوی دکرتای تخصصی حقوق خانواده، دانشگاه 
لیون فرانسه، در مرحله دفاع ، سردفرت اسناد رسمی ، مشاور هیأت مدیره کانون سردفرتان و 

دفرتیاران، مدرس دانشگاه های آزاد اسالمی و علمی کاربردی. 
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جمعیتحقوقدانانایرانیمدافعحقوقبشر
این »جمعیت« دکانی است که تحت نام »حقوق بشر« توسط دستگاه های زیرنظر وزارت 
خارجه و دستگاه امنیتی با همکاری چند حقوقدان به منظور فریب سازمان های بنی المللی 
تأســیس شده و دارای »رتبه مشــورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد« 
اســت.۱ نظام اسالمی از این جمعیت در شــورای حقوق بشر ملل متحد برای پوشاندن 
نقض حقوق بشر در ایران و تالش برای جلب توجه نهادهای بنی  المللی به نقض حقوق 
بشر در دیگر نقاط دنیا است. این »جمعیت« به تنها چیزی که کار ندارد »حقوق بشر« 

مردم ایران است. 
اعضای بنیانگذار این جمعیت عبارتند از: 

۱-غالمرضا امینی ۲-سعید خورشیدی 3-نبی الله احمدلو ۴-احمد عرب عامری ۵- 
منصور علیزاده ۶-قدرت الله نوروزی ۷-حمیدرضا دهقانی پوده ۸-فاطمه هیزمی.

مجمع عمومی این جمعیت که باالترین مرجع تصمیم گریی آن است توسط یک هیأت 
مدیره اداره می شــود که متشــکل از رئیس، وزیر امور خارجه و دو بازرس است. اعضای 

هیأت مدیره باید توسط مجمع عمومی از فهرست نامزدها انتخاب شوند.۲
شــاید برای اولنی بار در دنیا باشد که هیأت مدیره یک »سازمان غریدولتی« دارای رتبه 
مشورتی سازمان ملل متحد توسط وزیرامورخارجه اداره می شود. در جلسه شورای مرکزی 
این جمعیت که در تاریخ چهارده مرداد ۱3۹۷با دستور»بررسى و ارزیابى وضعیت کشور 
در راســتای حقوق مردم« برگزار شــد، پس از سه ساعت بحث و بررسى و طرح نظرات 

کارشناسى، در نهایت مقرر گردید:
 به استناد قواننی و مقررات بنی المللى طى مکاتبه ای با دبریکل سازمان ملل، . ۱

رئیس شورای امنیت، رئیس شورای حقوق بشر و دولت آمریکا، آثار تخریبى 
و خطرناک، نقض و خروج ازتوافقات دو و چندجانبه و نقض قطعنامه های 
بنی المللى و شورای امنیت از ناحیه دولت آمریکا که خدشه به نظم جهانى و 

ایجاد اغتشاش و بى قانونى در جامعه جهانى مى گردد، انجام شود.
طى نامه ای به رهرب معظم انقالب اســالمى وضعیت نابسامان کشور مستندًا . ۲

اعالم گردد.
طى نامه ای به سران قواى کشور عمکرد ضعیف با انتصاب وزیران و مدیران . 3

مســن، ناکار آمد و بى انگیزه و تصویب قواننی بى اثر و بعضاً مشکل ســاز که 
در راســتای رفع مشــکالت معیشتى و پیشرفت و توســعه کشور نیست، نفوذ 

1-www.ngo-jurists.com/
2-www.ngo-jurists.com/1396/09/07
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سیستماتیک فساد در ادارات دولتى و دادگسرتی،اعالم گردد.۱
برای شــناخت بهرت این جمعیت مدافع حقوق بشر می توان به نامه ها و بیانیه های آن در 

سال های ۱3۹۶ تا ۹۸ توجه کرد: 
تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم برای تمامی پریوان راستنی راه امام حسنی علیه 

السالم )شهریور ۱3۹۸( 
 نامه به دبریکل ملل متحد محکوم کردن فاجعه قتل عام ونسل کشى کودکان در کشور 
یمن)مرداد ۱3۵۸(، نامه به ارندا مودی نخست وزیر هند در ارتباط با تصمیم تشنج زا 
و اختالف بر انگیز دولت هند در سلب خودمختاری جامو و کشمری )مرداد ۱3۹۸(، 
نامــه به دبریکل ملل متحد در مورد موضوع فلســطنی )تریماه ۱3۹۸(، محکومیت 
حوادث تروریستى سریالنکا )اردیبهشت ۱3۹۸(، محکومیت تروریست خواندن سپاه 
پاسداران توسط دولت آمریکا )فروردین ۱3۹۸(، بیانیه درخصوص ترور پاسداران 
انقالب اســالمى در سیستان و بلوچســتان)بهمن ۱3۹۷( دعوت عموم به شرکت 
گســرتده در راهپیمایی بیســت و دوم بهمن ماه ۱3۹۷، محکومیت بازداشت خانم 
مرضیه هاشمى مجری و خربنگار شبکه »پرس تى وی« در آمریکا )دیماه ۱3۹۷(، 
دعوت عموم به شرکت گسرتده در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه ۱3۹۶، دهه فجر 

مبارک باد )بهمن ۱3۹۶(.۲
دکــرت نبی اللــه احمدلو، رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشــر در نامه ای 
خطاب به رئیس شــورای امنیت ســازمان ملل متحد، کشتار بی رحمانه مسلمانان مظلوم 

میانمار را محکوم کرد.3وی همچننی در گفتگو با ایسنا گفت: 
افرادی که مایل هستند در شکایت علیه اقدامات رئیس جمهور و ارتش میانمار در 
رابطه با مسلمانان روهینجایی شرکت کنند، می توانند با مراجعه به سایت جمعیت 
حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر، رأی خود را در حمایت از مردم میانمار  ثبت کنند.۴

وی که عضو ســپاه پاســداران و »جانباز« و »آزاده« اســت، در سوابق خود فرماندهی 
پادگان امام ســجاد )۱3۶۲(، مدیرکل امور انتظامی پلیس قضایی ســابق )۱3۶3(، دبری 
انجمن اســالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشــتی )۱3۶۸-۱3۶۹(، رئیس اداره سوم 
سیاســی وزارت کشور )۱3۷۱(، هفتاد ماه حضور در جبهه ها به عنوان بسیجی با سمت 

فرماندهی گردان و تیپ در لشکر ده سید الشهدا را دارد. 
حسنی مریمحمد صادقی معاون حقوقی اسبق قوه قضاییه و عضو این جمعیت طی نامه ای 

1-www.ngo-jurists.com/1397/05/15
2-www.ngo-jurists.com/category/statements/
3-javdan.ir/post/4751
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خطاب به فاتو بنسودا -دادستان دادگاه کیفری بنی المللی الهه - درخواست کرد وضعیت 
میانمار به دادگاه کیفری بنی المللی ارجاع شود.۱ در حایل که او و قوه قضاییه نظام والیی 
نمی پذیرند که حتی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد این قوه تحقیق و تفحص 

کنند. 
موضوع احســاس مســئولیت در مورد جنایات صورت گرفته در میانمار و یا دیگر نقاط 
جهان نه فقط در این نهاد وابســته به نظام بلکه در تمامی تشــکل ها و نهاد های وابســته 
به محافل امنیتی، قضایی، فرهنگی و تبلیغی نظام اسالمی می بینید. برای مثال ناگهان 
ده ها حقوقدان و اساتید حقوق دانشگاه های تهران که جملگی در خمره ی رنگرزی نظام 
اســالمی تبدیل به »دکرت« و »حقوقدان« و »استاد«  شده اند و سوابق ننگینی همچون 
عضویت در شــورای نگهبان و دستگاه  امنیتی و نهادهای دولتی دارند به یاد مسلمانان 
میانمار و »حق حیات«  آن ها و »اعالمیه جهانی حقوق بشر« و کنوانسیون منع نسل کشی 
و... می افتند.۲ حتی یک بار اعرتاض و یا انتقاد یکی از این افراد را نمی توان نسبت به 

آن چه در جمهوری اسالمی می گذرد دید. 
 

جمعیتاسالمیوکالیدادگسرتیایران
این جمعیت که در اساسنامه اختصاراً »جاودان« نامیده می شود چنانچه اعالم داشته »به 
منظور فعالیت های اسالمی، سیاسی، صنفی، علمی، فرهنگی و تحقیقاتی« تشکیل شده 

است اما هدف اصلی اش رشد و گسرتش اسالم و جمهوری اسالمی است. 
در اساسنامه آن آمده است: 

ماده ۴ - اهداف:
الف:    ایجاد رابطه فکری و فرهنگی بنی همکاران، اتحاد و انسجام وکالی مومن 
و متعهد به منظور بهره گریی از توان علمی و عملی آنان در راستای حفظ و 

حراست از دستاوردهای انقالب اسالمی.

ب:تحکیم و تقویت روح وحدت و تعاون اســالمی بنی وکالی دادگســرتی و 
تزکیه محیط های کاری و قضایی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار مغایر با    

  فرهنگ اسالمی )با تکیه بر وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر(.

ج:     حضور فعال و همه جانبه در عرصه های دفاع حقوقی از ارزش های متعایل 
انسانی و نظام جمهوری اسالمی ایران در مجامع و مراجع داخلی و بنی المللی.

1-javdan.ir/post/4750
2-www.bultannews.com/fa/news/95043
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د:     سعی و تالش در جهت تعلیم و تعمیق فرهنگ احرتام به قانون و کوشش
به منظور تسریع و تسهیل احقاق حق از طریق هماهنگی و همکاری  مستمر

با قوای مقننه، قضاییه و مجریه و رسانه های جمعی.
ه:اهتمام در شناخت و تبینی جایگاه »وکالت دادگسرتی« بعنوان یک حرفه 

و تخصص در نظام اعتقادی: سیاسی اسالم.
و:     ایجاد و گســرتش زمینه کار فکری، فرهنگی، علمی، سیاسی و اخالقی در 
جامعه وکال و محیط قضایی به صورت تعلیم، تعلم و ترویج اخالق کریمه 

انسانی و احکام اسالمی.
ز:     برقراری ارتباط علمی و فرهنگی بنی وکالی مومن و متعهد به منظور ترویج 

فرهنگ و معارف اسالمی و ارتقاء سطح علمی وکالی دادگسرتی.

ح:     معاضدت و ارشــاد قضایی خانواده های معظم شــهدا، ایثارگران و اقشــار 
نیازمند جامعه.

ط:     ایجاد ارتباطات بنی المللی و تبادل نظر در حوزه های حقوقی.۱

از جمله اعضای شــورای مرکزی این کانون می توان به اباذر محبی، اســدالله بیات )هر 
دو مدتــی رئیــس این کانــون بودند(، محمدرضا کامیــار )عضو هیأت مدیــره و رئیس 
اداره معاضدت کانون وکالی مرکز( سید هاشم معصومی، کریم حبیب نژاد بهتاش، علی 

رسول زاده فرساد و نرگس جان نثاری اشاره کرد. 

1-javdaan.mihanblog.com/extrapage/252525



وکالوحقوقدانانیکهاعداموترورشدند

وکالوحقوقداناناعدامشده:
طواقمحمدواحدی؛

در گنبــد کاووس بــه دنیا آمد. بعد از اتمام دانشــکده حقوق و انجام خدمت ســربازی، 
قضاوت را انتخاب کرد و در سال ۱3۵۵دادستان شهر اهواز شد. در جریان سیل و طغیان 
رود گرگان فوراً به منطقه رفته و به یاری سیل زدگان گنبد شتافت. احرتام به واحدی در بنی 
اهایل گنبد کاووس آنچنان باال بود که هنگام رأی گریی برای تعینی اعضای شورای شهر 
وی بیش ترین آرا را بدســت آورد و به ریاســت شورای شهر برگزیده شد. در ناآرامی های 
ترکمن صحرا در ســال ۱3۵۸جزو رهربان ترکمن بود که به همراه ســه تن دیگر از رهربان 
ترکمن در تاریخ بیســت و نه بهمن ۱3۵۸ با دســتور تلفنی صادق خلخایل اعدام شــد و 

جنازه ها شان زیریک پل رها شد. 

ابوالحسنعمیدینوری؛
در ســال ۱۲۸۲در تهــران بــه دنیا آمد. در رشــته ی ادبی تحصیل کــرد و در دارالفنون به 
ادامه تحصیل پرداخت و ســرانجام در ســال ۱3۰۷در رشــته ی حقوق از دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شــد. روزنامه نگار بود و مقاالتش ابتدا در روزنامه های طوفان و ســتاره 
ایران درج می شــد. بعد از شــهریور ۱3۲۰ شــخصاً روزنامه ای بنام »داد« را منتشر کرد. 
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روزنامه »داد« بخصوص به علت مقاالت خود عمیدی نوری با نام »پشت پرده سیاست 
و زیرپرده سیاســت«، خوانندگان بســیاری پیدا کــرد. همزمان مدیــر روزنامه های نوروز 
ایران و پرورش بود و در عنی حال در دادگسرتی مدتی دادیار و وکیل بود. عمیدی نوری 

را یکی از مؤسسان اتحادیه مطبوعات ایران می دانند.
وی همراه قوام الســلطنه برای حــل مســئله آذربایجان به مسکو ســفر کرد و در مالقات 
قوام با استالنی شــرکت داشــت. در دوران نخســت وزیری مصدق ابتدا جزو پشــتیبانان 
مصــدق بــود اما پس از مدتی به صف مخالفان پیوســت. در دولت زاهدی به معاونت 
سیاسی نخست وزیر رسید و همزمان ریاست اداره کل انتشارات و تبلیغات را عهده دار شد. 
در دوره های هیجدهم و نوزدهم نماینده مجلس شورای ملی از حوزه  ی انتخابیه بابل بود. 
عمیدی نوری صاحب ثروت بسیاری در مازندران شده بود، چرا که پس از ۱3۲۰ وکالت 
زارعنی را که اراضی شان توسط رضا شاه غصب شده بود برعهده گرفت و بابت حق الوکاله 
صاحب زمنی های بســیاری گردید. عمیدی نوری در ســال ۱3۵۹ شمسی با حکم دادگاه 

انقالب اسالمی به مرگ محکوم و اعدام شد.
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران که به دستگاه امنیتی رژیم وابسته است مدعی است 
»با انتشار شش جلد از یادداشت های تاریخی و روزانه ابوالحسن عمیدی نوری، برگی مهم 
بر دفرت قطور پهلوی پژوهی در ایران افزوده گشته است.« این مؤسسه پژوهشی امنیتی پس 
از انتشار ششمنی جلد این مجموعه که معلوم نیست چه دخل و تصرف هایی در آن صورت 
گرفته یادآور می شــود: »یادداشت های یک روزنامه نگار« عنوان اثری است که تاکنون 
پنج جلد آن از ســوی مؤسســه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شده و در معرض دید 
عالقه مندان قرار گرفته است. تعداد مجلدات این مجموعه حدوداً شانزده جلد خواهد بود 

و مطالب آن حوادث و مسایل ایران از ۱3۴۰تا ۵۶را در بر خواهد گرفت.۱

منوچهرمسعودی؛ 
در ســال ۱3۱۹در اصفهان به دنیا آمد. در ســال ۱3۴۰در دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
مشغول به تحصیل گردید. در دوران تحصیل در سازمان دانشجویان دانشگاه تهران وابسته 
به جبهه ملی و در حزب ملت ایران فعالیت می کرد. در عید نوروز سال ۱3۴3، کارت تربیکی 
در اصفهان و تهران منتشر گردید  که در آن عکس خمینی و مصدق به عنوان رهرب مذهبی و 
رهرب سیاسی مبارز چاپ شده بود. مسعودی در تهیه این کارت تربیک سهیم بود. پیش از 
انقالب وکالت آیت  الله طالقانی، منتظری و بسیاری از دانشجویان مبارز را به عهده داشت. 
پس از آن که مقاله  ای با امضای رشیدی مطلق در روزنامه اطالعات علیه خمینی انتشار 

1-www.javanonline.ir/fa/news/928001
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یافت، مسعودی علیه دادستان تهران به دلیل عدم تعقیب کیفری نویسنده و مدیر روزنامه 
اطالعات به اتهام ایراد تهمت به خمینی، شکایت کرد و تخلف مخاطب را به دادسرای 

انتظامی قضات ارجاع داد.۱
در جریان انقالب، در سازماندهی راهپیمایی ها، کمیته استقبال از خمینی، هفته همبستگی 
دانشگاه ها، فعالیت های جامعه حقوقدانان ایرانی و کمیته حقوق بشر و... نقش بسزایی داشت. 
وی مسئول میز حقوق بشر در دفرت بنی صدر و بود با تدارک پرونده های منظم و رسیدگی 
به امور زندانیان و تدوین مراتب تجاوز به حقوق بشر در دادگاه های انقالب و سپاه و کمیته 
و سایر نهادها و ارگان ها به مبارزه سخت و پیگریی بر علیه ناقضنی حقوق بشر زد و نقش 
فعایل در افشــای رواج شکنجه و اعدام در زندان های رژیم بازی کرد. وی تمامی موارد 
ثبت شده را به اطالع سازمان های بنی المللی حقوق بشر رساند و از این بابت مورد خشم 

و کینه ی مقامات قضایی و امنیتی قرار  گرفت.
در نیمه اول خرداد ۱3۶۰دستگری و خرب اعدامش روز دوشنبه بیست و هفت مهرماه ۱3۶۰ 
همراه با سی و سه نفر دیگر اعالم شد. اتهامات منوچهر مسعودی بنابر اطالعیه روابط 
عمومی دادســتانی انقالب اســالمی مرکز عبارت بودند از »شرکت در کودتا، همکاری 
بــا گروهک های ضدانقــالب، مانور برای تضعیــف رهربی انقالب، اظهــارات کذب 
غرض آلــود، اخــاذی از خانواده هــای متهمنی، دخالت در امور قضایــی و باالخره زنای 

محصنه مکرر!«.
مسعودی پس از بازداشت، شدیداً شکنجه شد و به اعرتافات تلویزیونی واداشته شد. ابتدا 

او را به ده سال زندان محکوم کردند و باالخره خرب اعدام او را منتشر کردند. 

منوچهرسلیمی؛
در سال ۱3۲۲ در روستای َگَلنَگش بخش امارلو شهرستان رودبار گیالن به دنیا آمد. وی 
پیش از انقالب استاد علوم سیاسی و حقوق بنی الملل دانشگاه ملی بود و مدتی نماینده 
مجلس شورای ملی از حوزه انتخابی شهرستان رودبار بود. وی به همراه ناصر انقطاع، 
ضیا مدرســی و فرخ سرمدی دست به انتشار شــب نامه ای به نام پریوزی زدند که پس از 
انتشار دو شماره لو رفت و منجر به دستگریی و اعدام وی، ضیا مدرس و فرخ سرمدی در 

تاریخ سی آذر ۱3۶۰ شد و تنها انقطاع موفق به فرار از کشور شد. 

ضیامدرس؛ 
ضیا مدرس در سال ۱3۰۵در تربیز به دنیا آمد. وی لیسانس حقوق خود را از دانشگاه تهران 

1-iichs.org/index.asp?id=775&img_cat=46&img_type=1
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و دکرتای خود را از دانشکده حقوق پاریس دریافت کرد. او فعالیت های میهنی خود را از 
سننی دانشجویی و ملی شدن صنعت نفت آغاز کرد.

پس از پریوزی انقالب، همراه با تعدادی از دوستانش شبنامه پریوزی را به صورت سری 
منتشر و پخش می کرد که مطالب و انتقادات تندی نسبت به رؤسای وقت جمهوری اسالمی 
داشت. او به سرعت توسط دستگاه امنیتی دستگری  گردید و سی آذر ۱3۶۰ به جوخه اعدام 

سرپده شد.

محمدرضاخاکساربختیاری؛محمودبنینجاریان؛ 
این دو از وابســتگان مجاهدین خلق بودند که پس از پریوزی انقالب به همراه تعدادی 
دیگر از اعضا و هواداران مجاهدین در دادستانی انقالب مشغول تحقیق و بازپرسی از 
متهمان دستگری شده در ارتباط با نظام سلطنتی بودند. آن ها پس از اخراج از دادستانی در 
تابستان ۱3۵۸تحت عنوان »بازپرسان  و قضات  تحقیق  سابق دادسرای انقالب اسالمی«، 
کتاب و جزواتی را انتشــار داده و به روند محاکمات و بازپرســی ها در دادگاه انقالب 
اعرتاض کردند. این عده ضمن اعرتاض نســبت به اخراج خود از دادســتانی از این که 
دادگاه های انقالب در محاکمه ی وابستگان نظام سلطنتی جدیت ماه های اولیه انقالب 
را ندارند و به جای آن مشغول دسیسه چینی علیه گروه های سیاسی رقیب هستند معرتض 
بودند. محمدرضا خاکسار در سال ۱3۱۹به دنیا آمد و در تابستان  ۱3۶۰ دستگری و در آذرماه 

همان سال اعدام شد.  
محمود بنی نجاریان در سال ۱3۲۹در اصفهان به دنیا آمد. وی در سال ۱3۶۱دستگری و در 
سال ۱3۶۴به جوخه ی اعدام سرپده شد. این دو به همراه نادر رفیعی نژاد و سنابرق زاهدی 
که بعدها از اعضای برجســته ی مجاهدین بودند انجمن حقوقدانان مسلمان را تشکیل 
دادند. در اردیبهشــت ۱3۶۰این انجمن، دو اطالعیه شدید اللحن در نقد الیحه قصاص 
انتشار داد. از جمله دیگر اقدام های این انجمن ایجاد موج اعرتاضی علیه چماقداری و 
افشای نقش بهشتی و حزب جمهوری اسالمی در آن، افشای دستگریی های غریقانونی و 
شکنجه و آزار هواداران سازمان مجاهدین و... بود و به همنی دلیل مورد کینه ی مقامات 

دادستانی بودند. 

محمودمجذوب؛ 
در سال ۱3۰۹در خانواده ای بهایی در شهرستان مالیر به دنیا آمد. مدرک دکرتای خود در 
رشــته ی حقوق را از دانشــگاه تهران کسب کرد. چند سال در وزارت کار اشتغال داشت، 
سپس دفرت حقوقِی شخصی اش را افتتاح کرد و به ارائه ی مشاوره ی حقوقی به شرکت ها 
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درباره ی اموری همچون بیمه ی تأمنی اجتماعِی کارگران پرداخت. پس از انقالب دفرتش 
را به علت بهایی بودن بستند. یکی از اعضای فعال جامعه ی بهایی بود. وقتی در سال 
۱3۵۸به خانه ی باب در شریاز، از اماکن مقدسه ی بهاییان، حمله کردند، محمود مجذوب 
یکی از دو فرد معتمدی بود که از طرف محفل روحانی مّلی مأمور شد تا با مسئوالن شریاز 
دیدار کند و بکوشد تا تخریب این بنا را متوقف کند. به رغم خطرات آشکار این مأموریت، 

وی از انجام وظیفه باز نایستاد. 
پس از ربایش و ناپدید شدن اعضای محفل ملی در مرداد ۱3۵۹به عضویت این محفل 
انتخاب شد و به عنوان رئیس آن خدمت کرد. مجذوب می دانست که عضویت و ریاست 
محفل او را آماج حمله ی دولت کرده است. به همنی دلیل برای مصون ماندن خانواده اش 
از خطر، دو سال آخر عمر را در ناحیه ای دورافتاده در خانه ای گذراند که حمام و امکانات 
گرمایشی نداشت. در این شرایط، دسرتسی به پوشاک و غذا هم محدود بود. سرانجام 
او در آذرماه ۱3۶۰همراه با دیگر اعضای محفل ملی در جلسه ی محفل دستگری و پس از 

چهارده روز اعدام شد.

مهدیامنیامنی؛
در تریماه ۱۲۹۵ در تهران به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مدرسه ی تربیت 
به پایان رساند. مدرسه ی تربیت را بهاییان تأسیس کرده بودند و بعدها بر اثر آزار و اذیت 
و فشار بر جامعه ی بهایی توسط دولت تعطیل شد. پس از فارغ التحصیلی از دانشکده ی 
حقوق دانشگاه تهران، دفرت وکالت شخصی خود را در تهران دائر کرد. عضو کمیته امور 
حقوقی بهاییان بود و در زمان محاکمات بهاییان در دهه ۱33۰در دفاع از حقوق بشــر 
بهاییان یزد فعالیت می کرد. وی توسط محفل ملی بهاییان به عنوان رئیس هیأت حقوقی 
جامعــه ی بهایــی ایران منصوب و در شــهریور ۱3۵۹به عضویت انجمن روحانی و ملی 
برگزیده شد. امنی امنی روز بیست و سوم آذر ۱3۶۰بعد از نشست انجمن ملی دستگری و دو 

هفته بعد در اوین اعدام شد. 

قدرتالّلهروحانی؛
در سال ۱3۱3در روستای جوشقان کاشان متولد شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه اش را در 
تهران تکمیل کرد و به تحصیل در رشته ی حقوق در دانشگاه تهران پرداخت. نخستنی شغل 
وی نمایندگی دادستان بود. بعدها رئیس دوایر مختلف اداره ی اجرای ثبت اسناد و امالک 
کل کشور شد و سپس به معاونت سازمان ثبت اسناد و امالک کل کشور منصوب شد. 
در ســال ۱3۵۴از این شــغل اســتعفا داد و به عنوان وکیل پایه یک دادگسرتی شروع به 
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کار کرد. یکی از اعضای بسیار فعال جامعه ی بهایی و عضو هیأت های گوناگون از جمله 
لجنه ی ارتباط با اولیای امور بود. از ســال ۱3۵۱یکی از نمایندگان حقوقی شرکت امناء 
بود که برای حفظ و اداره ی دارایی های جامعه ی بهایی تأسیس شده بود. پس از ربایش 
و ناپدیدشدن اعضای محفل ملی در مردادماه ۱3۵۹، روحانی که در آن زمان عضو محفل 
تهران بود، به عضویت محفل ملی انتخاب شد. مدتی پیش از دستگریی به شورای عایل 

انقالب فرهنگی احضار و حدود هفت ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. 

وقتی دســتگری و اعدام شــد هیچ یک از خانواده و دوســتان او از قتل او خربدار نبودند. 
یکی از روحانیون مســتقر در زندان اوین که همشــهری روحانی بود، با شادی و سرور به 
خویشاوندانش در کاشان خرب داد که »پسر ارباب آقا فضل الّله« اعدام شده و مردم باید 
بازار را چراغانی کنند و جشن بگریند. تقریباً یک ماه پس از اعدام روحانی دولت همه ی 

دارایی های او را مصادره و همسرش را هم احضار و تهدید کرد.

منوچهرقائممقامی؛
در سال ۱۲۹۸ در یک خانواده  بهایی متولد شد. بعد از اتمام دبریستان، در رشته ی حقوق 
از دانشگاه تهران لیسانس گرفت و مؤسسه ای حقوقی تأسیس کرد. وکیلی موفق بود و به 
کارهای حقوقی بهاییان کمک می کرد و وکالت جامعه  بهایی را که امالک شان تصرف 
و یا غارت شده بود به عهده می گرفت. عضو هیأت رئیسه شرکت های نونهاالن و امناء و 
مشاور حقوقی و وکیل مدافع آن ها بود. در سال ۱33۸ به عضویت محفل روحانی ملی 
ایران انتخاب شد و سالیان متمادی منشی محفل بود. در روز سی مرداد ۱3۵۹ همراه با 

دیگر اعضای محفل توسط پاسداران انقالب اسالمی دستگری و سربه نیست شد. 
در حایل که سه سال از قتل وی به دست باندهای وابسته به دستگاه قضایی و امنیتی رژیم 

می گذشت، محمدی گیالنی پروانه وکالت او را باطل کرد. 

جاللعزیزی؛
در ســال ۱3۰۷ در خانواده ای بهایی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان دبریســتان برای 
تحصیالت دانشــگاهی به آلمان رفت و در رشــته اقتصاد و حقوق فارغ التحصیل شد. 
یکی از اعضای فعال جامعه ی بهایی بود و پس از انقالب چندین بار به علت اعتقادات 
دینی اش دســتگری و زندانی شــد اما هر بار پس از یکی دو روز با وثیقه آزاد شد. دادگاه 
انقالب اموال او و برادرانش را به جرم بهایی بودن، ضبط و مصادره کرد. افزون بر این، 
حساب بانکی او به دستور دادگاه انقالب مسدود شد و وی مجبور گردید که معامالت 
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مایل خود را از طریق دیگران انجام دهد. سرانجام مقامات قضایی، او و برادرش اسکندر 
عزیــزی را بــه جرم عضویت در محفل روحانی ملی بهایی در دیماه ۱3۶۰ اعدام کردند. 

برادر بزرگرت آن ها، حبیب الله در ماه مرداد ۱3۶۰ اعدام شد. 

حشمتاللهمقصودی؛
حقوقدان ، واعظ مشهور و دبری سابق ادبیات دبریستان الربز و یکی از سخرنانان حسینیه 
ارشــاد بود. در ســال ۱3۶۸ هنگام بازگشــت از ســفر خارج از    کشــور دستگری و به جرم 
جاسوســی برای آمریکا در اواخر ســال ۱3۶۸ اعدام شــد. وی در جریان سفر به آمریکا 

دیدارهایی با افراد سیاسی، مجامع دانشگاهی و علمی این کشور داشت. 
مقصودی هنگام دستگریی نامه ای نیز از آیت الله منتظری همراه داشت و همنی جرم او 
را در سال ۱3۶۸ که آیت الله منتظری از قائم مقامی رهربی برکنار شده بود، نزد ری شهری 
دشــمن خونــی وی، دو چنــدان کرد. هــر چند در مصاحبــه ی اجباری او که از ســیمای 
جمهوری اسالمی پخش شد و نیز در تبلیغات رژیم هیچگاه به مورد مذکور اشاره ای نشد، 
ویل او خود معتقد بود که ری شهری از این مورد نخواهد گذشت. وی جزو حقوقدانانی 

بود که در سال ۱3۵۹ داوطلب پذیرش وکالت امریانتظام شده بودند. 

وکالوحقوقدانانیکهترورشدند:
وکال و حقوقدانانی که ترور شــدند، نه به دلیل دفاع از موکلنی و یا پیگریی پرونده های 
حقوقی بلکه به دلیل مخالفت شان با نظام اسالمی هدف جوخه های مرگ قرار گرفتند. 
شــاخص ترین آن ها دکرت شاهپور بختیار آخرین نخست وزیر دولت شاهنشاهی بود که در 

پاریس همراه با دستیارش سروش کتیبه به شکل بریحمانه ای به قتل رسید. 

صدیقکمانگر؛
در سال ۱3۲۵ در روستای افریان کامیاران به دنیا آمد. در سال ۱3۴۴ وارد دانشگاه تهران 
شد و در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی به تحصیل در رشته ی حقوق پرداخت و در 
سال ۱3۵۰با درجٔه کارشناسی ارشد از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و به عنوان وکیل 

دادگسرتی در سنندج مشغول به کار شد. 
او عضو بنیانگذار حزب کومله و حزب کمونیست ایران و عضو کمیته مرکزی این دو حزب، 
سخنگو و مسئول شورای انقالب سنندج، و مسئول رادیو صدای انقالب ایران در عراق 
بود. در سیزده شهریور ۱3۶۸در اردوگاه مرکزی کومله، واقع در دره ای در اطراف شهر رانیه 

عراق به دست عوامل نفوذی جمهوری اسالمی ترور شد. 
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عبدالرحمنبرومند؛
در ســال ۱3۰۶ در گز اصفهان متولد شــد. پس از پایان دوران دبریستان درس خود را در 
رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران پی گرفت و پس از فارغ التحصیلی در سال ۱3۲۹ 
برای ادامه تحصیل عازم سوئیس شد و دکرتای حقوق خود را در سال ۱33۵ از دانشگاه 
ژنو کسب کرد. پس از بازگشت از اروپا به صف یاران دکرت محمد مصدق در جبهه ملی 
پیوســت.در ســال ۱33۹ از ســوی جبهه ملی نامزد نمایندگی مجلس شورای اسالمی از 
اصفهان شد. در واکنش به مداخله کارگزاران دولتی در امر انتخابات به ایراد سخرنانی های 
صریح و آزادی طلبانه علیه دستگاه حاکم پرداخت.در پی تظاهرات چندین هزار نفری مردم 
به سود او و علیه انتخابات فرمایشی، سازمان امنیت وی را شبانه بازداشت و روانه تهران 
کرد. وی ناچار به سکونت در تهران شد و در آن شهر به وکالت دادگسرتی مشغول شد. 
در سال ۱3۴۲ به عضویت شورای جبهه ملی انتخاب شد اما شدت اختناق، مانع فعالیت 
سیاســی او شــد. اواخر ســال ۱3۵۶ که بار دیگر جبهه ملی به فعالیت و تجدید سازمان 
پرداخت، برومند به عضویت شــورای مرکزی برگزیده شــد. زمانی که شورای جبهه ملی 
عضویت بختیار را به علت قبول نخست وزیری لغو کرد، برومند در اعرتاض به این تصمیم 

شورا را ترک کرد.
در بهمن ماه ۱3۵۷ به فرانســه اعزام شــد تا مقدمات مالقات بختیار و خمینی را فراهم 
ســازد. این مالقات هرگز صورت نگرفت زیرا خمینی آن را مشروط به استعفای بختیار 
از مقام نخست وزیری کرده بود. شرطی که برای بختیار پذیرفتنی نبود چون وی دیدار با 
خمینی را به عنوان نخست وزیر الزم می دانست نه به عنوان یک شهروند عادی. هنگام 
سقوط دولت بختیار در پاریس بود و بدین گونه آن سفر کوتاه مبدل به اقامت دائم شد. 
او کــه همچنان همراه دکرت شــاپور بختیار به مبــارزه خود برای آزادی مــردم ایران از قید 
حکومت استبداد دینی تالش می کرد، روز پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه ۱3۷۰ در 

مقابل آسانسور منزل مسکونی خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید. 

رضامظلومان؛
در هفده دیماه ۱3۱۴ در مشــهد زاده شــد. پس از انجام خدمت وظیفه وارد دانشــکده 
ادبیات تربیز شد و در سال ۱33۸ لیسانس خود را دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به 
پاریس رفت. در سال ۱3۴۸ مدرک دکرتای خود را در رشته جرم شناسی دریافت کرد و 
پس از بازگشت به ایران در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. از سال 

۱3۵۵ تا یک ماه قبل از انقالب در سمت معاون وزیر آموزش و پرورش خدمت کرد. 
پس از بســته شدن دانشــگاه ها و انقالب فرهنگی از دانشگاه اخراج شد و سرانجام در 
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ســال ۱3۶۰ از کشــور خارج شــد و در فرانســه اقامت کرد. در آن جا نام خود را به کورش 
آریامنش تغیری داد و با همکاری یکی از دوستان خود سازمان پاسداران فرهنگ ایران را 

بنیانگذاری کرد.در دوران فعالیت دانشگاهی خود سیزده جلد کتاب نگاشت:
دو جلد جرم شناســی٫ یک جلد کتاب کیفرشناسی، دو جلد کتاب جامعه شناسی کیفری، 
یک جلد رابطه کروموزوم Yبا جنایت، یک جلد کتاب زن کشــی در لوای قانون، یک 
جلد کتاب پریامون رادیو و تلویزیون با جنایت، یک جلد کتاب پریامون رابطه مطبوعات 
و جنایت، یک جلد کتاب پریامون رابطه سینما و جنایت، یک جلد کتاب پریامون آموزش 
و پرورش در پیشــگریی از جنایت، یک جلد کتاب پریامون رابطه الکل و جنایت، یک 
جلد کتاب پریامون بی عدالتی هایی که در دادگسرتی ایران و به نام قانون انجام می پذیرد. 
از دکرت مظلومان در رشته تحصیلی وی، صد و شصت مقاله به زبان پارسی و هیجده مقاله 
به زبان فرانسه در مجالت تخصصی جرم شناسی به چاپ رسیده است وی همچننی شش 

تحقیق مفصل علمی را سرپرستی کرده است: 
تحقیق پریامون قتل در ایران با بررسی وضع قاتل های در بند زندان های تهران . ۱
تحقیق پریامون جرایم جوانان در ایران. ۲
تحقیق پریامون قتل زنان در ایران. 3
تحقیق پریامون اعتیاد با مطالعه بر روی ده هزار معتاد و دو هزارو پانصد زندانی. ۴
 تحقیق پریامون جنایت در محالت گوناگون تهران . ۵
تحقیق پریامون ریشه حوادث رانندگی.. ۶

در روز هفتم خرداد ۱3۷۵ احمد جیهونی و مجتبی مشــهدی دو مأمور رژیم اســالمی به 
خانه وی مراجعه کرده و با دو گلوله از فاصله نزدیک به سر و سینه رضا مظلومان، او را به 
قتل رساندند. پلیس با کمک یک خانم فرانسوی که آن دو را اندکی پیش از قتل، در خانه 
رضا مظلومان دیده بود شناسایی و دستگری کرد. جیهونی به هفده سال زندان محکوم شد 

و در زندان درگذشت. تعجب آور این که مجتبی مشهدی تربئه شد. 

داریوشفروهر؛
حقوقدان و مبارز سیاسی در هفت دیماه ۱3۰۷ در شهر اصفهان به دنیا آمد. تحصیالت 
ابتدایــی را در زادگاهــش گذراند. در آذرمــاه ۱3۲۷ به عضویت گروه مکتب درآمد. این 
گروه سه سال بعد تبدیل به حزب ملت ایران شد و داریوش فروهر به عضویت در کمیته 
موقت رهربی این حزب درآمد و به دبریی آن انتخاب شد. پیش از انقالب بارها دستگری 

و زندانی شد. 
در سال ۱3۴۹ در اعرتاض به جدایی بحرین از ایران به زندان افتاد و دست به اعتصاب 
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غذا زد و تا آستانه ی مرگ پیش رفت. این بار حدود سه سال زندان ماند. 
از ســال ۱3۵3تا ۵۵ ضمن تالش برای نوســازی ســازمان های مبارزاتی، به کار وکالت 
دادگسرتی هم مشغول بود و در سال ۱3۵۶به همراه شاپور بختیار و کریم سنجابی طی یک 
نامه سرگشاده به شاه او را از ادامه سیاست هایش بر حذر داشته و درباره ی عواقب آن به 

او هشدار دادند.
فروهر در بیســت و شــش دیماه ۱3۵۷و همزمان با خروج شاه از ایران، برای مالقات با 
خمینی عازم پاریس شد و شانزده روز بعد با پرواز انقالب به کشور بازگشت. او بالفاصله 
پس از انقالب، در بیست و چهار بهمن ۱3۵۷ در کابینه دولت موقت به ریاست مهدی 
بازرگان شرکت کرد و به عنوان وزیر کار مشغول به کار شد. وی با استعفای دولت موقت 
از فعالیت های اجرایی فاصله گرفت. او که به انقالب امید بسته بود، به تدریج با مشاهده 
ماهیت سرکوبگرانه و واپسگرای رژیم، منتقد سرسخت حکومت شد. او را در آغاز پاییز 
۱3۶۰به دستور الجوردی دستگری شد و به مدت پنج ماه زندان بود. خمینی شخصاً فرمان 

آزادی او را داد. 
او با همراهی همسرش پروانه مجد اسکندری که به دلیل فعالیت های سیاسی از آموزش 
و پرورش تصفیه و به صورت اجباری بازنشســته شــده بود در قالب حزب ملت ایران به 

مخالفت با استبداد مذهبی حاکم ادامه دادند. 
سرانجام شامگاه اول آذرماه ۱3۷۷هر دوی آن ها به سبعانه ترین شکل در منزل مسکونی 

خود توسط مأموران وزارت اطالعات کاردآجنی شدند. 
علریغم گذشت بیش از بیست و دو سال از قتل فجیع  آن ها و پیگریی مستمر پرستو فروهر 
دخرت آن ها، هیچ دادگاه واقعی برای دادرسی این جنایات شکل نگرفته است و طبق روش 

مرسوم حکومت، برای پرستو فروهر پرونده ساخته و به جریان انداخته اند. 



سرکوبوکالیمستقل
وتبعاتآندردههاولانقالب

مهرانگیزمنوچهریان؛
مهرانگیز   منوچهریاندر سال ۱۲۸۵شمسی در شهر مشهد به دنیا آمد. وی پس از مهاجرت 
به تهران، تحصیالت خود را در دو مدرسه فرانسوی »ژاندارک« و »فرانکو پرسان« ادامه 
داد. در نوجوانی زیر نظر اســتادان بزرگ موسیقی ایران مانند علینقی وزیری و روح الله 
خالقی به آموزش پرداخت اما بعد از کســب دیپلم تحصیل علم را ادامه داد. او در ســال 
۱3۱۱تدریس را آغاز کرد و در مدرسه ژاندارک به آموزش زبان فرانسه پرداخت. در سال 
۱3۱3وارد دانشسرای عایل )دانشکده فلسفه و علوم تربیتی( شد و در سال ۱3۱۷ مدرک 

لیسانس دریافت کرد.
در ســال ۱3۱۹ خورشــیدی، در دانشکده حقوق دانشــگاه تهران نام نویسی کرد. رئیس 
دانشکده به دلیل شرایط مردساالری درایران، پنج سال او را به بهانه های مختلف از ورود 
به دانشکده بازداشت. سرانجام با پیگریی های مستمر و شبانه روزی وی، شورای استادان 
دانشــکده تشکیل جلســه دادند و با اکثریت آرا به پذیرش زنان در دانشکده حقوق رأی 

دادند. در جلسه فوق، استادان روحانی به دلیل اعرتاض به ورود زنان، شرکت نکردند.
در ســال ۱3۲۵به همراه ســیزده دخرت دیگر، به عنوان نخستنی دانشــجویان زن ایرانی به 
دانشــکده حقوق وارد شــدند. او در دانشکده بسیار فعال بود و از همان نخستنی روزها، 
قواننی وقت مرتبط با زنان و حقوق آن ها را مورد انتقاد قرار می داد و در سخرنانی   هایی 
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که در محفل های دانشجویی انجام می شد، همواره بر لزوم بازنگری در قواننی حوزه زنان 
تأکید داشت.

یکی از نخســتنی کســانی بود که به شــرط »مرد بودن ولیعهد در ایران« اعرتاض کرد و 
خواستار آن شد که در انتخاب ولیعهد، به جنسیت شاهزاده توجهی نشود و زن و مرد در 
برخورداری از این حق برابر باشند. طرح این مطالبه از سوی او طی سال های بعد باعث 

شد مجلس سنا نیابت سلطنت ملکه در ایران را بپذیرد.
یکــی دیگــر از مطالبات مهرانگیز منوچهریان در حوزه حقوق زنان کــه باز هم از دوران 
دانشجویی او آغاز شد، انتقاد از نابرابری ارث زن و مرد بود. او در یکی از سخرنانی های 
دوران دانشجویی خود ضمن انتقاد از قواننی مدنی ایران که بر پایه اصول مذهب شیعه 
تدوین شده بود گفت: »اگر پیغمربی برحضرت محمد ختم شده باشد. باید دانست که 
اصالحات اجتماعی که مســریی مداوم و تکاملی دارد، نمی تواند بر او ختم شده باشد. 
و در جهان امروز و شــرایط حاضر دخرتان و پســران هر دو از نظر تعلیم و تربیت به یک 
نوع وسایل مادی احتیاج دارند )مدرسه، درس، خواندن، بازی و تفریح و آموزش ( بدین 
خاطر، ارث باید برای زن و مرد مســاوی باشــد. مهریه هم، یک امر مذهبی اســت که در 
حقوق مدنی ما وارد شده است و متأسفانه مبلغی برای خرید و فروش دخرت و زن در ایران 
شده است« و خواستار لغو آن در قواننی مدنی ایران شد. وی پیشنهاد کرد که بهرت است به 
جای مهریه، زن به طور مساوی در دارایی خانواده شریک باشد و یا از حقوق بازنشستگی 
بهره مند گردد. به  دلیل همنی سخرنانی، آیت الله بهبهانی یکی از بانفوذترین روحانیون، با 

اتهام مخالفت با قرآن و اسالم، خواستار اخراج وی از دانشکده حقوق شد. 
مهرانگیز منوچهریان تنها زنی بود که در سال ۱33۴در کنکور دکرتای حقوق ایران شرکت 
کرد و رتبه اول را به دست آورد. او در سال ۱3۴۱مدرک دکرتای خود را در رشته حقوق 

جزا با درجه عایل از »دانشگاه تهران« دریافت کرد.

او عــالوه بــر تالش برای بهبــود در وضعیت حقوق زنان، در حــوزه حقوق کودکان نیز 
تحقیقــات زیادی داشــت تا به آن جا کــه موضوع پایان نامه دکرتای خــود را به »جرایم 

اطفال- طرح تأسیس محاکم اختصاصی اطفال« اختصاص داد.
در سخرنانی خود در سیزدهمنی مجمع عمومی اتحادیه بنی المللی زنان حقوقدان که در 
دهلی نو برگزار شد، با توجه به اعالمیه جهانی حقوق بشر، بحث حقوق کودکان نامشروع 
طفل نامشروع وجود ندارد. کلیه اطفایل که به دنیا  را مطرح کرد و گفت: »... اصال ً و ابدا ً
می آیند خواه از نکاح ) ازدواج ( خواه خارج از نکاح، مشروعند، طفل نامشروع نباید 
وجود داشته باشد و کلمات موهن ولدالزنا، حرام زاده و نامشروع باید از کلیه قواننی جهان 
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حذف شود. چه طبق اصل مسلم حقوقی اگر پدر و مادر طفل مرتکب رفتاری غریمجاز 
شوند، نباید مکافات آن دامنگری طفل شود.« 

در سال ۱3۲۸به صورت رسمی عضو »کانون وکالی دادگسرتی ایران« شد. او در عرصه 
بنی الملل نیز عالوه بر آن که عضو »اتحادیه بنی المللی وکالی دادگسرتی« بود، ریاست 
افتخاری مادام العمر »اتحادیه بنی المللی زنان حقوقدان« را هم بر عهده داشــت. شــور 
بی حد مهرانگیز منوچهریان به فعالیت و پیگریی مطالبات حقوقی زنان و کودکان برای 
این بانوی حقوقدان جوایز بنی المللی نیز به ارمغان آورد. او در سال ۱۹۶۸ به همراه  »النور 
روزولت«، اولنی »جایزه صلح حقوق بشر« سازمان ملل متحد را دریافت کرد. هم چننی 
در ســال ۱۹۸۱، موفق به دریافت »جایزه صلح« مرکز صلح جهانی از طریق حقوق شد. 
تاسیس »اتحادیه زنان حقوقدان ایران« یکی از مهم ترین خدمات و اقدامات مهرانگیز 
منوچهریــان به جامعه حقوقی کشــور بود. ایــن اتحادیه، یک نهاد بنی المللی اســت که 
منوچهریان شعبه ای از آن را در ایران پایه گذاری و تا سال ها به عنوان رئیس این اتحادیه 

فعالیت  کرد. 
مهرانگیز منوچهریان از نخستنی زنان ایرانی است که توانست در مقام سناتور به عضویت 

مجلس سنا درآید. او در فاصله سال های ۱3۴۲ تا ۵۱، عضو این مجلس بود. 
وی در سال ۱3۵۱ به مخالفت با طرح قانون جدید گذرنامه در مجلس سنا به ویژه  ماده های 
۱۴ و ۱۸آن، که منع آزادی خروج زنان ایران از  کشــور را، توجیه شــرعی و عقلی می کرد 
برخاست و در سخنانی گفت: »... باید دانست در انجام واجبات دینی زن مسلمان، اجازه 
شوهر شرط و حق نیست و با استناد به منشور سازمان ملل و اعالمیه جهانی حقوق بشر، 

خواستار حق مسافرت آزاد برای زنان در ایران شد.« 
سناتور عالمه محمدعلی وحیدی که تولیت مسجد سپهساالر را نیز به عهده داشت و پس 
از انقالب اعدام شد سخنان او را کفر آمیز دانست و با صدای بلند و توهنی آمیز با او برخورد  
کرد. رئیس مجلس دکرت جعفر شریف امامی هم، سخنان او را مزخرف خواند که باعث 
درگریی لفظی بنی منوچهریان و شــریف امامی شــد. منوچهریان به دلیل دفاع از حقوق 
ابتدایی زنان و در اعرتاض به برخورد صورت گرفته در مجلس سنا از نمایندگی استعفا داد. 
شریف امامی چند شخصیت فرهنگی - سیاسی را جهت میانجی گری و آشتی با منوچهریان، 
نــزد وی فرســتاد ویل ثمــری در برنداشــت. به دنبال آن شــخصاً به منــزل  وی رفت و 
معذرت خواهی کرد اما باز هم پذیرفته نشد. سرانجام مجلس سنا پس از چندماه مالقات 
و مذاکره و میانجی گری ، در مهرماه، پانزده روز به وی فرصت داد که استعفا خود را پس 

بگرید که این اولتیماتوم هم، بی نتیجه بود.
مطابق قانون گذرنامه که در سال ۱3۵۱ به تصویب رسید و هنوز هم اجرا می شود، مسافرت 
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زنان به خارج از کشور به اجازه همسر منوط است.  
مهرانگیز منوچهریان یکی از مخالفان اجرای حکم اعدام بود. او در سال ۱3۵۱به عنوان 
عضو هیأت رئیسه اتحادیه بنی المللی زنان حقوقدان با ارسال تلگرام جداگانه از نخست 
وزیر و وزیر دادگسرتی می خواهد »به نام عدالت که ناشی از علم و تمدن است« با اعمال 
ماده ۵۹ قانون کیفری ایران مجازات اعدام ایران شریفی به حبس ابد تبدیل شود. ایران 
شریفی متهم به قتل دو فرزند خردسال همسرش شده بود. مهرانگیز منوچهریان، وی را 
قربانی خوانده و می گوید جامعه ای که ایران شریفی ها را می سازد مسئول است و تأکید 

می کند اعدام ایران شریفی جامعه را اصالح نخواهد کرد.
او یکی از معدود افراد، در داخل کشور بود که به اولنی اعدام های خلخایل در پشت بام 
مدرسه علوی اعرتاض کرد و در مصاحبه ای با رادیوی فارسی زبان بی بی سی به مخالفت 
با آن سخن راند و در تلگرافی به دکرت کریم سنجابی وزیر خارجه دولت موقت، به احکام 
صادره از سوی دادگاه انقالب اعرتاض کرد. وی در رفراندوم جمهوری اسالمی شرکت 
نکــرد و به لغو قانون قضاوت زنان اعرتاض نمود. به هنگام اجباری شــدن حجاب نیز 
در قالب اتحادیه زنان حقوق دان ایران به شــدت با این موضوع مخالفت کرد. در اولنی 
انتخابات مجلس خربگان بررسی پیش نویس قانون اساسی و ریاست جمهوری اسالمی و 
مجلس شورای ملی هم، شرکت نکرد. با آن که دفرت وکالت او مورد هجوم پاسداران کمیته 
انقالب اسالمی قرار گرفت و اسناد و مدارکش به یغما رفت اما دست از اعرتاض برنداشت.

در اواخر ۱3۶۱ هنگامی که جهت شــرکت در کنفرانس بنی المللی، پیشــگریی و معالجه 
مجرمیت صغار، عازم سفر بود، در فرودگاه مهرآباد گذرنامه اش توقیف و خودش را هم، به 

دادگاه انقالب احضار کردند. در سال ۱3۶۲پروانه وکالتش برای همیشه لغو شد. 

آزار و اذیت های مداوم مهرانگیز منوچهریان جنبه ی انتقام جویی داشت. جرم او در یک 
نظام زن ســتیز، ســابقه اش در آزادیخواهی و اصالح قواننی مربوط به زنان بود. در ســال 
۱3۶۷او را دوباره به دادستانی انقالب احضار کردند و این بار حکم دادند که حقوق های 
دریافتی اش در زمان سناتوری مجلس سنا را پس دهد. در »دادنامه« ای که علیه او تهیه 

کرده بودند از جمله آمده بود: 
...به خاطر نمایندگی انتصابی مجلس ســنا در دوره های چهار و پنج و شــش، در 
زمان رژیم منحوس گذشــته، جمعاً مبلغ شــش میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار و 
پانصد و چهل ریال دریافت داشته است که تا به حال مسرتد نداشته و لذا دادسرای 
انقالب اسالمی به استناد بند ۵ از اصل ۴۶ قانون اساسی از دادگاه می  خواهد حکم 
شرعی نسبت به اسرتداد وجوه دریافتی صادر نماید.« دادگاه انقالب هم، به دنبال 
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ایــن )دادنامــه( رأی داد که: »... چون نقش وی در مصوبات منتهی به آزادی و به 
فساد  کشیدن زنان جامعه محرز بوده... و در پیاده کردن فرهنگ غربی در بنی زنان 
ایران از طرق مختلف از جمله کتاب نویسی و... حکم به اسرتداد کلیه وجوه دریافتی 

که در »دادنامه« ذکر شده، در وجه دولت داده می شود.« 
در ســال ۱3۷۱در زمان ریاســت جمهوری اکرب هاشمی رفســنجانی دوباره وی را جهت 
رسیدگی مجدد پرونده اش به دادگاه انقالب اسالمی مرکز احضار کردند. دکرت منوچهریان 

در اعرتاض به رفتار مقامات قضایی گفت: 
...نمی دانــم ســازمان ملــل که ایران هم عضو آن اســت به خطا رفته کــه مرا واجد 
خصایص عایل و اخالق بشری دانسته است و در مجمع عمومی خود به من نشان 
سپاس داده است یا قوه قضاییه ایران، که به جرم خدمت به انسانیت و کوشش در رفع 
تبعیض، اواًل- با آن حکم مرا فاسد و مفسده زنان ایران دانسته. ثانیاً تحریم اقتصادی 
می کند و هیچ نمی اندیشد که این خسارتی را که با این کار به فرد ) که من باشم( و 
به جامعه ) که ایران باشد( وارد کرده است، چگونه می تواند تدارک کند؟ رفع حجر 
پس از چهارده سال یا بقای آن دیگر برای من اهمیتی ندارد، زیرا تدارک خسارت 

گذشته از قدرت بشر خارج است.
در دوران ریاســت جمهوری محمد خاتمی که بحث جامعه مدنی و حقوق شــهروندی 
ایرانیان رایج شده بود، از دکرت منوچهریان خواستند که اساس نامه اتحادیه زنان حقوقدان 
ایران را تغیری بدهد. تا اتحادیه بتواند مجدداً فعالیت خود را شروع کند که ایشان نپذیرفت. 
در جنون حاکم بر فضای سیاسی پس از انقالب هیچ یک از مدافعان حقوق زنان سراغی 
از دکرت منوچهریان نگرفت و متأسفانه تالش های وی در داخل کشور و به ویژه از سوی 
زنان ایرانی در زمان حیاتش گرامی داشته نشد. وی در چهاردهم تری ۱3۷۹در سن نود و 

چهار سالگی، در تهران و در سکوت خربی درگذشت.۱

محمدتقیدامغانی؛
در سال ۱3۰۴ به دنیا آمد. از سال ۱3۴۹به عضویت هیأت مدیره کانون وکال درآمد و قریب 
چهل و پنج ســال بر مسند قضا و کســوت وکالت با زبان و قلم، در راه استقرار حکومت 
قانون و آزادى ملت ایران تالش کرد. به جرم مشارکت در تدوین و توزیع جزوه »جمعیت 
حقوقدانان ایران و الیحه قصاص« در دیماه ۱3۶۰در پی هجوم نریو های دادســتانی به 
دفرت کانون وکال دستگری شد و پس از تحمل شکنجه های بسیار، شش سال در زندان به 
سر برد. کتاب مجموعه قواننی تجاری ایران، مجموعه قواننی ثبتی و »صد سال پیش از 

1-iranwire.com/fa/features/32700
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ایــن: مقدمه ای بر تاریخ حقوق جدید ایران« پیش از انقالب به قلم وی انتشــار یافت.
احوال  شــخصیه  زردشــتیا ن  ایران : مشــتمل  بــر قواعــد ازدواج ، طــالق ، ارث ، وصیت ، 
فرزندخواندگی  و پلگذاری معموله  در میا ن  زردشتیا ن  ایران  و تطبیق  این  قواعد با  پلگذاری 
حقوق  مدنی  ایران و »اولنی قواننی ایران قبل از مشروطیت«، »دوره کامل قانون مدنی«، 
»قوانــنی ایران قبل از مشــروطیت«، »طرح قانون مالکیت ادبی وهــرنی«، از دیگر آثار 
ارزشــمند این پیشــکوت وکالت در ایران اســت. پس از آزادی از زندان کتاب ارزشمند 

»جامه آلوده در آفتاب« را منتشر کرد. وی در سال ۱3۷۷در تهران درگذشت.

عبدالحمیداردالن؛
در هشــت دوره در هیأت مدیره کانون وکال به عنوان عضو اصلی یا علی البدل فعالیت 
داشــت. پس از پریوزی انقالب حســن نزیه که ریاست هیأت مدیره را به عهده داشت با 
توطئه ی بهشتی و قدوسی تحت تعقیب قرار گرفت و از  کشور گریخت، لذا اعضای هیأت 
مدیره در تاریخ بیست و هشتم فروردین ۱3۵۹به  اتفاق آراء عبدالحمید اردالن را به ریاست 
کانون وکال انتخاب کردند. در دیماه ۱3۶۰دستگری شد و پس از شش سال اسارت درحایل 
که در شرایط جسمی وخامت باری به سر می برد، برای جان دادن به خانه اش فرستاده شد 

و چند روز بعد در تاریخ بیست و هشتم مهر ۱3۶۶درگذشت.
 

جهانگریامریحسینی؛ 
جهانگری امریحسینی چند دوره عضو اصلی و یا علی البدل هیأت مدیره کانون وکال بود. 
در دیماه ۱3۶۰ و به دنبال مخالفت وکال و کانون وکال با الیحه قصاص، عوامل سرکوب 
به کانون وکال حمله برده و وی را دســتگری  کردند و بیش از شــش ســال در اسارت نگاه 
داشتند. او در دهه هفتاد توانست پروانه وکالتش را بازپس بگرید ویل صالحیتش برای 

شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکال در سال ۱3۸۲رد شد. 
 

بتولکیهانی؛ 
بتــول کیهانی مدیر اداری کانون وکال در ســال ۱3۵۷، در دیماه ۱3۶۰در هجوم نریوهای 
دادستانی به دفرت کانون وکال دستگری شد و به مدت شش سال در زندان به سر برد. مدتی 
پــس از آزادی، او توانســت پروانــه وکالت خود را باز پس گــرید و مجدداً به کار وکالت 
پرداخت. در اسفند سال ۱3۸۸به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره کانون وکال انتخاب 
شد. در سال ۱3۹۲صالحیت او برای شرکت در بیست و هشتمنی دوره انتخابات هیأت 

مدیره کانون وکالی دادگسرتی رد شد. 
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حسننزیه؛ 
حســن نزیه در ســال ۱3۰۰در تربیز به دنیا آمد. پدرش از بازرگانان تربیز بود و در دوران 
محمدعلی شاه خانه و محل کسب  و  کارش به جرِم مشروطه خواهی، توسط افراد حکومتی 

به غارت رفت.
در ســال ۱3۲3از دانشگاه تهران در رشته ی حقوق فارغ التحصیل شد. از مرداد ۱3۲۹ تا 
دی ۱33۰ مشــغول تحصیل و پژوهش حقوقی در دانشگاه ژنو بود. وی همچننی سابقه 
پژوهــش و کارآموزی در مســایل حقوقی، اداری و مایل بیمه اجتماعی در فرانســه و در 
ســال ۱33۱نمایندگی ایران در کنفرانس جهانی بیمه های اجتماعی را بر عهده داشــت.

در سال های پس از شهریور ۱3۲۰از هواداران محمد مصدق شد و از اعضای فعال نهضت 
مقاومت ملی به رهربی آیت الله زنجانی بود. نزیه هم چننی از همکاران نشریه راه مصدق، 

ارگان مقاومت ملی بود.
در جریــان محاکمه مصدق، الیحه دفاعیه مفصلی تهیــه کرد، که بخش هایی از آن مورد 
استفاده مصدق قرار گرفت. در سال ۱33۹سمت دادیار را در دادسرای انتظامی وکال به 

عهده گرفت و بعد به عنوان دادستان این دادسرا مشغول به فعالیت شد. 
حســن نزیه از جمله افرادی بود که در ســی تریماه ۱33۹به دعوت اللهیار صالح، جهت 
احیای فعالیت سیاسی گردهم آمدند و جبهه ملی دوم را بنیان گذاردند. در بیست و هفت 
اردیبهشت ۱3۴۰همراه با مهدی بازرگان، یدالله سحابی، منصور عطایی و دیگران، نهضت 

مقاومت ملی را پایه گذاری نمودند.
در زمان تشکیل نهضت آزادی ایران جزو اعضای مؤسس این جمعیت قرار گرفت. نامه 
سرگشاده وی به محمدرضاشاه در سال ۱3۴۰ که دربرگرینده انتقاداتی به حکومت وی بود، 

بازتاب گسرتده ای در میان سیاسیون و رسانه ها داشت.
وی در دروه های پانزدهم و نوزدهم )ســال های ۱3۴۹ و ۱3۵۷( جزو هیأت مدیره کانون 
وکال بــود. در پانزده دیماه ۱3۵۷با روح الله خمینی در پاریس دیدار کرد و به حمایت از 
او پرداخت. وی در ســال ۱3۵۸به دنبال صدور حکم دســتگریی اش به تبعید رفت و در 

شهریور ۱3۹۱ در پاریس درگذشت.

هدایتاللهمتنیدفرتی؛
در ســال ۱3۱۲در تهــران به دنیا آمد. فرزند منصــوره مصدق دومنی دخرت دکرت مصدق و 
احمــد متنی دفرتی، جوان ترین نخســت وزیر ایران در زمان رضاشــاه بــود . وی عالوه بر 
پیشکسوتی در حقوق ایران، به مقام نمایندگی مجلس شورای ملی و مجلس سنا و وزارت 

دادگسرتی و نخست وزیری رسید. 
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دوران دبریســتان خود را در فریوز بهرام گذراند و دیپلم خود را در انگلســتان گرفت و در 
رشته ی اقتصاد و حقوق ادامه تحصیل داد. 

در دوران صدارت دکرت مصدق در اروپا تحصیل می کرد اما در زمان کودتای بیســت و 
هشتم مرداد ۱33۲ در ایران بود. پس از بازگشت به ایران نخست به کار آموزش پرداخت، 
سپس به وزارت دادگسرتی رفت و مدیریت اطالعات و روابط مطبوعات این وزارتخانه 
را بر عهده گرفت و پس از چندی کار دولتی را کنار گذاشــت و به وکالت دادگســرتی رو 
آورد. در دورانی که در وزارت دادگسرتی بود، از سوی انجمن علوم سیاسی آمریکا بورسی 
دریافت کرد که به وی اجازه می داد به مدت یک سال در یک گروه تحقیقاتی در آمریکا 
برود و  تدوین و تصویب قانون را در یک نظام سیاســی دموکراتیک بیاموزد. از فعاالن 

جبهه ی ملی سوم بود و نمایندگی سازمان دانشجویان جبهه ملی را بر عهده داشت.
هدایت متنی دفرتی سال ها به حرفه ی وکالت دادگسرتی اشتغال داشت، و از بنیان گذاران 
»جمعیت حقوقدانان ایران« بود. او که مخالف حکومت مذهبی بود در اسفند ۱3۵۷ با 
نا امیدی از جبهه ملی و کریم سنجابی که به خمینی تسلیم شده بود، با همراهی شکرالله 
پاک نژاد، محمد تقی  دامغانی، منوچهر هزارخانی، غالمحسنی ساعدی، نجف دریابندری، 

بهمن نریومند و... جبهه دموکراتیک ملی ایران را تشکیل داد. 
پس از سرکوب سی خرداد ۱3۶۰ از   کشور خارج شد و در اروپا به شورای ملی مقاومت 

پیوست و در سال ۱3۷۷ از این شورا کناره گرفت. 

علیشاهنده؛
علی شــاهنده در اســفند ۱3۰۰ در تهران به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم متوســطه در سال 

۱3۱۹در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد.  
وی که جزو بنیانگذاران جمعیت حقوقدانان کشور است در مهرماه و دیماه ۱3۵۷ از سوی 
این انجمن در رأس هیأتی به کرمان و دزفول و اهواز می رود تا نسبت به »حادثه  ی مسجد 
جامع کرمان« و حمله تانک ها و نفربرها به مردم شهرهای دزفول و اهواز گزارش تهیه کند. 
پس از پریوزی انقالب نیز در رأس هیأتی از سوی جمعیت حقوقدانان برای بررسی حمله    

نریوهای دولتی به مردم عرب به اهواز سفر کرد. 
هشــتم بهمن ۱3۶۰، مأموران مســلح رژیم برای دســتگریی اش به دفرت و خانه  اش هجوم 
می برند. برحسب تصادف خرب می شود و به زندگی مخفی روی می آورد؛ اواسط دیماه 
۱3۶۱ از طریق افغانستان به پاکستان و از آن جا به فرانسه و سوئد می رود. در سال ۱3۶۲، 
همراه با حســن نزیه و عبدالکریم الهیجی و علی اصغر حاج ســیدجوادی و... ســازمان 

جمهوری خواهان را تشکیل می دهند. 
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دیری نپایید که او و دیگر اعضای این ســازمان از آن جدا شــدند. شــاهنده در اســفند 
۱3۹۵در استکهلم درگذشت. 

صارمالدینصادقوزیری؛
در سال ۱3۰۰ در سنندج به دنیا آمد. فارغ التحصیل رشته ی حقوق بود و بنی سال های ۱3۲۰ 
تا 3۱ در تهران دارای مشاغلی در دادگسرتی تهران بود. از اعضای هیأت مؤسس جمعیت 
قضات و کارمندان دادگسرتی و مسئول و سردبری ارگان این جمعیت بود. پس از کودتای 
بیســت و هشــتم مرداد ۱3۲۲ با استناد به ماده ۵ قانون حکومت نظامی، بازداشت شد و 
در دادگاه نظامی به اتهام براندازی سلطنت محاکمه شد. در دادگاه اول به اعدام محکوم 
شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به حبس ابد کاهش داد. پس از چهار سال و اندی 
از زندان آزاد  شد و به وکالت پرداخت. او عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکالی مرکز و 

بازرس اول این هیأت شد  و تا سال ۱3۵۸ در این سمت انجام وظیفه  کرد. 
در سال ۱3۵۶، باتفاق تعدادی از وکال و قضات، طی نامه سرگشاده ای به شاه، تقاضای 
اجرای قانون اساسی و متمم آن را کردند و خواستار فضای باز سیاسی شدند. در همنی 
ســال از جمله مؤسســنی جمعیت حقوقدانان ایران بود. وی در ســال ۱3۵۷ در تأسیس 
جبهه دموکراتیک ایران شــرکت کرد و به عنوان عضو هیأت مدیره جبهه برگزیده شــد. 
در همنی ســال به اتفاق جمعی از مبارزان کرد، جمعیت کردهای مقیم مرکز را تشــکیل 
داد و ســخنگوی آن شــد و روزنامه ای به نام »بروسکه« را که نشریه ارگانی آن جمعیت 
محسوب می شد، منتشر  کرد. در نوروز سال ۱3۵۸ همراه با هیأت صلح دولت موقت با 
مســئولیت آیت  الله طالقانی  به کردستان رفت و پیشنهاد تشکیل شورای شهر سنندج را 

مطرح، و آینی نامه انتخابات و اختیارات آن را تهیه کرد. 
صادق وزیری به دلیل بیماری روز بیست و نه اسفند سال ۱3۵۸ برای معالجه به سوئیس رفت 
و به دلیل بروز درگریی های کردستان امکان برگشنت به ایران را نداشت و تا آخر عمر در 

آن جا بسر برد و عاقبت در بیست و دوم فروردین ۱3۹۷ درگذشت.

هوشنگعیسیبیگلو؛
هوشنگ عیسی بیگلو در تریماه ۱3۲۰ در تربیز متولد شد. پدرش افسر شهربانی بود. به دلیل 
مأموریت های پدر، هوشنگ دوران دبستان و دبریستان را در کرمان و کرمانشاه گذراند. وی 
پس از اخذ دیپلم در سال ۱33۸ به عنوان معلم در دبستان فروغی کرمانشاه استخدام شد. 
در سال ۱3۴۰ به دانشکده حقوق دانشگاه تهران راه یافت و به فعالیت های دانشجویی 
ضدسلطنتی روی آورد. در مردادماه ۱3۵3 به اتهام ارتباط با مصطفی شعاعیان و مرضیه 



270
سرکوب وکالی مستقل و تبعات آن در دهٔه اول انقالب

احمدی اســکویی و کمک مایل به آن ها همراه با همســر فنالندی  اش، مادر همسر و پسر 
خاله اش فتحعلی پناهیان هنگام سفر به تربیز در قزوین دستگری، و به تهران اعزام  شد. وی 
در زیر شکنجه  هایی که خارج از توان انسانی است مقاومتی استثنایی از خود نشان داد و 
نامش بر سرزبان ها افتاد. عیسی بیگلو پس از تحمل هفده ماه سلول انفرادی ابتدا به اعدام 
و سپس به حبس ابد محکوم شد. گفته می شود او تنها کسی بود که سپهبد فخر مدرس 
رئیس دادرسی ارتش تقاضای ابطال پروانه  وکالتش را کرد اما هدایت  الله متنی دفرتی این 

درخواست را قابل استماع تشخیص نداد و با آن مخالفت کرد. 
روزی هوشــنگ عیسی بیگلو به اصرار برای من تعریف کرد حسینی  شکنجه گرش که با 
مشاهده مقاومت او به ستوه آمده بود به او می گوید: »من ترا مثل فرزندم دوست دارم«. 
هوشــنگ دست های آســیب دیده   اش را جلوی حسینی می گرید و او در حایل که اشک 
می ریزد بر دستان وی بوسه می زند. حسینی در موردی دیگر به هوشنگ می گوید: »من 
نمی توانم در چشمان تو نگاه کنم.« در دوران انقالب هم یکی از شکنجه  گران هوشنگ 
بــرای نجــات جانش به او مراجعه می کند. پس از آزادی از زندان در ســال ۱3۵۷ بر اثر 
تصادف با یک کامیون در جاده تربیز به سنندج، به همراه همسرش به شدت آسیب دیدند. 
پس از پریوزی انقالب با تشــکیل کانون زندانیان سیاسی ریاست آن را به عهده گرفت. 
در دفاع از نسیم  خاکسار نویسنده که در اهواز دستگری شده بود، به خوزستان سفر کرد و 

موجبات آزادی او را فراهم نمود. 
عیســی بیگلو همراه با ســیامک لطف اللهی در دادگاه انقالب اسالمی حضور یافت و 
نیکی های سرهنگ محمود احیایی مدیر بند چهار موقت زندان قصر را بر  شمارد و جان 

او را نجات داد. 

روز چهارشنبه بیست و سه خرداد ۱3۵۸، در دفرت وکالتش در تهران می شنود که حزب الله، 
به دفرت هدایت الله متنی دفرتی حمله کرده است. با پای شکسته و چوب زیر بغل علریغم 
مخالفت کارکنان دفرتش به دفرت متنی دفرتی می رود و همه چیز را آرام می یابد. در آن جا 
متوجه می شــود در فرودگاه مهرآباد هنگام خروج متنی دفرتی برای شــرکت در جلسه ای 
در خارج از کشــور، محمد منتظری و همراهانش، مزاحم او شــده بودند. در بازگشت به 
دفرت در چهارراه کاخ پشــت چراغ قرمز، پیکانی ایســتاده است و راننده به عیسی بیگلو 
اشاره می کند که سوار شود. صندیل جلو خایل است و سه نفر در ردیف عقب نشسته اند. 
عیسی بیگلو سوار می شود، چیزی نمی گذرد که با ضربه ای سنگنی بر شانه راست و گردن 
بیهوش می شــود. چشم که می گشاید، در خانه اســت و پرستاران اورژانس باالی سرش 
هستند. همسایه او را خون آلود در نزدیک خانه در کف خیابان می یابد و به اورژانس خرب 
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می دهد. در بدن عیسی بیگلو، از ناف تا سینه پانزده تا شانزده بریدگی عمیق ایجاد شده 
است،  و روی دست  ها تا ساعد و آرنج بریدگی های سخت دیده می شود.

پس از این ماجرا عیسی بیگلو به همراه همسرش برای درمان به اروپا می  رود و در فنالند 
ماندگار می شود. دو سال در هلسینکی به کار ساختمانی مشغول می شود. در سال ۱۹۸3 به 
فرانسه می رود و ده ماه بدون روادید و به شکل غریقانونی در آن جا زندگی می کند و همراه 
با محمدرضا روحانی و هدایت   الله متنی دفرتی به یاری پناهجویان می شتابد. عیسی بیگلو 
در همه سال هایی که در تبعید زندگی می کرد یک لحظه از یاری به دیگران کوتاهی نکرد. 

وی در دیماه ۱3۹3 در فنالند درگذشت. 

عبدالکریمالهیجی؛
عبدالکریم الهیجی در ۱3۱۹ خورشــیدی در تهران به دنیا آمد. در دوران دانشــجویی در 
جبهه ملی فعالیت داشــت و پس از دریافت پروانه وکالت در ســال ۱3۴3 فعالیت های 

اجتماعی  اش، به جامعه مدنی محدود شد. 
از جمله وکالی مبارزی بود که خواهان به رسمیت شناخته شدن استقالل قوه قضاییه بودند. 
در دوران پهلوی تنها دادگاه های نظامی صالحیت رسیدگی به پرونده ها و اتهامات سیاسی 
را داشتند و به عقیده آن ها، این دسته از پرونده ها بایستی به دادگاه های عمومی دادگسرتی 
ارجاع می شــد. الهیجی ضمن عضویت در محفل »وکالی پیشــرو« جزو بنیانگذاران 

»جمعیت حقوقدان ایران« و »جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر« بود. 
در دوران سلطنت پهلوی وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله آیت   الله طالقانی، 
دکرت شاپور بختیار، داریوش فروهر ، محمود اعتمادزاده )به آذین( و... را به عهده داشت. 
در دولت بازرگان پیشــنهاد پســت های وزارت دادگســرتی و وزارت آموزش پرورش را 
نپذیرفت و از اولنی افرادی بود که اعدام ها و دیگر اشکال نقض حقوق بشر در حکومت 
جدیــد را محکوم کرد. الهیجی به همراه ناصر کاتوزیان و حســن حبیبی و محمدجعفر 
جعفری لنگروی پیش نویس قانون اساسی را تهیه کردند. وی برای شرکت در مجلس خربگان 
بررسی قانون اساسی نام نویسی کرد اما همچون دکرت ناصر کاتوزیان رأی الزم را نیاورد.

الهیجی وکالت محمدرضا سعادتی را به عهده گرفت اما از حضور او در دادگاه ممانعت 
به عمل آمد.

در اردیبهشت ۱3۶۰ الهیجی به همراه محمدتقی دامغانی نقش اساسی در تحلیل حقوقی 
مفصل الیحه قصاص که توسط جمعیت حقوقدانان انتشار یافت داشت. در خرداد سال 
۶۰ در غیاب وی به خانه اش حمله شد و عاقبت در اسفند ماه ۱3۶۰ پس از نه ماه زندگی 
مخفیانه، در ایران مجبور به ترک کشور به ترکیه و از آن جا به فرانسه شد. در سال ۱۹۸۲، 
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الهیجی همراه با دوستانش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران را به منظور افشای کارنامه 
حقوق بشری جمهوری اسالمی تأسیس نمود. در سال ۱۹۸۴ جامعه دفاع از حقوق بشر 
به فدراسیون بنی المللی نهادهای حقوق بشر پیوست. الهیجی برای پنج دوره به عنوان 
نایب رئیس در فدراسیون انتخاب گردید و پس از آن در سال ۲۰۱3 به ریاست این سازمان 
انتخاب شد. در راستای فعالیت های حقوق بشری، الهیجی در ده ها دانشگاه و جوامع 
مدنی در اروپا و آمریکای شمایل ســخرنانی کرده، ســه کتاب و بیش تر از صد مقاله در 
مطبوعات و سایت های خارج از کشور نوشته است. در سال ۱۹۹۰، عبدالکریم الهیجی 
جایزه دیده بان حقوق بشر را برای تالش هایش در انعکاس حقوق بشر در سرتاسر دنیا، 

دریافت نمود. 

محمدرضاروحانی؛
در ســال ۱3۲۱ در ســاری به دنیا آمد. در ســال ۱3۴۰ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
پذیرفته شد. در دوران دانشجویی به فعالیت در سازمان دانشجویان حزب ایران و جبهه ی 
ملی پرداخت. در سال ۱3۴۷ پروانه وکالت گرفت و جزو بنیانگذاران گروه »وکالی جوان« 
بود که با گســرتش آن به »وکالی پیشرو« تبدیل شد. همراه با دیگر همکارانش در سال 
۱3۵۶ جمعیت حقوقدانان را تشکیل دادند. در سال ۱3۵3 برای ادامه تحصیل به پاریس 
رفت و دو ســال بعد در رشــته ی جامعه شناسی سیاسی و روابط بنی المللی فوق لیسانس 
گرفت. قبل و پس از انقالب، عالوه بر آن که مأموریت های متفاوتی در روابط بنی المللی 
از سوی جمعیت حقوقدانان به عهده او گذاشته شد، وظیفه دفاع از متهمان در دادگاه های 

ایران و انجام تحقیقات در شهرستان های گوناگون نیز به وی ارجاع شد. 
او به اعتبار مازندرانی بودن و آشنایی با شرایط محلی در مأموریت های زیر شرکت داشت: 

دفاع از دانشجویان در دادگاه های جنایی مازندران، 	 
دفاع از محصلنی و چندتن از اهایل بهشهر در دادگاه های جنحه بهشهر، 	 
اعــالم جــرم و تعقیب آمــران و عامالن قتل ونــداد ایمانی هوادار ســازمان 	 

چریک های فدایی خلق در دادسرای شاهی)قائم شهر(،
تحقیق درباره ی حمله به تظاهرات مجاهدین در شاهی و گرگان و بابل و تهیه 	 

گزارش برای جمعیت حقوقدانان، عضویت در گروه تحقیقات درباره ی قتل 
سران خلق ترکمن و قتل های گنبدکاووس.

روحانی در سال ۱3۵۶ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در دوران انقالب در پاریس به 
فعالیت  علیه سلطنت ادامه داد. در شهریور ۱3۵۸درباره قتل زن جوان شوهردار و احتمااًل 
حامله ای به نام نرگس جباری شکایتی به جمعیت حقوقدانان ایران می رسد که آن را برای 
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تحقیق و تعقیب به محمدرضا روحانی ارجاع می کنند. 
نرگــس جباری به علت ســقوط از بلندی دچار ضایعه ی مغزی و حــواس پرتی بود و از 
ســالمت عقلــی کامل برخوردار نبــود و اتهام زنای محصنه به او، واقعیت نداشــت. او 
را در ســی مرداد ۱3۵۸ دســتگری می کنند و به کمیته می برند و روز بعد اعدام می شــود. 
هنگام  اجرای »عدالت« به تهیگاه او شلیک کردند و زجرکش شد. به نظر می رسد او 
اولنی زنی است که به این اتهام به قتل رسید. فردی که با نرگس جباری مرتکب زنا شده 

بود، به علت مجرد بودن به یکصد ضربه شالق محکوم شد. 
محمدرضا روحانی در مورد پرونده ی نرگس جباری می گوید: 

در هر حال کسی حاضر به شهادت کتبی نبود. می ترسیدند. یازده نفر )سه زن و هشت 
مرد( شهادت دادند  که جزئیات را از دیگران شنیدند. کسی گواه عینی نبود. شهادت 
بر شــهادت بود مثل این که شــنیدم که چننی گفت. غالباً ســعی داشتند  که عوامل 
اجرای قتل را نام نربند. اما همگی آمر این قتل را احمد توکلی می نامیدند. گواهی 
دفن به دست نیامد. وکالت نامه امضا شده مدعیان خصوصی فاقد  گواهی صحت 
امضا بود. ناگزیر با اتکا به اطالعات مندرج در شــکایت نامه ارسایل به جمعیت 
حقوق دانان به دادســرای بهشــهر اعالم جرم کردم. و این نگرانی وجود داشت که 
مدعیان خصوصی تحت فشــار قرار گریند و مرا عزل کنند و یا از تعقیب شــکایت 

صرفنظر نمایند.
بر اســاس قواننی آن زمان قتل جرم عمومی محســوب می شد و دادستان با اطالع 
از آن ناگزیر به تعقیب و جمع آوری دالیل بود. البته چون مقتول پس از دستگریی 
در کمیته به قتل رســیده بود و در شکایت  به جمعیت حقوق دانان، احمد توکلی را 
»قاضی شرع« معرفی کرده بودند و در محل هم او را رئیس کمیته می دانستند. با 
ضمیمه کردن شکایت ارسایل خطاب به دادستان تعقیب آمر و مباشران این قتل را 
درخواست کردم. منتظر ماندم خربی نشد. وقتی برای تعقیب قتل سران خلق ترکمن 
به گنبد کاووس می رفتم در راه به سراغ »دادستان انقالب مازندران« رفتم که  آخوند 
سیه چرده الغری از اهایل مشهد بود و در باغ دکرت سنگ نرسیده به بخش هشت 
ساری در جادگاه گرگان سکونت داشت. وسط سالن خانه غصبی، پرده ای کشیده 
بود. عیال او ضمن ساکت کردن بچه، آبگوشتی آن طرف پرده به راه انداخته بود که 
بوی تند پیازش مشام دباغ ها را می آزرد. او از این قتل باخرب بود و می گفت احمد 

توکلی »قاضی شرع« نیست و به من قول تعقیب او را به اتهام جعل عنوان داد.
نمی دانم او چه کرد. پرونده در دادسرای بهشهر چه سرنوشتی یافت اما می دانم که 
من به علت تهدید دائم ناچار از  کار و خانه و خانواده چشم پوشیدم و جالی وطن 
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کردم.۱
جمعیت حقوقدانان در تاریخ بیست و نه مهر سال ۱3۵۸ علیه قاتالن نرگس جباری که 
هنگام اعدام کم تر از هیجده سال داشت به وزیر دادگسرتی اعالم جرم کرد.۲ اما چنان که 

انتظار می رفت توکلی مورد تعقیب قرار نگرفت.
محمدرضا روحانی جزو وکالیی بود که در سال ۱3۶۲ به درخواست الجوردی و به حکم 
محمدی گیالنی پروانه  وکالتش باطل شد. او در پاریس با اخذ پروانه وکالت به حمایت 
از پناهندگان ایرانی پرداخت و همراه با جبهه دمکراتیک ملی به شــورای ملی مقاومت 
پیوســت. او که رئیس کمیسیون ملیت ها در شــورای ملی مقاومت بود در خرداد ۱3۹۲ با 

استعفای از این شورا به منتقدان مجاهدین و شورای ملی مقاومت پیوست.

پرویزاوصیا؛
دکرت پرویز اوصیا در دیماه ۱3۱۵ در بابل متولد شد. تحصیالت او شامل کارشناسی حقوق 
قضایی از دانشــگاه تهران، کارشناســی ارشد از دانشــکده  حقوق لوگزامبورگ، دکرتای 
تخصصی در حقوق تطبیقی از مدرسه  مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن بود. در 
طول تحصیل در انگلستان به عضویت »انجمن دانشجویان ایرانی در انگلستان« و سپس 
کنفدراســیون دانشــجویان ایرانی درآمد. اوصیا پس از اتمام دوره ی دکرتی در ۱3۴۲، به 
تهران آمد و در بانک مرکزی به سمت »مشاور حقوقی« رئیس کل بانک استخدام شد 
و پس از چندی پروانه ی وکالت گرفت. در سال ۱3۵۱ با همکاری کارشناسان و استادان 
برجســته، الیحه قانونی پویل و بانکی کشــور را تهیه کرد. وی از ســال ۱3۵۰ به طور پاره 
وقت در دانشگاه تهران در دوره ی کارشناس ارشد حقوق ققضایی به تدریس »تجارت 
تطبیقی«  پرداخت. در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، در کمیته ی بانک مرکزی که 

برای تنظیم برنامه های جدید تشکیل شده بود، مشارکت کرد. 
اوصیا تا هنگام دستگریی مقاالت متعددی را در روزنامه آیندگان در انتقاد از رفراندوم 
جمهوری اسالمی، دادگاه های انقالب و... نوشت. پس از آزادی از زندان با نام مستعار 
»پ الف« در نشریه »الفبا« تحت عنوان »زیسنت با احساس مرگ« در مورد دستگریی 
و شــکنجه در زندان های حکومت اســالمی می نوشــت. بعد از خروج از ایران در سال 
۱3۶۸ کتاب »زندان توحیدی، قصر در بهار آزادی« را نوشت که جزو نخستنی کتاب های 

خاطرات زندان های رژیم اسالمی است. 
او در این کتاب از زندان های حکومت اســالمی در »بهار آزادی«  می گوید که در آن از 

1-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-14925
۲-روزنامه اطالعات، ۲ آبان ۱3۵۸
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وزرا و ســناتورها و  ارتشــی ها و  تا ساواکی ها و باج گری ها و حتی دانشجویان معرتض و 
چریک های فدایی و مجاهدین هم دیده می شوند. وی در سال ۱3۶۸ در سن پنجاه و سه 

سالگی در لندن درگذشت.  

سیدمحمدرضاجالیلنائینی؛ 
در ســال ۱۲۹۵ در ناینی به دنیا آمد. در ســال ۱3۱3 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
شــد و در ســال ۱3۱۸ در سمت قاضی به استخدام دادگسرتی درآمد. در پی اشغال ایران 
به دست متفقنی در شهریور ۱3۲۰ از خدمت قضایی استعفا داد و در ۱3۲۱ پروانه   وکالت 

دادگسرتی اخذ کرد. 
جــالیل نائینی خاطرات خود را از غائله  آذربایجان و دخالت  شــوروی در آن در ۱3۲۴، 
جنبش ملی کردن صنعت نفت و تأسیس  جبهه  ملی اول در ۱3۲۸، حمله به دفرت روزنامه  
»باخــرت امروز« در کودتای بیســت و هشــتم  مــرداد  ۱33۲، مکاتبات خــود با مصدق، 
فعالیت هایش  برای نجات جان دکرت حســنی فاطمی از خطر اعــدام، مراجعات خود به  
مهنــدس مهدی بازرگان برای انتقال بدون خونریزی قــدرت در بهمن  ۱3۵۷ و چندین 

خاطره  ارزشمند مشابه را طی ده ها مقاله در ماهنامه  حافظ نوشته است. 
بعد از کودتای بیست و هشتم مرداد ۱33۲ میلی به فعالیت های سیاسی نشان نداد و به  کار 
وکالت برگشت و پس از چندی عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگسرتی و سرانجام به 
ریاست آن برگزیده شد. در سال ۱3۵3 پس از تشکیل حزب رستاخیز، وی به عنوان سناتور 
انتخابی تهران وارد مجلس سنای ایران شد. در ماه های آخر نظام پادشاهی، وی چند نطق 
آتشنی ایراد کرد و یک فراکسیون قدرتمند در میان پریان با تجربه پدید آورد. وی در دوران 
نخســت وزیری جعفر شریف امامی، در نطقی برای نخستنی بار نام ساواک را برد و این 
سازمان را عامل تباهی نظام و لطمه زدن به کشور نامید و خواهان دستگریی و محاکمه 

تیمسار نعمت الله نصریی رئیس ساواک شد. 
با این همه، وی پس از پریوزی  انقالب ۱3۵۷، مدتی گرفتار و محبوس  بود و سرانجام آزاد 
شد و سی سال دیگر را به دور از حرفه وکالت در ایران زیست و در یازدهم فروردین ۱3۸۹ 

درگذشت. از وی تالیفات و ترجمه های بسیار بجا مانده است. 

هادیاسماعیلزاده؛
متولد ۱3۱۹ فارغ التحصیل رشته حقوق از فرانسه بود. در سال ۱3۵۵ به ایران بازگشت و 
به تدریس علم حقوق در دانشگاه های ایران همت گماشت. تدریس وی در دانشگاه ها 
از سال ۱3۵۶ تا انقالب فرهنگی ادامه داشت. یکی از بنیانگذاران »وکالی پیشرو« بود 
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و نقش اساسی در برپایی و برگزاری جلسات آن در رستوران آبان داشت. در سال ۱3۶۱ 
به دلیل عضویت در جمعیت حقوقدانان ایران، بازداشت شد و پس از تحمل شکنجه  و 
آزار و اذیت بســیار، شش ســال را در زندان های اوین و قزلحصار و گوهردشت گذراند. 
در تریماه ۱3۹3 پس از آن که در شــعبه ۱۵دادگاه انقالب، به ریاســت قاضی صلواتی، به 
چهار ســال زندان و دو ســال محرومیت از وکالت محکوم شد در نامه  ی سرگشاده ای به 

صادق الریجانی رئیس قوه قضاییه نوشت: 
پس از آزادی از زندان، به امر تدریس در دانشگاه ها و در کنار آن به مسئله مهم تدوین 
قوانــنی تخصصی در حوزه های مختلف پرداختم )از جمله تهیه پیش نویس الیحه 
دیوان محاسبات و پیش نویس دوالیحه خصوصی سازی برای سازمان برنامه و بودجه 
و تهیه پیش نویس الیحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت در نگارش 
اسرتاتژی توسعه صنعتی کشور و...( تا این که پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر، 
در اولنی مالقات با مأموران امنیتی در مؤسسه عایل بانکداری متوجه شدم که آن ها 
درخواست کناره گریی من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.

محرومیت از تدریس در دانشگاه های مؤسسه عایل بانکداری، دانشگاه آزاد بوشهر 
و بم و باالخره دانشکده علمی- کاربردی کانون وکال از جمله وعده های مأموران 
امنیتی به دلیل عدم تمکنی از خواسته های شان  بود که یکی پس از دیگری اتفاق 
افتاد. در آخرین مالقات با مأموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن 
اعالم برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا 
دهم که پس از رد درخواستشان عالوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز 
با گزارش نهادهای امنیتی در شــعبه 3 بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتًا 
در تاریــخ ده خرداد  ۱3۹3 در شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب به ریاســت آقای صلواتی 
مورد رســیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ 
هیجده خرداد ۱3۹3 به دعوت آقای صلواتی به اتفاق وکالی محرتمم به شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب مراجعه کردم. در کمال ناباوری و حریت، شاهد درخواستی از سوی 
آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور 
وکالی من اعالم داشتند که »نظر من حبس است اما پیشنهاد می کنم شما بروید و 
با کارشناسان وزارت اطالعات مذاکره کنید.« و ادامه دادند، »مگر مسئله شما این 

نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید«. 
بی تردید می دانستم که آن چه از من خواهند خواست، خالف عقیده من خواهد بود. 
همان جا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پریمرد هفتاد و چهار ساله و 
بعد از آن چه بر من تاکنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی فوت وقت پاسخ 
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دادم: »هرگز، هرگز« 
جالب آن که زمان انشــای رأی اینجانب، هیجده خرداد ۱3۹3 و زمان ابالغ آن به 
وکالیم دوم تری ۱3۹۴ و جالب تر آن که زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی 
هیجــده خــرداد ۱3۹3 بــود. از زمان تاریخ ابالغ حکم تا این لحظــه که نامه را با 
نهایــت درد و تأســف و البتــه حریت می نگارم، دچار تردید بودم که به راســتی در 
چننی شرایطی چه باید کرد؟... به لطِف حکومت مداران خانواده و فرزندانم را در 
شــش ســال حبس ســال های ۱3۶۱ تا ۶۸ از دست دادم و شــغل و وکالت و حتی 
حداقل درآمد برای گذراندن زندگی ام را به لطف مقامات امنیتی در سال های اخری 
واگذاشــتم و گذشتم. اما همواره تالش کردم یک انسان آزاد بمانم و تاکنون تاوان 
و هزینه سختی پرداخته ام و اکنون در هفتاد و چهار سالگی خانه نشنی و تنهای تنها 
شــده ام و به تنها داراییم می اندیشــم که همانا آرمان پر ارزش سال های زندگی من 
است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته ام و آن تحقق »عدالت« 
است که متأسفانه در چننی روزگاری و شرایطی و در چننی دادگاه هایی آن را نیز در 

خطر  می بینم.
من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری های متعددی دارم که هر لحظه 
امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی توانم بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها 

از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازم.۱

هادی اسماعیل زاده که پیش از انقالب ایران از حقوق متهمانی با انواع اتهام ها از جمله 
اتهام های سیاسی دفاع کرده بود، پس از انقالب رئیس گروه حقوق دانشکده علوم بانکی 
شد، اما به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر از این کار بر کنار شد. وی همچننی از 
تدریس در دانشکده های دیگری از جمله در شهرهای بم، بوشهر، دانشگاه آزاد و دانشکده 

علمی کاربردی منع شد.
آخریــن وکالتی که او به عهده داشــت وکالت یاران ایــران و هموطنان بهایی بود. هادی 

اسماعیل زاده هفتم اسفند ۱3۹۴ درگذشت. 

اسداللهمبشری؛
در ســال  ۱۲۸۸در تهران به دنیا آمد. دانش آموخته ی دانشکده حقوق دانشــگاه تهران و 

دارنده ی مدرک دکرتا از فرانسه بود. 
در دهه ی بیست، سمت دادستان شهرهای شریاز و اصفهان را داشت. در دولت ملی دکرت 

https://iranglobal.info/node/36077   ۱-وبالگ وکالی ملت
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مصدق، مستشار دیوان عایل کشور و مدیرکل دادگسرتی شد. پس از کودتای بیست و هشت 
مرداد ۱33۲برای مدتی تحت تعقیب حکومت نظامی بود و زندانی شد.

در سال ۱3۴۰ و به هنگام وزارت الموتی در دولت دکرت امینی به ریاست بازرسی کل کشور 
رسید و چند تن از افراد با نفوذ در کشور چون سپهبد علوی رئیس شهربانی، ضرغام وزیر 
دارایی، ابتهاج رئیس ســازمان برنامه و ســهیلی نخست وزیر سابق را به دادگاه کشیده و 

برخی از آنان را به زندان انداخت. در سال ۱3۴۲ مجبور به بازنشستگی زود هنگام شد.
پس از انقالب به سمت نخستنی وزیر دادگسرتی پس از سقوط پادشاهی در کشور رسید. 

پس از چند ماه استعفا کرده و تنها به فعالیت های فرهنگی پرداخت.

پس از آن که خمینی حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل انتقاد آن ها از الیحه ضد انسانی 
قصاص صادر کرد، اسدالله مبشری به زندگی مخفی روی آورد. اما پس از یک ماه زندگی 
در خانه دوستان و آشنایان خسته شد و به خانه اش بازگشت. نیمه شب مأموران الجوردی 
دادستان انقالب تهران به خانه اش ریختند و اولنی وزیر دادگسرتی جمهوری اسالمی در 
ماه رمضان و هوای گرم چله تابســتان در ســلول بســته زندان اوین محبوس شد. بدنبال 
این دستگریی، عد ه ای از حقوقدانان کتاب های متعدد تالیف و ترجمه مبشری که عالوه 
بر کتب حقوقی چند کتاب در امور اسالمی، مانند راه محمد، ترجمه نهج البالغه و... از 
آن شمار بودند، نزد خمینی بردند و احتمااًل او دستور آزادی وی را داد. سرانجام در سال 

۱3۶۹ و پس از  گذراندن دوره ی سخت بیماری درگذشت.

مصطفیرحیمی؛ 
در سال ۱3۰۵ در ناینی اصفهان به دنیا آمد. در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل 
کرد و در سال ۱33۷ به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن دوره دکرتی حقوق را گذراند 
و در بازگشت به تهران وارد دادگسرتی شد. در سال های دهه چهل به ترجمه پرداخت، و 
مدتی در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات غرب اشتغال داشت. شهرت عمومی مصطفی 
رحیمی به ســبب نامه سرگشــاده ای است که در بیســت و پنج دیماه ۱3۵۷ کمی پیش از 
پریوزی انقالب به روح الله خمینی نوشت با عنوان »چرا با جمهوری اسالمی مخالفم؟«. 
او در آن نامه از دموکراسی و جمهوریت با توضیحات علمی، دفاع جانانه ای کرد و هشدار 
داد که چگونه ایران به راحتی ممکن است از دام یک دیکتاتوری سکوالر برهد و به دام 
یک استبداد دینی بیفتد. رحیمی در همان مقاله معتقد بود که هرگونه پیشوند و پسوندی 
که به »جمهوری« اضافه شــود، آن را از مفهوم و مســری اصلی خود خارج می کند و به 

بریاهه می کشاند.
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بعدهــا در آســتانه برگزاری همه پرســی قانون اساســی ایــران کتاب »اصــول حکومت 
جمهوری« را منتشــر کرد که درباره ی اســاس جمهوری به معنای مطلق آن بود. سه سال 
بعد از نگارش نامه اش خطاب به خمینی در روزنامه ی آیندگان، به علت نوشنت متنی به 
اسم »عصرانه حکومت قانون« در سال ۱3۶۰ بیش از سه ماه بازداشت شد. وی در مرداد 

۱3۸۱ درگذشت.
مصطفی رحیمی از نویسندگان و مرتجمان بنام ایران بود که در آگاهی بخشی بر مشتاقان 

درک و فهم فلسفه و علوم انسانی نقشی بسیار پر اهمیت داشت.
آثار او شامل بیست و دو ترجمه، هفت تألیف، سه داستان، چهار نمایشنامه، هفت مجموعه 
مقاالت و یک مجموعه شعر است. ترجمه های آثار برشت و کامو و سارتر به وسیله او از 

بهرتین ترجمه های آثار آنان به زبان فارسی است.

امریناصرکاتوزیان؛ 
در سال ۱3۱۰ در تهران به دنیا آمد. پدر وی ابوالفضل کاتوزیان و عمویش وکیل دادگسرتی 
و حقوقدان بودند. کاتوزیان تحصیالت ابتدایی را در دبستان اقبال و دوران متوسطه را در 
دبریستان علمیه گذراند. سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. 
وی در ســال ۱33۱ موفق به اخذ کارشناســی با درجه بسیار خوب گردید. در سال ۱33۹ 
بــا دفاع از رســاله ی دکــرتای خود با عنــوان »وصیت درحقوق مدنی ایــران« و نظریه 
ابتکاری خویش با نام »شــخصیت حقوقی ترکه«؛ موفق به اخذ عنوان دکرتای حقوق 
گردید. کاتوزیان نخستنی دانشجوی ایرانی است که موفق به اخذ مدرک دکرتای حقوق 

در ایران و دانشگاه تهران شد.
سال ۱3۵۱ از دانشگاه تهران به مرتبه استاد تمام با پایه یک استادی نایل شد. سال ۱3۵۸ 
وی به ســمت سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاســی منصوب شد؛ و دراین مدت: 
بازسازی و انتشار مجله دانشکده، تجدید نظر در برنامه دانشکده و همگامی با تحوالت 
اجتماعی، و نقد الیحه قصاص از کارهای عمده وی بود. ســرانجام در جریان انقالب 
فرهنگی و اعالم تعطیل شدن دانشگاه تهران از سمت خود در سرپرستی دانشکده حقوق 
استعفا داد. وی با شروع انقالب فرهنگی یازده سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد 

تا آنکه مجدداً از وی دعوت به همکاری به عمل آمد.

او در روزهای سیاه پس از خرداد ۱3۶۰ احتمال بازداشت خود را می داد و چند ماهی را 
در حالت آوارگی و زندگی نیمه مخفی گذراند. وی در کتاب خاطرات خود »زندگی من« 

در این باره می نویسد: 
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بازجو از همســرم خواســته بود که پس از مراجعت از سفر، مرا به  کمیته بربد. ما به 
همراه دوستی به مشهد رفتیم، و پس از بازگشت دوراِن آوارگی من آغاز شد. پس از 
آن تهدید و احضار، دیگر جرأت رفت و آمد علنی به خانه  ام را نداشتم. گاه روزها 
آواره و بی هدف در خیابان  ها پرســه می زدم، گاه به دانشــکده می  آمدم تا اگر قصد 
توقیف مرا دارند، این امر در حریم خانه ی دوم من، یعنی دانشــگاه صورت پذیرد. 
هفته ها در خانه ی دوستان پنهان می  شدم و مهاجر به تمام معنی بودم. گاهی هم چند 

روز در خانه پنهان می شدم. نزدیک به یک  سال در این رنج و تنهایی گذشت.
او می نویسد:  

روزی که دفرتم را در دانشکده  ی حقوق ترک می  کردم، گویی دنیا را ترک می  کنم، 
چــون دنیای خــود را بر پایه ی تعلیم و تحقیــق نهاده بودم و اکنون بــه خواری از 
آزمایشگاه آن دنیا بریونم می کردند، درحالیکه گناهم تنها ستیز با ظلم و طرفداری از 

حق بود... به خانه رفتم و تا چند سال بعد قدم به دانشگاه نگذاردم.
درد و رنج اســتاد ممتاز حقوق به تنگناهای اقتصــادی و تهدیدهای امنیتی و اخراج از 
دانشــگاه و لغو پروانه ی وکالت وی محدود نبود. او می گوید در تنهایی و ناامنی ســال 
نخست، »حتی بسیاری از خویشانم جرأت نزدیک شدن به من را نداشتند. طاعون سیاسی 

گرفته بودم و باید در عزلت می ماندم.«

کاتوزیان پنجاه و هفت جلد کتاب تألیف کرده است، که اکثر آن ها کتب آموزشی دانشگاهی 
هستند. او همچننی در نوشنت و تدوین پیش نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران شرکت داشت و با آن که از سوی گروه های زیادی حمایت شده بود نتوانست وارد 

مجلس خربگان قانون اساسی شود و از مفاد پیش نویس قانون اساسی دفاع کند. 
ناصر کاتوزیان هیچگاه پیشنهاد مناصب سیاسی و حکومتی مانند وزارت علوم، وزارت 
دادگسرتی، عضویت در شورای نگهبان را نپذیرفت. و در دوران انقالب با قانون قصاص، 
اعدام مجرمان زیر هیجده سال و نقض حقوق بشر مخالفت کرد. وی روز یازدهم شهریور 

۱3۹3 در تهران در سن هششتاد و سه سالگی درگذشت.

جوادصدر؛
در بهمن ۱۲۹۱ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱3۱۱ وارد دانشکده حقوق شد و پس از اخذ 
لیسانس حقوق برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد. پس از بازگشت در وزارت کشور و 
بعد از شهریور ۱3۲۰ در وزارت امور خارجه استخدام شد. در سال ۱33۷ معاونت وزارت 

خارجه را به عهده داشت و سپس به سفارت ایران در ژاپن منصوب شد. 
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در کابینه حسنعلی منصور عهده دار پست وزارت کشور گردید که به دنبال ترور منصور، همنی 
مسئولیت را در ابتدای تشکیل کابینه امریعباس هویدا عهده دار بود ویل پس از چندی، 
مسئولیت وزارت دادگسرتی به وی محول شد. وی سال ۱3۵۰ از وزارت کنار گذاشته شد. 
جواد صدر پس از بازنشستگی با تأسیس یک دفرت حقوقی به وکالت پرداخت. وی ده 
روز بعد از پریوزی انقالب در حایل که همچنان رئیس هیأت مدیره شرکت حفاری »سد 
ایران« بود، دســتگری شد. گفته می شــود وی قرار بود اعدام شود که با دخالت و کفالت 

عبدالکریم الهیجی از اعدام نجات یافت. 
جواد صدر برای دومنی بار در مرداد ســال ۱3۵۹ به اتفاق همســرش دستگری و در خرداد 

۱3۶۰ آزاد شد. وی در سال ۱3۷۹در تهران درگذشت.

سریوسآموزگار؛
در ســال ۱3۱3 در بابــل بــه دنیا آمــد. دوران ابتدایی و متوســطه را در خــوی گذراند و 
از دبریستان رازی این شهر به اخذ دیپلم نایل گشت. وی دارای دکرتای اقتصاد و حقوق 

از انگلستان است و پیش از انقالب استاد دانشگاه بود. 
در  کنــار نــگارش مقاالت فراوان سیاســی و اقتصادی در روزنامه ها و نشــریات متعدد، 
در زمینه ادبیات نیز نویســنده پرکاری است و بیســت و شش داستان بلند، دو اپرا، شش 
نمایشنامه و نزدیک به صد داستان کوتاه و بیش از هزار نمایشنامه رادیویی نوشته است. 
سریوس آموزگار وزیر اطالعات و جهانگردی در کابینه شاپور بختیار بود و پس از انقالب 

سال ها در زندان بود. او هم اکنون ساکن پاریس است. 

کریمسنجابی؛
در ۱۲۸3 خورشیدی در کرمانشاه متولد شد. در سال ۱3۰۰ به تهران آمد و در مدرسه عایل 
علوم سیاسی ثبت نام کرد. پس از دریافت دیپلم عایل، به مدرسه عایل حقوق رفت و در 
سال ۱3۰۷با نخستنی گروه محصالن اعزامی به اروپا، راهی پاریس شد و موفق به دریافت 

دکرتای دولتی حقوق عمومی از دانشگاه پاریس شد.
پس از بازگشت به ایران در سال ۱3۱3 به سمت دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
و اقتصادی دانشگاه تهران منصوب شد. پس از پنج سال که به درجه استاد تمام رسید، به 
استخدام وزارت فرهنگ درآمد و سپس در فاصله سال های ۱3۲3 تا ۲۵رئیس دانشکده 
حقوق شد. سنجابی از بنیانگذاران حزب میهن بود و بعدها به حزب ایران پیوست و در 
سال ۱3۲۵ حزب ایران با حزب توده ائتالف کرد. در تحصن مقابل دربار بر سر انتخابات 
مجلس شانزدهم با مصدق همراه بود و از آن پس به عضویت جبهه ملی ایران درآمد. وی 
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مدت کوتاهی به سمت وزارت فرهنگ در دولت مصدق رسید. 
در خرداد ۱33۱در دعوای میان ایران و انگلستان در بحران شرکت نفت انگلیس و ایران، 
ایران، ســنجابی را به عنوان قاضی اختصاصی خود در این پرونده به دیوان دادگســرتی 

بنی المللی معرفی کرد. 
او پس از  کودتای بیست و هشت مرداد حدود نوزده ماه مخفی بود و در نهایت با توجه 
به موقعیت بنی المللی و با شفاعت حشمت الدوله واالتبار آزاد شد و به دانشگاه بازگشت 

و تا سال ۱33۸ فعالیت سیاسی نداشت. 
در آبــان ۱3۵۷ در جریــان ســفر خــود بــه کانــادا برای شــرکت در اجــالس بنی المللی 
سوسیالیســت ها به پاریس رفت و با خمینی دیدار کرد. در پایان این دیدار سنجابی طی 
بیانیه ای سه ماده ای پایان رژیم سلطنتی، مراجعه به آراء مردم و لزوم برقراری دموکراسی بر 

اساس موازین اسالم و دموکراسی و استقالل را اعالم کرد.
پس از انقالب به مدت پنجاه و پنج روز، وزیر امور خارجه در دولت موقت بود اما به دلیل 

مشکالت فراوان استعفا داد.
پس از اعالم ارتداد جبهه ملی توسط خمینی و دستگریی اعضای جبهه ملی سنجابی 
به مدت چهارده ماه مخفی بود و سرانجام از راه کردستان به ترکیه و از آنجا به پاریس و 
به ایاالت متحده آمریکا رفت. وی در تریماه ۱3۷۴در سن نود و یک سالگی در آمریکا 

درگذشت. 

اصغرپارسا؛ 
در ســال ۱۲۹۴در خوی به دنیا آمد. ســال ۱3۱3به تهران رفت و پس از پایان دبریســتان، 
مشغول به تحصیل در رشته  حقوق سیاسی دانشگاه تهران شد. پس از پایان تحصیالت 
در ســــال ۱3۲۰، دوران خدمــت خــود را در وزارت امور خارجه آغاز کرد. برای ارســال 
دادخواســت ایران به دادگاه الهه در مورد اختالف های نفتی ایران و انگلســتان با علی 
شــایگان همکاری کرد. در آغاز جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایران و انتخاب دکرت 
محمد مصدق به عنوان نخســت وزیر، از فعالیت های خود در وزارت امور خارجه استعفا 
داد و به عنوان نماینده مجلس شــورای ملی از زادگاه خود انتخاب شــد. در مجلس نیز 
به عنوان سخنگوی فراکسیون جبهه ملی انتخاب شد. در جریان کودتای بیست و هشت 

مرداد ۱33۲در شهرستان خوی دستگری و به تهران فرستاده شد. 

بعد از انقالب از مخالفنی شرکت جبهه ملی در حکومت بود. در اردیبهشت ۱3۵۸چند 
روز پس از استعفای دکرت سنجابی از وزارت خارجه، دوباره به جبهه ملی پیوست. پس از 
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صدور فتوای ارتداد جبهه ملی توسط خمینی در بیست و پنج خرداد ۱3۶۰ پارسا نزدیک 
به یک سال و نیم مخفیانه زندگی کرد تا سرانجام در اواسط سال ۱3۶۱ دستگری شد. از 
آن جایی که کسی از دستگریی او اطالع نداشت، دو سال بدون مالقات در زندان بسر برد. 

وی در بهمن ۱3۸۵ درگذشت. 

محسنپزشکپور؛ 
در ســال ۱3۰۶ در تهران به دنیا آمد. حقوقدان و وکیل دادگســرتی بود، همراه با داریوش 
فروهر در سال ۱3۲۷ حزب ملت ایران را تشکیل داد. در سال ۱33۰ از حزب ملت ایران 
که طرفدار جبهه ملی بود جدا شــد و حزب پان ایرانیســت را به طرفداری از ســلطنت 
تشکیل داد. در سال ۱3۴۶ وارد بیست و دومنی دوره مجلس شورای ملی ایران شد. نطق 
پزشکپور در مجلس شورای ملی در سال ۱3۴۹ و در مخالفت با الیحه جدایی بحرین از 
ایران معروف است. وی از سال ۱3۴۷ چندین دوره عضو هیأت مدیره کانون وکال بود. 
وی پس از اعدام محمدرضا عاملی تهرانی یکی از اعضای ارشد حزب پان ایرانیست در 

سال ۱3۵۸، از  کشور خارج شد. 
پزشــکپور در ســال ۱3۷۰ به ایران بازگشــت و تــالش کرد فعالیت های خــود را به طور 
غریرسمی از سر گرید. اما موفق نبود و در سال ۱3۸۴ فعالیت کنگره دهم این حزب نیز با 
یورش نریوهای امنیتی ناکام ماند و در پی آن تعدادی از اعضا بازداشت و پس از محاکمه 

با حبس های طویل المدت روبه رو شدند. وی در سال ۱3۸۹ در تهران درگذشت. 

سعیدیغمایی؛
در سال ۱33۴ در خانواده ای با فرهنگ و مرفه در خور و بیابانک به دنیا آمد. تحصیالت 
خود را تا لیســانس حقوق قضایی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد. پس از 
دریافــت پروانه وکالت، تالش  زیادی برای آبادانی زادگاهش داشــت. پس از ســرکوب 
خوننی خرداد ۱3۶۰ دو بار زندانی شــد. بار اول زندانش کوتاه مدت بود ویل بار دوم به 
خانه ای که در آن به دیدار دوستی رفته بود، حمله شد و او را هم دستگری کردند و این وکیِل 
آزاده یک دهه شرایطی بسیار سختی را در زندان گذراند و پروانه وکالتش نیز باطل شد. 

او بعد از آزادی از زندان چون خود پروانه وکالت نداشت، پرونده هایش را به دفرت سایر 
وکال برده و به کمک آنان کار مردم نیازمند را به پیش می برد. 

وی بر اثر نامالیماتی که کشید به بیماری عصبی سخت و العالِج » ای ال اس« مبتال 
شــد و بیش از یک دهه با این بیماری مبارزه کرد ویل ســرانجام در دوم دیماه ۱3۹۵ در 

بیمارستان به کما رفت و درگذشت. 
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عزیزماملی؛
عزیز ماملی در سال ۱3۲۹ در مهاباد متولد شد. قبل از انقالب، در تهران وکیل دادگسرتی 
بود. در جریان انقالب ضد ســلطنتی شــرکت فعال داشت و کار وکالت را کنار گذاشت. 
پیش از انقالب به عضویت حزب دمکرات کردستان درآمد و در سال ۱3۵۸ جزو هیأت 
کرد در مذاکره با نمایندگان دولت بود. سال ۱3۵۹ ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد و 
به عنوان نماینده حزب دموکرات در پاریس مستقر شد. وی مشاور  کمیته مرکزی و سپس 
عضو کمیته مرکزی و مشاور عبدالرحمن قاسملو دبریکل حزب دمکرات بود. در سال ۱3۶3 

از فعالیت های حزبی کنار    کشید.   

منافعماری؛
در شهر خوی به دنیا آمد و در رشته حقوق دانشگاه ملی فارغ التحصیل شد و به عضویت 
کانــون وکال درآمــد. پس از انقالب به فعالیت های خود در قالب هواداری از ســازمان 
چریک های فدایی خلق ادامه داد و ســپس به ســازمان فداییان خلق اکثریت پیوست و 
با افزایش ســرکوب در دهه ی ۶۰ از کشــور خارج شد و در اسلو پایتخت نروژ ساکن شد.  
هم اکنــون نیز در ســازمان فداییان خلق اکثریت و حزب چــپ عضویت دارد. این وکیل 

دادگسرتی در تابستان ۱3۶۷دو برادر کوچکرت خود را به فاصله یک ماه از دست داد. 
احمد عماری در مرداد  ۱3۶۷ در عملیات »فروغ جاویدان« مجاهدین کشته شد و مهدی  
عماری که در ارتباط با فداییان اکثریت دستگری شده بود در شهریور ۱3۶۷ در اوین اعدام شد. 

حمیدصبی؛
حمید صبی در سال ۱3۲۶ در تهران به دنیا آمد. پدر وی موسی صبی یکی از وکالی به نام 
ایران بود که کتاب های متعددی را نیز به رشته ی تحریر درآورد. حمید صبی که عضو کانون 
وکالی دادگسرتی و انجمن کلیمیان ایران بود تالش  زیادی کرد تا مانع اعدام حبیب  الله 
القانیان رئیس این انجمن شود اما موفقیتی نیافت. در پی افزایش آزار و اذیت یهودیان 
ایرانی از کشــور خارج شــد و در لندن به وکالت پرداخت. او  یکی از وکالی بنی المللی 

سرشناس است که در برپایی »ایران تریبونال« در لندن و الهه نقش داشت. 

سرنوشتاعضایانجمنحقوقدانانمسلمان
نادر رفیعی نژاد  که نفر اصلی انجمن بود بعدها در مقام گرداننده ی دستگاه قضایی فرقه 
رجوی در عراق نقش مهمی در سرکوب،  شکنجه و سربه نیست کردن ناراضیان داشت. او 

در آذر ۱3۸۸ در عراق درگذشت.
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از دیگر اعضای انجمن حقوقدانان مسلمان می توان به منیژه حبشی، احمدعلی عرفانی، 
سیدحسن سیاهپوش، علی پرهیز، نظام مریمحمدی و ابوالقاسم رضوانی اشاره کرد. این 
افراد جملگی پس از  ســرکوب خوننی سی خرداد تحت تعقیب قرار گرفتند و مجبور به 

ترک ایران شدند. 
ســنابرق زاهدی تحصیالت خود را در حوزه ی علمیه قم پی گرفت و ســپس در رشته ی 
حقوق تحصیل کرد. در سال ۱3۵3 دستگری شد و پس از همکاری در بازجویی و لو دادن 
غالمحسنی کرباسچی و... و همچننی دفاع از انقالب سفید شاه و مردم در دادگاه نظامی، 

آزاد شد. همسر وی در عملیات فروغ جاویدان کشته شد. 
وی پس از جدایی هدایت  الله متنی دفرتی از شــورای ملی مقاومت مســئولیت کمیسیون 
تشریفاتی و صوری قضایی شورای ملی مقاومت را به عهده گرفت. این کمیسیون طی دو 
دهه گذشته هیچ  بیالن مثبتی ارائه نکرده و تنها چند مورد پاپوش دوزی برای منتقدین فرقه 

رجوی داشته و گاه بنا به نیاز رجوی اطالعیه هایی صادر کرده است. 

منیژه حبشی حقوقدان در حایل که دو فرزندش در ایران باقی مانده بودند مجبور به ترک 
میهن شد. بهزاد برادر کوچکرت او نیز توسط رژیم در سال ۱3۶۰ به قتل رسید. 

احمدعلی عرفانی تحصیلکرده رشته حقوق قضایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نامش 
در میان پنجاه و هفت وکیل دادگسرتی بود که به حکم محمدی گیالنی پروانه وکالت شان 

توسط دادگاه انقالب اسالمی لغو شد. 

سیدحســن سیاهپوش وکیل دادگسرتی چند ســایل با مجاهدین ماند و سرانجام پس از 
جدایی از آنان تالش کرد به دنیای وکالت در آلمان وارد شود. 

علی پرهیز وکیل دادگسرتی در سال ۱3۶۰ مورد تعقیب حکومت قرار گرفت اما در زمان 
حمله نریوهای کمیته انقالب اسالمی در منزل نبود و مأموران کمیته همسر او منری مرتضوی 

را که فعالیت سیاسی نداشت به همراه دخرت خردسال شان دستگری کردند.
 منری مرتضوی را پنج سال در زندان و تحت شکنجه و آزار به صورت گروگان نگه داشتند. 

کودک او را بعد از چندی به پدر بزرگ و مادر بزرگش تحویل دادند.  
علی پرهیز پس از خروج از ایران، سال ها با مجاهدین همکاری می کرد اما از این سازمان 

کناره گرفت و در آوریل ۲۰۰۹ در آلمان درگذشت. 
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نظام مریمحمدی در اوایل سال ۱3۶۰ دستگری شد و پس از آزادی به مجاهدین در عراق 
پیوست. احتمااًل در آلبانی به سر می برد.  

ابوالقاســم رضوانی متولد ۱33۰ در ســال ۱3۶۴ به مجاهدین در عراق پیوست و در سال 
۱3۹۲ درگذشت. 



شریین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، در شهریور ۱3۹۰ فهرستی چهل و دو  نفره از وکالی 
ایرانی را که پس از انتخابات سال ۱3۸۸ با تهدید، آزار و  اذیت، بازداشت یا محکومیت به 
زندان روبه رو بودند انتشار داد و اعالم کرد که کانون وکالی مرکز به وظایف صنفی خود 
در قبال اعضایش عمل نکرده است. شریین عبادی، در باره ی سکوت کانون وکال گفت: 
»در دو سال اخری، با وجود این که شمار زیادی از وکال به دلیل حرفه شان با مشکل روبه رو 
شــده اند، اما هیچ نهادی از آن ها حمایت نمی کند. در حایل که یکی از وظایف اصلی 
کانون، نظارت بر عملکرد وکال و حمایت قانونی از آن هاست.« ۱پیش از او عبدالکریم 

الهیجی در مورد سکوت کانون وکال و رئیس آن افتخارجهرمی گفته بود: 
آقــای رئیــس کانون وکال کارآموز من بود. ســی ســال پیش ایشــان آمــد به اصرار 
می خواست که من سرپرستش بشوم. فقط به اعتبار فضل حقوقی من نبود. خودش 
می داند. چطور ایشــان وکیل آقای کرباســچی شــد، ویل وکیل آقای زرافشان نشد. 
چطور اون فریادهایی که در محاکمه کرباسچی زد، در محاکمه زرافشان و عبادی و 
رهامی نزد. چرا کانون وکال ســکوت کرده در مورد وکالی دادگسرتی؟ چرا کانون 
وکال در قبال توهینی که برادر زن اکرب هاشمی رفسنجانی در روزهای اخری به حیثیت 

1-rz.stichtingrz.co/35786

سرکوبوکالیمستقل
ازدهههفتادتاپایاندههنودوسکوتکانونوکال
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شغلی وکالی عدلیه کرده سکوت کرده؟ ۱
شــریین عبادی در مورد شــرایطی که منجر به »عدم اســتقالل کانون وکال« شد چننی 

گفت: 
دستور بازگشایی کانون وکال پس از پاکسازی بسیاری از وکال صورت گرفت. بعد 
از آن، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسرتی را تصویب کردند که به موجب آن 

عماًل استقالل از کانون گرفته شد.
در فهرســتی که شــریین عبادی منتشــر کرد، نام وکالیی که پس از انتخابات سال ۱3۸۸ 

بازداشت و یا مورد محاکمه قرار گرفتند، به قرار زیر است:
فرامرز عبدالله نژاد، اردشری امریارجمند، شهرانگیز ابوطالبی کهنه شهری، خلیل بهرامیان، 
محمدعلی دادخواه، مصطفی دانشــجو، امری اســالمی، مائده قــادری، مریم قنربی، رزا 
قراچورلــو، مریم کیان ارثی، مریم کرباســی، آرش کیخســروی، جاوید هوتن کیان، محمد 
مصطفایی، فروغ مریزایی، مهدی معتمدی مهر، حسن سرچاهی، سارا صباغیان، مصطفی 
شــعبانی، قاسم شعله سعدی، محمد سیف زاده، شــادی صدر، نسرین ستوده، عبدالفتاح 
سلطانی، فاطمه تمیمی، محمد اولیایی فر، فرشید یداللهی، کامبیز نوروزی، دکرت وحید احمد 

فخرالدین، باقر فرهادی و محمدرضا رزاقی.
همچنــنی وکالیی کــه مــورد آزار و اذیت قرار گرفتند عبارتند از: شــریین عبادی، محمد 
مصطفایی، عبدالفتاح ســلطانی، دکرت هادی اســماعیل زاده، محمد شــریف، هوشنگ 
پوربابایــی، بهاره دوللو، غالم حســنی رئیســیان، نســیم غنــوی، منیژه محمدی و شــهره 

اسفندیارپور. ۲
عبدالکریم الهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بنی المللی جوامع حقوق بشر که پیش از 
انقالب در ایران به وکالت مشغول بوده، اصواًل کانون وکالی پیش از انقالب را با کانون 

وکالی بعد از انقالب، قابل مقایسه نمی داند: 
در رژیم گذشته کانون وکال واقعاً مستقل بود و توسط هیأت مدیره ای که هر دو سال 
یک بار از طرف وکال انتخاب می شد، اداره می شد. انتخابات صد در صد آزاد بود 
و دولت و ساواک هیچگونه دخالتی در آن نداشتند. خیلی از مواقع وکالیی که از 

نظر سیاسی موافق حکومت نبودند، نه تنها کاندیدا که انتخاب هم می شدند.
الهیجی در مورد مصونیت وکالی دادگسرتی در دوران قبل از انقالب می گوید: 

وکال هرگز به مناسبت پرونده های شان  تحت تعقیب قرار نگرفتند و مصونیت حرفه ای 
داشتند. دولت هیچ گونه فشاری به کانون وارد نمی کرد که پروانه وکیلی را لغو کند، در 

1-asre-nou.net/1381/azar/2/m-vokala.html
2-rz.stichtingrz.co/35786
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حایل که پروانه وکالت ده ها وکیل دادگسرتی از جمله خودم بعد از انقالب باطل شد.۱

پلمپکانونمدافعانحقوقبشر
در حایل که بسیج که یک سازمان نظامی است و مأموریت های آن هیچ ربطی به حقوق 
و حقوقدانان و جامعه وکال ندارد، می  تواند سازمان کار خود را در میان حقوقدانان داشته 
باشد اما »کانون مدافعان حقوق بشر« که اهداف آن در جهت ارتقاء وضعیت حقوق بشر 
در کشور و دفاع از حقوق متهمان است، فعالیت اش از سوی محاکم قضایی و دستگاه 

امنیتی ممنوع اعالم می شود. 
کانون مدافعان حقوق بشــر در ســال ۱3۸۱ توسط پنج وکیل دادگسرتی به اسامی شریین 
عبادی، محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی تشکیل 
شــد. در آن هنگام چهارتن از مؤسســنی به علت دفاع از پرونده های متهمان سیاســی- 
عقیدتی مواجه با محکومیت به تحمل حبس و در آستانه اعزام به زندان بودند که در مرحله 
تجدیدنظر، مجازات حبس دو نفر از آنان تبدیل به جزای نقدی شــد ویل دو نفر دیگر 
عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه هر کدام چهار ماه در زندان اوین به سر بردند. بر 
همنی مبنا در آغاز کار، جلسات هفتگی کانون مدافعان حقوق بشر در طبقه همکف کانون 
وکال و سپس در سالن مالقات زندان اوین تشکیل می شد، یعنی سه عضو دیگر به مالقات 

دو عضو محبوس رفته و از فرصت اندکی که داشتند برای تبادل نظر استفاده می کردند.
کانون مدافعان حقوق بشــر، طبق اساسنامه مصوب خویش، مبادرت به تشکیل شورای 
عایل نظارت کرده است. شورای عایل نظارت پنج عضو دائم و دو عضو علی البدل دارد.

پس از استعفای محمد شریف در سال ۱3۸۶، نرگس محمدی که از سال ۱3۸3 به عنوان 
عضو علی البدل فعالیت می کرد، به عنوان عضو اصلی شورای عایل نظارت انتخاب شد 
و هادی اسماعیل زاده و عطاءالله شریازی به عنوان عضو علی البدل به عضویت شورای 

عایل نظارت درآمدند.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۰3 برنده جایزه حقوق بشر از سوی نهاد ملی حقوق 
بشر دولت فرانسه شد و عبدالفتاح سلطانی به نمایندگی از سوی کانون به پاریس رفت و 

جایزه را از نخست وزیر فرانسه دریافت کرد.
بــا آن که مؤسســان کانــون مدافعان حقوق بشــر، معتقــد بودند که طبق قانون اساســی 
جمهوری اسالمی هیچ تشکل حقوق بشری، سیاسی یا صنفی نیاز به ثبت و اخذ مجوز از 
مراجع دولتی ایران ندارد، اما برای اثبات حس نیت خود با تمکنی به مقرراتی که آن ها را 
خالف موازین حقوقی می دانستند، از وزارت کشور دولت خاتمی درخواست ثبت نمودند. 

1-nargesstavassolian.blogspot.com/2017/02/
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پس از نزدیک به دوسال باالخره در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، در سال ۱3۸۴ تأسیس 
کانون به تصویب رسید، اما وزارت کشور از صدور پروانه فعالیت برای کانون خودداری کرد. 
دِرکانون مدافعان حقوق بشــر بعد از ظهر یک شنبه، اول دی ۱3۸۷، از سوی شماری از 

مأموران انتظامی و افراد لباس شخصی پلمب شد و از ورود مراجعان جلوگریی شد. 
مأموران و افراد لباس شــخصی یادشــده که از ابتدا با دوربنی مشغول فیلم برداری بودند، 
هیچ گونه حکمی از مراجع مســئول در دست نداشتند، اما به رغم مقاومت افراد حاضر 

در کانون، نهایتاَ وارد آن شده و درهایش را پلمب کردند.
قرار بود روز یکشنبه در دفرت کانون مدافعان حقوق بشر، مراسمی به مناسبت روز جهانی 
حقوق بشر برگزار شود. احتمااًل دلیل اصلی یورش به کانون مدافعان حقوق بشر انتخابات 

ریاست جمهوری ۱3۸۸بود.  
در خرداد ۱3۸۸محمد سیف زاده، عضو شورای عایل نظارت کانون مدافعان حقوق بشر 
و دبری کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادالنه بر اساس احضاریه ای که از سوی شعبه امنیت 

دادگاه انقالب تهران دریافت کرد موظف به حضور در شعبه ی مزبور شد. 
پیــش از آن ســخنگوی قوه قضاییه اعالم کرده بــود نرگس محمدی، نایب رئیس کانون 
مدافعان حقوق بشر، به دلیل تبلیغ علیه نظام به دادگاه فراخوانده خواهد شد. او این اتهام 

را دلیل ممنوع الخروج شدن محمدی دانست.
نرگــس محمدی از فعــاالن مدنی که در زمینه حقوق زنان و مطبوعات نیز فعال بود، در 
تاریخ هیجدهم اردیبهشــت هنگامی که قصد داشــت برای انجام ســخرنانی در نشست 
جهانی زنان به گواتماال سفر کند، مأموران در فرودگاه تهران، پاسپورت او را ضبط کردند 

و مانع خروجش از  کشور شدند. 
همچننی نریوهای امنیتی نهم اردیبهشت ۱3۸۸ از  برگزاری جلسه »کمیته دفاع از انتخابات 
آزاد، سالم و عادالنه« که به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر، توسط جمعی از فعاالن 
سیاسی و اجتماعی تاسیس شده بود، بدون ارائه هیچ توضیحی ممانعت به عمل آوردند.

جلسات این کمیته پیش از پلمپ غریقانونی دفرت کانون مدافعان حقوق بشر در این مکان 
برگزار می شد اما پس از پلمپ این دفرت، مکان برگزاری جلسات به مؤسسه حقوقی »راد« 
که متعلق به محمدعلی دادخواه، عضو شورای عایل نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، 

است منتقل شده بود.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه در آستانه برگزاری دهمنی دوره انتخابات 
ریاســت جمهــوری، در بیانیه ای اعالم کــرده بود: »در فقدان فضای باز سیاســی، نبود 
مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی مردم 
نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بنی المللی بر انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو، 
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یکی از راهکارهای قانونی مؤثری است که می تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم 
و عادالنه یاری رساند.«

پیش از آن نیز مهدی معتمدی مهر، عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه 
نیز روز سی و یک فروردین ۱3۸۸توسط مأموران امنیتی دادگاه انقالب در منزل شخصی 

خود در شهر کرج بازداشت و زندانی شد.۱
 

وکالییکهدربیستسالگذشته
بهخاطردفاعازحقوقموکالنشانبهزندانافتادند

شریینعبادی؛
در سال ۱3۲۶ در همدان متولد شد. در سال ۱3۴۴وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
شــد؛ و در اســفند ۱3۴۸به عنوان قاضی رســماً کار خود را شروع کرد. او جزو نخستنی 
قاضیــان زن در ایــران بود. به مــوازات قضاوت در دادگاه بــه ادامه تحصیل پرداخت و 
در رشــته حقوق خصوصی در ســال ۱3۵۰ از دانشــگاه تهران با درجه ممتاز به مدرک 
فوق لیسانس دست پیدا کرد. پس از   کار در سطوح مختلف دادگسرتی، در سال ۱3۵۴به 
ریاست شعبه ۲۴دادگاه شهرستان نائل آمد. پس از سقوط حکومت شاهنشاهی در بهمن 
۱3۵۷عبــادی و دیگر زنان قاضــی را از مقام قضاوت برکنار کردند و آن ها را به کارهای 
اداری گماشــتند. پس از آن، شریین عبادی منشی دادگاهی شد که پیش تر رئیس آن بود. 
بعد از اعرتاض زنان قاضی به این وضع، آن ها را به عنوان کارشــناس در دادگســرتی به 
خدمت گماردند. تا چند سال به عنوان کارشناس در قوه قضاییه ماند ویل پس از آن که 
سال های کارش در سیستم قضایی ایران به پانزده سال رسید، با استفاده از قانون استخدام 
درخواست بازنشستگی پیش از موعد کرد. عبادی می گوید: »ادامه این وضع برای من 
غریقابل تحمل بود بنابراین تقاضای بازنشستگی قبل از موعود کردم و با آن موافقت شد«. 
چون کانون وکالی دادگسرتی مدت ها پس از انقالب بازگشایی نشده بود و به وسیله قوه 
قضاییه اداره می شد بنابراین با درخواست وکالت عبادی هم موافقت نمی شد و او عماًل 

چندین سال خانه نشنی شد. 
در ســال ۱3۷۱، بعد از شــروع فعالیت دوباره کانون وکال و کاسنت از بار سرکوب، پروانه 
وکالت او صادر شد و دفرت وکالت خود را تأسیس کرد. شریین عبادی پس از اخذ پروانه ی 

وکالت، دفاع از پرونده های جنجایل بسیاری از جمله مخالفنی سیاسی را پذیرفت. 
شریین عبادی دفاع بسیاری از پرونده های مخالفان سیاسی و چهره های سرشناس فرهنگی 
و مطبوعاتی را در ایران برعهده داشته است. از جمله آن ها وکالت خانواده ی فروهرها که در 

1-ir.voanews.com/a/a-31-2009-06-01-voa1-61588367/573605.html
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جریان قتل های زنجریه ای با چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند و عزت الله ابراهیم نژاد که 
در حمله به کوی دانشگاه در سال ۱3۷۸ کشته شد. شریین عبادی در سال ۱3۷۸ در جریان 
پرونده نوارسازان دستگری و زندانی شد. وی بعد از سه هفته با قرار وثیقه  بیست میلیون 

تومانی آزاد شد و قوه قضاییه پروانه وکالتش را تعلیق کرد.
وی هم چنــنی وکالت حبیب الله پیمان و عباس معروفی ســردبری ماهنامه گــردون و فرج 
ســرکوهی ســردبری ماهنامه آدینه را در کارنامه دارد. کمیته جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰3 

میالدی این جایزه را به او اهدا کرد. 
عبــادی وکالت مــادر زهرا کاظمی خربنگار ایرانی- کانادایی را به عهده داشــت که در 

بازداشت به علت ضربه مغزی فوت کرد. 
وی در بیانیه ای در فروردین ۱3۸۷ گفت: »تهدید علیه جان و امنیت من و خانواده ام که از 
مدت ها قبل شروع شده بود، شدت گرفته است.« در این بیانیه علت تهدیدها دفاع عبادی 

از اقلیت بهاییان در ایران عنوان شده بود. 
نرگس، دخرت شریین عبادی، در واکنش به تهدید مادرش و ادعای گرویدن او به بهاییت 
گفت این دروغ ها و فشارهای حکومت به دلیل حمایت مادرش از هفت بهایی دستگری 
شده در اردیبهشت ماه است. در دو نمونه از تهدیداتی که شریین عبادی در اختیار نریوی 

انتظامی گذاشت آمده است:
خانم شریین عبادی به تو گفتیم رفتار غریاسالمی و منطبق با رفتار بهاییت خود را 
ترک کن ویل تو به خوش رقصی برای خارجیان و بهاییان ادامه دادی. دخرتت را 
هم در این راه وارد کردی او را خواهیم کشــت که بدانی. توجه کن... ســرکار خانم 
شــریین عبادی، بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشید. چندی 
است که در خارج از کشور به رغم اغماض های صورت گرفته نسبت به خیانت های 
شما، اقدام به سخن پراکنی می نمایید برای آخرین بار اخطار می گردد تا اعمال و 
رفتار خود را اصالح نمایید وگرنه انتقام خیانت به کشور و اسالم را خواهید گرفت.۱

نسرین ستوده وکیل شریین عبادی در سی مارس ۲۰۰۹در مصاحبه ای با رادیو فردا اعالم 
کرد که »اموال و دارایی های شریین عبادی به دلیل »عدم پرداخت مالیات« برای دریافت 
»جایزه صلح نوبل« و همچننی »سخرنانی در کشورهای خارجی« به مبلغ پانصد میلیون 
تومان، در ایران توقیف شــده و خانم عبادی ممنوع المعامله گشته  است«.  این درحایل  

است که در ایران جایزه ها از مالیات معافند. 
دادســرای انقالب بدون این که پرونده ای موجود باشــد و اتهامی متوجه شریین عبادی 
باشــد کلیه حساب های شخصی وی و حســاب مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر را 

1-www.radiofarda.com/a/f3_ebadi_lifethreat/443414.html
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مسدود کرد. این دادسرا در آذرماه ۱3۸۸ همچننی صندوق امانات بانکی شریین عبادی 
را توقیف کرد که در آن جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همنی طور چند جایزه دیگری که 

گرفته بود قرار داشت و به این ترتیب او حتی جوایز و مدال هایش را نیز از دست داد. 
وزارت خارجه نروژ با احضار کاردار ایران در اسلو به شدت نسبت به این عمل اعرتاض 
کرد و گفت »این نخســتنی بار از زمان آغاز اعطای جایزه نوبل در بیش از یکصد ســال 

پیش است که دولت یک کشور جایزه صلح نوبل یکی از برندگان را مصادره می کنند.«
در پی این فشارها روز پنج شنبه بیست خرداد ۱3۸۹در برنامه تلویزیونی بیست و سی، فیلمی 
پخش شد که در بخش هایی از آن، جواد توسلیان همسر شریین عبادی، تحت فشار دستگاه 

امنیتی مجبور به اعرتافاتی علیه او شد.
خواهر شریین عبادی نیز تحت فشار شدید نریوهای امنیتی مجبور به اعرتاف علیه خود و 

خواهرش شد اما از پخش آن خودداری کردند. 

مهرانگیزکار؛ 
مهرانگیز کار وکیل دادگسرتی، روزنامه نگار، نویسنده وفعال اجتماعی در زمینه حقوق بشر، 
حقوق زن، و توسعه سیاسی با تمرکز بر توسعه جامعه مدنی در ایران است. وی در سال 
۱3۲3در اهواز به دنیا آمد و فارغ التحصیل حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و 

اقتصادی دانشگاه تهران است. 
در دوران قتل های زنجریه ای به عضویت هیأت مدیره کانون نویسندگان ایران انتخاب شد 
و گزارشــگر غفلت قوه قضاییه در پیگریی قتل های سیاسی در مطبوعات  بود. به همنی 
دلیل نریوهای امنیتی همواره فرصتی را انتظار می کشیدند تا او را از عرصه فعالیت های 
مســالمت آمیز که در برگرینده انتقاد از نظام اسالمی بود، حذف کنند. در فروردین ۱3۷۹ 
در کنفرانس »ایران بعد از انتخابات« که توســط بنیاد هانریش بل در برلنی برگزار شــده 
بود شــرکت کرد و پس از بازگشــت از این کنفرانس دســتگری شد و در شعبه سوم دادگاه 
انقالب اســالمی توســط قاضی حســن احمدی مقدس که بعداً ترور شد مورد بازجویی 
قرار گرفت. او پس از تحمل دو ماه حبس انفرادی در اوین به دنبال اعرتاضات گسرتده 

بنی المللی با قید وثیقه آزاد شد. 
پــس از آن در حــایل کــه ده روز از عمــل جراحی وســیع وی به علت ابتال به ســرطان 
می گذشت، در دادگاهی غریعلنی محاکمه شد. از  پنج اتهام او، به دو اتهام رسیدگی، و به 
تحمل چهار سال حبس محکوم شد. از آن جایی که تحت شیمی تراپی و رادیوتراپی بود، 

محاکمه به پایان درمان موکول شد. 
خانم کار در مورد پیگریی بی حاصل ظلمی که در حق او شده بود می گوید: 
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در آن روزگار مجلس ششم با اکثریت اصالح طلب فعال بود و من هم در حمایت 
از اصالحات کم کار نکرده بودم. آقای }علریضا{ علوی تبار را طرف مشورت قرار 
دادم. خصوصی ایشــان را دیدم و پرســیدم آیا کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شــما به 
شکایت من که حق است رسیدگی می کند؟ ایشان نه گذاشت و نه برداشت و  گفت: 
ابداً. ...شما از قانون اساسی جمهوری اسالمی در برلنی انتقاد کرده اید و مجلس ما 

نمی تواند و نباید به شکایت شما رسیدگی کند.۱ 
با فشار اتحادیه اروپا به وی اجازه دادند شش ماه تا یک سال برای معالجه بیماری سرطان 
پیشرفته از ایران خارج شود. او که ناامید از اجرای عدالت در ایران بود، برای ادامه درمان 

به آمریکا رفت و در این کشور ساکن شد. 

در اواخر پاییز ۱3۸۰نریوهای امنیتی در اقدامی انتقامی، ســیامک پورزند همســر وی را 
دســتگری  کردند و در یکی از بازداشــتگاه های مخفی، ماه ها در ســلول انفرادی، تحت 
شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند. پورزند در حایل که از حق داشنت وکیل و مالقات 
با خانواده محروم بود پس از نزدیک به یک سال به »اعرتافات اجباری« تلویزیونی وادار 
شد. او در این اعرتافات مجبور به بیان سخنانی علیه همسر و فرزندش شد و گفت آن ها 
توسط یک نهاد جاسوسی آمریکا برای براندازی حکومت در ایران تالش می کنند. وی 
پس از آن، در دادگاهی غریعلنی محاکمه و به یازده سال زندان محکوم شد اما مدتی بعد 
به علت وخامت وضعیت جسمی اش از زندان به بیمارستان منتقل و سپس تحت تدابری 

امنیتی در حبس خانگی قرار گرفت. 
محمدباقر قالیباف، فرمانده نریوی انتظامی، در مهرماه  ۱3۸۱درباره ی دستگریی سیامک 
پورزند گفت: »پورزند یک ســری فعالیت های ضدفرهنگی داشته که در چارچوب نظام 
اسالمی نبود و وی به واسطه ارتباطاتی که همسر سابق وی و دخرتش با رضا پهلوی دارند، 
اطالعات داخل کشور را در اختیار رضا پهلوی قرار می داده  است به طوری که موضوع با 

آقای خاتمی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی مطرح شد.«۲
مهرانگیز کار در مورد پیگریی پرونده همسرش می گوید: 

در مورد او هم با مجلس ششم تماس گرفتم و به کمیسیون اصل ۹۰ برای رهایی اش 
شکایت بردم. این کمیسیون خیلی کار کرد و به این نتیجه رسید  که روند بازداشت و 
اقرار و محکومیت و همه چیز درباره سیامک پورزند غریقانونی بوده. وقتی قرار شد 
این همه در صحن علنی مجلس مطرح بشود، باری دیگر دست یک اصالح طلب 

1-www.radiozamaneh.com/410015
2-https://jamejamonline.ir/fa/news/14717
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کله گنده به نام }علی{ یونسی، وزیر اطالعات }محمد{ خاتمی، از آستنی بریون آمد 
و به دروغ نامه ای رسمی به هیأت رئیسه  مجلس ششم نوشت و اعالم کرد سیامک 
پورزند با آنها همکاری می کرده و طرح پرونده  او به مصلحت نظام نیست. پرونده  پر 

و پیمان و انباشته از قانون شکنی را گذاشتند توی بایگانی مجلس ششم.۱
در اسفند سال ۸۲ و در جریان بازداشت شماری از نویسندگان و منتقدان سینمایی، سیامک 
پورزند بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و ماه ها بعد از زندان آزاد شد. در 
همنی دوران تالش خانواده سیامک پورزند برای رفع ممنوعیت خروج وی نتیجه ای در 
بر نداشت و مقامات جمهوری اسالمی به در خواست های خانواده وی توجهی نکردند. 
پورزند عاقبت در اردیبهشــت ۱3۹۰در اقدامی اعرتاضی خود را از پنجره ی طبقه ششــم 

ساختمانی که در آن زندگی می کرد پاینی انداخت و خودکشی کرد. 

مهرانگیــز کار یکــی از فعال ترین وکال در حوزه ی حقوق زنان بــود. غالب موکالن او را 
زنانی تشکیل می دادند که در خطر خشونت های قانونی مندرج در قانون مجازات اسالمی 
بودند. او حاصل تجربه های دوران وکالت خود را در بیش از یک صد مقاله در مطبوعات 
و رسانه های داخل و خارج از  کشور منتشر کرده و بر ضرورت دادخواهی، تجدیدنظر در 
قواننی، رفع تبعیض، خشــونت زدایی از قواننی و نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق 
بشر در حوزه قانون گذاری تأکید کرده است. تاکنون کتاب  های »شورش«، »قانون گذاری 
درباره  ی حقوق زن«، »فرشته عدالت و پاره های دوزخ«، »پژوهشی در هویت تاریخی 
زنــان ایــران«، »زنان در بازار کار ایران«، »بچه های اعتیاد«، »حقوق سیاســی زنان در 
ایران«، »رفع تبعیض از زنان: مطالعه تطبیقی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض آمیزعلیه 
زنان با قواننی داخلی ایران«، »ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران«، »خشونت علیه 
زنان در ایران«، »موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران«، »مشارکت سیاسی زنان ایران«، 
»گردنبند مقدس«، »ایمان به خون آلوده«، »یخ، مهتاب، کافه )شرحی ذهنی بر تبعید(«، 

»چگونه با حجاب شدیم« و »خانه نرگس« به قلم او منتشر شده اند.  
وی عاله بر این که موفق به کسب جوایز متعدد بنی المللی شده، با دانشگاه ها و مؤسسات 

معترب جهان و مراکز حقوق بشری و تحقیقاتی همکاری کرده است. 

مهرانگیز کار همچننی از جمهوری اسالمی به یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد. او در 
بیانیه ای که در این باره صادر کرد در مورد هدف خود از شکایت گفت: »بعد از هیجده 
سال تبعید ناخواسته و جدایی از وطن و همسرم و پس از چهل سال تحمل بی عدالتی و 

1-www.radiozamaneh.com/410015
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نبود دادســتانی که دادم را بســتاند، در دادگاه فدرال آمریکا از عامالن ظلمی که بر من و 
همسرم، سیامک پورزند رفته شکایت کرده ام.« ۱

نسرینستوده؛
متولد ۱3۴۲ در تاریخ سیزده شهریور ماه ۱3۸۹ بازداشت و به »تبلیغ علیه نظام، اجتماع و 
تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر« متهم شد. 
او از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقالب به یازده سال حبس تعزیری، بیست سال محرومیت 
از وکالت، بیست سال ممنوع الخروجی و ممنوعیت از وکالت محکوم شد. این حکم در 
دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از وکالت تغیری یافت. 
ستوده بیست و هفت اردیبهشت ماه ۱3۹۲با دستور مقامات قضایی از زندان آزاد شد اما 
دادسرای اوین به نمایندگی از دادستانی تهران از دادگاه انتظامی وکال درخواست ابطال 
پروانه وکالت نسرین ستوده را کرد. شعبه اول دادگاه انتظامی وکال حکم به تربئه این وکیل 
دادگســرتی داد اما شــعبه دوم دادگاه انتظامی وکال حکم بر محرومیت ســه ساله وی از 
وکالت داد و در مهر ماه ۱3۹3پروانه وکالت او به مدت سه سال ابطال شد. او در اعرتاض 
به این حکم از بیست و نهم مهر همنی سال در مقابل کانون وکال تحصن کرد و در نهایت 
ششم تریماه ۱3۹۴ دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را از سه 

سال به نه ماه کاهش داد.
پس از آزادی از زندان به کمپنی بنی المللی حقوق بشر گفت: »روی اعدام های زیر هیجده 
سال و بعضی پرونده های عمومی کار می کنم ویل درمورد پرونده های سیاسی هیچ کدام 
از ما نمی توانیم بگوییم برگشته ایم به کار و در دادگاه انقالب جز تعداد اندکی از وکالیی 
که خوشبختانه هنوز با تضییقات مواجه نشده اند، هیچ کدام از وکالی سابق هنوز امکان 

کار قبلی را به دست نیاورده اند.«
نسرین ستوده به کمپنی گفت: 

من بعد از آزادی از زندان در دادگاه انقالب نمی توانم وکالت کنم. رسماً چیزی به 
من ابالغ نشده اما در عمل نمی توانم و نوعی محرومیت غریرسمی مواجه هستم. بار 
قبل که پروانه من تعلیق شد بعدها پیغام های غریرسمی متعددی به من رسید که فقط 
به دلیل مراجعه من بابت پرونده آقای کورش زعیم در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب بود که 

آن ها شدیداً پیگریی کرده و خواستار لغو پروانه من شده بودند.
نسرین ستوده در تاریخ بیست و سه خرداد ۱3۹۷مجدداً در منزل خود بازداشت و به زندان 

اوین منتقل شد.

1-https://p.dw.com/p/3O3KT



297
فراز و فرود کانون وکالی دادگسرتی

پیام درفشان، وکیل دادگسرتی، در بدو دستگریی نسرین ستوده اعالم کرد که وی به دلیل 
محکومیت به پنج ســال حبس تحت عنوان اتهام جاسوســی -که در کیفرخواست وی 
وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم 
بازپرسی، در زندان به سر می برد. در بیست و دو اسفند ۱3۹۷ رضا خندان خرب از  دوازده 

سال محکومیت همسرش داد. او در گفتگو با بی بی سی فارسی تأکید کرد: 
مطابق قانون اتهامات تجمیع می شود و باالترین حکمی که به هر یک از اتهامات 
داده شــده، قابلیت اجرا دارد. از مجموع ســی و سه ساله  حبس برای هفت اتهام 
نســرین ســتوده، طوالنی ترین اتهام او که ده سال است، اجرا می شود. اما بر اساس 
قانون افرادی که با بیش از سه اتهام مواجه باشند، حکم آن ها می تواند تا یک و نیم 
برابر افزایش یابد. قاضی هم به همسر من دوازده سال حکم قابل اجرا داده است. 

نسرین ستوده هفت عنوان اتهامی داشت که از آن میان »تشویق به فساد و فحشا و فراهم 
آوردن موجبات آن« سنگنی ترین اتهام او به شمار می آمد. این اتهام به دلیل مخالفت او با 
حجاب اجباری و حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقالب و قرار دادن دسته 

گل بر روی آن در حمایت از دخرتان کشف حجاب کننده« مطرح شده بود.۱
در بیســت و هفت مرداد ۱3۹۹ هم زمان با اعتصاب غذای نســرین ستوده در اعرتاض به 
»شرایط ظالمانه زندانیان سیاســی«، نریوهای امنیتی به منظور تحت فشار قرار دادن او، 
مهــراوه خندان، دخرت بیســت  ســاله اش را بازداشــت و به اوین منتقل کردنــد. وی که از 
دوازده سالگی ممنوع الخروج است، پس از ساعاتی با قید کفالت به طور موقت آزاد شد. 
بهانه ی آن ها برای بازداشت مهراوه درگریی سال گذشته او با یکی از زنان نگهبان زندان 

در مالقات با مادرش است. 

مهنازپراکند؛ 
در سال ۱33۸ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱3۵۶وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
شــد و در رشــته حقوق قضایی به تحصیل پرداخت. در تظاهرات سی خرداد سال ۱3۶۰ 

دستگری شد و مدت پنج سال را در زندان های اوین و قزل حصار گذراند. 
به هنگام دستگریی در سال سوم دانشکده حقوق مشغول به تحصیل بود. پس از آزادی با 
تالش های بسیار در سال ۱3۶۷در دانشگاه پذیرفته شد و اجازه یافت ادامه تحصیل دهد. 
بعد از فارغ التحصیلی به استخدام بانک تجارت درآمد و در اداره حقوقی آن استخدام 
شد. بعد از یک سال اداره گزینش بانک تجارت به علت سابقه ی سیاسی، او را اخراج 
کرد. در ســال ۱3۷۲در آزمون وکالت کانون وکال شــرکت کرد و پذیرفته شــد اما هفت یا 

1-www.bbc.com/persian/iran-47552163
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هشــت ماه بعد نامه ای به دســت وی رسید، که در آن نوشته شده بود  »شما شرایط الزم 
برای اخذ پروانه وکالت را ندارید و امیدواریم که در سنگرهایی دیگر موفق باشید و...« 

مکاتبه با وزارت اطالعات برای موافقت با صدور پروانه  ی وکالت برای وی، عاقبت در 
سال ۱3۷۹نتیجه داد و پس از یک بازجویی مفصل و تهدیدات مرسوم دستگاه امنیتی 
و گرفنت تعهد عدم انجام فعالیت سیاســی از وی با صدور پروانه ی وکالت موافقت کرد. 
کانون وکال پس از طی مراحل کارآموزی و قبویل در آزمون، در سال ۱3۸۱پروانه کارآموزی 

وی را صادر کرد. 
مقامات دادستانی، قضات، بازجو ها و بازپرس ها به علت اطالع از سابقه ی سیاسی وی، 
پرونده ی موکلینی که وکالت شان با وی بود در اختیارش قرار نمی دادند و حتی از حضور 

وی در شعبه ها جلوگریی می کردند. 
او در مورد تهدیدات قاضی مقیسه می گوید: 

... به این ترتیب من فهمیدم که قاضی مقیســه هم در جریان پرونده من قرار گرفته 
است. بعد از آن وی در هر فرصتی که من را می دید، می گفت »هنوز دستگری نشدی؟ 
هنوز بازداشت نشدی؟« یا اگر حال ایشان خوب بود می گفت: »میشه یه روزی هم 
من تو رو محاکمه کنم؟« یا مثال ًمن روزی برای مطالعه پرونده موکلینم به شعبه ۲۸ 
انقالب مراجعه کرده بودم دیدم که حکم صادره برای یکی از همکارانم، آقای خلیل 
بهرامیان، برای تایپ فرستاده شده بود و قاضی مقیسه در دفرت دادگاه منتظر برگشت 
آن از تایپ بود. ایشان )قاضی مقیسه( در همان حال گفت که »می شود که من روزی 
به همنی صورت برای خانم مهناز پراکند هم حکم صادر کنم؟«. یا مثال ً در مواردی 
در مراجعه به شعبه ۱۵ )دادگاه انقالب( قاضی این شعبه می گفت که »شنیده بودم 
دســتگری شــدی!« همه این موارد به نحوی تهدید بود... در اواســط آخرین جلسه 
دادگاه مدیــران جامعه بهایی من دســتم را باال گرفته بــودم که اعرتاضم را به نحوه 
برخورد نماینده دادستان ابراز  کنم، قاضی مقیسه ناگهان گفت »شما حرف نزن. شما 
خودت متهم من بودید، محکوم من بودید، شما اصاًل حق ندارید که حرف بزنید.«۱

در مورد دالیل خروج خود از کشور می گوید: 
اولنی روز بعد از تعطیالت فروردین ۱3۹۰ که من به دفرتم مراجعه کردم، دیدم که برای 
من هم احضاریه آمده است با این مضمون که »برای پاسخ گویی به اتهامات خود 
در شعبه سه بازپرسی حاضر شوید.« از »اتهامات« معلوم بود که بیش از یک اتهام 
در میان است و هر سه اتهامی که به نسرین ستوده وارد کرده اند، متوجه من هم بود. 
چون سه روز به من فرصت داده بودند که خودم را به دادسرا معرفی کنم، اول تصمیم 

۱-شهادت نامه مهناز پراکند نزد مرکز اسناد حقوق بشر
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داشتم که بروم، اما بعد دیدم که با توجه به سوابق من و همنی طور تهدیداتی هم که از 
قبل صورت می گرفت از جمله این که قاضی حداد گفته بود که این اعدامی بوده یا 
چطور پروانه وکالت گرفته و بارها این کلمه »اعدامی« را شنیده بودم و یا مثال ًقاضی 
مرتضوی در پرونده آقای سلطانی که من وکیل شان بودم در سال ۱3۸۸ )آقای سلطانی 
را یک بار بعد از انتخابات ۱3۸۸ دستگری کردند که هفت ماه در انفرادی بود و من 
وکیل شان بودم( گفته بود که این )مهناز پراکند( اعدامی بوده و اصاًل نباید از این جور 
پرونده ها را بگرید. این »اعدام« در ذهن آن ها بود و با توجه به سوابق و تجربیاتی که 
از پرونده های موکلینم داشتم که سابقه زندان داشتند و دوباره بازداشت شده بودند و 
من دیده بودم که با شدیدترین وجه با آن ها برخورد می کنند و احکام باالیی هم به 
آن ها می دهند، چون نمی خواستم که متوقف بشوم تصمیم گرفتم که از کشور خارج 
بشوم و پاسپورتم را داشتم و با آن به طور قانونی از  کشور خارج شدم و آمدم به نروژ.۱

نگارحائری؛
وکیل و دخرت ماشــاءالله )حمید( حائری، از زندانیان سیاســی زندان رجایی شهر بود. او 
وکالت پدرش را به عهده  داشت که در آذرماه ۱3۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت و به 
اتهام هواداری از سازمان مجاهدین ابتدا به اعدام و سپس به پانزده سال حبس در تبعید 
در زندان رجایی شهر محکوم شد. پدر او در دهه ۶۰ هم زندانی بود. پروانه وکالت نگار 
حائری با عنوان »وکالت یک منافق« در ســال ۱3۸۸ به مدت ده  ســال به تعلیق درآمد. 
کانون وکالی دادگسرتی با وجود دارا بودن مدرک فوق لیسانس به وی تنها اجازه مشاوره 
حقوقی زیر نظر یک وکیل پایه یک دادگســرتی را داده اســت. وی  همچننی در آزمون 
ورودی مقطع دکرتا رشته حقوق هم شرکت نمود و با وجود قبویل، از سوی هسته گزینش 
سازمان سنجش، از ادامه تحصیل محروم شد. او روز یازده اردیبهشت ۱3۹۰ به همراه مادر 
خود »آریا الماسیان« به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین بازداشت شد و به بند ۲۰۹ 
زندان اوین منتقل گردید. وی سرانجام در بیست و یک خرداد ۱3۹۰ با قرار وثیقه پنجاه 

میلیون تومانی آزاد شد.
در تریماه ۱3۹۱ به اتهام جعل سند )پروانه مشاوره حقوقی( و به اتهام دادن مشاوره حقوقی 
به خانواده زندانیان سیاسی بازداشت شد و پس از پنج ماه  و نیم حبس در شرایط سخت، 

آزاد شد.
ابتدا به اتهام این که پروانه مشاوره حقوقی خود را جعل نموده، به اداره آگاهی شاهپور 
منتقل شــد اما پس از بیست و چهار روز بازداشــت و اثبات واقعی بودن پروانه مشاوره 

۱-پیشنی
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حقوقی  اش، او را به زندان قرچک ورامنی و سپس بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
نگار حائری در طول این مدت در اداره آگاهی شــاهپور مورد ضرب و شــتم شــدید و 
برخورد فیزیکی از سوی مأمورین این اداره قرار گرفت و به همنی دلیل پس از انتقال به بند 
۲۰۹ اوین به بیمارستان مدرس تهران اعزام شد. تشخیص پزشکان، التهاب شدید کلیه بر 
اثر ضربات ناشی از ضرب و شتم اعالم شد. در تاریخ سیزده آذر ۱3۹۱ با تودیع قرار وثیقه 

سیصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
در اردیبهشت ماه ۱3۹3بار دیگر به اتهام هواداری از مجاهدین بازداشت و از سوی دادگاه 

انقالب به یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شد. 
در خردادماه ۱3۹3 به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه های 
بیگانه، زندانی شد و در آبان ماه ۱3۹3 توسط زندانیان عادی زندان قرچک به تحریک 
زندان بانان مورد ضرب و شــتم قرار گرفت. ششــم اســفند ۱3۹3 با قرار وثیقه دو میلیارد 

تومانی از زندان آزاد شد. 
اردیبهشت ماه ۱3۹۴ برای بار چهارم زندانی شد و ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شد.

وی پس از تهدیدهای پی در پی در بیست وشش آذرماه ۱3۹۴ از سوی سرنشینان و افراد 
ناشناس در خودروی پژو ۴۰۵ مشکی با شیشه های دودی تعقیب شد. در خیابان شهرآرا 
پس از خارج شدن از ماشنی، خودروی مربوطه با سرعت و به عمد با او برخورد  کرده و 

متواری شد. در اثر این تصادف، دست راست و پای چپ وی شکست. 
این وکیل دادگســرتی بارها از ســوی قاضی »پریعباسی« به علت دادن مشاوره حقوقی 
رایگان به خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان، و  کسانی که حکومت در حق شان 

اجحاف کرده مورد بازخواست قرار گرفت.

گیتیپورفاضل؛ 
در تهران و در خانواده ای که به ادبیات و فرهنگ ایران مهر  می ورزید به دنیا آمد. پس از 
اخذ مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران، در سمت بخشداری حومه تربیز و معاونت 
فرمانداری مشــغول به کار شد. در ســال ۱3۵3 کار دولتی را رهاکرده و با گذراندن دوره 
کارآموزی وکالت، در سال ۱3۵۶ موفق به اخذ پروانه وکالت شد. وی سپس رهسپار فرانسه 

شد و در بحبوحه انقالب به ایران بازگشت و به حرفه وکالت پرداخت. 
در سال ۱3۶۲ پروانه وکالت او و بسیاری از وکالی دیگر توسط کانون وکال باطل شد. وی 
مجدداً پروانه وکالت خود را در سال ۱3۷۶ بازیافت و از سال ۱3۸۶ پرونده های زندانیان 
عقیدتی را به عهده گرفت. اولنی پرونده او، مربوط به محمدصدیق کبودوند بود و سپس 
وکالت ستار بهشتی، حشــمت الله طربزدی، کورش زعیم، الربز و حمید شال قاسمی، نسرین 
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ستوده، صدیقه مرادی، پیمان عارف، سراج الدین مریدامادی، شهروندان بهایی شریازی و 
تعدادی دیگر را به عهده گرفت. 

پورفاضــل از ســال ۱3۸۶ تا اســفند ۱3۹۲ به دلیل دفاع از موکالنش بــا تهدید و آزار و 
اذیت از سوی نهادهای امنیتی روبرو بود. سرانجام به دلیل مشکالت و موانعی که بر سر 
وکالت پرونده های سیاسی برایش ایجاد شده بود فعالیت حرفه ای خود را متوقف کرد و 

با بازگرداندن پروانه وکالتش به کانون وکال، تقاضای بازنشستگی کرد. 
در مردادماه ۱3۹۸پورفاضل به همراه سیزده فعال مدنی دیگر طی بیانیه ای خواستار تغیری 
قانون اساســی و رهربی در ایران شــدند. این اعرتاض مدنی مسالمت جویانه، به فاصله 
کوتاهی منجر به دستگریی و محکومیت او به دو سال و سه ماه زندان در سن نزدیک به 

هشتاد سالگی اش شد. 

شمشریداموکلسبرسرزنانحقوقدان

فرزانهزیالبی؛ وکیل مدافع اسماعیل بخشی، علی نجاتی و کارگران هفت تپه به دلیل 
دفاع از موکالنش در بهمن ۱3۹۷ به شــعبه ســوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان شوش احضار شد. 
وی در رابطه با دلیل احضار خود گفت: »احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی 
دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان شــوش بــر مبنای گزارش حفاظــت اطالعات 
دادگســرتی در خصوص مطرح نمودن شــکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک 
مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند »نشر اکاذیب 
به قصد تشویش اذهان عمومی« و »کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام« و... از 
پاســخ دادن به پرسش هایی که من را مخاطب مســتقیم گزارش قرار داده بود، خودداری 
کردم«. وی در مردادماه ۱3۹۸ دوباره به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اهواز احضار شد. 

فروغمریزایی؛ دانش آموخته کارشناســی ارشــد حقوق بشر و وکیل دادگسرتی است. 
وکالت پرونده های مربوط به زنان آسیب دیده و مورد خشونت قرار گرفته یا بی سرپرست 
و همینطور كودكان آزار دیده را به عهده دارد. در روزهای خاصی در هفته پذیرای زنان 
بی سرپرســت و آســیب دیده بود و به آنان مشــاوره حقوقی رایگان می داد. او به همراه 
همسرش، روزبه کریمی در دیماه ۱3۸۸ در خانه شخصی شان بازداشت شدند و به بند ۲۰۹ 
اوین منتقل شدند. آن ها سرانجام بدون دادگاه و بدون ارائه دالیل قانونی این بازداشت، 

پس از پنج هفته در بیستم بهمن ماه ۱3۸۸ آزاد شدند. 
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نجمارحمانی؛ وکیل دادگســرتی و از وکالی فعال در حوزه حقوق بشــر و عضو کانون 
وکالی اســتان الــربز اســت. در ســال های ۱3۸۶ و ۱3۸۷ وکالــت پرونده هــای فعاالن 
دانشــجویی، کانون صنفی معلمان، فعاالن زنان را قبول کرد و در  کمیته زنان و  کودکان 

کانون مدافعان حقوق بشر حضور داشت. 
وکالت هفده نفر از مؤسســه علمی بهاییان BIHE را که به آموزش دانشــجویان بهایی 
بازمانده از تحصیل مشــغول بودند، به عهده داشــت. در ســال های ۱3۸۸ و ۱3۹۰ در دو 

مرحله بازداشت عبدالفتاح سلطانی، وکالت وی را به عهده گرفت. 
در ســال ۱3۹۲ طی حکمی از شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب به دوســال حبس و دوســال و 
محرومیت از وکالت محکوم شد. در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در سال ۱3۹3 رأی 

مذکور به پنج میلیون تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از وکالت تبدیل شد.
نجما رحمانی با اشاره به رجوع خود به کانون وکالی الربز برای تمدید پروانه وکالت در 
تاریخ هشت اسفند ۱3۹۴ اظهار داشت: »از طرف کانون وکالی الربز به من اعالم شد که 

با توجه به محرومیت شما از وکالت، ما امکان تمدید پروانه را نداریم.«
 

مائدهقادری؛ فارغ التحصیل رشته ی حقوق دانشگاه مشهد و عضو  کانون وکالی تهران 
اســت. در دیماه ۱3۸۹ بعد از دســتگریی همســرش علی پرندیان، به عنوان وکیل برای 
پیگریی وضعیت پرونده او به دادگاه انقالب مراجعه کرد. پس از مراجعات فراوان و عدم 
همکاری و برخورد نامناســب مسئولنی قضایی مشــهد، در اسفند ۱3۸۹ دستگری و روانه 

بازداشتگاه شد. 
پس از اعتصاب غذا در اردیبهشت ۱3۹۰ با تفهیم اتهام توهنی به مقدسات مذهبى و مراجع 
مذهبى و اخالل در امنیت ملى با قید ضمانت سنگنی موقتاً آزاد شد. در آبان ۱3۹۰ دادگاه 
انقالب اسالمى مشهد وی را محاكمه و به پنج سال زندان تعلیقى و محرومیت از حق 
وكالت، خدمات دولتى، ممنوعیت سخرنانى در انظار عمومى و انتشار نظرات خود محكوم 
کــرد. وی در اســفند ۱3۹۱ ایران را تــرک کرد و در حال حاضر در آلمان زندگی می  کند. 

منیژهبهلویل؛ وکیل دادگسرتی در دیماه ۱3۹۱ توسط شعبه چهارم دادیاری شهر میانه 
بدون دلیل و مدرک کافی بازداشت و راهی زندان شد. در مرداد ۱3۹۱ در پرونده ای که 
وکالت آن را بر عهده داشت شخص دادستان و بازپرس وارد دفرت وی شده و تعدادی از 

مدارک و پرونده ها وی را ضبط می کنند. 
منیژه بهلویل پس از این ماجرا از آقایان باقری رئیس دادگســرتی میانه، حســنی محرمی 
دادســتان میانه و ســلطانی رئیس شــعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی این دادگســرتی در دادسرای 
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انتظامی قضات شکایت می کند اما نه تنها شکایت وی به جایی نمی رسد بلکه مسئوالن 
قضایی برای وی پرونده ســازی کرده و وی را به صورت غریقانونی بازداشــت می کنند. 
این وکیل دادگســرتی از زندان میانه با خانواده خود تماس گرفته و اعالم می کند  که در 
بازداشت به سر می برد و دادیار شعبه چهارم برای وی قرار وثیقه صادر کرده است. خانواده 
وی با در دست داشنت مبلغ مورد نظر به دادیاری رفته و خواستار تودیع وثیقه و آزادی وی 

می شوند اما با استنکاف دادیار مواجه می گردند.۱

مریــمقنــری؛ وکیل دادگســرتی و از فعاالن حقوق زنــان، در مخالفت با الیحه چند 
همســری که به مردان اجازه می داد، بدون اجازه همســر اول خود ازدواج مجدد داشــته 
باشند فعالیت داشت. در نیمه شب نوزده بهمن ۱3۸۸ توسط نریوهای امنیتی در منزلش 
بازداشت و به ۲۰۹ اوین منتقل شد. در تاریخ نهم اسفندماه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد 

و سرانجام به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. 

نسیمغنوی؛ وکیل نسرین ستوده، جعفر کاظمی، عالیه اقدام دوست از فعاالن حقوق زنان 
و بسیاری دیگر از فعاالن سیاسی و حقوق بشری بوده است. به دلیل مصاحبه با رسانه ها 

به دفعات مورد تهدید دستگریی قرار گرفت. 

هدیعمید؛ وکیل دادگســرتی در تاریخ ده شــهریورماه ۱3۹۷ در منزل شــخصی خود 
توسط نریوهای امنیتی بازداشت شد. در تاریخ سیزده آبان ماه همان سال با قرار وثیقه، به 

صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

ســاراصباغیــان،مریمکرباســی،ومریمکیانارثــی؛ در آبان مــاه ۱3۸۹ هنگام 
بازگشــت از ســفر ترکیه در فرودگاه »امام خمینی« بازداشت شدند و در تاریخ بیست و 
ســه آذر ۱3۸۹ با قرار وثیقه آزاد شــدند. مریم کیان ارثی وکالت پرونده ی کربی نجار را به 
عهده داشــت که به سنگسار محکوم شده بود. سارا صباغیان، از اعضای کمیته پشتیبان 
حقوق زنان و کودکان کانون وکالی دادگســرتی در تاریخ هفدهم تریماه ۱3۸۸ به اتفاق 
محمدعلی دادخواه، بازداشت شده بود و با قرار وثیقه آزاد بود. وی وکالت حسنی رونقی، 

وبالگ نویس زندانی را نیز به عهده داشت.

رزا قراچورلو  و محمدحســنی نریی، دو وکیل دیگری بودند که در آبان ماه ۱3۸۹ دستگری 

1-www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=58013
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شــدند. رزا قراچورلو عضو کمیسیون حقوق بشر  کانون وکالی مرکز و محمدحسنی نریی 
عضو پیشنی کمیته حق دفاع کمیسیون حقوق بشر  کانون وکالی مرکز بودند. 

کمپنی گســرتده ای در ســطح بنی المللی برأی آزادی این پنج وکیل تشکیل شد و از جمله 
وکالی شش کشور اروپایی خواستار آزادی آن ها شدند. 

عباس جعفری دولت آبادی دادســتان تهران در مصاحبه با رســانه ها، این وکال را متهم به 
»ارتکاب جرائم امنیتی و انجام اعمال خالف شــئون اسالمی در خارج از کشور« کرده 

بود. 
یک روز پیش از بازداشــت این وکال، صادق الریجانی، رئیس قوه قضاییه، با انتقاد از 
وکالیــی که به گفته وی با »رســانه های بیگانه« مصاحبه می کننــد، این گونه اقدام ها را 
موجــب »وهن جامعه وکالت« قلمداد کرده بــود.۱ پرونده های این وکال منجر به صدور 

حکم محکومیت علیه آن ها نشد.
رزا قراچورلو بعد از آزادی، نامزد انتخابات هیأت مدیره وکالی دادگســرتی مرکز بود که 
صالحیت اش از ســوی دادگاه انتظامی قضات رد شــد. او در دانشکده حقوق دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد تهران مرکز تدریس می کرد و در هشتم مردادماه ۱3۹۱ بر اثر بیماری 

درگذشت.  
بازداشت و آزادی با قید  وثیقه یا کفالت بدون محاکمه، روش دستگاه قضایی برای تهدید 
وکالست. حکومت امکان به جریان انداخنت پرونده را چون شمشری داموکلس باالی سر 
وکال نگاه می دارد تا بدانند که هر زمان دستگاه قضایی و امنیتی از عملکرد آن ها ناراضی 

شوند این پرونده ها گشوده خواهند شد. 

زینبطاهری؛
پس از مطرح شــدن نام نســرین ســتوده و حمایت های بنی المللی از وی، در بهار ۱3۹۷ 
ناگهــان ســروکله ی یک وکیل دادگســرتی زن پیدا شــد که هیــچ ســابقه ای در دفاع از 
پرونده های سیاسی و امنیتی نداشت. او به حلقه ی احمدی نژاد نزدیک بود و عضو گروه 
»وکالی بهار عدالت«بود که مطلقاً درگری پرونده های سیاسی نمی شد. وی پس از اعدام 
محمدرضــا ثالث باباجانی یکی از دراویش گنابادی به ســرعت مورد توجه رســانه ها 
قرار گرفت.  بیست و نه خرداد ۱3۹۷ یک روز پس از اعدام محمدرضا ثالث باباجانی، 
از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام »نشر اکاذیب به قصد تشویش 
اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام« بازداشت شده و در تاریخ هفده مردادماه ۱3۹۷ نیز با 

1-www.radiofarda.com/a/F12_Arrest_of_5_lawyers_confirmed_in_
Iran/2219965.html
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قرار وثیقه آزاد شد. وی گفته بود اسنادی دارد که نشان می دهد موکلش بیگناه اعدام شده 
و این مدارک را افشــا می کند. قوه قضاییه او را به »دروغ گویی« متهم کرد. خربگزاری 
فارس درباره ی علت دســتگریی زینب طاهری نوشت بازپرسی که حکم بازداشت او را 
صادر کرده، علت را »مواضع خالف واقع و دروغ پردازی در خصوص عدم مجرم بودن 

راننده جنایتکار« در شبکه های مجازی عنوان کرده است.
غالمحسنی اسماعیلی رئیس کل دادگسرتی استان تهران گفت زینب طاهری »اصاًل در 
فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه و مرحله فرجام خواهی در دیوان عایل کشور، وکیل این 
فــرد نبــوده و پرونده را مطالعه نکرده و از جزئیات پرونده اطالع ندارد و بعد از قطعیت 
دادنامه با محکوم علیه مالقات و از او وکالت گرفته و بر مبنای آن از دیوان عایل کشور 
تقاضای اعاده دادرسی کرده و دیوان نیز بعد از بررسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی 

را صادر کرده است.«۱
زینــب طاهری در پرونده های محمدعلــی طاهری و احمدرضا جالیل نیز خود را وکیل 

مدافع معرفی کرد و یک بار نیز به عنوان وکیل احمدی نژاد معرفی شد. 
اول اســفند ۱3۹۷زینب طاهری در گفتگو با خربگزاری ایرنا گزارش داد بیژن قاســم زاده 
بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه که دستور فیلرتینگ تلگرام را صادر کرده 
بود، از شکایت وی تحت عنوان اقدام خالف قانون تربئه شد. با این حال قاسم زاده سال 
بعد متهم به دریافت میلیارد ها تومان رشوه شد و در سال ۱3۹۹به عنوان یکی از متهمان 

پرونده فساد اکرب طربی در دادگاه حاضر شد. 
طاهری همچننی افزود: عالوه بر شکایت از این اقدام خالف قانون، لوایحی را نیز مشتمل 
بر شکایت تعداد زیادی از افراد متضرر، در دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه 

به ثبت رساندیم.۲
بر اســاس گزارش رسانه ها، پس از بازداشت زینب طاهری در روز دوشنبه بیست اسفند 
۱3۹۷، مأموران امنیتی تعدادی از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، رایانه و تبلت را 
با خود بردند. با این حال هیچ رسانه ای خرب آزادی وی و یا نتیجه ی این پرونده را انتشار 
نداد. بعد از آن هم هیچ خربی از سرنوشت زینب طاهری منتشر نشد و او همان گونه که 

آمده بود به یکباره به محاق رفت. 
در مورد او آتنا فرقدانی زندانی سیاسی سابق چننی گفته است: 

دیدم که از شــرافت حرفه ی وکالت ســخن به میان آوردید! در صورتی که مدت ها 
قبل از بی گناهی و اعرتافات اجباری محمد ثالث اطالع داشتید و سکوت پیشه 

1-www.farsnews.com/news/13970330000253
2-www.tabnak.ir/fa/news/879882
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کردید! می خواهم شــرافت را برای شما یادآوری کنم! حتماً به خاطر دارید زمانی 
که به شما وکالت داده بودم اما حتی یک بار در دادگاه برای مطالعه ی پرونده ی من 
مراجعه نکرده و مانند بسیاری از وکالی دیگر برای خانواده ام پیغام فرستادید که اگر 
آتنا در دادگاه از قاضی! صلواتی درخواست بخشش و توبه کند حضور می یابید اما 
در غری این صورت خری! گویا انتظار داشتید همچون غنچه قوامی که به پیشنهاد شما 
با درخواست عفو و چادر و هدبند مشکی در دادگاه تجدیدنظر حضور یافته بود؛ 
من هم در دادگاه بدوی حضور می یافتم! به یاد دارید که به دلیل همنی درخواست 
شــما، از زندان قرچک نامه ی عزل شــما را ارســال کردم و به جناب آقای مقیمی 
وکالت دادم؟!به یاد می آورید زمانی که چند تن از وکال از فیلرتینگ تلگرام شکایت 
کردند و نامی از شــما در آن لیســت نبود اما به کذب اعالم کردید که شــما هم از 

شکایت کننده ها بودید؟!۱
زینب طاهری روابط نزدیکی با شهرام جزایری و مسعود مولوی داشت که توسط باندهای 
نظام والیی در ترکیه ترور شد. صفحه ی توئیرت او توسط مسعود مولوی اداره می شد و در 
حایل که او در بازداشــت بود حمالت شــدیدی به قاضی صلواتی و دیگر مسئوالن قوه 

قضاییه از سوی صفحه ی توئیرت او صورت می گرفت.۲

سهیالحجاببیدسرخی؛
دانش آموخته حقوق و وکیل دادگســرتی، در ســال ۱3۶۹ در کرمانشــاه به دنیا آمد. وی 
که خود را پادشاهی خواه و هوادار رضا پهلوی معرفی می کند در دیماه ۱3۹۷ در شریاز 
بازداشت و به دو سال حبس محکوم شد اما پس از تحمل پنج ماه حبس در زندان عادل 

آباد شریاز با اعمال عفو در خرداد ۱3۹۸ آزاد شد. 
او ده روز پس از آزادی، در تاریخ شانزده خردادماه بار دیگر توسط نریوهای اطالعات سپاه 
بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه های 
امن اطالعات سپاه منتقل شد  و پس از دوماه مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. 
در آبان ۱3۹۸ رضا خندان همسر ستوده از اعتصاب غذای خشک سهیال حجاب خرب داد. 
هشتم بهمن ماه ۱3۹۸ وی توسط مأموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گفت و به علت 
آسیب دیدگی شدید انگشتان دست اش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. او که بنا به 
تشخیص پزشک باید تحت عمل جراحی قرار می گرفت؛ با ممانعت مأموران روبرو شد و 
بدون رسیدگی مناسب پزشکی مجدداً به زندان اوین بازگردانده شد. وی در تاریخ بیست 

1-kayhan.london/fa/?p=120091
2-www.youtube.com/watch?v=kx9uDbPa76k
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و چهار اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه سه میلیارد تومانی، بعد از ده ماه بازداشت موقت، 
تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. پروانه ی وکالت وی نیز باطل اعالم شد. 
در تاریخ بیست و هشت اسفندماه ۱3۹۸ وی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقالب اسالمی تهران 
به ریاست قاضی محمد مقیسه بابت اتهامات »تبلیغ علیه نظام«، »اجتماع و تبانی«، 
»تشــویش اذهان عمومی به قصد آشوب«، »تشــکیل گروه در راستای حقوق زنان«، و 
»درخواست رفراندوم و تغیری قانون اساسی« مجموعاً به هیجده سال زندان محکوم شد. 
طبق قانون تجمیع احکام، حکم اشــد سهیال حجاب یعنی پنج سال حبس کە بە اتهام 

»اجماع و تبانی«صادر شدە قابل اجرا می باشد.
وی که ساکن کرمانشاه است، در خرداد ۱3۹۹ پس از احضار به شعبه 3۶ دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران و اتمام جلسه دادرسی هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط مأموران قرارگاه 
ثارالله سپاه پاسداران توأم با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. مأموران در حایل که وی 
را از موهایش روی آسفالت می کشیدند، به زندان قرچک ورامنی منتقل کردند. در میان 
ضاربنی، بازجوی سهیال حجاب حضور داشت و وی را تهدید به حذف فیزیکی در زندان 
قرچک ورامنی کرد.سهیال حجاب در یک فایل صوتی ضمن شرح چگونگی بازداشت 
و انتقالش به زندان قرچک گفت: »پرونده جدیدی برای من درست کردند که هیچ ربطی 
به پرونده تأیید شده من در دادگاه تجدیدنظر ندارد و این خواست بازجوی من بوده«.۱

فرد مطلعی که درباره او با ایران وایر گفتگو کرده می گوید: 
نریوهای امنیتی برای آزار و اذیت بیش تر وی کارت ملی و مدارک شناسایی او را 
ســوزانده اند. فقط به این دلیل که او گفته بود: شاهزاده رضا پهلوی هویت ماست. 
نریوهای امنیتی هم جلوی چشــم ســایر زندانیان، با فندک مدارک شناسایی او را 
سوزانده و به او گفته بودند: از این به بعد هر جا کار اداری داشتی و هر ارگانی رفتی 
الزم نیســت با خودت کارت ملی یا شناسنامه یا پاسپورت بربی. هر جا رفتی بگو 

شاهزاده رضا پهلوی هویت توست تا کارت را راه بیاندازند.۲
در جریان بازرسی مکرر مأموران امنیتی از منزل آن ها نیز بنی برادر او و نریوهای امنیتی 
درگریی پیش آمد و مأموران با گلوله به پای او شلیک کرده و تهدید می کنند اگر جایی 

رسانه ای شود، خواهرش را سر به نیست می کنند.3

شادیصدر؛
متولد ۱3۵3 در تهران دو بازداشت کوتاه مدت در سال ۱3۸۵ و ۱3۸۸ داشت که ارتباطی 

1-ir.voanews.com/a/iran-human-rights/5434469.html
2-iranwire.com/fa/news/tehran/38461
3-iranwire.com/fa/news/tehran/38461
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با پرونده های وکالت نداشــت. وی نخســتنی بار در سیزده اسفند ۱3۸۵ در مقابل دادگاه 
انقالب اسالمی تهران، به همراه بیش از سی نفر از فعاالن جنبش زنان تجمع کرده بودند، 
دستگری شد. دستگریشدگان طی چند روز آزاد شدند. صدر بار دوم صبح جمعه بیست و 
شش تری ۱3۸۸ در حالیکه از بلوار کشاورز قصد رفنت به نماز جمعه رفسنجانی را داشت 
دستگری شد. وی در شش مرداد ۱3۸۸ پس از یازده روز بازداشت، از زندان اوین آزاد شد 

و بطور قانونی از کشور خارج شد. 
او پیش از خروج از کشــور با بودجه دولت هلند که از طریق »هیفوس« دریافت می کرد 
سازمان غریدولتی »راهی« را راه اندازی کرد و برخالف دیگر انجمن ها و شخصیت هایی 
که از  کمک های بنیادهای خارجی اســتفاده می کردند با پیگرد دستگاه امنیتی مواجه 
نشد. در انگلستان، او با استفاده از کمک  های خارجی، سازمان »عدالت برای ایران« را 

تأسیس کرد و به فعالیت های خود ادامه داد. 

ناصرزرافشان؛
متولد ۱3۲۵ پس از قبول وکالت خانواده های قربانیان قتل های مخالفان سیاسی معروف 
به قتل های زنجریه ای به زندان افتاد. در اسفند ماه سال ۱3۷۹، پس از پیگریی های مربوط 
به پرونده قتل های زنجریه ای از سوی سازمان قضایی نریوهای مسلح به جرم افشای اسرار 
دولتی به ســه ســال زندان، به دلیل نگهداری سالح به دو سال زندان و همچننی به دلیل 

وجود مشروبات الکلی در دفرت  کارش به پنجاه ضربه شالق محکوم شد.
وی پیوسته اتهام داشنت اسلحه و الکل را رد کرده و تأکید نمود که آن ها را مأموران امنیتی 
در دفــرت او قــرار داده بودند. مقام های قضایی توضیح ندادند چرا ناصر زرافشــان را که 

غرینظامی است، به دادگاه نظامی احضار کردند. 
وی  در الیحه دفاعیه خویش که به دادگاه تجدید نظر ارائه شد، نوشت:  

اگر قاتلنی یک گروه فاسد و خودسر هستند، چرا برای پنهان داشنت عملکرد و اقاریر 
و اظهاراتشــان از مزایای دستگاه حاکمه مملکتی برخوردار می شوند و آیا هر کس 
راجع به پرونده این محفل بسته و خودسر حرفی بزند، باید او را با عنوان »افشای 
اسرار دولتی« ساکت کرد؟ به من گفت شده بود که اگر خودم با استعفا از این پرونده 

کنار نکشم به طرق دیگر مانع مداخله ام در پرونده خواهند شد. 
همچننی در پایان دفاعیات خود نوشته اســت: »پرونده حاضر تاوان وکالت اینجانب در 
پرونده قتل های زنجریه ای و تالش برای کشف و احراز حقایق مربوط به این پرونده  است 
و در آن مقطع زمانی خاص، یعنی زمســتان ۱۳۹۷، برای جلوگریی از دخالت و حضور 
اینجانب در دادگاه قتل های زنجریه ای به جریان افتاده است. اینجانب نیز از همان روزی که 
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وکالت اولیای دم این پرونده را به عهده گرفته ام از تبعات احتمایل دفاع از حقوق قربانیان 
مظلــوم این پرونده آگاه بــوده ام و آگاهانه به وظیفه ای که در قبال مردم و تاریخ وطنم به 
عهده داشته ام عمل کرده ام. جامعه و مردم که اولیای دم واقعی قربانیان قتل های زنجریه ای 
و داور نهایی این پرونده هستند، چه راجع به پرونده اصلی قتل های زنجریه ای و چه راجع 
به این پرونده رأی خود را صادر کرده اند.« او پس از پایان دوره پنج ساله محکومیتش، در 

مقاطعی ممنوع الخروج شد. 

عبدالفتاحسلطانی؛
متولد ۱33۲، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعاالن 
مدنی از جمله اکرب گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هاله اسفندیاری، نریوهای ملی 
مذهبی، سهیل آصفی، معلمان، اعضای سندیکای شرکت واحد و کارکنان سازمان انرژی 
اتمی و... را برعهده داشت. در دیماه ۱3۸۱ به در ارتباط با پرونده ی ملی مذهبی ها زندانی 
شد. سوم مرداد ۱3۸۴ سلطانی در دادگاه تجدیدنظر پرونده قتل زهرا کاظمی به حضور 
نماینده دادستان)سعید مرتضوی( در دادگاه اعرتاض کرد. دو روز پس از این اقدام مردان 
لباس شخصی به دفرت او هجوم بردند و بدون هیچ حکمی اموال او را بهم ریخته و ضبط 
کردند. در پی این اقدام سلطانی در کانون وکال تحصن کرد اما روز هفت مرداد وی در 

مقابل همکارانش در کانون بازداشت و به اوین منتقل شد. 

اتهام سلطانی افشای اسرار هسته ای کشور و تبلیغ علیه نظام بود، چنانکه اتهام ناصر زرافشان 
وکیل قربانیان قتل های زنجریه ای نیز افشــای اســرار پرونده قتل های زنجریه عنوان شد. 
ســلطانی به دســتور قاضی مرتضوی بیش از هفت ماه را در زندان اوین گذراند. او در 
دادگاه به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. دادگاه 
تجدید نظر وی را از    کلیه اتهامات تربئه کرد؛ اما تالش های او برای تحت پیگرد قرار دادن 

مقامات دستگاه قضایی به نتیجه ای نرسید. 
اتهام اصلی او تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به همراه شریین عبادی، محمد سیف  زاده، 
محمدعلی دادخواه،، محمد شریف و... بود اما از آنجا که بازداشت عبادی به عنوان برنده 
جایزه نوبل می توانست هزینه بیش تری را به نظام والیی تحمیل کند، آنان بازداشت وکالی 

کانون مدافعان حقوق بشر را از سلطانی آغاز کردند. 
ســلطانی پس از اعرتاضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری )۱3۸۸( در 
بیســت و شــش خرداد ۱3۸۸دســتگری و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد. اساس اتهامات 
علیه وی، شرکت در تأسیس »کانون مدافعان حقوق بشر ایران«، دریافت جایزه حقوق بشر 
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نورنربگ آلمان، فعالیت تبلیغی علیه نظام بود اما پس از دوماه با سرپدن وثیقه از زندان 
آزاد شد. سلطانی مدت ها پیش از بازداشت خود از سعید مرتضوی، متنی راسخ و قاضی 
حداد شــکایت کرده بود و حکم بازداشــت وی توســط قاضی راسخ صادر شده بود که 

نمی توانست بی طرف باشد و برخالف ابتدایی ترین اصول قضایی بود. 
در نوزده شــهریور ماه ۱3۹۰ وی برای بار ســوم بازداشــت شد و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه 
انقالب به ریاست پریعباسی به اتهام »تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 
تشــکیل کانون مدافعان حقوق بشــر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق 
بشــر نورنربگ« به هیجده ســال زندان با تبعید به برازجان و بیســت سال محرومیت از 
وکالت محروم شد. حکم سلطانی در دادگاه تجدیدنظر به سیزده سال زندان و بیست سال 
محرومیت از وکالت تبدیل شد. این حکم براساس ماده ۱3۴قانون مجازات اسالمی به ده 

سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت تبدیل شد.
در دوران زندان از دیسک گردن، دیسک کمر. مشکل گوارشی شدید و فشار خون رنج 
می برد. او با آن که از ســال ۱3۹۵طبق قواننی نظام اســالمی۱ مشمول آزادی مشروط بود 
اما پرونده اش سه سال در دفرت رئیس قوه قضاییه خاک خورد و تنها پس از مرگ دخرت 

جوانش هما در سال ۱3۹۷و در اثر فشار افکار عمومی از زندان آزاد شد. 

محمدسیفزاده؛
متولد ۱3۲۷ در قم از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر هفده فروردین ماه ۱3۹۰ در شهر 
ارومیه بازداشت شد. از جمله معرتضنی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری )۱3۸۸( و 
وکالی زندانیان سیاســی پس از انتخابات بود. سیف زاده ســابقه بازداشت در آبان ماه 
سال ۱3۸۹ را هم داشت. وی از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی 
صلواتی با اتهامات »تأسیس کانون مدفعان حقوق بشر« و »فعالیت تبلیغی علیه نظام به 
نه سال حبس و ده سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. با آن که هنوز حکم زندان 
وی قطعی نشده بود، دستگری شد و دو ماه بعد در تریماه ۱3۹۰طبق حکم شعبه ۵۴ دادگاه 

تجدید نظر استان تهران، رأی صادره به دو سال حبس کاهش یافت. 
در مــاه اوت ۲۰۱۱ در نامــه ای به محمد خاتمی »نقض گســرتده حقوق قضایی در نظام 
دادگسرتی ایران« را تشریح کرده و هشدار داده بود که »هیچ راهی جز انحالل و برچیدن 
این مراجع غریقانونی و اصالح ساختاری قوه قضاییه وجود ندارد.«۲او به علت غریقانونی 
۱-طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسالمی دادگاه صادره کننده حکم می تواند در مورد محکومان  به 
حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات  حکم آزادی 

مشروط را صادر کند.
2-www.bbc.com/persian/rolling_news/2012/01/120112_l06_rln_seifzadeh_
court_letter.shtml
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دانسنت دادگاه انقالب در جریان محاکمه اش در این دادگاه شرکت نکرد و از حضور وکیل 
مدافع خود نیز جلوگریی کرد. 

پس از دستگریی به بند 3۵۰زندان اوین منتقل شد و از جمله شصت و چهار زندان سیاسی 
بود که در نامه ای بر بدرفتاری مأموران با هدی صابر، فعال ملی مذهبی  پیش از مرگش 
در زندان، شهادت دادند. وی دادگاه انقالب اسالمی را غریقانونی دانسته و تأکید نمود به 
دلیل نبود هیأت منصفه و علنی نبودن دادگاه، آن را نامشروع و به دلیل دخالت مقامات 
اطالعاتی در روند رسیدگی قضایی، آن را عادالنه نمی داند.۱ او همچننی خواستار اعاده 

اموال توقیفی خود از سوی وزارت اطالعات شد.۲
سیف زاده علریغم پایان یافنت محکومیت اش در پنج فروردین ماه سال ۱3۹۲از زندان آزاد 
نشد. فاطمه گلزار، همسر و وکیل او اعالم کرد که به دلیل نوشنت نامه به سیدمحمدخاتمی و 
همچننی امضای چند بیانیه و پیام تسلیت برای درگذشت عزت الله سحابی و جان باخنت 
هاله سحابی و هدی صابر در زندان، متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شده و از 

سوی دادگاه انقالب به شش سال زندان دیگر محکوم شد. 

بیست اسفندماه ۱3۹۴پس از گذراندن پنج سال زندان و  با اعمال ماده ۱3۴قانون مجازات 
اسالمی آزاد شد. او وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعاالن مدنی را برعهده داشت 
اما پس از آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو شــد. ســیف زاده در مصاحبه با 
کمپنی بنی المللی حقوق بشر گفت: »من ده سال محروم از وکالت هستم. البته براساس 
آینی دادرسی کیفری حداکثر محرومیت دو سال است ویل معموالً تن به قانون مصوب 
خودشان هم نمی دهند. دفرت وکالت من و ماشنی و دفرت کانون مدافعان همچنان توقیف 

هستند و فعاًل با توجه به این شرایط و محرومیت، نمی توانم وکالت کنم.«
محمد ســیف زاده وکیل زهرا کاظمی که در اوین به قتل رسید در مورد مضحکه قضایی 

برای رسیدگی به این پرونده می گوید:
من به اتفاق آقای سلطانی وکیل زهرا کاظمی بودیم که همه ما بعداً به زندان افتادیم. 
مســئله زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشــخص می شد. دو تا 
ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می شد کدام یک از این ها منجر به مرگ 
شده قاتل مشخص می شد. شعبه ۱۵ دیوان عایل کشور کلیه نظرات من را تأیید کرد 
و پرونده را برای رســیدگی به پاینی فرســتادند که معلوم نشد چه شد و بعد هم همه 
ما را به زندان انداختند... وزارت اطالعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش 

1-www.radiofarda.com/a/F7_Seifzadeh_IV_on_his_sentence/2206198.html
2-www.rahesabz.net/story/47042
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رفته بود اما آن را از مسری خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی در اثر 
ازدحام اتفاق افتاده و دیه اش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد  
گرفتیم و تأکید کردیم که قتل عمد بوده است. عالوه بر این دادگاه عمومی صالحیت 
رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی می کرد... معاون 
دادســتان گفت اصاًل قتل عمد نیســت و غریعمد است و توافق کردند که دو تن از 
ماموران وزارت اطالعات را بازداشت کنند. ما در دادگاه که ابتدا علنی بود و بعدها 
برخالف قانون آن را غریعلنی کردند )که ما هم به عنوان اعرتاض از دادگاه خارج 
شــدیم( اعرتاض کردیم. در زمانی که پرونده در دست ما بود نظر رئیس دادگاه هم 
منطبق با نظر ما بود اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کاًل از مسری 
خارج کردند. دادگاه تجدیدنظر هم همان مسایل غریقانونی را انجام داد که دادگاه 
بدوی انجام داده بود اما دیوان عایل کشور شعبه ۱۵ برای اولنی بار با سعه صدر پرونده 
را بررسی کرد و رأی نقض شد و گفتند اواًل اصاًل به قتل عمد رسیدگی نشده و ثانیًا 
دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی می شد که پرونده به دادگاه کیفری 

رفت اما در نهایت ما را بازداشت کردند و مسئله به این صورت درآمد.۱

سیدمحمدعلیدادخواه؛
حقوقدان، نویسنده و فعال فرهنگی در سال ۱33۰در اصفهان به  دنیا آمد. بعد از فراگرفنت 
کمی تحصیالت قدیمه؛ در کارخانه  گل بافت اصفهان به کارگری مشــغول شــد. پس از 
مدتــی، بــه همت رئیس وقت کارخانه  آقای »نــوری« امکان ادامه تحصیل محمدعلی 
دادخواه فراهم می شــود. وی  پس از دریافت دیپلم متوســطه وارد دانشــکده ی حقوق 
می شود. بعد از آن فوق لیسانس حقوق بنی الملل و دکرتای حقوق بشر می گرید. دادخواه 
که یکی از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی این کانون است در تاریخ 
هفده تری ۱3۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، ســارا صباغیان، بهاره دولو و امری رئیســیان در 

دفرت کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفرت او پلمپ می شود. 

از پرونده هــای مهمی کــه او وکالتش را بر عهده داشــته و دارد می توان به پرونده واقعه 
حســینیه دراویش گنابادی، پرونده عبدالفتاح ســلطانی و پرونده ملی مذهبی ها اشــاره 
 کــرد. مخالفت او در آبگریی ســد ســیوند و ســاخنت برج جهان نمــا در اطراف میدان 
نقش جهان اصفهان نیز نقشی فعال داشته است. پرونده های متعددی مربوط به دانشجویان 

دانشگاه های ایران را هم وکالت کرده است. از جمله:

1-www.kaleme.com/1396/12/06/klm-265530
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پرونده ســه دانشجوی معرتض در دانشــگاه امریکبری که به دلیل پیگریی های . ۱
مستمر و نزدیکی به حکم تربئه، وی بر خالف قواننی قضایی ایران و جهان از 

مالقات با موکلینش محروم شد.
پرونده سه جوان متهم به تبلیغ علیه نظام و توهنی به مقام والیت فقیه که قریب . ۲

به پنج سال طول کشید و با حکم تربئه پایان یافت.
وکالت پرونده، علریضا فریوزی و سورنا هاشمی دو نفر از دانشجویان دانشگاه . 3

زنجان که در پی تحصن خرداد ماه سال ۱3۸۶ دانشگاه زنجان، بعد از اقدام 
معاون سابق دانشجویی این دانشگاه، دکرت حسن مددی برای تجاوز به یکی از 

دخرتان دانشجو شکل گرفت نیز بر عهده وی بوده است.
وکالت پرونده یوسف ندرخانی کشیش محکوم به اعدام به جرم ارتداد. . ۴

دادخواه که وکالتش با محمد ســیف زاده بود پس از چهل روز زندان آزاد شــد اما در تری 
۱3۹۰ به نه سال حبس محکوم شد. بر اساس این حکم وی به ده سال ممنوعیت از وکالت 
در دادگسرتی، هشت سال زندان به علت براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق 
بشر، یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسالمی و همچننی به 

شالق و چند فقره جزای نقدی محکوم شد.
مأموران امنیتی به دستور سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقالب تهران در دفرت او مواد 
مخدر و اسلحه جاسازی کرده بودند. دستگاه قضایی پیش تر همنی ترفند را در ارتباط با 

ناصر زرافشان به کار برده بود. 
دادخــواه در همــنی رابطه گفت: »در دادگاه گفتند که چرا من گفته ام که ســعید مرتضوی، 
دادستان اسبق تهران حق نداشته است اسم من را به عنوان کسی که اسلحه ها و مواد مخدر 
دارد در روزنامه ها عنوان کند، که من گفتم اگر آقای مرتضوی به عنوان دادستان مجری قانون 
است باید بداند که طبق آینی دادرسی کیفری آوردن نام متهم خالف قانون است چه آقای 
مرتضوی این را می دانسته یا نمی دانسته، اگر نمی دانسته که برخالف قانون عمل کرده و 
صالحیت دادســتانی نداشته اما اگر می دانســته و عمل کرده پس در پرونده من سوءنیت 
داشته و از موضع غرض با من رفتار کرده است، مگر نه این که ماده ۲۱۲ آینی دادرسی کیفری 
می گوید شرف و وجدان دادرس باید مالک باشد پس چرا زمانی که من اعالم کردم که 
هیچکدام از مواد مخدرها و اســلحه ها برای من نیست ایشان آن را در مطبوعات به من 

نسبت دادند. با این توضیح حاال باید دادخواه تحت تعقیب قرار گرید و یا دادستان.«
در دادگاه قاضی پرونده در رابطه با موضوع کشــف ســالح در دفرت کار او، عنوان کرد که 
دادخواه هنگام کشف سالح از سوی مأموران قصد فرار داشته و مأموران نتوانسته اند او را 

به محل کشف سالح بربند. دادخواه در این باره گفت: 



314
سرکوب وکالی مستقل از دهٔه هفتاد تا پایان  دهٔه نود و سکوت کانون وکال

چگونه است که می توانند من را تا اوین بربند اما سیزده نفری که وارد دفرت من شده 
و حتی قفل گاوصندوق را شکســته اند و بســیاری از مدارک و پرونده ها را با خود 
برده اند، نتوانســته اند من را به محل کشف ســالح در اتاق دیگری بربند؟ از سوی 
دیگر چنانچه من از دســت مأموران فرار کرده ام چرا از صحنه فرار من فیلمربداری 
نکرده اند تا به عنوان مدرک جرم به دادگاه ارائه دهند؟ دادخواه همچننی خواستار 
انگشت نگاری از اسلحه های مورد ادعای مأموران و دادگاه شد تا مشخص شود که 

آثار انگشت چه کسی روی این اسلحه هاست که این کار صورت نگرفته است.۱
محمد سیف زاده درباره علت دستگریی دادخواه گفت:

می بینید که چند وکیل بیش تر نیستند که علی رغم باال بودن ریسک این نوع کارها 
را پذیرفته اند. این ها را هم اگر هرکدام را با یک وضعیتی از صحنه خارج کنند، به 
مقصود اصلی شــان رسیده اند. این اســت که متهمان سیاسی و مطبوعاتی یا وکیل 

نداشته باشند یا وکالیی باشند که نتوانند آن دفاع قانونی را به عمل بیاورند.۲
دادخواه که با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شده بود نهم مهرماه ۱3۹۱ برای تحمل 
محکومیت خود به زندان رفت اما با دستور مقامات قضایی در سال ۱3۹۲ از  زندان آزاد شد. 

احمدصدرحاجسیدجوادی؛
در سال ۱۲۹۶ در قزوین به دنیا آمد. در سال ۱3۲۲ وارد خدمت قضایی دادگسرتی شد و 
سمت های گوناگون قضایی را در شهرهای مختلف ایران عهده دار شد. در سال ۱3۴۰ به 
دادستانی عمومی شهرستان تهران منصوب شد. پس از سقوط دولت دکرت امینی زودتر از 

موعد بازنشسته  شد و از کانون وکال پروانه وکالت دریافت کرد. 
حسینعلی منتظری، سید علی خامنه ای،  محمدرضا مهدوی کنی، صادق خلخایل، علی 
مشــکینی، عبدالرحیم ربانی شریازی، و سیدعبدالحســنی دستغیب از جمله روحانیونی 

بودند که پیش از انقالب ضد سلطنتی وکالت شان با حاج سیدجوادی بود. 
وی برای دفاع از خامنه ای، بارها با هواپیما و سایر وسائط نقلیه دیگر، خود را به مشهد 

رسانید و از وی رایگان دفاع کرد. 
حاج ســیدجوادی عضــو شــورای انقالب، وزیــر دادگســرتی و وزیر کشــور بــود و پس 
از کناره گریی از سمت های دولتی، با وجود داشنت پروانه وکالت، وکالت پرونده های عادی 
را نپذیرفت و تنها پرونده های مربوط به نهضت آزادی ایران، مانند پرونده  شکایت علیه 

مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و... را پذیرفت و از آن ها دفاع کرد. 

1-www.rahesabz.net/story/25988/
2-www.radiofarda.com/a/F7_MSeyfzade_IV_on_Dadkhah_case/1795351.html
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صدرحاج ســیدجوادی در هیجــده فروردیــن ۱3۸۰در ســن هشــتاد و چهــار ســالگی 
بازداشــت شــد و پس از یک هفته با سرپدن قرار وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد. 
او همــراه بــا دیگر متهمنی نهضت آزادی برای محاکمه به دادگاه احضار شــد و پس از 
انجــام محاکمه به همراه دیگر اعضاء نهضــت آزادی ایران به پرداخت جریمه نقدی و 
شــالق محکوم شــد. در محاکمه انفرادی از خود دفاع نکرد. ویل وکیل او محمدعلی 
دادخواه دفــاع جداگانــه ای از او انجــام داد. همچننی شــخصاً حاضر به درخواســت 
تجدیدنظــر در حکــم بدوی نشــد و دادخــواه، تقاضــای تجدید نظر در حکــم نمود. 
او درخاطرات شــفاهی خود می گوید  که هنگام انشــای حکم به قاضی خود مضمونی 
چننی را بیان کرده است: پیش از انقالب من بارها از آقای خامنه ای در دادگاه های شاه به 
طور رایگان دفاع کردم و مخارج رفت وآمد و دیگرخرج های مربوطه را هم از جیب خود 
پرداخت کردم، به خاطر دفاع از آقای خامنه ای بارها مورد تهدید جانی قرار  گرفتم و آزار 
و اذیت شدم اما بابت این مسایل هرگز هیچ هزینه ای از ایشان نگرفتم، حاال شما به ایشان 
سالم برسانید و بگویید حاج سیدجوادی این ضربات شالق را به عنوان مزد وکالت خود 

از شما قبول می کند. وی در یازده فروردین ۱3۹۲درگذشت. 

محمدعلیجداریفروغی؛
یکی از وکالی باســابقه است که وکالت بســیاری از فعاالن سیاســی و مطبوعاتی را به 
عهده داشت. در شهریور ۱3۸۱ به دادگاه احضار شد. وی در مورد دالیل احضارش گفت:

دو ســه ســال پیش موکلم، خانم فرانه بهزادی، مصاحبه ای با رادیو آمریکا کرد و از 
قــوه قضاییه انتقاد کرد که به خاطر آن بیســت و ســه روز به زنــدان انفرادی افتادم. 
وی می افزاید: مبنای شکایتی که توسط قاضی شعبه ۱۴۱۰، سعید مرتضوی، صورت 
گرفت، خربی بود که در روزنامه »حیات نو« درباره روند رســیدگی به شکایت از 
خود قاضی مرتضوی چاپ شده بود. جداری فروغی می افزاید: »پس از آن هرگز 
دادگاهی تشــکیل نشــد و عجیب اســت االن که من وکالت دکرت ناصر زرافشان را 

برعهده دارم، این پرونده دوباره به جریان افتاد.۱
جداری فروغــی وکیل ریحانه  جبــاری، فعاالن کارگری جعفر عظیم زاده، پروین محمدی 
و کارگران معدن کوشک بافق، کارگران شرکت آسفالت توس، پیمانکار معدن چادرملو، 
فوالد اهواز و... بوده است. او خودش می گوید من یک شعار دارم، »من آنجا وکیلم که 

آنجا وکیلی نیست.« او وکالت کارگران را رایگان انجام می دهد. 

1-www.radiofarda.com/a/1136969.html
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حجتاالسالممحسنرهامی؛ 
رهامی که نماینده شهرســتان خدابنده در دوره های اول و دوم مجلس شورای اســالمی 
و وکیــل دانشــجویان آســیب دیده در حادثه ی کوی دانشــگاه بوده، در مــورد پرونده ای 
کــه دســتگاه امنیتــی بــرای او و خانم عبادی ســاخته و پرداختــه کرده بــود می گوید:  
در همان جریان دادگاه کوی دانشگاه، یک روز خانم عبادی به من تلفن کرد و گفت: 
شــخصی بنام ابراهیمی اطالعات خوبی راجع به لباس شــخصی ها دارد و خوب 
است من هم حرف هایش را بشنوم. وی افزود: من بعد از شنیدن سخنان ابراهیمی 
بــه وی گفتم حرف هایش را در یک مرجع قضایی مطرح کند. چند روز بعد خانم 
عبادی باز هم تلفن کرد وبه من گفت از اظهارات ابراهیمی یک نوار ویدئوی ضبط 
کرده و می خواهد یک نسخه از فیلم را دراختیار من بگذارد. من هم بالفاصله فیلم 
مذکور را به دبریخانه شورای عایل امنیت ملی جهت بررسی تحویل دادم و از آن ها 

درخواست کردم موضوع را پیگریی کنند. 
از این فیلم یک نسخه به طباطبایی قاضی شعبه ۷ دادگاه نظامی و یک نسخه هم 
از طریق حراست وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به آقای یونسی وزیر اطالعات 
تحویل شد. خانم عبادی نیز گفته است که یک نسخه را به تاج زاده داده و یک نسخه 
هم در دفرت وی بوده است اما این که چگونه این فیلم تکثری شده است باید راجع به 
آن تحقیق شود. هفتم تری ۱3۷۹به من تلفن کردند که به عنوان مطلع به دادگاه بروم. 

بعد از آن ناگهان به عنوان نشر اکاذیب به تفهیم اتهام من پرداختند. 

وقتی به آن ها گفتم شما به دلیل روحانی بودن من نمی توانید به این مسئله برپدازید 
گفتند ما برای این کار اجازه ی ویژه داریم و قرار بازداشــت صادر کردند در حایل 
که قرار بازداشــت سنگنی ترین قرار اســت. وقتی مرا به زندان بردند به یک سلول 
دو مرت در دو و نیم مرتی که یک گوشه ی آن توالت و دستشویی بود منتقل کردند. 
در بازجویی هایی که برخی شــب ها تا دیروقت انجام می شــد سؤاالت قبلی تکرار 
می گردید و من کراراً گفته ام مگر شورای امنیت، دادگاه نظامی و وزارت اطالعات 

محرم نیستند؟ و اصواًل چه عنوان مجرمانه ای بر عمل من صدق می کند.
بخش هایی گزینشی از بازجویی های ابراهیمی و خانم عبادی به عنوان اطالعیه علیه 
من در تلویزیون خوانده شده است. مصاحبه ی علیزاده در تلویزیون هم بخشی مربوط 
بــه بازجویی اولیه از ابراهیمی اســت کــه وی در دادگاه مطالب دیگری بیان کرد و 
بخشــی دیگــر از آن که اعالم کرده من در دفرت خانم عبــادی در هنگام ضبط نوار 
بوده ام، غریواقعی است و به هیچ وجه چننی چیزی واقع نشده است و اگر همنی یک 
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مطلب صحیح باشد همه ی حرف های آن ها )دادگسرتی( را قبول دارم.۱
وی با تبدیل قرار بازداشــت به قرار وثیقه ده میلیون تومانی آزاد شــد اما در دادگاه بدوی 
به پانزده ماه حبس و پنج سال محرومیت از وکالت محکوم شد. دادگاه تجدید نظر او را 
تربئه کرد. حکم پانزده ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت شریین عبادی 
نیز در دادگاه تجدید نظر نقض، ویل این وکیل دادگسرتی به پرداخت جزای نقدی سیصد 

هزار تومان محکوم شد. 

مسعودشفیعی؛
طی چندسال، وکالت برخی از پرونده های جنجایل سیاسی امنیتی از جمله برادران عالیی، 
کیان تاجبخش و فعاالن کارگری همچون رضاشهابی و رسول بداقی را به عهده داشت. 
پس از وکالت پرونده ســه کوهنورد آمریکایی )ســارا شــورد، جاش فتال و شان بایر( که 
منتهی به تربئه و بازگشت آن ها به آمریکا در سال ۱3۹۰ شد، ممنوع الخروج گردید. او بارها 
مورد بازجویی از ســوی مأموران وزارت اطالعات قرار گرفت و از ادامه کار وکالت منع 
شد. شفیعی یک هفته پس از اتمام پرونده سه کوهنورد آمریکایی قصد خروج از کشور 
بــرای دیــدن دخرتش را داشــت که در فــرودگاه امام خمینی گذرنامه اش ضبط شــد. او 
در گفتگوهایش به کمپنی بنی المللی حقوق بشر در ایران گفت مأموران وزارت اطالعات 
حتی در اتاق خوابش نیز شنود گذاشته بودند. او تا سال ها نتوانست وکالت هیچ متهمی را 

قبول کند و حتی گذرنامه اش نیز به او برگردانده نشد.

شفیعی در توضیحاتی به کمپنی  گفت که در نتیجه ارعاب صورت گرفته از سوی دستگاه های 
ذیربط، همکاران او از این که به دفرت کارش بیایند هراس داشتند. وی درخصوص این که 
مقامات دادگاه با ایجاد موانعی مانع فعالیت حرفه ای او شده اند گفت: »قاضی شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب یعنی قاضی صلواتی به چه مجوزی متهم و یا خانواده متهمان پرونده هایی 
که قباًل وکالت آن ها به من واگذار شــده را می خواهند و می گویند من نمی توانم ادامه 
وکالت پرونده را به عهده داشته باشم... خواهر آقای حکمتی به من گفت که قاضی پرونده 
گفته است من نمی توانم هیچ پرونده ای را قبول کنم... نماینده دادستان به من می گوید 
چرا از خانواده هایی مثل رسول بداقی و یا رضا شهابی حق الوکاله نمی گریید؟ خوب من 
چه بگویم؟ من می گویم چطور از این خانواده با وضع مایل نامناسب می توانم حق الوکاله 

بگریم؟ می خواهند این تلقی را ایجاد کنند که من حتمًا از جایی پول می گریم.« 

1-www.isna.ir/news/7905-00116
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نورعلیتابنده؛
در سال ۱3۰۶ در بیدخت از توابع گناباد به دنیا آمد. در گناباد، مقدمات علوم اسالمی را فرا 
گرفت سپس برای ادامه تحصیالت به تهران آمد و در سال ۱3۲۴ دیپلم ادبی دریافت کرد 
و سال بعد دیپلم طبیعی نیز گرفت. آنگاه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیالت 
خود را ادامه داد و در سال ۱3۲۷در رشته حقوق قضایی به دریافت درجه لیسانس موفق 

شد و همزمان مطالعه و تحقیق را در معارف اسالمی خصوصاً فقه و اصول آموخت.
او ابتدا در وزارت امورخارجه مشغول به کار شد؛ و پس از مدت کوتاهی در سال ۱3۲۹ 
به وزارت دادگسرتی منتقل شد و مدت ها عهده دار شغل ریاست اداره سرپرستی دادسرای 
تهران و به دنبال آن مستشاری دادگاه استان تهران بود. در اوایل خدمت دادگسرتی که در 
دادگسرتی مشهد مشغول به کار بود، برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه رفت و در آنجا در 

سال ۱33۶ شمسی درجه دکرتی حقوق را از دانشگاه پاریس اخذ  کرد. 
پس از بازگشت به ایران در مشاغل مختلف قضایی در وزارت دادگسرتی و تدریس در 
دانشکده های حقوق مشغول شد. بار دیگر در شهریور ۱3۴۷ با بورس دولت فرانسه جهت 
 I.I.A.P مطالعات حقوقی قضایی عازم پاریس شــد و در مؤسســه بنی المللــی مدیریت
مشغول به تحصیل و تحقیق گردید و موفق به اخذ دیپلم مدیریت قضایی از آن مؤسسه 
شد. پس از بازنشستگی در سال ۱3۵۵ گاه به شغل وکالت دادگسرتی نیز اشتغال داشت و 
در دوران انقالب وکالت تعدادی از روحانیون همچون مرتضی پسندیده برادر خمینی و 
آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و دانشجویان مورد تعقیب را رایگان پذیرفت. پس از 
انقالب هم مدت کوتاهی در دولت بازرگان به سمت معاونت وزارت ارشاد و معاونت و 
دادگسرتی منصوب شد. او به عضویت هیأت امناء و مدیریت سازمان حج   و زیارت درآمد 

و در مهر ۱3۵۹به درخواست خودش دوباره بازنشسته شد. 
در مهرمــاه ۱3۷۵پس از درگذشــت علی  تابنده قطب سلســله دراویش گنابادی با لقب 

مجذوب علیشاه جانشنی وی شد. 
او همچنــنی عضو کمیته »جمعیــت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایــران« و از جمله 
امضاکنندگان نامه مشهور نود امضایی به اکرب هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸ بود. او به 
دلیل امضای همنی نامه بازداشت شد و هشت ماه در زندان بود. همسر او در همنی دوره 
درگذشت. نورعلی تابنده مطالبی نیز در نشریه »جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت 
ایران« می نوشت که از جمله آن ها مطلبی در رد نظریه والیت فقیه بود. این مقاله از جمله 

موضوعاتی بود که در بازجویی هایش مطرح شده بود.

پس از انتشار  اخباری مبنی بر دستگریی نورعلی تابنده و همچننی ایجاد ایست بازرسی در 
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منطقه، دراویش گنابادی از تاریخ چهارده بهمن ماه ۱3۹۶در مقابل منزل او تجمع کردند. 
این تجمع به درگریی میان نریوهای امنیتی و لباس شخصی با دراویش گنابادی منجر شد. 
در ادامه و با گذشــت یک روز از این اتفاق، درگریی های بیش تری با افزایش دراویش 

در خیابان گلستان هفتم اتفاق افتاد.
بار دیگر در تاریخ سی بهمن ماه به درگریی میان نریوهای پلیس جمهوری اسالمی ایران 
و دراویش گنابادی انجامید. این درگریی با تریاندازی نریوهای پلیس و زیر گرفته شدن و 
مرگ ســه تن از آن ها توســط یک اتوبوس همراه بود. دراویش دخالت در این واقعه را 
رد کردند. این خشونت ها همچننی منجر به بازداشت صدها تن از دراویش شد. تصاویر و 
ویدیوهایی از تعدادی از بازداشت شدگان که به شدت مورد »ضرب و جرح« قرار گرفته 
بودند، منتشر شد و مرگ محمد راجی از دراویش گنابادی در »حنی بازداشت« خربساز شد.

نورعلی تابنده در یک پیام ویدئویی که در پانزده اسفند ۱3۹۶صادر شد به طور تلویحی 
از »حصر خانگی« خود خرب داد و ســپس با انتشار دست نوشته ای از دراویش گنابادی 
خواست برگزاری »مجالس فقری« را در سراسر کشور متوقف کنند. وی در آبان ۱3۹۸در 

حصر خانگی اعتصاب غذا کرد و در سوم دیماه ۱3۹۸درگذشت.

حمیدرضامرادیسروستانی؛
وکیل دراویش گنابادی در سیزده شهریور ۱3۹۰دستگری شد. در دیماه ۱3۹۱همراه با شش 
وکیل دیگر به دلیل عدم صالحیت دادگاه انقالب در رسیدگی به اتهامات شان در دادگاه 
شــرکت نکردند و به دستور قاضی صلواتی از بند عمومی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل 
شدند. علت انتقال آن ها اعرتاض نسبت به روند غری قانونی رسیدگی به پرونده  اتهامی 
شان بوده است. آن ها با اتهامات نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و 
اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند. صدیقه خلیلی همسر وی در گفتگو با کمپنی بنی المللی 

حقوق بشر در مورد همسرش می گوید:
او حتی حق داشــنت قلم و کاغذ هم ندارد. حق تماس تلفنی هم ندارد. من در این 
ســه ماه فقط توانســتم پنج شش بار همســرم را به مدت چند دقیقه ببینم که هر بار 
با حضور دو مأمور بوده اســت، یک مأمور پشــت او و یک مأمور کنار او می ایستد 
بنابراین ما نمی توانیم راحت حرف بزنیم و فقط در حد احوالرپسی است. آخر به چه 
جرمی ایشان را در بند ۲۰۹بدون حکمی نگه داشته اند. اکنون نوزده ماه از بازداشت 
می گذرد بدون این که حکمی برایش صادر شــده باشــد. تنها جرمش این بوده که 

چون دادگاه خود را صالح نمی دانسته در آن شرکت نکرده است.۱

1-persian.iranhumanrights.org/1392/01/hamidreza_moradi/
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در کیفرخواست آن ها از جمله روی موارد زیر تأکید شده بود: 
فعالیت چشمگری به نفع فرقه ضد امنیتی دراویش و سایت مجذوبان نور از طریق 
عضویت در فرقه مذکور با هدف اقدام علیه امنیت کشور؛ فعالیت تبلیغی علیه منافع 
ملی به نفع دول خارجی؛ اخالل در نظم و آسایش عمومی همراه با هیاهو و همسو 
با جریانات ضدمردمی؛ نشــر اکاذیب به قصد تشــویش اذهان عمومی؛  توهنی به 

ارزش های ملی.۱
مرادی دو بار به بازداشــتگاه هاى وزارت اطالعات منتقل شــد و همچننی باقى دو سال 

حبس خود را در شرایط بندهاى غری سیاسی گذراند.
در دادگاه انقالب به ده سال و نیم زندان محکوم شد. به علت بیماری قلبی و گرفتگی 
عــروق در تریماه ۱3۹3 تحت عمل جراحی عــروق قرار گرفت و پس از چند ماه توقف 
درمان، با ظهور عالیم تشدید بیماری برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل و بسرتی شد 

و در مرداد ۱3۹۴ از بیمارستان شهدای تجریش آزاد شد. 
پدر حمیدرضا مرادی سروســتانی، به دلیل فشارهای روحی ناشی از وضعیت فرزندش 

دچار سکته قلبی و مغزی شد.

امریاسالمی؛
در بهمن ۱3۸۹ در حایل که موکالن وی از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تربئه شده اند، خود 

به اتهام »نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی« به تحمل زندان محکوم شد. 
او و فرشید یداللهی وکالت پرونده تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند از 

سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کیش به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. 
موکالن این دو روز یکشــنبه، هفتم دیماه ۱3۸۷ توســط ماموران اداره اطالعات جزیره 
کیش، درحایل که مشــغول نمازگزاری بودند مورد ضرب و شــتم قرار گرفته و بازداشت 

شدند. 
سیزده شهریور ۱3۹۰به دعوت فرمانداری شهرستان کوار به همراه افشنی کرم پور و غالمرضا 
شریزادی به آن جا رفته و توسط نریوهای امنیتی بازداشت شد. وی پس از تحمل چهل روز 
حبس در سلول انفرادی ۲۰۹به دلیل وخامت وضعیت جسمانی اش به بهداری زندان اوین 
منتقل شد. توهنی به رهربی، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 
نشر اکاذیب و عضویت در گروهک انحرافی از جمله اتهامات وی بود. امری اسالمی در 

اسفند ۱3۹3 از زندان آزاد شد.

1-www.mizanonline.com/fa/news/466464
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مصطفیدانشجو؛
در سال ۱3۸۵ با شکایت اداره کل اطالعات استان لرستان به دلیل دفاع از یک درویش 

گنابادی در شهرستان دورود به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفت. 
سپس یک پرونده با شکایت اداره کل اطالعات استان مازندران به دلیل دفاع از دراویش 
در جریان ورود مأمورین اطالعات به منازل آن ها و تفتیش و بازرسی و ضبط اموال موجود 
در این مکان ها، در شهرستان ساری علیه وی به اتهام افرتا و نشر اکاذیب تشکیل شد. در 
این پرونده توسط مأمورین اداره کل اطالعات غرب استان تهران دستگری شد و مدتی را 
در سلول های انفرادی بند ۶ زندان گوهردشت کرج و بازداشتگاه اطالعات ساری گذراند. 
یک پرونده هم با شکایت اداره کل حقوقی و امور بنی الملل وزارت اطالعات در جریان 

تخریب حسینیه ی شریعت قم علیه وی به اتهام نشراکاذیب و افرتا در تهران تشکیل شد.۱
وی در اردیبهشت ماه سال ۱3۹۰با حکم هفت ماه حبس تعزیری راهی زندان ساری شد که 
در مدت تحمل این حکم با تشکیل پرونده جدیدی به زندان اوین منتقل و به سه سال و 
شش ماه حبس دیگر محکوم شد. وی بیست و هشت اردیبهشت  ماه ۱3۹۴ با پایان یافنت 

مدت محکومیتش از زندان اوین آزاد شد.
در تاریخ هفده تری ۱3۹۷هفت مأمور مســلح با دســتور بازپرس هادی پور از شــعبه ســوم 
دادسرای امنیت )شهید مقدس( به منزل مادری مصطفی دانشجو یورش برده و با شکسنت 
در و کشــیدن اسلحه این وکیل دادگسرتی را بامداد یکشــنبه هفده تری ۱3۹۷، در حضور 
اعضای خانواده اش بازداشــت کردند. در تاریخ بیســت و پنج آذرماه ۱3۹۷به اتهامات 
»اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی 

علیه نظام« از سوی قاضی مقیسه جمعاً به هشت سال حبس محکوم شد. 
پانزده اســفندماه ۱3۹۷شــعبه 3۶ دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران، قرار بازداشت موقت 
»مصطفی دانشجو«، وکیل دادگسرتی، از فعاالن حقوق دراویش گنابادی را »با توجه به 
وضعیت خاص بیماری و نظریات تیم پزشکان معالجش، فک کرد« و وی تا پایان مراحل 

دادرسی از زندان اوین به صورت موقت آزاد شد. 
شریف زاده پیش تر در خصوص وضعیت بیماری موکلش گفته بود: »پنجاه درصد از ریه 

آقای دانشجو از کار افتاده و نیاز به مراقبت پزشکی و اعزام به بیمارستان دارد.«
حراســت کل دانشــگاه آزاد در اردیبهشــت ماه ۱3۹۶ طی نامه ای از ادامه ی تحصیالت 
مصطفی دانشــجو، در رشته حقوق جزا و جرم شناسی جلو گریی کرده و همچننی پروانه 
وکالت این وکیل دادگسرتی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت اللهی 

گنابادی با گزارش نهادهاى امنیتی لغو شده بود.

1-majzooban.collateral-freedom.org/fa/index.php/2016-01-06-22-22-54/2936-6adf
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 افشنیکرمپور؛ 
در شــهریورماه ســال ۹۰،  به عنوان وکیل دراویش نعمت اللهی پس از حوادث شهرستان 
کوار که به درگریی بنی دراویش و نریوهای لباس شــخصی انجامیده بود به فرمانداری 
شهرستان کوار استان فارس دعوت شد. قرار بود او به عنوان وکیل دراویش با مسئوالن 
شهرستان بحث و گفت و گو کند،  اما در   همان دعوت بازداشت شد و به مکان نامعلومی 
انتقال یافت. وی پس از مدتی به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل 

شد.۱
 عناوین اتهامی وی  تبلیغ علیه نظام، توهنی به رهربی، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه 
و عضویت در گروه انحرافی و اخالل در نظم عمومی عنوان شد. او در تاریخ اسفند ۱3۹3 

پس از سه سال و نیم زندان آزاد شد. 

فرشیدیداللهی؛
در تاریخ بیســت شــهریور ۱3۹۰ دستگری شد و توسط قاضی صلواتی به سه سال و شش 
ماه حبس تعزیری و دو سال شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. به علت نپوشیدن لباس 

زندان ماه ها نتوانست با خانواده اش مالقات کند. 
که در دوره ی کار شناسی ارشد رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد شریاز 

مشغول به تحصیل بود بنابر اعالم حراست دانشگاه آزاد شریاز ممنوع التحصیل شد. 
در اردیبهشت ۱3۸۵، پنجاه و دو درویش به اتهام ایجاد تشویش و اخالل در نظم عمومی، 
به زندان محکوم شدند. وی و امید بهروزی وکیل دیگری که از آن ها دفاع کردند نیز به 
یک سال حبس، هفتاد و چهار ضربه شالق، پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و پنج 

سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شدند. 

امیدبهروزی؛
همراه با فرشید  یداللهی در اردیبهشت ۱3۸۵به جرم دفاع از پنجاه و دو درویش که به اتهام 
ایجاد تشویش و اخالل در نظم عمومی، به زندان محکوم شده بودند به یک سال حبس، 
هفتاد و چهار ضربه شالق، پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال محرومیت از 

شغل وکالت محکوم شدند.
وی در سال ۱3۸۷به دلیل دفاع از موکالنش با شکایت اداره اطالعات مواجه شد. وی 
در نامه ای که به همراه دو وکیل دیگر به کمپنی استقالل کانون وکال نوشته و به ذکر برخورد 

صورت گرفته پرداختند:

1-www.radiofarda.com/a/b22-molaghat-afshin-karam-poor/27302159.html
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اینجانبان فرشید یداللهی فارسی و امریاسالمی از وکالی دادگسرتی و عضو کمیسیون 
حقوق بشر کانون وکال دادگسرتی فارس، دفاع از حقوق دراویش را برعهده گرفتیم 
اما، با شــکایت اداره اطالعات تحت عنوان نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی 
و مقامات و جعل عنوان وکالت، مورد پیگرد قرار گرفته ودر پنج جلسه متوایل و به 
مدتی حدود بیست ساعت، بازجویی و محاکمه شده ایم. با آنکه شعبه اول دادگاه 
انقالب جزیره کیش با توجه به دفاعیات اینجانبان دراویش نعمت اللهی گنابادی 
)موکلنی ( را تربئه کرد، اما با اعمال نفوذ برخی مراکز قدرت که مصونیت وکیل را در 
موضع دفاع برنمی تابند، اکنون پس از گذشت هیجده ماه، مجدداً برای اخذ آخرین 

دفاع به شعبه ۱۰۲دادگاه عمومی جزایی احضار شده ایم.
پروانه وکالت وی در واقعه ی تخریب حســینیه قم توســط  قوه قضاییه به دلیل دفاع از 

دراویش ابطال گردید. 
روز شانزده شهریور ۱3۹۰در شریاز توسط نریوهای امنیتی دستگری و به تهران منتقل شد. 
او به همراه وکالی دیگر دراویش پس از اعرتاض به روند دادرسی و امتناع از شرکت در 
جلسه دادگاه، به بازداشتگاه وزارت اطالعات زندان اوین، بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شد و به 

مدت طوالنی، بدون حق دسرتسی به وکیل در سلول انفرادی حبس بود.
شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران، امید بهروزی و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس 
محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه 

نظام، توهنی به رهرب و تشویش اذهان عمومی بود اما در اسفند ۱3۹3 آزاد شدند. 

جاویدهوتنکیان؛ 
وکیل پایه یک دادگسرتی و عضو کانون وکالی دادگسرتی استان آذربایجان شرقی هیجده 
آبان ماه ۱3۸۹ به اتفاق دو خربنگار آلمانی در تربیز بازداشت شد. او وکیل سکینه محمدی 
آشــتیانی، زندانی محکوم به سنگســار بود و خربنگاران آلمانی برای مصاحبه با او در 

دفرتش حضور داشتند که بازداشت شدند.
هوتن کیان از سوی دادگاه انقالب تربیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت 
اخالل در امنیت داخلی و اقدام علیه امنیت ملی به هفت سال زندان و پنج سال محرومیت 
از وکالت محکوم شد. او همچننی به چهار سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه 
انقالب تهران محکوم شد. حکم او در دادگاه تجدیدنظر در مجموع به شش سال کاهش 
یافت و این وکیل دادگسرتی در نهایت بیست و هشت اردیبهشت ماه ۱3۹۲ از زندان آزاد 
شــد آثار شــکنجه بر بدن وی کاماًل مشــهود بود. از آنجا که پدر این وکیل در سال ۱3۵۹ 
به حکم موسوی تربیزی اعدام شده بود و برادرش نیز که دانشجوی پزشکی بود، در سال 
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۱3۶۵ اعدام شده بود، مقامات قضایی کینه ی ویژه ای نسبت به او داشتند.
محمدعلی خلیلی وکیل دادگسرتی در اسفندماه ۱3۹۲ خرب داد که »بنا بر اطالعات دریافتی 
موثق از منابع و شواهد معترب و تصاویر به دست آمده از پرونده پزشکی قانونی« جاوید 
هوتن کیان به علت حضور دو خربنگار آلمانی به نام های )مارکوس هایلوک – فرزند: یوهن 
/ ینــس کوخ فرزند: آندریاس( در دفرت کارش جهت انجام مصاحبه در خصوص پرونده 

خانم سکینه محمدی آشتیانی دستگری شد. او نوشت: 
شــنبه هفده مهر ۱3۸۹ )نهم اکترب ۲۰۱۰(، آقای ســجاد قادر زاده )پسر خانم سکینه 
محمدی آشــتیانی( با آن ها در هتل شهریار تربیز ضمن دیدار هماهنگ کرده بودند 
تا یکشــنبه هیجده مهر ۱3۸۹ )دهم اکترب ۲۰۱۰(؛ موافق معمول وقت کاری تمامی 
وکال-بعدازظهر-در دفرت کاری جناب جاوید هوتن کیان حاضر شوند، که این گونه 
نیز شده است و در روز اخری، حوایل ساعت شش بعدازظهر در دفرت ایشان حاضر و 
در حدود ساعت شش  و بیست  دقیقه مأمورین اداره اطالعات ناگهان به دفرت یورش 
برده و با ضرب وشــتم؛ نسبت به انتقال جملگی به اداره اطالعات اقدام و فردای 
آن روز یعنی عصر دوشنبه نوزده مهر ۱3۸۹ )یازده اکترب ۲۰۱۰( پس از ارجاع به زندان 
تربیز و انگشت نگاری تحت شرأیط امنیتی خاص؛ به زندان اوین منتقل شده است.

متأسفانه حضور این دو نفر در دفرت ایشان را پسر همان موکله ایشان خانم آشتیانی، 
آقای سجاد باقرزاده که همکاری پنهانی با وزارت اطالعات داشته به اطالع اداره 
اطالعات رسانیده بود و در طی مدت زمانی طوالنی با اداره اطالعات همکاری 
داشته و دستگاه شنود در دفرت آقای هوتن کیان مخفی نموده بوده که به نظر می رسد 
با وعده واهی خالصی مادر به وی در صدد این همکاری بر آمده است و امید است 

که این همکاری وی از روی اجبار بوده باشد.
ایشان حدود یک سال از سه سال حبس خود را در بازداشتگاه های وزرات اطالعات 
بدون حق دسرتسی به وکیل و برخورداری از محاکمه عادالنه  بسر برده اند و پس از 
تحمل شکنجه های فراوان طی مراحل و انواع زیر، برای معالجه بیماری های حادث 

گردیده از این شکنجه ها اکنون موقتا آزاد  گردیده اند:
دعوت به اعرتاف منظور نظر اداره اطالعات یعنی تکرار عینی مطالب اوراق 
تهیه شده توسط خود آن ها در جلو دوربنی تلویزیونی کانال »پرس تی وی«. 
مواجهه حضوری با دیگر متهمنی و نیز مخربین آن اداره و آقای سجاد باقرزاده 

)پسر موکله ایشان( و درخواست اعرتاف وتکمیل فرم های تهیه شده.
تحقری و توهنی به خانواده و تهدید به تجاوز.

بازجویی های شــبانه روزی با چشــم بند و دســتبند و پابند و رو به دیوار در 

الف :

ب:
ج:
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اتاق های ۲و ۱ تاریک، با بوی تعفن.
در عــرض چند ماه انفرادی تغذیه با فقــط یک وعده صبحانه و بعضاً عدم 

باز کردن پابند در عرض چند شبانه روز.
تعلل و دیرکرد عمدی در جهت انتقال به توالت یا حمام از انفرادی.

انتقال ایشــان در زمستان به یک اتاق پاسیو مانند روباز و لخت نمودن وی و 
پاشیدن آب با شیلنگ و قراردادن در معرض هوای آزاد سرد بریون.

شوک ناگهای برقی
واردکردن ضرباتی به ســر ایشــان با لگدهای فراوان که مــا حاصل آن امروز 
بنا به مدارک موجود در پرونده وتشــخیص پزشــکان، خــون دماغ وآبریزش 
مســتمر بینی و شکستگی بینی و دندان ها و گاهی ســرگیجه و از دست دادن 
حافظه به صورت موقت و لرزش دســت اســت. )کــه این لگدزنی به ناحیه 
سر؛ روش معمول بازجو یی ها بوده است؛ که-به  عنوان نمونه- منجر به فوت 

مرحوم  سرکار خانم زهرا کاظمی و مرحوم آقای ستار بهشتی و... شده است.
پوشــاندن یک شــلوار نایلون ماننــد و با قطره چکان، محلــویل را در اطراف 
بیضه ها )با پوزش( و پاها و زیر گلو و...، که تا سال ها زخم خواهد بود و آثار آن 
هرگزقابل ترمیم نیست که زخم حاصل مشهود در تصاویر مربوط به همنی و در 

مابنی پا و زانوی چپ می باشد.
ممنوع المالقــات و ممنوع المکالمه و ممنوع المکاتبــه بودن حتی با وکالی 
دادگسرتی در عرض سه سال، که تنها دیدار ایشان هنگام انتقال به زندان فقط 
با آقای نقی محمودی )وکیل محرتم دادگسرتی( بوده، که به هنگام خروج آن 
وکیل محرتم از زندان )پس از دیداربا آقای هوتن کیان(؛ اوراق تقدیمی ایشان 
به آقای محمودی با عناوین واهی و تهدید وی از هر حیث گرفته شده و معدوم 

گردیده است. 
قرار دادن ایشان در بند زندانیان خطرناک و متادون تراپی که ایشان متأسفانه 
تحت دســتور مستقیم دادستان تربیز موســی خلیل الهی با داشنت نیاز مربم به 
درمــان از بند بهــداری زندان تربیز به بند مزبور انتقال یافتــه و در این بند به 
توصیه دادســتان تربیز، آقای هوتن کیان توســط یک زندانی دیگر بنام آقای 
بنــام مهرداد فتحی زاده آذر ، فرزند: علی اکرب، که با اتهام مواد مخدر محکوم 
به اعدام بوده با وعده واهی مســاعدت توســط آقای دادســتان تربیز به وی، 
مورد حمله با دشنه آلوده قرار گرفته که در اثر همنی جراحت اکنون ایشان مبتال 
به بیماری عفونی گردیده است که تصویرهایی از آثار شکنجه در بدن ایشان 
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جهت انتشار ارسال می گردد.
اکنون در خصوص ایشان پرونده دیگری با اتهام عضویت در گروه های معاند نظام 
ســلطنت طلبان و انجمن پادشاهی مفتوح می باشــد که متأسفانه با توجه به سوابق 
موجود در دستگاه قضایی صدور حکم محکومیت برای ایشان بدون وجود دالیل 

و مستندات و صرفا از روی کینه ورزی دور از انتظار نمی باشد.
در خصوص علت خودکشی اخری خانم سکینه محمدی آشتیانی موکله ایشان باید 
بیان دارم که این خانم که متأسفانه در روزهای اخری اقدام به خودکشی نمودند به نظر 
می رسد برای رهایی از زیر بار فشار روانی و جلوگریی از ورود آسیب های بیش تر به 
خانواده خود علی الخصوص آقای هوتن کیان این اقدام را انجام داده است زیرا که 
طبق اطالعات بدست آمده وزارت اطالعات در صدد استفاده مجدد از پسر ایشان 
با وعده کمک به مادر برای ادای شهادت برعلیه آقای هوتن کیان بر آمده است که 

ایشان مطلع و دست به خود کشی زده اند.
اطالعات مزبور در اختیار شــورای عایل حقوق بشر سازمان ملل نیز عیناً قرار داده 

شده است.۱
نقی محمودی وکیل مدافع هوتن کیان می گوید: 

به عنوان نمونه یکی از شکنجه ها این بوده که جاوید هوتن کیان را در یکی از شب های 
سرد زمستان تربیز با لباس زیر به محوطه بازداشتگاه برده و ایشان را خیس آب می کنند 
و تا ساعت چهار صبح همان جا نگاه داشته و بعد از آن او را به بازجویی می برند.
همچننی با آتش ســیگار دست ها و پا ها و بیضه های ایشان ســوزانده شده است.۲

محمودی در گفتگو با رادیو زمانه می گوید: 
بعــد از این کــه من با موکلم جاویــد هوتن کیان مالقات کردم رئیــس زندان من را 
خواست و گفت همه مواردی که او مطرح می کند دروغ است و شکنجه ای اعمال 
نشده است. در حایل که با وجود آن که من تقریباً شش هفت ماه بعد از بازداشت 
هوتن کیان با او مالقات داشــتم، هنوز آثار شــکنجه ها به روشــنی قابل دیدن بود. 
مثاًل شکستگی دندان، شکستگی بینی که کج جوش خورده بود. یا کبودی جاهای 

مختلفی از دست ها و پاها که به من نشان داد.3

محمداولیاییفرد؛ 
متولد ۱3۴۵ در تهران، بعد از اخذ دیپلم به دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفت و لیسانس 

1-www.tribunezamaneh.com/archives/44538
2-www.radiofarda.com/a/f3_lawyer_tortured_iran/24675626.html
3-www.radiozamaneh.com/428791
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حقوق قضایی گرفت. در سال ۱3۷۸ پروانه ی وکالت گرفت و به عضویت کانون وکالی 
مرکز درآمد و به همکاری با عبدالفتاح سلطانی پرداخت. 

وکالت بسیاری از فعاالن سیاسی و مدنی از جمله، گروه معنوی آل یاسنی، کارگران نیشکر 
هفت تپه، حشــمت الله طربزدی، بهروز جاوید تهرانی، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده، پیمان 
عــارف، مجید دری، ابوالفضل عابدینی، کــوروش زعیم و همچننی کودکان محکوم به 

اعدام را برعهده داشته است. 
از آنجایی که این وکیل دادگسرتی در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای، اجرای حکم 
موکلش را به دلیل صغر سنی وی، غریقانونی خواند، به دادسرای کارکنان دولت احضار 
شد و پس از تشکیل پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شد 
و در سال ۱3۸۸ به مدت یک سال به زندان افتاد. پس از آزادی به کانادا مهاجرت کرد.

محمدنجفی؛
متولد ۱3۵۵ فعال حقوق بشر و وکیل دادگسرتی، چندین سابقه بازداشت و احضار دارد. 
روز بیست مهرماه ۱3۹۵ وی به دلیل پوشیدن پریاهنی که روی آن نوشته شده بود »عاشورای 
۸۸«، در خیابانی در شــازند از توابع استان مرکزی، از سوی نریوهای وزارت اطالعات 

بازداشت شد و با تودیع قرار وثیقه دویست میلیون تومانی، مؤقتاً آزاد شد. 
روز بیست و هفت آبانماه ۱3۹۶، توسط شعبه ۲۲ دادگاه انقالب تهران به اتهام تبلیغ علیه 
نظام محاکمه شد. این محاکمه در پی سخرنانی نجفی در منزل خانم گوهر عشقی، مادر 
ستار بهشتی در سال ۱3۹۵ صورت گرفت. در این سخرنانی، وی انتقادات جدی نسبت به 

عملکرد حکومت و کشنت ستار بهشتی مطرح کرد که به بازداشت او منتهی شد. 
در زمستان ۱3۹۶، ادعای نریوی انتظامی اراک درباره ی مرگ وحید حیدری را تکذیب 
کرد. نجفی پس از آن که در صفحه اینســتاگرام اش دلیل مرگ این جوان دســتفروش را 

ضربه ی باتوم به سرش عنوان کرد، از سوی مأموران امنیتی بازداشت شد. 
در تاریخ هفت مردادماه ۱3۹۷ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی 
محمدرضا عبداللهی، به اتهام »اخالل در نظم و آســایش عمومی از طریق شــرکت در 
تجمعات غریقانونی« به یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شالق و از بابت 
اتهام »انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی« به تحمل دو سال حبس محکوم 
شد و شش آبان ۱3۹۷ جهت اجرای حکم صادره بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

در اواسط آذر ۱3۹۷ و در بخش دوم این پرونده، توسط شعبه یک دادگاه انقالب اراک 
از بابت اتهامات »تبلیغ علیه نظام« به دو سال حبس تعزیری، »توهنی به رهربی« به یک 
سال حبس تعزیری و »کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو 
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فردا و بی بی سی فارسی« به ده سال حبس تعزیری محکوم شد.
در تاریخ بیســت وچهار آذر۱3۹۷ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگسرتی شهرستان 
شازند، در پرونده ای دیگر به اتهام »تشویش اذهان عمومی« به یک سال حبس تعزیری و 
در تاریخ دو بهمن  ۱3۹۷نیز مجدداً توسط همان شعبه به دو سال حبس تعزیری و پرداخت 

چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
این وکیل دادگســرتی که جهت ســرپی کردن دوران محکومیت ســه ساله خود در زندان 
اراک به ســر می برد، پس از بازداشت، با عناوین اتهامی مختلف به شانزده سال حبس 
دیگر محکوم و روز پنج شنبه هشتم فروردین ۱3۹۸ از زندان آزاد شد. به گفته وکیل مدافع 
محمد نجفی، او در پرونده ای که به دلیل محکومیت در آن، زندانی بوده، شامل عفو شد.

چهار روز بعد در تاریخ دوازدهم فروردین ۱3۹۸ مأموران اداره اطالعات نریوی انتظامی 
اراک، وی را در ارتباط با پرونده دیگرش بازداشت و به زندان اراک منتقل کردند.

چهارشنبه هیجدهم اردیبهشت ۱3۹۸ پیام درفشان، آزیتا پوالدوند و ابوذر نصرالهی، وکالی 
محمد نجفی ضمن اعالم استعفای خود به کانون وکالی استان مرکزی، اقدام به طرح 
شــکایت علیه رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در دادگاه انتظامی قضات 
کردند. دلیل طرح این شکایت توسط این سه وکیل دادگسرتی، برخوردهای اهانت آمیز 
شفاهی و مکتوب در دادنامه صادره توسط این دادگاه، همچننی افرتا و انتساب نسبت های 
ناروا به این وکال و همچننی دادرسی ناعادالنه عنوان شده بود. پیش تر حکم سیزده سال 
حبس محمد نجفی، وکیل دادگسرتی و فعال حقوق بشر عیناً به تائید این دادگاه رسیده بود.

در تریماه ۱3۹۸ دادگاه تجدیدنظر اســتان مرکزی، حکم دو ســال زندان و پرداخت چهل 
میلیون ریال جزای محمد نجفی را  که در آذر ۱3۹۷ صادر شده بود، تأیید کرد. 

همچننی قاضی شهمریزادی رئیس شعبه ۲۲ دادگاه انقالب تهران، پس از گذشت دو سال و 
سه ماه از تاریخ محاکمه، نجفی را به جهت ایراد سخرنانی در منزل گوهر عشقی در سال 
۱3۹۵، به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. پرونده ی محمد نجفی آئینه ی تمام نمای 

دستگاه قضایی و وضعیت وکال در نظام والیی است. 

امریساالرداودی؛
متولد ۱3۶۰، عضو کانون وکال و  کمیســیون حقوق بشــر کانون وکالی دادگســرتی مرکز 
اســت. وی وکیل پرونده بســیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جاللیان، 
زندانی کرد محکوم به حبس ابد بود. ســال ها تالش کرد تا به زینب جاللیان مرخصی 
درمانی برای چشــم هایش داده شود که بی نتیجه ماند. عالوه بر وکالت متهمان سیاسی 
عقیدتی، در نوشته های انتقادی اش به بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی 
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می پرداخت. داوودی همچننی مدیریت کانال تلگرامی »بدون روتوش« را به عهده داشت 
که در آن مسائل صنفی وکالی دادگسرتی و نظراتش را منعکس می  کرد. 

در ابتدا، چندین بار وی را با اتهامات مشــرتک به دادســرای رســانه و دادســرای امنیت 
)دادســرای اوین( احضار کردند. در نهایت بازپرس دادســرای رســانه، پرونــده او را به 

دادسرای امنیت فرستاد. 
در تاریخ بیست و نه آبان ماه ۱3۹۷توسط نریوهای امنیتی بازداشت شد و در بند ۲۴۱ زندان 
اوین، بند حفاظت قوه قضاییه زندانی شد. مأمورین پیش از بازداشت، دفرت  کار و منزل وی 
را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کردند. 
طناز کالهچیان، همســر امریســاالر داوودی که وکیل دادگســرتی اســت، در دی ۱3۹۷ 
در ارتباط با کانال تلگرامی »بدون روتوش« دوبار در شــعبه دوم بازپرســی اوین تحت 

بازجویی قرار گرفت. 
در تاریخ بیســت و هفت فروردین ۱3۹۸، وحید مشگانی فراهانی، وکیل مدافع داوودی، 
درباره ی اتهامات نسبت داده شده به وی گفت: »حدود هشت تا نه اتهام به ایشان نسبت 
داده شــده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، 
تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهنی به مقامات و رهربی و چند اتهام دیگر که دو پرونده به 

شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی ارجاع شده است.«
یازدهم خردادماه ۱3۹۸ بر اساس حکمی که قاضی صلواتی صادر کرد، وی به سی سال 
حبس تعزیری و صد و یازده ضربه شالق محکوم شد  از این میزان، مجازات اشد، یعنی 
پانزده ســال حبس قابل اجرا خواهد بود. به شش میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال 
محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی نیز محکوم شد. اتهام تشکیل گروه به قصد براندازی، 
اداره ی کانــال »بدون روتوش« بود که نــود درصد مطالبش، صنفی واجتماعی بود. بر 
اساس حکم صادره، امریساالر داوودی با دو هزار نفری که عضو کانال تلگرامی اش بودند، 
»اجتماع و تبانی« به قصد براندازی کرده بود. بر اساس مستندات دادگاه،  »همکاری با 

دول متخاصم از طریق مصاحبه با صدای امریکا« صورت  گرفته بود.  
در نوامرب ۲۰۱۹ شورای انجمن های حقوقی و وکالی اروپا  که نماینده کانون های وکالی 
چهل و پنج کشور اروپایی است و بیش از یک میلیون وکیل اروپایی عضو آن هستند جایزه 
حقوق بشر خود را به امریساالر داودی، محمد نجفی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده 

اهدا  کرد.

فرهادمحمدی؛
وکیل دادگسرتی ُکرد، دوازده دیماه ۱3۹۷، توسط نریوهای امنیتی در سنندج بازداشت و به 
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بازداشتگاه منتقل شد.قرار بازداشت این وکیل دادگسرتی در تاریخ سیزده بهمن ماه ۱3۹۷ 
تمدید، و شش ماه بعد در تریماه ۱3۹۸ با قرار وثیقه آزاد شد. 

گروهی از مأموران امنیتی پس از بازداشــت فرهاد محمدی، با تفتیش محل کار و منزل 
شخصی وی، وسایل شخصی او، از جمله کامپیوتر، گوشی موبایل، و تعدادی کتاب را با 

خود بردند.
فرهاد محمدی به همراه تعدادی از اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان و فعاالن 
محیط زیست به نام های آمانج قربانی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، عیسی 

فیضی، راشد منتظری، حسنی کمانگر، بختیار  کمانگر و حشمت یاوری بازداشت شدند.
معاون سیاسی، امنیتی، و انتظامی استانداری کردستان، این افراد را متهم کرد که به نوعی 
در قتــل یــک راننده آمبوالنس در تریماه ۱3۹۷نقش داشــته اند و در ادامه پیگریی  برای 

شناسایی قاتالن راننده آمبوالنس دستگری شده اند.
خانواده او از اتهامات وارد شده، بی اطالع بودند و مسئوالن قضایی پاسخگوی وکالیی 
که به دادستانی سنندج معرفی کردند، نبودند  و اجازه بررسی پرونده به آن ها داده نشد.۱ 

پنجاه  و نه وکیل دادگســرتی با صدور اطالعیه ای از کانون  وکالی دادگسرتی و همچننی 
مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه خواستند که در برابر بازداشت فرهاد محمدی و دیگر 
وکال ســکوت نکرده و همچون تمامی نهادهای صنفی نســبت به انجام وظیفه خود در 

راستای حمایت از وکالی بازداشتی اقدام نمایند. ۲ 

مصطفیترکهمدانی؛
وکیل جمعی از شاکیان پرونده تأمنی اجتماعی با شکایت سعید مرتضوی به بهانه ی آنچه 
»نام بردن از او در مصاحبه ای پیش از قطعی شــدن حکمش« عنوان شــده بود، به ده 
ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شالق محکوم شد. در این پرونده، نه تنها حق کارگران 
تأمنی اجتماعی پایمال، و بر فساد مرتضوی سرپوش گذاشته شد، بلکه وکیل آن ها نیز سر 
از زندان درآورد. شعبه ۹۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم وی را به شش ماه زندان 
و چهل ضربه شالق تعلیقی کاهش داد. قوه قضاییه درحایل این وکیل را محکوم کرد که 
خود ویدئوی »اعرتافات« تحت شکنجه گرفته شده یک کارگر نیشکر هفت تپه )اسماعیل 
بخشی( و یک فعال اجتماعی )سپیده قلیان( و بسیاری را بدون هیچ محاکمه و ُحکمی 

در سیمای جمهوری اسالمی نمایش می دهد. 
مصطفی ترک همدانی که وکالت متهمان محیط  زیستی را به عهده داشت در بیست و هشت 

1-https://ir.voanews.com/a/prisoner-sananadaj-activist/4736146.html
2-www.radiozamaneh.com/430366
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فروردین ۱3۹۷ کناره گریی خود را از وکالت آن ها اعالم کرد. وی در حســاب توییرتی 
خود نوشت: »دو ماه است که با دستور دادیار ناظر زندان وکالتنامه ام را به بند الف تحویل 
دادم و تاکنون با یا بدون امضا برنگشــته اســت... تحقیق از متهم بی وکیل پس از هفتاد 
روز انفــرادی چه حاصلی جز بی اعتباری تحقیقات و هدر رفــت وقت و هزینه دارد.«۱

وی چهار مرداد ۱3۹۷ خرب داد که به اتهام »نشر اکاذیب« با شکایت بیژن قاسم زاده معاون 
دادستان )قاضی فاسدی که در پرونده طربی دستگری شد(، به دادسرای فرهنگ و رسانه 
احضار شده است. دلیل شکایت و احضار او، توئیت هایش درباره ی کاووس سیدامامی 
یکی از متهمان محیط زیستی که بنا به ادعای قوه قضاییه در سلول انفرادی خودکشی کرد، 

تبصره ماده ۴۸ و منع پذیرش وکیل در پرونده متهمان محیط زیست بود.
او وکیل هنگامه شهیدی، مشاور سابق مهدی کروبی در امور زنان، بود که در پنجم تریماه 

۱3۹۷ در کیش بازداشت شد و به زندان اوین منتقل گردید.

پیمانحاجمحمودعطار؛
در ســال ۱3۴۸ در تهران به دنیا آمد و دارای مدرک کارشناســی حقوق و پروانه وکالت 
دادگســرتی از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکالی قوه قضاییه است. وکالت کارگران و 
معلمان دربند عضو انجمن صنفی معلمان از جمله باغانی، بداقی، عبدی، هاشــمی و 
بهشــتی لنگرودی را به عهده داشته اســت. وی نسبت به استفاده از روغن پالم در شری و 
محصوالت لبنی و تولید بنزین های ســمی در کارخانه های پرتوشیمی و توزیع در سطح 

شهر ها شکایت کرد که به دلیل فساد دستگاه قضایی به جایی نرسید. 
از مهــر تــا مــرداد ســال ۱3۸۵، مشــاور حقوقی کمیســیون تحقیــق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی بود و نامش در پرونده ی پالیزدار به میان آمد. پس از سخرنانی های پالیزدار 
و دستگریی او، حاج محمود عطار نیز در سی تریماه ۱3۸۷ شبانه توسط مأموران حفاظت 
اطالعات قوه قضاییه در منزلش دستگری و به ۲۰۹ اوین منتقل شد. اتهام این وکیل همکاری 
با پالیزدار و کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسالمی بود. وی پس از تحمل بیست و دو 

روز حبس در سلول انفرادی حفاظت اطالعات قوه قضاییه، با قید وثیقه آزاد شد.  
پس از رهایی از بند، علیه حسن صادقیان، بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه کارکنان دولت، 
رضا جعفری سرپرست این دادسرا و از نزدیکان سعید مرتضوی، اصغر جهانگری، رئیس 
مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه و میانجی مسئول یگان کاشف حفاظت اطالعات 
قوه قضاییه و سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقالب تهران نزد علریضا آوایی 
رئیس دادگسرتی تهران شکایت کرد. موضوع شکایت، سیزده مورد بود اما چنانچه انتظار 

1-www.radiofarda.com/a/29174675.html
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می رفت هیچ اقدامی صورت نگرفت. 
وی در شــمار وکالیی بود که در دادخواســتی به دیوان عدالت اداری، خواســتار حذف 
مرکز حفاظت و اطالعات قوه ی قضاییه و ابطال بخشنامه ها و دستورهای این نهاد شدند. 
حاج محمودعطار تأکید داشت که این مرکز برخالف قانون جاری کشور و بدون تصویب 
در مجلس شورای اسالمی و خارج از اختیارات دستگاه قضایی، در قوه قضاییه تشکیل 
شده است. این شکایت هم، مانند شکایت وی و عباس پالیزدار علیه مرتضوی به جایی 

نرسید و او از اتهام افرتا تربئه شد. 
این وکیل وابســته به مرکز مشــاوران قوه قضاییه برخالف هزاران وکیل عضو کانون وکال، 
و بزرگرتین اســاتید حقوق کشور، یکی از حامیان اقدامات غریقانونی قوه  قضاییه برای 

نابودی استقالل کانون وکالست.۱ 

قاسمشعلهسعدی؛
در سال ۱333در شریاز به دنیا آمد و در سال ۱3۵۲در رشته حقوق دانشگاه ملی پذیرفته 
شــد. پس از پریوزی انقالب، در دادگاه انقالب اســالمی شریاز به فعالیت پرداخت. در 
سال ۱3۵۸برای ادامه تحصیل به اتفاق همسر و فرزند خود به فرانسه رفت و در رشته ی 
حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شد. در سال ۱3۶۰، پس از سرکوب نریو های سیاسی 
و  کشتار بی رحمانه، در بخش سیاسی سفارت جمهوری اسالمی در پاریس مشغول به کار 
شــد و بارها در دفاع از نظام اســالمی و جنایت هایش، با گروه های سیاســی اپوزیسیون 
درگری شد. در دوران حضور در اروپا، به پیشنهاد مریحسنی موسوی، دفرت خدمات حقوقی 
بنی المللی ایران در اروپا را تأســیس کرد و مســئولیت آن را پذیرفت. همزمان به معاونت 
حقوقی دفرت حقوقی بنی المللی ایران در الهه منصوب شد تا در دیوان داوری الهه که به 

دعاوی ایران و امریکا رسیدگی می کرد، حاضر شود. 
در سال ۱3۶۲با نیمه کاره  گذاشنت تحصیل، به ایران بازگشت و در دانشکده حقوق دانشگاه 
شریاز، دانشگاه تهران و تربیت مدرس به تدریس پرداخت. وی همچننی در دوره های سوم 

و چهارم، از شریاز به مجلس شورای اسالمی راه یافت. 
در آذر ماه ۱3۸۱، با استناد به نامه  ای که خمینی در دیماه ۱3۶۶ خطاب به خامنه ای نوشته 
بود، وی را شایســته مقام مرجعیت و عنوان آیت الله ندانســت و از او به عنوان یكی از 

عمده ترین دالیل به ُبن بست رسیدن اصالحات در کشور یاد  کرد.
به دلیل نوشنت این نامه، در هفده بهمن ۱3۸۵، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 
رأی شعبه ۲۶ دادگاه انقالب اسالمی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهنی به امام 

1-www.asriran.com/fa/news/726840 
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و رهربی، تأیید و وی را به یک سال و نیم حبس محکوم نمود. 
شعله ســعدی در دوران نمایندگی در مجلس شورای اســالمی، طی نطقی به تاریخ دوم 

اردیبهشت ماه ۱3۷۱ اظهار داشته بود:
اینجانب که رســاله دکرتای خود را در دفاع از والیت نوشــته ام، همچون گذشــته 
بــر تبعیت از رهربی معظم انقالب اصــرار می کنم و اعالم می نمایم اوامر آیت الله 

خامنه ای دقیقاً به اندازه اوامر امام راحل مطاع است نه کم تر...
در اردیبهشــت ۱3۸۸، وی در نامــه  ی سرگشــاده ای بــه خامنــه ای دوبــاره ضمن حمله 
به سیاســت های داخلی و بنی المللی او، انتخاب وی توســط مجلس خربگان رهربی را 
غریقانونی دانست و از این که او چننی سمتی را برخالف قانون اساسی پذیرفته، انتقاد  

کرد. 
در تاریــخ چهاردهــم فروردیــن ۱3۹۰، از ســوی شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب اســالمی به 
ریاست قاضی صلواتی با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسالمی به یک  سال حبس 
تعزیری و همچننی با استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی ایران به مدت ده سال به 
محرومیت از حرفه وکالت و تدریس در دانشگاه محکوم شد. وی در هنگام ورود به ایران 

در فرودگاه دستگری شد و به زندان شریاز و سپس به بند 3۵۰ زندان اوین منتقل گردید.
شعله سعدی بار دیگر در دوازدهم مهر ۱3۹۰، به اتهام توهنی به رهربی در شعبه ۲۸ دادگاه 
انقالب اســالمی به قضاوت قاضی مقیسه عالوه بر محکومیت قبلی، به دو سال زندان 

محکوم شد.
قاســم شعله ســعدی در بیســت و هفت مرداد ۱3۹۷ به همراه آرش کیخســروی، محمد 
نوری زاد و مســعود جوادیــه مقابــل مجلــس شورای اســالمی در اعــرتاض به نظارت 
استصوابی تجمع کرده و در پی آن قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی به اتهام »اجتماع 

و تبانی علیه امنیت ملی« بازداشت شدند.  
در تاریخ نوزدهم آذرماه ۱3۹۷، شعله ســعدی توســط شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران به 
ریاست قاضی صلواتی به اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« به پنج سال حبس 

تعزیری و به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. 
وی وکالت پرونده های متعددی را به عهده داشته است. معروف ترین آن ها پرونده محسن 

سازگارا بود.  

آرشکیخسروی؛
وکیل و حقوقدان و عضو حزب پان ایرانیســت است. صالحیت وی بارها توسط دادگاه 

انتظامی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکال رد شد. 
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به همراه نسرین ستوده وکالت نرگس حسینی یکی از دخرتان خیابان انقالب را به عهده 
داشت. در تاریخ بیست و هفت مرداد ۱3۹۷ به همراه قاسم شعله سعدی مقابل مجلس 
شورای اسالمی در اعرتاض به نظارت استصوابی تجمع کرده و به اتهام »اجتماع و تبانی 
علیه امنیت ملی« توسط اطالعات سپاه دستگری شدند و با دستبند و پابند به زندان فشافویه 
منتقل شدند. در تاریخ نوزده آذرماه ۱3۹۷، این دو، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران 
به ریاست قاضی صلواتی به اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« به پنج سال حبس 
تعزیری و به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند 

اما با حکم دادگاه تجدید نظر از اتهامات تربئه شدند.

حسنیونسی؛
وکیل دادگسرتی، فرزند علی یونسی وزیر اطالعات دولت محمد خاتمی روز اول اسفند 
۱3۸۹ بازداشت شد و دو ماه را در بند ۲۰۹ وزارت اطالعات و تحت بازجویی گذراند. 

سرانجام در چهارم خرداد ۱3۹۰ با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. 
در دادگاه بدوی توســط قاضی مقیســه در شعبه ۲۸ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و 
اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به یک سال حبس تعزیری و شش میلیون جریمه نقدی 
بدل از دو سال حبس و پنج سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم عینًا 
در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت و برای گذراندن دوران محکومیت 

خود به زندان احضار شد.
حســن یونســی، در ســابقه  ی خود معاونت حقوقی مرکز تحقیقات اســرتاتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را داشت. در دهه ی ۸۰ چندین بار با حضور در دادگاه انقالب 

تهران، برای دفاع از برخی زندانیان سیاسی اعالم آمادگی کرده بود. 
حســن یونسی دادگاه های پس از انتخابات را »نمایشی« توصیف و تأکید  کرده بود که 
حقــوق متهمان در این دادگاه ها رعایت نمی شــود. وی گفته بود: »از آنجا که اینجانب 
به عنوان وکیل دادگســرتی چندین بار با حضور در دادگاه انقالب برای دفاع از برخی 
از متهمنی سیاســی اعالم آمادگی نمودم ویل به اشــکال مختلف بــرای انجام وظیفه با 
ســنگ اندازی و بهانه گریی مواجه شــدم ناچار از ارائه این نوشته هستم ]...[ این دادگاه 
بیش تر از دادگاه به نمایشی شبیه است که بر اساس یک سناریو نوشته شده؛ سناریویی که 

از توهمات و برنامه ریزی های نویسندگان آن ناشی می شود...« 
در بخشی از رأی صادره در خصوص محکومیت او نیز آمده بود: 

متهــم بــا نــگارش و انتشــار مطلبــی تحــت عنــوان جمهوری اســالمی واقعی و 
جمهوری اســالمی تقلبــی، جمهوری اســالمی را متهــم بــه نقض حقــوق مردم، 
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دروغگویی، و فریبکاری، کشــتار مخالفنی و منتقدین، حالل دانسنت جان و آبروی 
ناراضیان، اســتفاده از داغ و درفش، ســرکوب و ارعاب، اعــرتاف گریی به زور، و 
با مطرح نمودن این مطالب و انتشــار آن نظام اسالمی را تقلبی خوانده و در مقاله 
دیگری دســتگاه قضایی و دادگاه های مربوط به محاکمه فتنه گــران را دادگاه های 
نمایشــی قلمداد نموده و طی مقاله ای تحت عنوان بیســت  و پنج  روز بی خربی از 
ســهراب و خرب مرگ وی، نظام را متهم به ظلم و ســتم نموده اســت و با نامشروع 
خواندن دولت رسمی و عنوان دولت کودتا و شبه نظامی اسالمی به نظام شاهنشاهی 
در مطلبی تحت عنوان »از موزه عربت تا موزه کهریزک« و با اتهام شکنجه به نظام 

فعالیت های تبلیغی خود را بر علیه نظام جمهوری اسالمی ادامه داده است.

مسعودشمسنژاد؛
وکیل دادگسرتی در اردبیهشت ۱3۹۲ به مدت سی  و هفت روز تحت بازداشت و بازجویی 
قرارگرفت. در بهمن ماه ۱3۹۲پروانه وکالت وی به علت پیگریی پرونده قتل شیدا حاتمی، 
دانشــجوی ُکرد دانشگاه نازلوی ارومیه به حالت تعلیق درآمد. در اردیبهشت ماه ۱3۹3از 
سوی شعبه دوم دادگاه انقالب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو از بابت اتهام »فعالیت 
تبلیغی علیه نظام« به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر 
نیز عیناً تأیید شد. وی در تاریخ بیست و هفت مهرماه سال ۱3۹3 برای اجرای حکم به 

زندان احضار شد. 
شمس نژاد در تاریخ هیجده دیماه ۱3۹۷ توسط نریوهای امنیتی بازداشت شد. پس از اتمام 
مراحل بازجویی در تاریخ بیست و هفت دیماه، از بازداشتگاه اداره اطالعات به بند ۴-3 
عمومی زندان ارومیه منتقل شد. وی مدت ها پیش از بازداشت در رابطه با پرونده هایی که 
وکالت آنها را بر عهده داشت، تحت فشارهای امنیتی قرار  گرفته و بارها تهدید به بازداشت 
شــده بود. در بهمن ۱3۹۷ براساس رأی صادره توسط شعبه 3 دادگاه انقالب ارومیه، از 
بابت اتهام »تبلیغ علیه نظام«  به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام »عضویت در 
یکی از احزاب مخالف نظام« به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. وی از حق داشنت 

وکیل محروم بود.  
در پی اعرتاض به حکم صادره و تبدیل قرار بازداشت در تاریخ بیست وهشت بهمن ماه با 
تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شده است.

پیامدرفشان،فرخفروزانکرمانی؛
روز جمعه نه شهریورماه ۱3۹۷ این دو وکیل در منزل آرش کیخسروی که در زندان محبوس 
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بود بازداشــت شــدند و در تاریخ پانزدهم شهریورماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل 
دادرسی آزاد شدند. 

پیام درفشان، وکالت محمد نجفی، خانواده کاووس سیدامامی و نسرین ستوده را به عهده 
دارد. وی پیش تر نیز وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی و فعاالن مدنی از جمله 

ویدا موحد، یکی از معرتضان به حجاب اجباری را برعهده داشت. 
فرخ فروزان در زمینه حقوق کودکان فعالیت می کند و وکالت رسول حلومی را به عهده 
دارد. حلومی نوجوانی اســت که در ســال ۱3۸۸ مرتکب قتل شده و بارها پای جوخه ی 

اعدام رفته است.  
سعید دهقان، وکیل مدافع پیام درفشان، روز شنبه بیستم اردیبهشت ۱3۹۹ با انتشار متنی در 
توئیرت خود اعالم کرد که این وکیل دادگسرتی از سوی شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان 
کرج به اتهام »اهانت نسبت به ساحت مقدس ویل امر مسلمنی جهان و خار چشم استکبار 
جهانی« و بر اساس گزارش اداره کل اطالعات استان الربز به دو سال زندان و دو سال 

محرومیت از وكالت محکوم شده است.
دهقان همچننی با انتشــار تصویری از دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقالب، گفت 
»این حکم در حایل برای این وکیل دادگســرتی صادر شــده است که وی اجازه مطالعه 
پرونده موکلش را پیش از محاکمه و صدور رأی نداشته است.« براساس اخبار انتشاریافته 

درفشان از وضعیت جسمی و روحی خوبی در زندان برخوردار نیست. 
سعید دهقان خرب داد که حکم مشابهی نیز برای فرخ فروزان صادر شده است.۱

در خردادماه ۱3۹۹دادگاه تجدیدنظر استان الربز حکم زندان این دو را به یک سال زندان 
کاهش داد و به عنوان مجازات تکمیلی دو سال محرومیت از وکالت را عیناً تائید  کرد. 

این محکومیت به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد.
پس از صدور این حکم فروزان را به اتهام دیگری دستگری کردند. پس از یک  ماه بازداشت 
در تریماه ۱3۹۹شــعبه ی ۲۶ دادگاه انقالب تهران، این بار او را به اتهام »فعالیت تبلیغی 
علیه نظام«، »نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی« و »حمل افشانه و شوكر غری 

مجاز« به دو سال و نیم زندان محکوم  کرد. 

حسنیاحمدینیاز؛
وی در ســال ۱3۹۷ به همراه فرزندش زانیار به هلند ســفر کرد. در دیماه  ۱3۹۶بازداشت 
شده بود و با تودیع قرار وثیقە از زندان آزاد شد. زانیار هنگامی که در هلند به سر می برد 
به دلیل شرکت در تظاهرات دیماه ۱3۹۶از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقالب به هشت سال 

1-https://ir.voanews.com/a/ikran-human-rights-lawyer-/5414788.html
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زندان محکوم شد. 
احمدی نیــاز به منظور پیگــریی پرونده موکالنش به ایران بازگشــت. روز چهارده مرداد 
۱3۹۷، به دلیل اطالع رسانی از وضعیت موکالنش درخارج از  کشور، به دادگاه انقالب 
ســنندج احضــار گردید و پس از تفهیم اتهام بــا قرار وثیقه آزاد شــد. وی، وکالت رامنی 
حسنی پناهی، عثمان مصطفی پور-قدیمی ترین زندانی سیاسی ُکرد-، هدایت عبدالله پور-

زندانی سیاسی ُکرد محکوم به اعدام -و محمدرضا حدادی، کودک/مجرم محکوم به 
اعدام را بر عهده داشت. او همچننی وکیل دخرتان شنی آباد بود که در حادثه آتش سوزی 

در مدرسه ای در شنی آباد پریا نشهر آسیب جدی دیدند. 
حســنی احمدی نیاز، در تاریخ بیســت وپنج دیمــاه ۱3۹۷ به شــعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری در 
سنندج احضار شــد. وی در پی آزار و اذیت فراوان از کشــور خارج شد و از دولت هلند 

پناهندگی گرفت. 

محمدمصطفایی؛
در بهمن ماه سال ۱3۵۲ در جنوب تهران به دنیا آمد. در سال ۱3۷۶ وارد دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد و در سال ۱3۸۰موفق شد به کانون وکالی دادگسرتی 

مرکز راه یابد و پس از مدت کوتاهی، دبری  کمیسیون حقوق بشر کانون وکال شود.
مصطفایی وکالت سیزده نفر از  کسانی را که به سنگسار محکوم شده بودند، پذیرفت و 
موفــق شــد ده نفر از آنان را از مرگ نجات دهــد. وی فعالیت حرفه ای خود را در دفاع 
از کودکان محکوم به اعدام که در ســن کم تر از هیجده ســال مرتکب جرم شده بودند، با 
پرونده نازننی فاتحی شروع کرد. پس از موفقیت در این پرونده، توانست وکالت چهل نفر 
از محکومنی به اعدام را که سن شان کم تر از هیجده سال بود به عهده بگرید و نوزده نفر 
را از مرگ نجات دهد. از جمله کسانی که از مجازات نجات یافتند محمد لطیف، علی 

مهنی ترابی و حسنی ترنج هستند. 
مصطفایی پیش از ترک ایران، از جمله وکالت سکینه محمدی آشتیانی را که به اتهام زنای 
محصنه به سنگسار محکوم شد به عهده داشت. در دوم مرداد ۱3۸۹، برای ارائه توضیحاتی 
به دادستانی تهران احضار شد. و بعد به دلیل صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدن از 
کشور خارج شد و در نروژ پناهندگی گرفت. پس از خروج مخفیانه مصطفایی از ایران، 

دخرت، برادر، همسر و پدر همسر او بازداشت شدند. 

نقیمحمودی؛
از جمله مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷مرکز مشاوران قوه قضاییه بود که در تربیز به کار وکالت 
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می پرداخت. وی که وکالت جاوید هوتن کیان را به عهده داشت پس از خروج از کشور و 
اقامت در آلمان می گوید: 

من در طول دوران وکالتم و خاصه در این پنج سال اخری، وکالت عده کثریی از فعالنی 
مدنی آذربایجان را بر عهده داشتم که تعداد آن ها بالغ بر هفتاد و پنج تا هشتاد نفر 
شده بود.به همنی خاطر هم حساسیت اداره اطالعات و مرکز مشاوران حقوقی قوه 
قضاییه روی من بیش تر شد و پس از مصاحبه های صریح من در ارتباط با شکنجه 
برخــی از موکلینــم و همنی طور انعکاس اخبار مربوط به آن ها باعث شــد که اداره 
اطالعات چندین بار مرا تهدید کند. در این مدت ســه بار پروانه وکالت من باطل 
شد که من در دو بار آن توانستم از دیوان عدالت اداری مستقر در تهران علیه ابطال 

پروانه ام و به نفع خودم حکم بگریم.
متأسفانه در سومنی بار با وجود این که این حکم را گرفته بودم، بعد از یکماه، این 
حکم یا دستور موقتی که صادر شده بود مبنی بر قبول شکایت من و رد ابطال پروانه، 
دوباره از ســوی خود شعبه دیوان عدالت اداری نقض شد و من عماًل نتوانستم به 
کار وکالتم ادامه بدهم. این تهدیدها به این شکل بود که آن ها از طرق مختلف به طور 
مستقیم و یا غریمستقیم به من این مسئله را القا کردند  که در صورتی که دست از این 
موارد و قبول پرونده های سیاســی برندارم، این مســئله برایم گران تمام خواهد شد. 
حتی به من گوشزد کردند که ممکن است برایم پرونده سازی کنند به شکلی که اصاًل 

موضوع شکل سیاسی پیدا نکند.
متأسفانه این مسئله را در مورد همکار دیگر من آقای عباس جمایل هم انجام دادند 
و ایشان را از طریق یک پرونده سازی توانستند وادار به سکوت کنند... من همزمان با 
وکالتم در چندین دانشگاه منجمله دانشگاه پیام نور تربیز تدریس می کردم. اما تدریس 
من از ســه سال پیش در کلیه دانشــگاه ها متوقف شد و من ممنوع التدریس شدم.۱

وی در مورد موکل اش جاوید هوتن کیان می گوید: 
آخرین بار فروردین ماه ۱3۹۰من ایشــان را دیدم و خیلی جالب اســت که این را به 
شما بگویم که فردای همان روز، قاضی ناظر زندان به اسم آقای قادر نجاری، به کلیه 
بندهای زندان اعالم کرده بود که فردی به نام نقی محمودی، وکیل دادگسرتی نیست 
و هر کس که به ایشــان وکالت داده اســت می تواند آن وکالت را پس بگرید و از او 
شکایت کند. و به این شکل موکل مرا هم تحریک به این کار کرده بود و از آن روز به 
بعد اصالً اجازه ورود به زندان را به من ندادند، نه برای مالقات با ایشان و نه برای 

1-www.radiofarda.com/a/f3_lawyer_tortured_iran/24675626.html
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مالقات با موکلنی دیگرم.۱

محمدعلیسفری؛
در سال ۱3۰3 در لواسان به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم متوسطه، در رشته حقوق دانشگاه 
ملی تحصیل كرد و موفق به اخذ لیسانس و فوق لیسانس از این دانشگاه شد. از شهریور 
۱3۲۰جســته و گریخته با مطبوعات همکاری داشــت. اولنی تجربه رسمی و عملی وی با 
روزنامه برق که زیر نظر دکرت غالمحســنی مصاحب اداره می شــد، آغاز  گردید. سپس به 
همکاری با روزنامه باخرت، پست ایران، و اطالعات پرداخت و سردبری نشریه کارگران بود. 
بعد از انقالب، مقامات اســالمی او را خانه نشــنی کردند و او در این دوران، کتاب های 
مشروطه سازان و چهارجلد  کتاب قلم و سیاست و زنده یاد جهان پهلوان تختی را به رشته ی 

تحریر درآورد.  
مقاالت او به صورت جســته و گریخته در مجله های حقوقی و نشــریه كانون وكال، ایران 
فردا و روزنامه فتح انتشار می یافت. در پژوهشنامه تاریخ مطبوعات ایران نیز مطالبی از او 

انتشار یافت. 
عالوه بر روزنامه نگاری، وکالت دانشجویان و زندانیان سیاسی از جمله عباس امریانتظام، 
احمد باطبی، حشــمت الله طربزدی، محمد سالمتی، محمدرضا کثرانی و... را به عهده 
داشــت. در ســال ۱3۸۰ او را با احضاریه ای برای بازجویی به اداره كل نظارت بر اماكن 
عمومی ناجا فراخواندند. در آن زمان، این محل به سازمان اطالعات موازی اختصاص 
داشت و برای بازجویی و تهدید روشنفكران و نویسندگان و کوشندگان سیاسی و مدنی، 

مورد استفاده قرار می گرفت. 
بازجویی در زیرزمنی، و با به کارگریی انواع و اقسام تهمت ها  و همراه با توهنی و تحقری 
صورت می گرفت. بازجویان مدعی بودند برخوردشــان تتها تذکر و هشدار است وگرنه 

بازجویی شرایط دیگری دارد. 
آن ها در خالل بازجویی، موکالن ســفری را ضد انقالب و جاســوس و خائن خواندند و 
مصاحبه با رسانه ها و اطالع رسانی در مورد موکالنش را دشمنی با انقالب عنوان کردند. 
مأموران »سازمان اطالعات موازی« به او اخطار کردند که دست از فعالیت های حقوقی و 

سیاسی خود بکشد، در غری این صورت با برخورد سخت روبرو خواهد شد.   
سفری بدون توجه به تهدیدات مأموران امنیتی، همچنان به دفاع از موکالنش پرداخت. 
برای آخرین بار در دیماه ۱3۸۰ پیگری دفاع از حشمت الله طربزدی، و حسن زارع زاده و 
چند تن از اعضای جبهه متحد دانشــجویی، از جمله جواد امامی، امید عباسقلی نژاد و 
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محمدرضا کثرانی در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب اسالمی تهران شد. 

سفری در پی آزار و اذیت بازجویان و فشارها و صدمات روحی و روانی ای که قوه قضاییه 
به او تحمیل کرد، در بهمن ماه ۱3۸۰ دچار حمله قلبی شد و درگذشت. 

خلیلبهرامیان؛
در ســال ۱3۱۷ به دنیا آمد. وی  از ســال ۱3۴۷ به کار وکالت و دفاع از حقوق زندانیان 
سیاســی مشغول بوده است. وکالت شــمار زیادی از فعاالن سیاسی و اجتماعی از جمله 
احمد باطبی، حشمت الله طربزدی، زینب جاللیان، شریکو معارفی، حبیب الله  گل پر ی پور، 
فرهاد وکیلی، علی حیدریان، رسول بداقی، شریین علم هویل، فرزاد  کمانگر، اکرب محمدی، 
حامد روحی نژاد و مهدی اسالمیان را برعهده داشت. تعدادی از موکالن او بریحمانه به 
جوخه ی اعدام سرپده شدند. او نسبت به »دفن مخفیانه اجساد« آن ها به مقام های قضایی 

اعرتاض کرد.
در پرونده فرزاد  کمانگر و شریین علم هویل در حایل که می گریست، اعالم کرد موکالنش 
با بریحمی اعدام شــدند. او همچننی گفت، در صورتی که در یک بررسی کارشناسانه و 
عادالنه به این پرونده ها نگاه شود، اگر سر سوزنی دلیل پیدا شود که این اتهامات درست 
بوده است، من حاضرم هرگونه مجازاتی را  که دستگاه قضایی برایم در نظر بگرید، بپذیرم.

وی در اردیبهشــت ۱3۸۹ بازداشــت شد و قاضی مقیسه در بهمن ۱3۸۹، وی را به اتهام 
فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهنی به رئیس قوه قضاییه، به تحمل یک سال و نیم حبس 

تعزیری و ده سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. 

وحیداحمدفخرالدین؛
یکی از وکالی جوان دادگســرتی خوزستان و از همکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ایران بود. وکالت ابوالفضل عابدینی و پرونده های فعالنی کارگری و مطبوعاتی استان 
خوزســتان و همچننی اعضای ســابق شورای شهر اهواز و  کارگران شرکت هفت تپه را به 
عهده داشت. در تاریخ سیزده اسفند ۱3۸۸ در پی یورش گسرتده نریوهای امنیتی به فعالنی 

حقوق بشری، دستگری شد و پس از نزدیک به دوماه بازداشت، با قرار وثیقه آزاد شد. 
در آذرماه ۱3۸۹از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقالب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه 

نظام به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. 
در تاریخ بیست مهرماه ۱3۹۰ نریوهای امنیتی همزمان به دفرت و منزل وی در اهواز یورش 
بردند اما موفق به بازداشــت وی نشدند. آن ها ضمن تفتیش، پرونده ها، کامپیو تر  و لوازم 
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شخصی وی را با خود بردند. او که با خطر دستگریی و زندان روبرو بود، از کشور خارج 
شد و در سوئد پناهندگی گرفت. فخرالدین با احمد شهید نماینده ویژه ملل متحد برای 

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، دیدار و گفتگو کرد. 

محمدمقیمی؛
وکیل پایه یک دادگسرتی و عضو کانون وکالی مرکز و الربز، دانش آموخته کارشناسی ارشد 
حقوق بشــر از دانشــگاه تهران است.  وکالت نسرین ستوده، رضا خندان، فرهاد میثمی، 
آفرین چیت ساز، عباس نوری شادکام، ناصر اشجاری و ده ها فعال سیاسی و مدنی را بر 
عهده داشته است. قاضی صلواتی اجازه نداد او در دادگاه فرهاد میثمی و رضا خندان که 

در شعبه ۱۵ برگزار می شد، شرکت کند.  
مقیمی همچننی وکالت مریم شریعتمداری، یکی از دخرتان خیابان انقالب را که از سوی 
مأموران نریوی انتظامی به شــکل خشــونت آمیزی، مورد تعرض قرار  گرفته  بود، برعهده  
داشت. وی یکی از هشت وکیلی بود که از بیژن قاسم زاده بازپرس فاسد صادرکننده حکم 
فیلرتینگ تلگرام شکایت کرد اما چنانچه پیش بینی  می شد این شکایت به جایی نرسید. 

در تاریخ بیست وپنج خرداد ۱3۹۴ در اجرای وظایف حرفه ای خود برای مالقات موکلش 
آتنا فرقدانی به زندان اوین مراجعه می کند. در محل مالقات در حضور دو مأمور همراه 
زندانی و ســایر اشــخاصی که در حال تردد در محل بودند، ضمن سالم و احوالرپسی از 

موکلش، با او دست می دهد. 
این رفتار مؤدبانه و احرتام آمیز او نسبت به موکلش، منجر به تشکیل پروند ه ای علیه او مبنی 
بر »رابطه نامشروع مادون زنا« می شود. در پی آن این وکیل دادگسرتی به نحو غریقانونی 

بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل می شود. 
مقیمی که برای جلسه بازپرسی با دستبند و پابند به شعبه ۴ دادسرای اوین اعزام شده بود، 
مقابل چشمان خانواده اش از سوی مأموران اعزام مورد خشونت و ضرب و شتم واقع شد.

بازداشت مقیمی که به قصد ارعاب و برای جلوگریی از دفاع از موکلش صورت گرفت 
سرانجام منجر به تربئه ی او شد. مقیمی در سال ۱3۹۸ به علت آزار و اذیت های بسیار، از 

ایران خارج شد و در ایرلند تقاضای پناهندگی کرد.  

دانیالاستخر؛
وکیل با ســابقه دادگسرتی در اســتان فارس است که به دلیل فعالیت های فرهنگی خود 
شــناخته می شــود. وی در تاریخ نه خرداد ۱3۹۶ به اتهام »توهنی به مقام معظم رهربی و 
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بنیانگذار جمهوری اسالمی« به دلیل نشر یک مطلب در باره ی کشتار زندانیان سیاسی 
در سال ۱3۶۷در کانال تلگرامی خود بازداشت شد. در حایل که می بایست به قید  کفالت 
پنجاه میلیون تومانی از بابت اتهام توهنی به رهربی آزاد می شد، در پرونده دیگر به » اعمال 
نفوذ« در پرونده ی یکی از موکالنش از طریق دادن رشوه متهم شد  که نهایتاً تربئه گردید. 
وی در مرداد ۱3۹۶ در شعبه اول دادگاه انقالب شریاز به ریاست محمود ساداتی محاکمه 
و به دو ســال حبس و منع از اشــتغال به وکالت دادگسرتی به مدت دو سال با لغو پروانه 

وکالت محکوم شد. وی از کشور خارج شد و تقاضای پناهندگی کرد.  

مهدیهوشمندرحیمی؛
وکیل دادگسرتی و کارشناس حقوقی در تاریخ بیست وهفت آذر ۱3۹۷ طی حکمی که به 
صورت غیابی و از ســوی شــعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران صادر شده بود، توسط قاضی 
محمد مقیســه ای با اســتناد به ماده ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسالمی به اتهام توهنی به 
خمینی، تبلیغ علیه نظام و توهنی به رهربی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. 
در پرونده دیگری که با شکایت حفاظت اطالعات دادگسرتی استان مرکزی، توسط شعبه 
دوم دادگاه انقالب اراک باز شد، از سوی قاضی علی  محمد علیایی با استناد به ماده  ۵۱۴ 
و ۶۰۹ قانون مجازات اسالمی به اتهام توهنی به رهربی و توهنی و به رئیس قوه قضاییه، به 

تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد. 
یک پرونده نیز با اتهامات تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در شبکه های 
معاند نظام توسط شعبه ششم بازپرسی اوین »دادسرای مقدس« برای وی باز شده است. 

پرونده های متعدد قضایی و محکومیت زندان، او را مجبور به ترک کشور کرد.

حجتاالسالمجهانگریمحمودی؛
روحانی و وکیل ملی گرا و آزادیخواه خوزستانی و از یاران همبستگی برای دموکراسی و 
حقوق بشر در ایران برای دومنی بار به وسیله دادسرای ویژه روحانیت اصفهان در تاریخ 

بیست  و چهار مرداد  ۱3۸۹دستگری شد. 
اتهامات او در دادســرای ویژه روحانیت، عبارت بودند از وکالت عیســی خان حاتمی، 
حشمت الله طربزدی و ابوالفضل عابدینی، ارتباط با جبهه ملی ایران و حزب پا ن ایرانیسم. 
وی به حکم دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس و محرومیت از وکالت محکوم شد و پس 
از صد روز زندان آزاد شد.  وی در سال ۱3۸3 نیز به دلیل فعالیت های سیاسی به نفع جبهه 

ملی و نهضت آزادی بازداشت شده بود. 
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محمدگونیلی؛
او که در تهران کارآموز وکالت بود، تصمیم گرفت که پرونده  قتل زهرا نوید پور را در دادگاه از 
مجاری قانونی پیگریی کند. اما هنگامی که در حال تنظیم شکایت نامه بود، با پرونده سازی 

دستگاه امنیتی علیه خودش روبرو شد.
زهــرا نویدپور در ســال ۱3۹3 برای پیدا کردن کار به ســلمان خــدادادی، نماینده ملکان 
مراجعه می کند و با دعوت او برای کار به تهران می رود. خدادادی در دفرتش با توســل 
به زور به او تجاوز می کند. زهرا نویدپور فایل های صوتی منتشــر کرد که نشــان می داد او 
را برای انصراف از شــکایت تهدید کرده اند. در تاریخ شــانزده دیماه ۱3۹۷ جســد زهرا 
نویدپور در منزل مادر ی اش پیدا شد. نام خدادادی که سابقه ی اطالعاتی و امنیتی دارد در 
پرونده های متعدد تجاوز و سوءاستفاده جنسی به میان آمده است. این پرونده ها در مجلس 

شورای اسالمی نیز مطرح شد. 
در روزهای آخر دیماه  ۱3۹۷ ناشناسی از ملکان با محمد  گونیلی تماس گرفته و مدعی 
می شود مدارکی در اختیار دارد که ثابت می کند زهرا نویدپور را نه سلمان خدادادی بلکه 

اطالعات سپاه ملکان به قتل رسانده است.
گونیلی در تاریخ ســوم بهمن ماه ۱3۹۷ به منظور دریافت اطالعات مزبور راهی ملکان 

می شود و روز بعد توسط نریوهای اطالعات سپاه بازداشت می شود.
گونیلی در تاریخ نوزده اسفند ۱3۹۸به اتهام در اختیار گذاشنت اطالعات محرمانه به افراد 
فاقد صالحیت به چهارسال حبس تعزیری و به اتهام ارتباط و همکاری با دول متخاصم 
به دو ســال حبس تعزیری محکوم شد. وی طی یازده ماه بازداشت، تحت شکنجه های 

جسمی و روانی شدید قرار گرفت. 

محمدشریف؛
ورودی دانشــگاه تهران در رشــته حقوق با رتبه ۷ در کنکور سراســری ســال ۱3۵۷ بود. 
او در رشــته حقوق از دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشگاه تهران با معدل 3۵/ ۱۹ 
فارغ التحصیل شــد و مدرک کارشناسی ارشــد در رشته حقوق بنی الملل را از دانشکده 
حقوق دانشــگاه شهید بهشــتی به عنوان دانشــجوی ممتاز اخذ  کرد و توانست مدرک 
دکرتای حقوق را با معدل ۱۹از دانشــگاه عالمه کســب کند. وی که عضو هیأت علمی 
دانشگاه عالمه بود در سال ۱3۹۰ پس از بیست و پنج  سال تدریس، با دستور ریاست وقت 
دانشگاه عالمه و بدون طرح هیچ دلیلی از دانشگاه عالمه طباطبایی اخراج شد و امکان 

بازنشستگی را نیز از او سلب کردند.
دکــرت محمد شــریف دربــاره دلیل اخراجش از دانشــگاه گفت به نظــرم کار  کردن روی 
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پرونده های حقوق بشری باعث اخراجم از دانشگاه شده است چون اتفاق خاص دیگری 
نیفتاده است. علریغم این که تقریباً باالترین حجم پرونده های مربوط به حقوق فردی و 
آزادی های عمومی را داشــته  ام اما همواره تالش کردم تا خودم را در چارچوب قوانینی 
ملزم بدانم که بهشان اعتقاد هم نداشتم و هیچگاه هم از این چارچوب ها خارج نشدم. به 
ندرت مصاحبه می کردم و حتی االمکان از مصاحبه با رسانه های خارجی پرهیز می کردم. 
شــریف که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱3۸۸ وکیل بسیاری از فعاالن سیاسی و 
مدنی بود در خصوص این که به چه صورت خرب اخراجش به او اعالم شده است، گفت: 
جالب است نامه اخراج من توسط حجت الله منصوری، مدیر امور اداری دانشگاه 
امضا شده است، کسی که در مقاطعی دانشجوی من بود و دو درس با من داشت که 

در هر دو درس هم مردود شد، حاال نامه اخراجم را ایشان امضا   کردند. 
این وکیل دادگســرتی با اشــاره به این که تنها محل امرار معاشش را از دست داده است، 

گفت : 
تقریباً امرار معاشم با حقوق دانشگاه بود. من به صورت انحصاری روی پرونده های 

حقوق بشری کار می کردم که درآمدی نداشت.

محمدرضارزاقی؛
دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران - مرکز و کارشناسی 
ارشــد علوم سیاســی از دانشگاه تربیت مدرس اســت. وی در جریان دستگریی فعاالن 
حقوقی ستاد انتخاباتی مهندس موسوی، در هشتم دیماه سال ۱3۸۸ بازداشت شد و بعد 

از پنجاه  و سه روز به قید  کفالت آزاد گردید. 
رزاقی پس از برگزاری یک جلسه محاکمه غریعلنی، از سوی شعبه بیست و هشتم دادگاه 
انقالب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام »تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی« به دو سال 
حبس تعزیری محکوم شد که یک سال از آن به حالت تعلیق درآمد و این حکم در شعبه 
سی و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید گردید و از تاریخ بیست و یک شهریور 

۱3۸۹ به زندان منتقل شد.  

موسیبرزینخلیفهلو؛
در تهران متولد شد و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته جرم شناسی و حقوق کیفری 
است. وکالت زندانیان سیاسی و فعاالن حقوق بشری متعددی را به عهده داشت. وی از 
جمله بیست  و نه نفر بازداشت شده مراسم افطاری در تربیز بود. بعداز لغو طرح دوفوریتی 
نجات دریاچه ارومیه، این عده روز بیست و دو شهریورماه ۱3۹۰تصمیم می گریند دور هم 
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جمع شــوند و در مورد تالش های مردمی برای احیــای دریاچه ارومیه رایزنی کنند. این 
جلسه با هجوم نریوهای امنیتی متوقف شد. 

این وکیل دادگسرتی در زمان بازداشت در اداره اطالعات تربیز، تحت فشارهای شدیدی 
قرارگرفت و بعد از ســه ماه، با قید وثیقه آزاد شــد. او در دادگاه به سه ماه زندان به اتهام 
»تبلیغ علیه نظام« و دو سال حبس تعزیری به اتهام  »اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم 
بر ضدامنیت« محکوم شد. این حکم در پنجم شهریور ۱3۹۱ در دادگاه تجدیدنظر تأیید 
شــد. ســرانجام این حکم در دیوان عایل کشور شکسته شد و در تجدید محاکمه، حکم 
برائت وی صادر شد. وی در سال ۱3۹۱ از کشور خارج شد و در ترکیه پناهجو است و با 

سازمان ها و رسانه های حقوق بشری همکاری می کند.

محمدرضافقیهی؛
وکیل دادگسرتی، عضو هیات امناء، دبری  کمیته حقوقی و عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از 
حقوق زندانیان در ایران است که ریاست آن را عمادالدین باقی عهده دار است. در تاریخ 
بیست و هشت مهرماه ۱3۹۸ به علت انجام وظایف حرفه ای در دفاع از موکل اش عباس 
لسانی از فعاالن مدنی آذری، پس از حضور در دادستانی اردبیل بازداشت شد. سه روز 
بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شــد. بازداشــت وی در پی احضار توسط »قاضی 
نونهال« معاون دادستان اردبیل صورت گرفت. وی به اتهام »افشا و انتشار اسناد محرمانه 
قوه قضاییه از طریق در جریان گذاشــنت محتویات پرونده با عباس لســانی« در شعبه ۱۰3 
دادگاه کیفری شهرستان اردبیل محاکمه و به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. دستگاه 
قضایی انتظار داشــت او موکل اش را در جریان پرونده اش قرار ندهد. ســرانجام شــعبه 

۱3دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل وی را تربئه کرد. 
 

محمدداسمه؛
وکیل ساکن بهبهان به علت پیگریی پرونده های محیط زیستی، بارها مورد تهدید و حمله 

نریوهای وابسته به نهاد های قدرت و دستگاه  امنیتی قرار گرفت.  
دوربنی  مداربسته ساختمان محل کار او در روز نهم آذرماه ۱3۹۸، تصویر مردی را به ثبت 
رســاند کــه یک فاصله صدمرتی را آرام می پیماید و از پله های دفــرت وی باال می رود. او 
که رویش را پوشــانده بود با مواد محرتقه ای که همراه داشــت، دفرت این وکیل را به آتش 
می کشد. از آن جایی که داسمه در دفرتش حضور نداشت، سوقصد به جان او ناموفق بود. 
روز دوازدهم آذرماه، ضارب ناشناسی با شوکر برقی، بیست  و شش ضربه کاری به یک 
نقطه از جمجمه ی داسمه وارد می کند. ضارب این بار نیز به آرامی و در مقابل چشمان 
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متعجب مردم و درحایل که تصور می کرد داسمه به قتل رسیده، محل واقعه را ترک می کند.
شجاع الدین صنعتی، مغازه داری که محل کسبش در همسایگی دفرت محمد داسمه است، 
ضمن شرح واقعه ی نهم آذرماه، به ایران وایر می گوید: از همسایگان دیگر شنیده که آن ها 
پیش از آن هم با شــماره های ناشــناس، این وکیل دادگســرتی را تهدید  کرده  اند که فرزند 

کوچکش را از مهِدکودک می دزدند یا خانه  اش را به آتش می کشند. 
داسمه، وکالت پرونده های محیط زیستی را به رایگان می پذیرفت و پیش  از این اتفاقات، 

در مورد پروژه خاییز هم بارها تهدید شده بود. 
وی در سه پرونده بااهمیت »انتقال آب کوهرنگ سه«، »اجرای طرح گردشگری غریمجاز 
در منطقه حفاظت شده خاییز و تنگ تکاب بهبهان« و پروژه گردشگری »آشوراده« علیه 

دو نهاد وزارت نریو و سازمان محیط زیست طرح دعوا  کرده بود. 
روز بیست و چهارم مرداد ۱3۹۹ وی در فرودگاه مهرآباد توسط دو لباس شخصی بدون 
حکم قضایی، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. وی پس از این واقعه در توییرت خود 

اعالم کرد دیگر در حوزه محیط زیست فعالیت نخواهد داشت. 
موضوع بازداشت او بر  می گشت به پرونده وقف اراضی جنگلی »آق مشهد« که از سوی 
داســمه مورد پیگریی قرار  گرفت. در ســال های ۱3۸۲ و ۱3۸3 ادعا ی حسینعلی خادمی 
متویل موقوفه »آق مشــهد« و اداره اوقاف در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عایل کشور غری 
وارد تشخیص داده شد. این رأی به دالیل نامعلومی قریب به هفده سال مکتوم و مخفی 
ماند. اداره منابع طبیعی نیز با متویل و اداره اوقاف همدستی داشت. داسمه در مالقات با 

یکی از مقامات بلندپایه قوه قضاییه مدارک و اسناد مربوطه را ارائه داده بود.  

محمدحسنیآقاسی؛
وکیل دادگســرتی ســی و یک فروردین ۱3۹۹ به یکی از خانه های امن اطالعات ســپاه 
احضار شد. این حقوقدان که بیش تر وکالت روزنامه نگاران و متهمان سیاسی و امنیتی را 
برعهده دارد، به دلیل امضای یک بیانیه برای درخواست کمک از سازمان های بنی المللی 
در شــرایط کرونا، به مدت یک ســاعت و ســی و  پنج دقیقه مورد بازجویی قرار گرفت. 
وی به »ایران وایر« می گوید مأموران حفاظت اطالعات سپاه، این بیانیه را تالش برای 
»ســیاه نمایی« و نشــان دادن ناکارآمدی نظام در کنرتل ویروس کرونا تلقی کرده اند. این 
وکیل درباره خالصه آن چه در بازجویی گذشته، می گوید: »به طور کلی مسئله ای که نسبت 
به آن حساس هستند، تشکل ها است. هر تشکلی که عده ای را دورهم جمع کند و بوی نقد 

یا ضدیت بدهد، با آن برخورد می کنند.« 
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محمدهادیعرفانیانکاسب؛
در تاریخ هفت اردیبهشــت ۱3۹۹ در پی شــکایت اطالعات سپاه پاســداران، این وکیل 
دادگســرتی همراه با وکالی خود، به دادســرای اوین مراجعه می کند. بازپرس از حضور 
وکال در محل شعبه امتناع کرده و نهایتاً پس از پنج ساعت، وی را بازداشت و بند ۲ الف 
اطالعات سپاه در زندان منتقل می کند. عرفانیان که به »فعالیت تبلیغی علیه نظام« متهم 

بود، با تودیع وثیقه آزاد شد. 
عرفانیان، وکالت علریضا شــریمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران 
بزرگ، راحله راحمی  پور، مرجان داوری، و تعدادی از شهروندان بهایی را برعهده داشت.

مصاحبه  های وی در مورد قتل موکلش علریضا شریمحمدعلی، در زندان تهران بزرگ با 
رسانه های داخلی و بازنشر آن توسط رسانه های فارسی زبان خارج کشور، باعث شکایت 
دستگاه امنیتی از او شده بود. او در تاریخ بیست و پنج مردادماه ۱3۹۹ در شعبه ۲۹ دادگاه 

انقالب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، محاکمه شد. 

علیمجتهدزاده؛
روز نوزده خرداد ۱3۹۹ مأموران امنیتی پس از چند ساعت تفتیش منزل و ضبط وسایل 
شــخصی این وکیل دادگســرتی، او را بازداشت و به دادسرای اوین منتقل کردند. وی با 

تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 
مجتهدزاد که به گفته ی خودش »هیچ وقت به عنوان یک وکیل تند« شــناخته نمی شــد، 
وکالت پرونده فعاالن سیاســی و مدنی را برعهده داشــت. در میان موکالن او، تعدادی 
از چهره های »اصالح طلب« و مدیران کانال های تلگرامی اصالح طلب دیده می شدند. 

بازداشت او یک روز پس از آن صورت گرفت که در جریان رسیدگی به تخلفات اقتصادی 
اکرب طربی، معاون اجرایی دفرت رئيس قوه قضاییه، اعالم شد بیژن قاسم زاده و غالمرضا 
منصوری، دو مقام قضایی مشــهور نیز در فهرســت متهمان مرتبط با پرونده فساد طربی 

هستند. 
این وکیل دادگسرتی که رسیدگی قضایی به پرونده های فساد را جدی فرض کرده بود، در 
آخرین توییت خود نوشته بود: »پرونده هایی که تحقیقات و صدور قرارشان توسط قضات 
فاســد از جمله قاسم زاده و منصوری صورت گرفته، می بایست مورد بازبینی قرار  گرید و 
کسانی که  بواسطه اعمال نفوذ تیم اکرب  طربی در دستگاه قضا حق شان ضایع شده، باید 

حق اعاده دادرسی داشته و خسارت شان جربان شود.«
وی پس از آزادی گفت: »اتهامات من درباره پست های توییرتی بود. گویا از بهمن ماه 
برای من پرونده ای تشکیل شده بود. چهار اتهام به من وارد کردند  که همه را فاقد وصف 
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حقوقی می دانم.« 

علیساکنی؛
وکیل دادگسرتی، هشت تریماه ۱3۹۹ توسط نریوهای امنیتی در شهر سقز بازداشت شد. وی 
پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ یازده تریماه ۱3۹۹، از بازداشتگاه اداره اطالعات 

سنندج، به زندان سقز منتقل شد.
وی که وکالت هوشمند علی پور زندانی سیاسی ُکرد محکوم به اعدام را برعهده دارد به 

»تبلیغ علیه نظام« متهم شد و با تأمنی قرار وثیقه در تاریخ هفده تریماه آزاد شد. 
روز نوزده مردادماه ۱3۹۹، وی دوباره توسط نریوهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت 

و به زندان منتقل شد. 



کانوناسالمیوکالیدادگسرتیمرکز

بهشــتی دبریکل و یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسالمی برای انحصار قدرت در 
دست روحانیت و حزب جمهوری اسالمی در مقابل نهاد های پرقدرت و دیرپایی چون 
تشکل های سندیکایی و کانون وکال و انجمن حقوقدانان مبادرت به ایجاد تشکل های 

وابسته به حزب جمهوری اسالمی کرد. 
اوباش این حزب با حمله به خانه ی کارگر و اشغال آن »خانه کارگر« اسالمی به پا کرده و 

با سرکوب سندیکاهای کارگری مقدرات جنبش کارگری را در دست گرفتند. 
به اصطالح  حقوقدانان وابسته به این حزب نیز با تشکیل کانون اسالمی وکالی دادگسرتی 
مرکز و حمله به دفرت کانون وکال در کاخ دادگسرتی و اشغال آن کانون وکالی ایران را به محاق 
بردند. سوابق اعضای اصلی کانون اسالمی وکال در این بخش مورد رسیدگی قرار می گرید. 

سیدرضازوارهای
سیدرضا زواره ای در سال ۱3۱۷در روستای حصارک 
ورامــنی به دنیا آمــد. وی پس از اتمام دانشســرای 
کشــاورزی به اســتخدام آموزش و پرورش درآمد و 
متجاوز از چهارده ســال به معلمی اشــتغال داشت. 
وی در سال ۱3۴۶هنگام تاجگذاری محمدرضا شاه 
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برای مدت کوتاهی بازداشــت شــد. در سال ۱3۴۹برای ادامه تحصیل به دانشگاه تهران 
برگشت و لیسانس حقوق قضایی گرفت و در دهه ی پنجاه به جرگه ی وکالی دادگسرتی 
پیوســت و در ســال ۱3۵۵به عضویت جمعیت حقوقدانان ایران و ســپس و به عضویت 

شورای مرکزی و هیأت اجرایی آن درآمد. 

وی در دوران »فضــای بــاز سیاســی« ســال های ۱3۵۶- ۱3۵۷ جــزو وکالیــی بود کــه بــه 
طــور رایــگان دفــاع از مخالفان شــاه را به عهــده می گرفــت. وی در این رابطــه می گوید: 

من پیشنهاد کردم چون وکالی دادگسرتی در اروپا اعتبار زیادی دارند، وقتی این ها 
وکیل دانشجویان می شوند، در دنیا اثر زیادی خواهد گذاشت و سطح مبارزه را بسیار 
بــاال می برد. به لحاظ بنی المللی هم مواظب بودند که با وکیل برخورد نکنند چون 
برخورد با وکیل پیامدهای تبلیغاتی جهانی داشــت. ما این کار را شــروع کردیم که 
اثرات مثبت زیادی داشت... قبل از آن متهمنی را به دادرسی ارتش می بردند و به 
هیچ کس حتی وکالی خودشــان اجازه ورود نمی دادند. اما در فضای باز سیاسی 
قرار شــد که متهمنی را تحویل دادگســرتی دهند. با این فضا مجال ورود وکیل مهیا 

می شد و من هم پیشنهاد استفاده از فضا را دادم.۱

فعالیتهایسیاسیپسازانقالب
پس از پریوزی انقالب، زواره ای به حزب جمهوری اسالمی که در اسفند ۱3۵۷ تأسیس 
شد پیوست و به همراه حسن  آیت، عبدالله جاسبی و سید محمود کاشانی فراکسیونی را 
تشکیل دادند که به حزب زحمتکشان و مظفر بقایی نزدیک بودند. او معاونت وزیر کشور 
و نمایندگی مجلس را تجربه کرد و بارها شانس خود را با شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری آزمود اما موفقیتی نیافت تا عاقبت توســط دوســتانش در شورای نگهبان رد 

صالحیت شد. 

اولنیدادستانانقالباسالمیتهران
وی با حکم خمینی دادســتان تهران شد اما مخالفت و فشار بازرگان باعث برکناری او 
شــد و آذری قمی جایگزین او گردید. البته وی پیش از تعینی هادوی به عنوان دادســتان 
کل انقالب اســالمی از آن جایــی کــه در تهران مســتقر بــود، اداره ی دادگاه ها و تنظیم 
کیفرخواست ها را به عهده داشت و در مقطعی بازرگان برای مقابله با امثال خلخایل به 
او پیشنهاد قضاوت در دادگاه انقالب را داده بود که وی به خاطر نداشنت »اجتهاد« آن 

۱- روزنامه شرق سه شنبه ۱۵ شهریور ۱3۸۴. 
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را نپذیرفته بود. 
زواره ای معتقد بود که اعدام ســپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک که در جریان روزهای پر 
التهاب انقالب، دیدارهای متعددی با بازرگان و بهشتی و موسوی  اردبیلی و... داشت، 

باعث مخالفت بازرگان با وی شد:
مهندس بازرگان نامه ای خطاب به من نوشته بود و مرا قسم جالله داده بود که هر 
زمان خواستند سپهبد مقدم رئیس ساواک را بازجویی و محاکمه کنند، به ایشان خرب 

دهم تا بیایند و شهادت بدهند که مقدم چه خدماتی به مملکت کرده است.۱ 
او که در »فضای باز سیاسی«  پیشنهاد تعینی سه وکیل برای هر پرونده را داشت، در مقام 
دادستان انقالب اسالمی تهران نه تنها با خواسته ی بازرگان موافقت نکرد و زمینه ی اعدام 
فوری سپهبد ناصر مقدم را فراهم کرد بلکه او  و دیگر متهمان را محروم از داشنت وکیل 

مدافع کرد. 
زواره ای کــه بــه عنوان یک حقوقدان بــه لزوم حضور وکیل  مدافــع در تمامی دادگاه ها 
واقف بود اما رأی به ممنوعیت حضور وکیل مدافع در دادگا ه  وابســتگان نظام سلطنتی 
داد. حاکمان اســالمی، ممنوعیت حضور وکیل مدافع در دادگاه های شــرعی را با این 
 بهانه که هیچ وکیل »شرافتمندی« حاضر به پذیرش وکالت آن ها نیست، جا انداختند.۲

 سپس این ممنوعیت برای متهمان سیاسی و امنیتی در همه ی دهه ی ۶۰ اجرا شد. زواره ای 
همچــون بهشــتی و قدوســی و آذری قمی و محمدی گیالنی و خلخــایل و الجوردی و 
ربانی املشی و موسوی اردبیلی و دیگر کسانی که سکان قوه قضاییه را در دست داشتند در 

این جنایت بزرگ شریک بود. 

امریعباس هویدا که در جریان فروپاشــی نظام ســلطنتی از زندان فرار کرده بود در همان 
ابتدای به قدرت رسیدن خمینی خود را به حاکمان اسالمی معرفی کرد، اما در طول دوران 
بازداشت از کمرتین حقوقی برخوردار نبود. وی قبل از آن که توسط هادی غفاری یا شخص 
خلخایل هنگام تنفس جلســه دادگاه به قتل برســد از زواره ای خواست چون لیسانس 
حقوق دارد و با مبانی اسالمی آشناست وکالت وی را به عهده بگرید اما او نپذیرفت.  
زواره  ای پس از پریوزی انقالب، به عنوان وردســت بهشــتی و کســی که مزه قدرت را 
چشــیده بــود از انجام هیچ زشــتی ای در حق »جمعیت حقوقدانان« و مســئوالن آن 

کوتاهی نکرد. 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13941118000428 
۲-این انتقاد جدی به اعضای جمعیت حقوقدانان و کانون وکال هست که چرا پس از موضع گریی های 
شریرانه ی حاکمان اسالمی آمادگی خود را برای دفاع از متهمان اعالم نکردند. در واقع آن ها چشم بر 

بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصول وکالت پوشیدند و در عمل با جانیان همراهی کردند. 
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دشمنیباکانونوکالوبرجستهترینوکالوقضات
وی با تشــکیل کانون اسالمی وکالی دادگسرتی مرکز به مبارزه با ابتدایی ترین آزادی ها 
پرداخــت و در ســال ۱3۶۲پــس از لغو جواز وکالت بیش از صد و ده وکیل دادگســرتی 
که در میان آن ها نام برجسته ترین و خوشنام ترین وکالی ایران به چشم می خورد با صدور 

اطالعیه ای از لغو پروانه وکالت آنان استقبال کرد.
زواره ای پس از انقالب به هیأت مؤتلفه پیوســت و از اعضای سرشــناس آن به شــمار 
می رفت، اما هیچ گاه اجازه نیافت به صدر نظام نزدیک شــود و همیشــه از او به عنوان 
ابزاری در دست قدرتمندان استفاده می شد. او و همراهانش از دشمنان مصدق بودند و 
جناح به شدت محافظه کار نظام اسالمی را نمایندگی می  کردند. از همنی موضع بود که در 
سال ۱3۶۰او به همراه محمود کاشانی و حسن آیت، جناح مخالف نخست وزیری مریحسنی 

موسوی در حزب جمهوری اسالمی را تشکیل دادند. 
در سال ۱3۵۸ مشتی اراذل و اوباش حزب اللهی به اشاره ی بهشتی و به سرکردگی زواره ای 
به دادگســرتی ریختند و کتابخانه و پرونده ها را درهم ریخته و لطمات جربان ناپذیری به 
دادگســرتی کشــور وارد کردند. پس از این یورش که تحت نام اسالمی کردن دادگسرتی 
صورت گرفت، قضات شــرافتمند و باوجدان کنار گذاشــته شدند و روحانیون بی سواد و 

تشنه ی قدرت به جای آن ها نشستند.  
عبدالکریم الهیجی در مورد وی می گوید: 

او معاون دادســتان انقالب بود. خاطره ای را با نهایت تأسف برایتان می گویم. در 
ســال ۱3۶۰، زمانی که اعضای هیأت مدیره کانون وکال را به زندان انداختند، آقای 
محمدتقی دامغانی، عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگســرتی، عضو مؤســس 
جمعیت حقوقدانان ایران و عضو کمیســیون اختبار )آزمون( بازداشت شد و شش 
ســال در زندان بود. پس از آزادی در خاطرات زندان خود از مالقات با دو تن از 
وکالی دادگسرتی در دوران بازداشت خود سخن می گفت. رضا زواره ای یکی از 
آن ها بود که در اولنی دیدار با دامغانی با تعرض به او می گوید »ما اشتباه کردیم که 
روز اول شماها را گوشه دیوار تریباران نکردیم« و اسم من و دامغانی و چند تن دیگر 

را که عضو جمعیت حقوقدانان بودند برده بود.۱

معاونتوزارتکشوروپروندهسازیبرایرهرانجبههملی
در دوران تصدی وزارت کشور توسط هاشمی رفسنجانی از زواره ای که جزو گردانندگان 
حزب جمهوری اسالمی بود دعوت به همکاری شد. وی در سال ۱3۵۹به مدت کم تر از 

1-https://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/141978.php
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یک ماه شهرداری تهران را به عهده گرفت. زواره ای در نخستنی نطقش به عنوان سرپرست 
شهرداری تهران گفت: »نباید میلیاردها تومان صرف مرتو و بزرگراه ها شود؛ تا وقتی که 
ریزش یک برف یا باران موجب ناراحتی و آزار مردم جنوب شهر که بازوی انقالب اسالمی 
بوده اند، می شود، انصاف نیست به ساخنت بزرگراه ها برپدازیم. وظیفه شهرداری در این  
میان ارائه خدمات نسبی انسانی و رفاهی در حد آسفالت معابر و نظافت شهر است.«

زواره ای معتقــد بــود اگــر مردم تهــران »چیزهای دیگــری می خواهند بودجــه آن باید 
به وســیله کســانی  که از صد تا حداقل دو تا سه برابر یک روســتایی درآمد دارند، تأمنی 
شود«۱زواره ای به عنوان معاون هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور، اعتبارنامه ابوالفضل 
قاسمی، دکرت کریم سنجابی، دکرت علی اردالن رهربان جبهه ی ملی و خسرو قشقایی را که 
در انتخابات اولنی دوره مجلس شورای ملی از حوزه  های انتخابیه خود رأی آورده بودند، 

صادر نکرد و سید احمد مدنی نیز در مجلس رد صالحیت شد. 
قاسمی چند ماه بعد در یک پرونده سازی دیگر به اتهام دخالت در کودتای نوژه دستگری 
و به اعدام محکوم شــد. دادگاه تجدیدنظر، حکم اعدام را به پانزده ســال حبس تغیری 
داد. وی پس از گذشــت شش سال به دلیل وضعیت جسمی آزاد شد. حاکمان اسالمی 

نمی خواستند اجازه دهند حتی یک چهره ی غریخودی به مجلس راه یابد. 

تالشبرایایجاددستگاهامنیتیویژه
دوران وزارت کشور مهدوی کنی و باتوجه  به درخواست رجایی، زواره ای ستاد امنیت کشور 
را تشکیل داد و خود ریاست آن  را برعهده گرفت. وی پس از انفجار دفرت نخست وزیری 
و کشته شدن رجایی و باهرن از فرصت استفاده کرد و کوشید تا با این بهانه، یک دستگاه 
امنیتی خاص و ویژه تحت نظر خود تشــکیل دهد که موفقیتی حاصل نکرد. او که هیچ 
مسئولیت قضایی نداشت مدعی است که به توصیه ی جالل  الدین فارسی که او نیز نماینده 
مجلس بود و پست قضایی نداشت، ترغیب شده است که پرونده ی انفجار نخست وزیری 

را دنبال کند. وی در این رابطه می گوید:  
عده ای از بچه های اطالعات نخست وزیری اطراف قاضی نشسته بودند. یک میز 
ناهارخوری بزرگ در وسط سالن قرار داشت. مشتی ورقه هم روی آن پراکنده شده 
بود. ساختمان به یکی از شاهزاده های رژیم پهلوی تعلق داشت... از قاضی پرسیدم: 
پرونده کجاست؟ به همان اوراق پراکنده اشاره کرد. گفتم: تو قاضی هستی؟! این چه 
جور پرونده ای است؟! بعد در رابطه با قضیه از او اطالعاتی خواستم. او هم گفت: 
چند نفری را بازداشــت کرده ایم. پس از بررسی فهمیدم بازداشت شده ها کارمندان 

1-https://www.asriran.com/fa/news/413916
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بیچاره نخست وزیری هستند  که هیچ ارتباطی با انفجار ندارند. دیدم این طور نمی شود. 
فرســتادم چندتایی پوشــه خریدند و آوردند. گفتم: پرونده هر کســی را جدا کنید.۱ 
نوع برخورد وی با »قاضی« پرونده بیانگر حال و روز دستگاه قضایی در دهه ی ۶۰ است. 
زواره ای از دیدار خود با ربانی املشی دادستان کل کشور خرب می دهد و پذیرش مسئولیت 

پیگریی پرونده ی انفجار نخست وزیری را منوط به پذیرش شروط خود می داند: 
گفتــم اگــر شــما از من می خواهیــد چنــنی کاری انجام دهــم، شــرط هایی دارم. 
اول این که باید یکی از ســاختمان های مصادره ای را در جای مناســب که از نظر 
امنیــت و حفاظــت تأمنی باشــد، در اختیارم قــرار دهید. صد و پنجــاه نفر نریوی 
ســپاهی، پنــج اتومبیــل و دو میلیون تومان هم پــول نقد نیــاز دارم تا تحقیقات را 
شــروع کنم. دادگســرتی و دادســرای انقــالب را هم قبول نــدارم. به همنی خاطر 
بــرای بازجویــی افــراد، باید جــای مطمئن در اختیارم باشــد. در چهل و هشــت 
ســاعت اول بازجویــی هم نیــاز به کم ترین آزاری نیســت. راحت می شــود طرف 
را بــه راه آورد. در نهایــت هم در کمرت از هفتاد و دو ســاعت حقیقت را می گوید.

با آن که او به خاطر عدم تأمنی شروطش تحقیقات را شروع نمی کند اما با اعتماد به نفس 
عجیبی نتیجه ی تحقیقات را اعالم کرده و می گوید:  

کشمریی عضو سیا بود. نخست وزیری را هم سیا منفجر کرد، اما به این راحتی حاضر 
نبود کشمریی را قربانی کشــنت رجایی کند. رجایی در رفت و آمدهایش گاهی روی 
ترک موتور این و آن سوار می شد. می توانستند به راحتی او را بزنند. این که منافقنی 
بمب گذاری را به خودشــان نسبت دادند پوششی برای کشمریی بود. حاال او رفته 
است اما شما بدانید امریکا در درون دولت، فردی به مراتب قوی تر از کشمریی دارد. 
در غری این صورت کشمریی را قربانی این کار نمی کرد، بلکه سعی می کرد او را در 
دستگاه نگه دارد. پس آدمی به مراتب قوی تر دارد که ممکن است آقایان بیست سال 

دیگر متوجه شوند.۲

نمایندگیمجلس،دبرییشوراینگهبان،ریاستثبتاسناد
در سال ۱3۶۰ زواره ای به نمایندگی مجلس شورای اسالمی انتخاب شد و تا سال ۱3۶۷ 
در مجلــس مانــد. وی به عنوان یکــی از رهربان مؤتلفه در حزب جمهوری اســالمی از 
دشــمنان مریحسنی موسوی نخســت وزیر در مجلس بود. وقتی خمینی در سال ۱3۶۴ به 
خامنه ای دستور داد برای بار دوم موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کند 

1- http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3494
2-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3494
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زواره ای در مجلس گفت: »پس بگویید از جماران هفتاد و دو پوزه بند برای ما بفرستند«.
وی در سال ۱3۶۸به عنوان یکی از رهربان مؤتلفه از سوی محمد یزدی به معاونت قوه 
قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور منصوب شد و تا سال ۱3۷۶ در این 
سمت بود. وی در حایل معاون قوه قضاییه بود که به فرمان یزدی سیستم دادسرا از روند 

رسیدگی به پرونده ها حذف شد و یک نظام حقوقی سراپا قرون وسطایی حاکم شد. 
زواره ای همچننی از تریماه ۱3۷۴ تا ۸3 عضو حقوقدان و قائم مقام دبری شورای نگهبان 
بود و در انتخابات ۱3۷۶به عنوان رقیب خاتمی به میدان آمد. وی در سال ۱3۶۰در یک 
رقابت نمایشی همراه با دو عضو دیگر مؤتفله به عنوان رقیب خامنه ای در انتخابات ریاست 
جمهوری شــرکت کرده و او را صالح تر از خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده بود.  

ردصالحیتتوسطشوراینگهبانومرگدراثرسکتهقلبی
وی که از مؤتلفه کناره گرفته بود و درصدد ایجاد تشــکل دیگری بود، در ســال ۱3۸۴و 
در جریان بررسی صالحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به اتهام 
سوءاستفاده مایل توسط شورای نگهبان رد صالحیت شد. طرفه آن که وی تا چند ماه قبل، 
قائم مقام دبری شورای نگهبان بود و هزاران نفر را در انتخابات های ریاست جمهوری و 

مجلس شورای اسالمی رد صالحیت کرده بود.  
وی در واکنش به رد صالحیتش طی نامه ای به احمد جنتی دبری شورای نگهبان نوشت: 
برایم جای بسی افتخار است که بعد از بیست و هفت سال خدمت در مسئولیت های 
مختلف، مخالفنی با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به 
موضوعاتی متمسک شده اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افرتائات بی پروا، پی 
به ضدیت شان با حقوق ملت و پوشایل بودن قدرت شان می برد. اگر امروز حقایق 
در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقیناً از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال 

مخفی نخواهد ماند.۱
زواره ای در نامه خود تأکید می کند: 

مدت هشــت سایل که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و عالوه بر عضو 
حقوقدان شــورای نگهبان بودن تا بیســت و پنج تری ۱3۸3  قائم مقام دبری شــورای 
نگهبان هم بودم، در ســال  ۱3۷۶ شــورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات 
ریاســت جمهــوری احراز صالحیت کرد، پس باید اقدامــی که موجب عدم احراز 
صالحیت این دوره شده بعد از سال  ۱3۷۶باشد. اگر چننی اقدامی صورت گرفته، 
علی القاعده نمی بایست حداقل در سال ۱3۸۲ برای سایل دیگر به عنوان قائم مقام 

1-www.parsine.com/fa/news/251736
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دبری انتخاب می شدم.۱ 
او فاش کرد که سازمان بازرسی کل کشور به ریاست سید ابراهیم رئیسی برای او پرونده سازی 
کرده اســت و او پیش تر بارها از شیخ محمد یزدی و علی اکرب ناطق نوری خواسته بود با 

تشکیل یک هیأت به بررسی اتهامات برپدازند. 
زواره ای در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور می نویسد: »باندهایی که 
برای پرونده سازی و ردصالحیت تمام توان شان را به کار گرفته اند، پنج مورد اکاذیبی را 
مطرح کرده اند که در صورت صحت هم جرم نیســت و یقیناً هر حقوقدان باشرفی آن را 
مطالعه نماید به حال ملت با چننی دستگاه های نظارتی و تصمیم گری تأسف خواهد خورد. 
گزارش حاکی است عده ای از منسوبنی زواره ای از تعاونی مسکن پنج گانه زمنی رایگان 
دریافت نموده اند )هرکدام یک قطعه زمنی چهارصد مرتی( الف -سیدمحمود زواره ای 
)فرزند( ب -سیدحســن زواره ای )برادرزاده( ج -سیدکمال مریمحمدی )خواهرزاده(. 
اواًل من فرزندی به نام سیدمحمود ندارم و باند تهیه کننده گزارش آن قدر ضعیف است 
که نام فرزندان مسئولنی را نمی داند یا برای جلب توجه و جریحه دار نمودن احساسات 

اعضای بزرگوار شورای محرتم نگهبان این عنوان را جعل نموده اند. 
ثانیًا برادرزاده ای به نام سیدحسن ندارم و این هم جعلی دیگر. 

ثالثــًا، این افــراد اظهار می دارند زمــنی دریافت نکرده اند، مطلب کذب محض اســت؛ 
دادگسرتی هم به موضوع رسیدگی و به واهی بودن گزارش پی برده است«. 

در ادامه ی نامه، زواره ای ضمن پاسخ گویی به مندرجات پرونده ها که مشتمل بر اتهاماتی 
همچون زمنی خواری و اخذ رشوه بوده، به نکته ای اساسی اشاره می کند: 

از کالســه پرونــده بر می آید که این پرونــده باید در فروردین  ۱3۷۶ قبل از بررســی 
صالحیت نامزدهای هفتمنی دوره ریاست جمهوری تشکیل شده باشد؛ در گزارش 

آن زمان چرا نمی آید؟۲
 همانطور که زواره ای پیش تر خود را ملزم به پاسخگویی به رد صالحیت شدگان نمی دید، 
اعضای شورای نگهبان نیز هیچ پاسخی به نامه ی وی ندادند و او در شهریور ۱3۸۴ در اثر 

فشارهای وارده سکته کرد و درگذشت.  
خامنه ای نیز با وجود تأیید صالحیت مصطفی معنی و مهرعلیزاده حاضر به تأیید صالحیت 
زواره ای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشد. اما سه ماه بعد به مناسبت مرگ 

وی پیام تسلیت کوتاهی صادر کرد. 

1-www.parsine.com/fa/news/251736 
2-www.parsine.com/fa/news/251736
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گودرزافتخارجهرمی
گودرز افتخــار جهرمی در ســال ۱3۲۲در جهرم 
به دنیا آمد و در ســال ۱3۴۱موفق به اخذ مدرک 

دیپلم ریاضی شد. 
وی در ســال ۱3۴۵از دانشــگاه تهران لیســانس 
حقوق، در سال ۱3۵۱فوق لیسانس حقوق تجارت 
و فوق لیسانس تاریخ تجارت از دانشکده حقوق 
پاریس و در سال ۱3۵۶دکرتای حقوق خصوصی 

از دانشکده حقوق پاریس گرفت. 
وی پس از بازگشت به کشور، می کوشید خود را به 

محافل ملی نزدیک کند و به همنی خاطر به اصرار می خواست کارآموز عبدالکریم الهیجی شود.
 

سمتگرییبهسویقدرت
پس از پریوزی انقالب، سمت و سوی قدرت را تشخیص داد و خود را در خدمت حزب 
جمهوری اســالمی و بهشــتی قرار داد و دارای مســئولیت های متعددی شد به نحوی که 

زمانی در مجله طنز »گل آقا« به وی لقب ابوالمشاغل داده شد. 
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱3۵۹ تا دیماه ۱3۹۰ .	 
عضو حقوقدان شورای نگهبان در دوره های اول و سوم. 	 
نماینده مدیران مســئول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات در پنج دوره دو 	 

ساله تا سال ۱3۸۱.
سرپرســت دفرت خدمات حقوقی بنی المللی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس 	 

جمهور از بیست و پنج مرداد ۱3۶۸ تا تابستان ۱3۸۴.
عضو  انجمن حقوق جزا. 	 
عضو انجمن حقوق بنی الملل. 	 
رئیس انتصابی کانون وکال.	 
عضو هیأت مدیره کانون وکال.	 
مدیر گروه رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.	 

او از نزدیکان حســن آیت و محمود کاشانی محسوب می شد و بعد از انقالب فرهنگی 
درحایل به ریاست دانشکده حقوق رسید که کم تر از یک سال سابقه ی وکالت داشت و 

تجربه  ی تدریس در دانشگاه را نیز نداشت. 
در طول سی و دو سال ریاست وی بر دانشکده حقوق شهید بهشتی تشکل های دانشجویی 



358
کانون اسالمی وکالی دادگسرتی مرکز

در این دانشــکده فعال نبودند و صدای اعرتاضات سیاســی و مدنی و حقوقی به خاطر 
ممانعت هایی که او می کرد، شنیده نمی شد. 

 
مأموربررسی»شایعهشکنجه«درزندانها

وی به عنوان نماینده شورای نگهبان یکی از اعضای »هیأت بررسی شایعه شکنجه در 
زندان ها« بود. او و دیگر اعضای این هیأت که در مورد مأموریت خود از پیش توجیه شده 

بودند در گزارش خود هرگونه شکنجه در زندان ها را منکر شدند. 
اعضای این هیأت که به دستور خمینی تشکیل شده بود عبارت بودند از محمد منتظری 
از جانب خمینی، علی محمد بشارتی از جانب مجلس، گودرز افتخار جهرمی از سوی 
شورای نگهبان و حسنی دادگر دادستان تهران و اکرب عابدی، بازپرس دادسرای عمومی 

تهران، از سوی شورای عایل قضایی.
در دیماه ۱3۵۹، دفرت ریاست جمهوری بنی صدر دویست و شصت و سه برگ سند بهمراه 
سی قطعه عکس از آثار شکنجه روی بدن زندانیان یا معدومنی تحویل هیأت پنج نفره 

مأمور تحقیق در امر شکنجه داد. بنی صدر در مورد این هیأت می گوید: 
همنی آقای بشارتی آمد پیش من و گفت: آقا! شما یک در هزار آن را نگفتید. اصاًل 
وحشتناک اســت«. گفتم:»خب، پس گزارش کنید«. گفت: »نمی توانم«. گفتم: 
»چطور؟«. گفت: »به ما  گفتند که گزارش کنید شکنجه ای نیست. چطوری می توانم 
گزارش کنم که هست«. محمد منتظری هم، همنی مطلب را گفته بود: »آمدند پیش 
پدر من و قضیه شکنجه ها را طرح کردند و گفتند که بله، این شکنجه ها است ویل 
وقتــی گــزارش کردند، خالف آن را گزارش کردند«. کســانی از قزوین آمده بودند 
و یک فهرستی از شکنجه ها یعنی نمونه هایی از شکنجه ها با نام های آدم هایی که 
شکنجه شده بودند را آورده بودند و در اختیار آن هیأت گذاشته بودند. رفته بودند 
پیش محمد منتظری و او بهشون تشر زده بود که: »به ما گفتند ثابت کنیم که شکنجه 

نیست، شما رفتید دلیل و مدرک آوردید که هست«!۱ 

حمایتازقانونحدود،دیاتوقصاص؛وسرپرستیکانونوکال
افتخارجهرمی در بهار ۱3۶۰برخالف نظر حقوقدانان سرشناس و خوشنام کشور با تأیید 
قواننی قرون وسطایی حدود و دیات و قصاص سرسرپدگی خود به نظام والیی را اثبات 
کرد و بیش از پیش مورد اعتماد روحانیت که نیاز به افرادی همچون او داشت قرار گرفت. 
در هفده اردیبهشت ۱3۶3 شورای عایل قضایی با نقض استقالل کانون وکالی دادگسرتی 

۱-کتاب درس تجربه -خاطرات ابوالحسن بنی صدر، اولنی رئیس جمهوری ایران- ص ۲۶۱.
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گودرز افتخار جهرمی را به عنوان سرپرست انتصابی کانون وکال تعینی کرد و به این ترتیب 
مدیریــت کانون وکال پس از ســه دهه از صورت انتخاب توســط خود وکال  به صورت 

انتصاب از سوی رژیم درآمد.
پس از چهارده سال اداره کانون وکال توسط گودرز افتخارجهرمی و همراهانش و پاکسازی 
بدنه ی جامعه ی وکالت از عناصر مستقل و تزریق انبوهی از وکالی سفارشی و سرسرپده 
به درون آن، قواننی ناظر بر وکالت دادگسرتی نیز بگونه ای تنظیم شد که امکانی برای بروز 
نشانه ای از استقالل در میان وکال پدید نیاید و اگر حرکتی هم باشد، منحصر به رقابت میان 

وابستگان جناح های درونی رژیم گردد.
افتخارجهرمی در مورد دوران تصدی کانون وکال توسط وی می گوید: 

دادســتان انقالب تهران آقای خواجوی به سرپرســتی کانون وکال منصوب شــد و 
پروانه های عده ای از وکال توسط دادگاه انقالب باطل شد و عده ای هم معلق شدند 
تا این که شــورای عایل قضایی بنده را به عنوان سرپرســت تعینی کرد و من به دلیل 
مسئولیت هایی که داشتم از قبول این مسئولیت امتناع کردم... پس از امتناع پذیرش 
مسئولیت، از من خواسته شد برای خود قائم مقام تعینی کنم و همچننی کانون وکالی 
تربیز و شریاز را من مدیریت کنم، گفتم آن ها هیأت مدیره دارند و نیازی به مدیریت 
من نیست و در نهایت داوود فاطمی را به عنوان قائم مقام تعینی کردم... این مسایل 
ادامه داشت تا این که کار بازسازی کانون وکال به اتمام رسید، انتخابات انجام شد. 
بنده و آقای فاطمی در آن زمان عضو هیأت مدیره بودیم و در آن دوره آقای جندقی 
به ریاست کانون انتخاب شدند. در دوران سرپرستی سعی کردیم مقررات کانون را به 

همان ترتیبی که بود اجرا کنیم.۱ 
عبدالکریم الهیجی در سخرنانی آبان ۱3۸۱ خود در مورد ادعاهای افتخارجهرمی می گوید: 

همنی جاست که صحبت های آقای جهرمی در نهایت بی پروایی و گستاخانه عنوان 
شــده اســت. بیش از ده ســال ریاســت ایشــان در امور کانون وکال بدون برگزاری 
انتخابات و بدون وجود هیأت مدیره ادامه پیدا می کند تنها به این بهانه که باید کانون 
وکال را تصفیه کرد، درست به همان شکل انقالب فرهنگی که در دانشگاه ها اتفاق 
افتاد در کانون وکال تا ســال ۱3۷۰ ادامه داشــت. در این فاصله ده ها تن از وکالی 
دادگسرتی چه به اتهام های سیاسی یا وکالی بهایی که هیچ گناهی جز بهایی بودن 

نداشتند، اعدام شدند.
آقای جهرمی که امروز صحبت از »دفاع از اســتقالل کانون وکال« به میان آورده 
اســت کوچکرتین اعرتاضی نمی کند، در ســال ۱3۷۰ در مجلس ســوم قانونی به 

1-www.isna.ir/news/96082414363
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امضــای آقای مهدی کروبی به عنــوان رئیس مجلس مبنی بر این تصفیه تصویب 
می شود. از همان زمان سیاست این است که کانون وکال را از یک نهاد مستقل به 

نهادی وابسته تبدیل کنند.
در ایــن قانون از هیأت های تصفیه نام برده شــده که مرکب اســت از شــش وکیل 
دادگسرتی و سه قاضی که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند. اگر در  گذشته 
امور وکال وابسته به هیأت مدیره ای بود که خودشان انتخاب کرده بودند از ۱3۷۰امور 

در دست هیأت نه نفره منتخب رئیس قوه قضاییه قرار می گرید.
مدت مأموریت آن ها یک ســال بود که پس از آن باید انتخابات هیأت مدیره کانون 
وکال برگزار می شد که این انتخابات هم صورت نگرفت. پنج سال بعد قانون جدید 
وکالــت را گذراندند که در آن برای اولنی بار گفته شــد که »صالحیت هیأت مدیره 
کانون وکال باید به تصویب دادگاه انتظامی قضات برسد«، یعنی عدول کلی از قانون 
استقالل وکال، همان وضعیتی که در انتخابات مجلس شورای ملی به وجود آوردند 
به کانون وکال نیز سرایت دادند. شورای نگهبانی که اکثریت آن ها انتصابی هستند، 
اسامی کاندیداها را مورد رسیدگی قرار داده و تصفیه انجام می گرید، دقیقاً در کانون 

وکال همنی الگو پیاده شد.
از ۱3۵۹ تــا ۱3۷۶انتخابات کانون وکال صورت نگرفت و کانون تحت سرپرســتی 
یــک مأمور رئیس قــوه قضاییه بود. زمانی کــه در ســال ۱3۷۶ انتخابات صورت 
می گرید عده ای از کاندیداها حذف می شوند که این وضعیت همچنان ادامه دارد. 
در انتخابات اخری نیز که آقای جهرمی ریاســت هیأت مدیره را برعهده دارد کسانی 
که در دوره گذشــته از صافی دادگاه انتظامی گذشــته بودند نیز تصفیه شدند یعنی 
همان وضعیتی که در مجلس ششم و هفتم مشاهده کردیم. سیاست وابسته کردن قوه 
قانون گذاری به عنوان یک نهاد مستقل در ساختار حکومت. سیاست وابسته کردن 
کانون وکال به حکومت ابتدا به صورت خودسرانه و بعد با توسل به قانون به مرحله 

اجرا در آمده است.
عبدالکریم الهیجی همچننی در مورد سوابق افتخارجهرمی اضافه می کند:۱

یادم نمی رود وقتی که برای اولنی بار کاپیتورن، گزارشــگر ویژه سازمان ملل به ایران 
رفت، در بازگشت مالقاتی که در ژنو با او داشتم می گفت »آنقدرکه از مالقاتم با 
این رئیس انتصابی کانون وکال ناراحت شدم، از رئیس قوه قضاییه یعنی شیخ محمد 
یزدی نشدم. هر چی شیخ محمد یزدی سعی می کرد اندکی با ما کنار بیاید، این آقا 
به ما یک نه تئوریک می گفت یعنی که اصاًل به شما چه مربوط است به این مسایل 

1-https://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/141978.php
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دخالت می کنید.« این آقایی که وکیل عدلیه هم بود. تحصیل کرده خارج و از جمله 
فرانسه. تا دو دوره گذشته، پس از این که در این فاصله قانون تصفیه گذراندند و عده 
زیادی از وکال را به قول خودشــان تصفیــه کردند. آمدند یک انتخابات دو درجه 
برگزار کردند و بسیاری از دوستان ما که االن وکیل عدلیه هستند، نتوانستند کاندیدا 
بشــوند. دوره گذشته هم سال گذشته بود. می توانم بگویم مقداری از دوره نخست 
بهرت بود و باالخره از دوره گذشته هیأت  مدیره کنونی سرنوشت وکالی دادگسرتی 

را در اختیار خودش گرفت.۱

سرپرستدفرتخدماتحقوقیریاستجمهوری
وی از ســال ۱3۶3 عضــو دیوان داوری بنی المللی بوده اســت. با آغاز دعــاوی ایران و 
آمریکا در دیوان داوری، افتخار جهرمی به عنوان سرپرست دفرت خدمات حقوقی ریاست 

جمهوری مأمور حل و فصل این دعاوی شد. 
او و سیدمحمود کاشــانی پسر آیت الله کاشانی که رفیق یکدیگر بودند بر سر دعاوی بنی 
ایران و آمریکا میانه شــان شــکرآب شد. احتمااًل   کاشانی انتظار داشت به سرپرستی این 
دفرت برســد. کاشــانی در مقاالت خود او را به سیاســی  کاری و مصالحه با آمریکایی ها 
متهم می کرد. در خاطرات هاشمی رفســنجانی هســت که کسانی می آمدند و از کم کاری 
افتخار جهرمــی بــه خصوص در پرونــده تابعیت مضاعف گله می کردنــد. در خاطرات 
هاشمی رفســنجانی می خوانیم: »آقای افتخار جهرمی آمدند. نظرشان این است که بهرت 

است با آمریکایی ها در الهه کنار بیاییم و پرونده را مختومه اعالم کنیم«۲.

دروغگوییدرموردسوابقمبارزاتی
افتخارجهرمی مانند دیگر مســئوالن نظام اســالمی، ید طوالیی در دروغ گویی و جعل 

تاریخ و سابقه برای خود دارد. 
عبدالکریم الهیجی در مورد دروغ گویی او می گوید: 

نقــل قــویل از جهرمــی در جرس با عنــوان »وظیفه مــا دفاع از اســتقالل کانون 
وکالست« منتشر شده است. ایشان بدون مقدمه گریزی به سال ۱3۴۲ زده و با نیت 
مدیحه سرایی اضافه می کند »روز ورود آقای خمینی به تهران او و عده ای دیگر از 
وکال در فرودگاه بودند و ایشــان قبل از عزیمت به بهشــت زهرا سخرنانی کرده و از 

وکالی دادگسرتی که در انقالب شرکت داشتند نام برده و تشکر کردند.

1-http://asre-nou.net/1381/azar/2/m-vokala.html
2-www.asriran.com/fa/news/196079
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تمام کســانی که در آن روز در فرودگاه حضور داشتند و همچننی میلیون ها نفری که 
از تلویزیون شاهد ورود آقای خمینی بودند واقفند که ایشان حتی در فرودگاه توقفی 
نداشت و سریعاً به بهشت زهرا رفت، این مسئله که چه زمانی آقای خمینی سخرنانی 

کرده و از وکال تشکر و دفاع کرده باشند جای سؤال دارد.۱
الهیجی همچننی در مورد ادعاهای دروغ افتخارجهرمی با هدف سابقه تراشی برای خود 

می گوید: 
آقای جهرمی در صحبت هایش می گوید »وکیل دادگسرتی در انقالب بوده و از متهمانی 
که به امنیت مملکت لطمه وارد کرده بودند، دفاع می کردند«. نکته اول این است که 
ایشان در آن زمان اصاًل وکیل نبود، دوم چطور شد که این وکالیی که ایشان به آن ها 
اشــاره دارد، بعد از ســی سال یا در زندان هســتند یا برای حفظ جان و آزادی شان 
از کشــور خارج شــده یا در داخل ایران مجبور به سکوت شده اند. عده ای از وکال 
معروف بودند که به اســالم تظاهر می کنند، در نتیجه همانطور که نســبت به باقی 
نهادهای مدنی فشار وارد می آمد، فشار بر کانون وکال نیز آغاز شد اما کانون همچنان 
به کار خود ادامه می داد. در سال ۱3۵۸من در رأس دادسرای انتظامی کانون وکال 
بودم، عضو کمیسیون اختبار یا آزمون هم قرار داشتم و آقای افتخارجهرمی از اولنی 
کســانی بود که در همان ســال در آزمون قبول شد... آقای جهرمی در همان زمانی 
دانشــجو بود که من نیز دانشــجوی دوره دکرتا بودم و او وارد دوره لیســانس شــد، 
سال های بســیار پرباری برای فعالیت های دانشجویی بود. در سایل که ایشان ادعا 
می کند از طرف انجمن اسالمی دانشگاه با آقای خمینی مالقات داشته است تمام 
رهــربی و اکثریــت کادرهای جبهه ملی و نهضــت آزادی در زندان بودند. ما همه 
زندانی بودیم اما ایشان فعال نبود که به زندان بیافتد. ایشان همیشه از حاشیه نشینان و 
عافیت طلبان بود به همنی دلیل هم بعد از گرفنت لیسانس از ایران خارج و به فرانسه 

رفت.
در ســال ۱3۵۶ایشــان به دفرت وکالت من با نســخه ای از رســاله خود آمد و اصرار 
داشــت که کارآموز من شــود اما بــه دلیل  این که رویه هیأت مدیــره کانون وکال بر 
ایــن بود کــه هیچ وکیل دادگســرتی بیش از دو تا ســه کارآموز نداشــته باشــد، من 
نتوانســتم ایشــان را بپذیــرم. آقای جهرمی بــه من گفت »مــن می خواهم یکی از 
ملیون سرپرســتی ام را برعهده بگرید« در نتیجه او را به آقای حســن نزیه که بعدها 
رئیس کانون وکال شــد معرفی کردم. در ســال ۱3۵۷ که فعالیت های حقوقدانان در 
دو شــاخه جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر و به خصوص جمعیت حقوقدانان 

1-www.rahesabz.net/story/54243
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 ایران متمرکز شــد ایشان حتی به عضویت جمعیت حقوقدانان ایران نیز در نیامد.۱  

استفادهازمحضر»آیاتعظام«درشوراینگهبان
وی که فرد باســوادی محســوب می شــد و از  دانشــکده حقوق پاریس فارغ التحصیل 
شــده بود به علت چاپلوسی و فرصت طلبی که داشــت »یکى از دوره هاى بسیار جالب 
زندگــى خــود را حضــور در دوره هاى اول و دوم شــوراى نگهبان مى دانــد. دوره هایى 
که به عنوان حقوقدان در آن شــورا حضور داشــته و کســانى همچــون آیت الله صانعى، 
آیت اللــه مهدوى کنــى و آیت الله صافى گلپایگانــى به عنوان فقیه حضور داشــته اند و 
 افتخارجهرمــى به زعم خود از محضر آن بزرگان اســتفاده هاى فراوان نموده اســت.«۲ 
افتخارجهرمــی در دوران ریاســت جمهوری خاتمی از ســوی وی بــه عضویت »هیأت 
پیگــریی و نظارت بر اجرای قانون اساســی« درآمد. دیگر اعضــای این هیأت عبارت 
بودند از اسماعیل شوشرتی، سیدمحمدحسنی هاشمی، عبدالواحد موسوی الری، هاشم 

هاشم زاده هریسی، ابراهیم امینی و محمدعلی ابطحی.3 
وی در تریماه ۱3۸۸و پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری به پیشنهاد بیژن 
نامدارزنگنه و عباس آخوندی به عنوان یکی از معتمدین نظام و رهرب جمهوری اسالمی 
در کنار پنج سیاستمدار اصولگرای منتخب شورای نگهبان یعنی علی اکرب والیتی، غالمعلی 
حداد عادل، قربانعلی  دری نجف آبادی، سید محمدحسن ابوترابی و محمد حسن رحیمیان 

به عنوان یکی از اعضای هیأت ویژه رسیدگی به شکایت نامزدها منصوب شد. 
یکی از دالیل ماندگاری او در پست های حساس حکومتی، سرسرپدگی او به قدرت بود. 

وی در مقام رئیس کانون وکالی مرکز گفت:
در مسئله سیاست خارجی باید به آن چه رهربی می گوید عمل کرد و پشت قدم های 

ایشان قدم برداشت.۴
با این حال دادگاه انتظامی قضات صالحیت وی برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره 
کانــون وکال در ســال ۱3۸۸را رد کرد. وی چنان ســرخورده شــد که حتــی پس از تأیید 

صالحیت در تجدیدنظر، ترجیح داد از آن انتخابات انصراف دهد.

ابوالقاسمستاریان
ابوالقاسم ستاریان در شهر قم به دنیا آمد. وی یکی از حقوقدانانی است که در سال ۱3۵۷ 

1-www.rahesabz.net/story/54243
2-www.markazdavari.com/fa/news/1816
3-http://ana.ir/fa/news/14/37090
4-http://isna.ir/fa/news/92081308282
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به یکباره انقالبی شــد و همراه با زواره ای به فعالیت 
شــدید علیه نظام ســلطنتی پرداخــت. وی در آخرین 
ماه های حیات نظام سلطنتی، نزد دوستان و همکارانش 
مطرح می کــرد چنانچه نظام ســلطنتی واژگون گردد 
بایستی سخت ترین شکنجه ها را روی وابستگان رژیم 
پهلوی اعمال کرد. متأســفانه ســخنان او جدی گرفته 
نمی شد. محمدرضا روحانی وکیل دادگسرتی و عضو 
انجمن حقوقدان و وکالی پیشرو در مورد او می گوید:

یکبار در حضور دیگــران یکی دوناخن خود را 
نشان داد که شکل عادی نداشت، می گفت ساواک ناخن مرا برای اقرار گرفنت کشیده 
است. مژده می داد  که وقت »تقاص« می رسد. من او را نهی می کردم. که این حرف ها 
در شــأن وکال نیست. خوشش نمی آمد. تکرار می کرد. یک بار در جمع همکاران 
به او گفتم رئیس »ساخاک« خواهد  شد. گفتند ساخاک چیست؟ گفتم مخفف 
سازمان اطالعات خلق انقالبی کشور است. این نامگذاری گرفت. به شوخی او را 
ساخاک صدا می کردند. ستاریان به شکایت نزد دکرت تابنده رفت. وی از من خواست 
از این نام که برای ستاریان آزار دهنده بود، دست بردارم. اما تری از   کمان در رفته بود.

 
دادستانانقالباسالمیخوزستان

او پس از پریوزی انقالب همراه با زواره ای در دادســتانی انقالب مشــغول فعالیت شد 
و در خردادماه ۱3۵۸به حکم مهدی هادوی دادســتان انقالب اســالمی خوزستان شد و 
همراه با خلخایل به اهواز رفت تا به قلع  و قمع مردم برپدازند.  عزیمت خلخایل و ستاریان 
در پی درگریی های خوننی نهم خرداد ۱3۵۸خرمشــهر صورت گرفت که از آن به عنوان 
»چهارشنبه سیاه« یاد می شود. در درگریی بنی نریوهای سپاه پاسداران، کماندوهای نریوی 
دریایی و کانون فرهنگی -نظامی خرمشــهر از یک سو و نریوهای سازمان سیاسی خلق 
عرب، جبهه التحریر )جبهه آزادیبخش اهواز( و گروه مجاهدین عرب مســلمان از ســوی 

دیگر ده ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. 
شنبه دوازدهم خرداد ۱3۵۸دادگاه انقالب اسالمی اهواز به ریاست شیخ صادق خلخایل و 
به دادستانی ابوالقاسم ستاریان افراد زیر را به عنوان مفسد فی االرض محکوم به مرگ کرد 

و حکم اعدام در ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه بامداد اجرا شد. 
۱-سرلشکر غالمحسنی شــمس تربیزی ۲-سرتیپ هاشم هوشمند همدانی 3-سرهنگ 
مقدم حسینی ۴-سرهنگ حسنی کاوه ای ۵-سرهنگ داوود صارمی ۶-استواریکم تقی 
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افتخاری ۷-استواردوم الله وردی یعقوبی.۱
ستاریان در مقام دادستان دادسرای انقالب اسالمی خوزستان با انتشار اطالعیه شماره۲ 

این دادستانی در مورخه بیست و پنج تری ۱3۵۸ اعالم کرد: 
دو نفر دیگر از جنایتکاران و خیانتکاران به انقالب اسالمی ایران دیشب در خرمشهر 
به اعدام محکوم شده و حکم صادره درباره آنان به مرحله اجرا درآمد. این دو نفر 
بحرانی پور و عواد بچاری بودند که از قاتلنی دو نفر پاسدار شهید و پنج نفر دیگر از 

مسلمان مؤمن به انقالب اسالمی بودند.۲ 

محمدرضا روحانی در مورد دوران حضور او در اهواز می  گوید:  
برای تعدادی از همکاران تعریف کرده بود، در حیاط دادگاه اهواز زیر سایه درخت نماز 
ظهر می خواندم. دیدم یازده یا دوازده زندانی را دستبند زده با اسلحه های شان آوردند. 
نماز را شکستم.رسیدگی کردم. دستور اعدام دادم. حکم اجرا شد. بعد نماز را ادامه دادم. 
از آن جایی که ستاریان روابط نزدیکی با خلخایل داشت و شیخ احمد جنتی که حاکم شرع 
خوزستان بود از مخالفان خلخایل محسوب می شد با او نیز میانه ی خوبی نداشت. به دلیل 
اعرتاضات وسیع صورت گرفته در خوزستان، خمینی دستور برکناری وی را داد. روزنامه 

اطالعات گزارش داد:
در پی دســتور امام مبنی بر عزل ابوالقاســم ســتاریان، مهدی هادوی دادستان کل 

انقالب ایران، سیدمهدی توسلی را به این سمت منصوب کرد.3 
ســتاریان که خودی محســوب می شد و خدمات زیادی در کشــتار نظامیان و وابستگان 
نظام پهلوی و سرکوب نریوهای سیاسی در خوزستان از خود نشان داده بود مورد تفقد 
محمدعلی رجایی قرار گرفت و با او برای وکالت و مشــاوره جهت وزارت راه و ترابری 

قرارداد بست. در مصوبه هیأت دولت آمده است: 
هیأت وزیران در جلســه مورخ دهم آذر ۱3۵۹بنا به پیشــنهاد شــماره ۸۷۰۷.۲ مورخ 
هفده آبان ۱3۵۹ وزارت راه و ترابری تصویب نمودند که وزارت مذکور مجاز  است 
با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط نسبت به انعقاد قرارداد خرید خدمت 
با آقای ابوالقاسم ستاریان جهت انجام کلیه امور مشاوره حقوقی  و وکالتی وزارت 

راه و ترابری و سازمان های تابعه اقدام نماید.
محمدعلی رجایی -نخست وزیر۴

۱-روزنامه کیهان، دوشنبه ۱۴ خرداد ۱3۵۸
۲-روزنامه کیهان، ۲۵ تریماه ۱3۵۸. 

3-اطالعات، ۴ مرداد ۱3۵۸، صفحه ۱۰
3-rc.majlis.ir/fa/law/show/105397
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بازجویویژهوشکنجهگراوین
او پس از بازگشــت به تهران در دادســتانی انقالب اسالمی مرکز نیز مشغول فعالیت شد 
و پس از ســی خرداد ۱3۶۰دادیار ویژه رســیدگی به جرایم وکالی دادگسرتی شد و نقش 
مهمــی در ابطــال پروانه ی وکالت وکال به عهده گرفت. او  مدتی نیــز دادیار ویژه دادگاه 
انقالب اسالمی بود. نکته ی جالب توجه آن که وی از سال ۱3۶۰ بعد از برکناری و دستگریی 
عبدالحمیــد اردالن رئیس کانــون وکال به همراه افضلی، نراقی، و خواجوی اداره کانون 
وکالی دادگســرتی را به عهده گرفته بودند.ســتاریان در این دوران یکی از شکنجه گران 
بریحم شعبه های بازجویی اوین بود. این اولنی بار در تاریخ مدرن بود که یک شکنجه گر 
اداره  ی کانــون وکال را بــه عهــده داشــت. عبدالکریم الهیجی در مــورد وی می گوید: 

بازجوی آقای دامغانی، یک وکیل دادگسرتی به اسم ابوالقاسم ستاریان بود که او نیز 
عضو جمعیت حقوقدانان بود که در جریان بازجویی به دامغانی می گوید »شماره پای 
شما چند است؟«، دامغانی که پا برهنه بود تصور می کند می خواهند برای او سفارش 
دمپایی دهند و گفته بود »۴۲«، ستاریان برای او سفارش دمپایی چهل و چهار می دهد، 
دامغانی را می برند و با دستور ستاریان به قدری شالق بر پاهای او می زنند که به گفته 
دامغانی »ماه ها همان دمپایی های سایز بزرگ را هم به سختی« به پا می کرده است.۱

ستاریان بازجویی از عبدالحمید اردالن و دیگر وکالی دستگری شده را به عهده داشت. 
او همچننی نقش مهمی در تهیه ی لیست وکالیی داشت که می بایستی پروانه ی وکالت  شان 
توسط دادگاه انقالب لغو می شد داشت. صدها وکیل به توصیه ی او و همکارانش پروانه ی 

وکالت شان لغو شد و یا با آزار و اذیت مواجه شدند. 
ستاریان همچننی بازجو و شکنجه گر زنده یاد هادی اسماعیل زاده یکی از وکالی برجسته  
و شــریف ایران بود. او خود در این رابطه در نامه ای که به حســنی شریعتمداری بازجوی 

سابق و مدیرمسئول روزنامه کیهان می نویسد اعرتاف می کند. 
او که دشــمنی هیســرتیکی با کانون مدافعان حقوق بشــر و اعضای آن داشت درباره ی 
اســماعیل زاده به پرونده ســازی پرداختــه و با وقاحت در مقاله ای تحــت عنوان »نوچه 
پری بلنده« حمالت بی شرمانه ای به کانون مدافعان حقوق بشر، شریین عبادی و زنده یاد 

هادی اسماعیل زاده کرد. 
... اینجانب به عنوان دادیار ویژه رســیدگی به جرایم وکالی متخلف دادگســرتی 
دردادســرای انقــالب تهران، در ابتدای دهه ۶۰ مســئولیت رســیدگی بــه یکی از 

پرونده های آقای »هادی اسماعیل زاده« را برعهده داشتم.
رســیدگی به اتهام »ســرقت اســناد زندان اوین« در روز پریوزی انقالب اســالمی 

1-https://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/141978.php
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)۲۲بهمــن ۱3۵۷( توســط آقــای اســماعیل زاده و با مشــارکت آقــای هدایت الله 
متنی دفرتی و خانم... توسط اینجانب به عنوان دادیار ویژه انجام شد و پس از صدور  

کیفرخواست، متهمان با احراز جرم، محکوم به مجازات شایسته شدند.
درحایل که مردم ایران درحال فتح زندان ها، ســاواک، پادگان ها و سایر ارکان رژیم 
طاغوت بودند، هادی اســماعیل زاده پس از فتح زندان اوین با وانت به داخل این 
زندان رفت و اســناد مربوط به جنایات رژیم ستم شــاهی و اســناد هویت مبارزان 
مسلمانی را که در اوین محبوس و تحت شکنجه و... بودند، سرقت کرد. این اسناد 
سرانجام به سفارت آمریکا تحویل داده شد و آقای هادی اسماعیل زاده با دست خط 
خودش در اوراق بازجویی صراحتاً اقرار به سرقت این اسناد- که اسنادی تاریخی 
و دارای ارزش اطالعاتی و سرمایه ای ملی بود- نموده است که آن اقرار صریح در 

پرونده منجر به محکومیت نامربده موجود است.
نامربده که اکنون عضو کانون )غریقانونی( مدافعان حقوق بشــر اســت و از طرف 
»شــریین عبادی« به مأموریت های مختلف برای دفاع از اشــرار و زندانیان مخل 
امنیت ملی فرســتاده می شــود، به همنی اتهام و ســایر اتهامات از جمله همکاری و 

ارتباط با باند فحشاء به سرکردگی پری بلنده محکومیت کیفری قطعی یافت.
همچننی آقای »اســماعیل زاده« وکالت »تقی شــهرام« را نیز عهده دار بود. »تقی 
شهرام« جنایتکار معروفی است که شهید »مجید شریف واقفی« را کشت و جنازه 
وی را به آتش کشید و البته دادسرای انقالب با استناد به مواد قانونی صالحیت آقای 
اســماعیل زاده را برای وکالت تقی شــهرام و حضور در این پرونده حساس رد کرد. 
آن هنــگام دادگاه انقــالب چند وکیل را از جمله آقای »محســن هادوی« و آقای 
»سیدعبدالله ایروانی مهاجری« را در این پرونده صاحب صالحیت وکالت دانست.

مراتب مذکور نمایانگر آن اســت که امثــال این پس مانده های مجرم مانند »هادی 
اســماعیل زاده« ظاهراً خیال می کنند کــه تاریخ و مردم ایران جنایــات آن ها را در 
روزهای پریوزی انقالب اسالمی از یاد برده است و ایرانیان ماهیت آنان را فراموش 
کرده اند! و با این خیال خام خود حاالدر  کانون )غریقانونی( مدافعان حقوق بشر 
غربی می نشینند و ژست دفاع از حقوق بشر و... می گریند، درحایل که خود اینان 

اولنی ناقضان حقوق بشر هستند.
جالب اســت که آقای اســماعیل زاده روز دوشنبه بیست و هشــت مرداد ۱3۸۷ در 
نشست فعاالن حقوق بشر از »تقی شهرام« قاتل مرحوم شریف واقفی و نیز قاتل 
مبارزانی که حاضر به ترک اسالم نبودند به عنوان یک زندانی عقیدتی یاد می کند 

و می گوید او را به خاطر عقیده اش اعدام کرده اند! 
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دادیار )سابق( شعبه ویژه رسیدگی به جرایم وکالی دادگسرتی.۱
ستاریان شکنجه گر دکرت هادی اسماعیل زاده یکی از شریف ترین حقوقدانان کشور حتی 
پس از مرگ وی نیز دست بردار نیست و شریرانه ترین اتهامات را به او نسبت می دهد چرا 
که می داند او نمی تواند از خود دفاع کند. سکینه قاسمی مشهور به »پری بلنده« یکی از  
دالل های محبت معروف ایران بود که در »شــهرنو«  خانه داشــت. وی در تریماه ۱3۵۸ 

اعدام شد. ستاریان با رذالت خانم شریین عبادی را »پری  بلنده« می خواند. 
ادبیات به کاربرده شده از سوی وی بیانگر ماهیت »وکیل مسلمان« مورد نظر خمینی و 

خامنه ای و نظام والیی است. 
با شکایت وی موادی از آینی نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال در سال ۱3۸۷ توسط 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست علی رازینی لغو شد.۲  
احمدرضا کریمی که هم در دوران شاه و هم خمینی به زندان افتاد و در هر دو دوره  نیز با 
بازجویان و شکنجه گران همکاری می کرد در مورد  گزارش های خود علیه ستاریان می گوید: 

آقایان موسوی اردبیلی و مهندس سحابی از طرف شورای انقالب یک ناظر فرستادند 
پیش من که ببینند ماجرای اهواز چه بوده چون یکی دو تا نامه مخفی فرستاده بودم 
که دارند تحت عنوان مبارزه با ضدانقالب آدم های بی گناه را می کشند. من هرچه 
را که می دانستم گفتم و فردای ورود من به تهران در روزنامه ها نوشتند: »ابوالقاسم 
ســتاریان دادســتان کل انقالب اهواز به فرمان امام خمینی برکنار شد.« و این تنها 
موردی است که بدین گونه اعالم شد. این شخص بعدها به اتهام اعمال غریقانونی 

و مسایل مایل زندانی و محکوم شد.3
عبدالکریم الهیجی در مورد ستاریان اضافه می کند:  

به اندازه ای دزدی و اختالس کرد که به زندان افتاد و محکوم شد اما بعد از خارج 
شدن از زندان پروانه وکالت خود را از دست همنی آقای جهرمی دریافت کرد و امروز 
آقای ستاریان بازجو و شکنــــجه گر همچنان عضو کانون وکالی دادگسرتی است. 
این کانون وکالی دادگسرتی است که جمهوری اسالمی و مأموران آن در کانون وکال 

برای ایران ارمغان آورده اند.۴
ستاریان امروز به عنوان مشاور حقوقی در دفرتکارش در میدان فاطمی-میدان سلماس -خ 
شهریار-پ ۴-واحد ۴مشغول رسیدگی به پرونده های میلیاردی است. او همچننی عضو 
هیأت مدیره شرکت بافت ماشنی و »شرکت بنی المللی بازسازی صنایع نریو توان شدید« است. 

۱-روزنامه کیهان، سه شنبه ۲۶ شهریور ۱3۸۷. 
2-https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135901
3-http://tarikhirani.ir/fa/news/5119
4-https://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/141978.php



خلیلعابدی
حجت  االســالم خلیل عابدی رئیس اســبق دادگاه 
انقالب اســالمی تربیز یکی از نزدیکان سید حسنی 
موســوی تربیزی در دادگاه انقالب اســالمی تربیــز 
بود که با انتقال وی به تهران، همراه با قدرت )علی( 
شجاعی و علی اصغر هوشیار زرتقی مسئولیت صدور 
احــکام زندان و اعدام را به عهــده گرفتند. پس از 
انتقال شجاعی، نفوذ و قدرت عابدی فزونی گرفت 
و برای مدتی یکه تاز شد. غالمرضا اردبیلی زندانی 

توده ای در مورد نحوه ی محاکمه اش توسط عابدی می گوید: 
... او روی تشکی نشسته بود، یک نفر منشی هم کنارش، حاکم شرع گفت: »تو آدم 
نشدی؟ دفاع می کنی؟« من گفتم: »بله دفاع می کنم، ما که کاری نکرده ایم که دفاع 
نکنیم!« ظرف پنج دقیقه محاکمه تمام شــد! بعد از یک هفته حکم آمد: »دوازده 
سال!« یک هفته بعد از معلوم شدن حکمم آمدند مرا از بند بریون کشیدند و وسائلم را 

هم گرفتند و بدون آن که اطالع دهند مرا تبعید کردند به زندان بوشهر!۱ 

1-http://iranglobal.info/node/22002

جانیانتریزدرلباسوکالت
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هنگام کشــتار زندانیان سیاســی در تابســتان ســال ۱3۶۷خلیــل عابدی رئیــس دادگاه 
انقالب اسالمی تربیز و رئیس هیأت کشتار زندانیان سیاسی بود.

بــر اســاس گزارش هــای منتشــر شــده وی در دهه ی هفتاد بــه علت اعتیاد بــه تریاک  
از ریاســت دادگاه انقالب اســالمی تربیــز برکنار، و به ریاســت شــعبه هفدهــم دادگاه 
کیفــری یــک تربیــز گمارده شــد اما بــه علت رســوایی پیش آمــده در تربیــز، منصب 
قضایــی اش را از دســت داد و بازنشســته شــد. از قــرار معلــوم او به حجت االســالم 
سیدحســنی ترابی کــه از قضات بدنام دادگســرتی تربیز بود تریــاک داده بود و نامربده 
 در اثر کشــیدن بیــش از حــد تریــاک و یــا بلعیــدن آن دچار ایســت قلبی شــده بود.۱ 
وی پس از بازنشستگی زودهنگام به دلیل ارتباطاتی که در قوه قضاییه داشت به شغل 

پردرآمد وکالت و کارچاق کنی در دادگسرتی تربیز مشغول شد. 
دفرت وکالت او در تربیز، کوی ولیعصر، جنب کالنرتی ۱۷، مجتمع ولیعصر، طبقه ی ۵ است.

زینالعابدینتقویفردود
زین العابدیــن تقوی فــردود فرزند عباس کار خود را پس از انقالب و ســال های اولیه به 
قدرت رسیدن نظام والیی به عنوان بازجو و شکنجه گر در شعبه  ۲دادیاری دادگاه انقالب 

تربیز آغاز  کرد. 
وی در این دوران زیر نظر محمد حســن نوری۲یکی از مقامات دادســتانی تربیز که اهل 
خرم آبــاد بــود فعالیت می کرد و ارتباط نزدیکی با سید حســنی موســوی تربیزی یکی از 

بزرگرتین و بریحم ترین جنایتکاران علیه بشریت در نظام والیی داشت.
نوری در هفت مردادماه سال ۱3۶۰در مقابل خانه اش در تربیز توسط مجاهدین ترور شد و 
در دوازده مرداد درگذشت و حمید سطوتی فرزند محمدباقر سطوتی جای او را  گرفت و 
دادستان انقالب اسالمی تربیز شد. با این حال تقوی فردود با آن که دادیار بود اما یکه تاز 

دادستانی انقالب تربیز شد. 
تقوی فردود عالوه بر بازجویی و شکنجه گری و مشارکت در اعدام زندانیان در چگونگی 
اعمال فشار بر زندانیان و اداره بازداشتگاه و زندان تربیز نیز دخالت می کرد. وی در سال 
 ۱3۶۴ اســتفاده از هواخوری را برای زندانیان سیاسی بند ۴ زندان تربیز که سرموضعی3

 و تنبیهی دسته بندی شده بودند ممنوع اعالم کرد و آن ها را در  سلول های دربسته محبوس 
کرد. زندانیان در این بند حتی حق گفتگو با هم را نداشتند. 

1- https://iranglobal.info/node/62157
۲ نوری در فروردین ۱33۴ در خرم آباد به دنیا آمد. تحصیالتش را در شهر مذهبی گلپایگان ادامه داد. 

پس از پریوزی انقالب در رشته ی مهندسی شیمی دانشگاه تربیز پذیرفته شد. 
3-در نگاه زندانبانان و مقامات قضایی به نوعی از مواضع سازمان سیاسی و یا عقاید خود دفاع می کند. 
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وی در ســیاه ترین روزهــای تاریخ میهن مان 
آچار فرانسه دادسرا و دادگاه  انقالب اسالمی 
تربیز بود و زندانیان سیاسی از فردود به عنوان 

الجوردی تربیز یاد می کردند. 
وی در وادارســاخنت زندانیــان به اعرتافات 
فرمایشی و مصاحبه های نمایشی نقش فعایل 
داشــت و شخصاً در اعدام زندانیان سیاسی 
دخالت می کرد تا از ثواب آن برخوردار شود. 
بســیار  ارتبــاط  همچنــنی  فــردود  تقــوی 
 نزدیک و فعایل با خلیــل عابدی۱ و قدرت 

شــجاعی حکام شرع جنایتکار دادگاه انقالب اسالمی تربیز داشت و مورد اعتماد ویژه 
آنان بود. در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان  ۱3۶۷ زین العابدین تقوی فردود 
از کلیدی ترین کارگزاران هیأت مرگ در تربیز و آذربایجان شرقی بود و در مورد سرموضعی 

بودن یا نبودن زندانیان نظر نهایی را می داد. 
وی سپس به دادگاه انقالب )شعبه ۴ دادگاه انقالب وقت( پیوست و در مقطعی معاون 

دادگاه انقالب اسالمی تربیز بود و به ریاست شعبه ۴دادگاه تجدید نظر رسید. 
در سال ۱3۷۲اسحاق فروتن سرایی به جای نجف آقازاده اسرتگان رئیس کل دادگسرتی 
استان آذربایجان شرقی شد و زین العابدین تقوی فردود به پاس سوابق جنایتکارانه ای که 

داشت ارتقای مقام یافت و معاون دادگسرتی استان آذربایجان شرقی شد. 
وی سپس به تهران انتقال یافت و در دیوان عدالت اداری مشغول به کار شد و به ریاست 
یکی از شعبه ها رسید. او سپس ارتقای مقام یافت و ریاست هیأت تخصصی اقتصادی، 

مایل و اصناف دیوان عدالت اداری را به عهده گرفت!۲ 
گفته می شود وی هنگام پیوسنت به دادگاه انقالب اسالمی تربیز دیپلم متوسطه نداشت، 
اما در ســایه نظام اســالمی با برخورداری از انواع و اقســام رانت ها مانند بســیاری از 
جانیان »دکرت« شــد. تز دکرتای او »تضمنی حقوق مالکانه از منظر حقوق عمومی در 
جمهوری اسالمی« است که معلوم نیست توسط چه کسی نوشته شده است. به این ترتیب 
یکــی از جنایتکاران علیه بشــریت در خم رنگرزی نظام والیی تبدیل به دکرت در رشــته 

»حقوق عمومی« شد.  
وی مانند دیگر جانیان پس از بازنشستگی موفق به دریافت پروانه وکالت با شماره 3۲۸ 

۱-در بعضی از شهادت های زندانیان سیاسی نام وی علی ذکر شده است. 
2-http://divan-edalat.ir/nht-print/10938
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شد و در استان الربز، شهر کرج مشغول کار است. 

حسنمهاجرمیالنی
وی در دهه ی ۶۰ یکی از بازجویان و شکنجه گران اصلی دادگاه انقالب تربیز و از نزدیکان 
سید حســنی موســوی تربیزی به شمار می رفت. بر اساس گزارش شــاهدین، وی به اتفاق 
زین العابدین تقوی فردود و قاسم روستایی نقش مهمی در بازجویی، شکنجه و تشکیل 
پرونده برای زندانیان سیاسی داشتند. حسن مهاجرمیالنی که تحصیالت حقوقی نداشت 
با استفاده از رانت والیت حقوق قضایی خواند و پس از سال ها قضاوت در دادگسرتی 
و دادگاه انقالب تربیز هم اکنون به وکالت مشغول است. آدرس دفرت وکالت وی در دو جا 

آمده است. اما شماره تلفن های آن مشابه است. 
تربیز کوی ولیعصــر خیابان فروغی کوچه ۱۲مــرتی اورژانس پالک ۱۴ طبقه 	 

همکف
آذربایجان شــرقی-تربیز - کوی ولیعصر باالتر از دادگســرتی، خیابان شریاز 	 

پالک ۲۵ساختمان استاد شهریار 
قاســم روســتایی فرمانــده یکــی از مراکز 

انتظامی تربیز است.

اسحاقفروتنسرایی
وی در ســال ۱3۲3در روســتای ســرای در 
خانواده ای روحانی به دنیا آمد. تحصیالت 
حوزوی را نزد پدرش آغاز کرد و ســپس به 
حوزه علمیه قم رفت و در کالس های درس 
آیت الله شــریعتمداری، عالمــه طباطبایی، 
محقــق داماد و... حاضر شــد. او همچون 

اکثریت روحانیون آذری به جرگه ریزه خواران سفره ی آیت الله شریعتمداری پیوست. وی 
پس از پریوزی انقالب با وجودی که هیچ سابقه ای در مخالفت با نظام سلطنتی نداشت 
با توجه به نفوذ برادران همســرش عبدالحمید و عبدالمجیــد و جواد باقری بنایی که از 
نزدیکان محمد علی قاضی طباطبایی نماینده خمینی در تربیز و آذربایجان شرقی بودند 
خود را به حلقه ی قدرت در تربیز نزدیک کرد. وی سپس با باالگرفنت تضاد بنی آیت الله 
شریعتمداری و خمینی به ویل نعمت خود پشت کرد و همراه با برادرزن هایش به حمایت 

از خمینی پرداخت. 
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فروتن ســرایی به دعوت نجف آقازاده اســرتگان به دستگاه قضایی پیوست و به ریاست 
دادگاه امور صنفی رسید و با حفظ سمت عهده دار ریاست پلیس قضایی استان آذربایجان 
شــرقی شــد. در ادامه او در دادگاه های کیفری آذربایجان شــرقی به پرونده های مختلف 
رسیدگی کرد. فروتن سرایی پس از نشان دادن سرسرپدگی خود رئیس دادگاه نظامی تربیز 
شد و سرانجام به ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح آذربایجان شرقی رسید. وی در 
سال ۱3۷۲جانشنی نجف آقا زاده اسرتگان رئیس دادگسرتی استان  آذربایجان شرقی شد. 

بنا به شــهادت کســانی که از نزدیک او را می شــناختند منزل وی واقع در تربیز خیابان 
شــمس تربیزی، کوچه اســالمیه و در همسایگی مســجد حاج خلیل، پاتوق سرکوبگران 
 نظام والیی بود. در نشســت هایی که در منزل وی و برادر زنش عبدالحمید باقری بنایی 
 در تربیز، چهارراه منصور )شــهید بهشــتی کنونی(، روبروی مســجدحاج احمد، دربند 

محبت، پالک 3۰3برگزار می شد چگونگی سرکوب مخالفان نظام برنامه ریزی می شد. 
آن ها همچننی از همراهی تقی جبل هنگ معروف به تقی تهرانچی که یکی از بی رحم ترین 
مهره های نظام والیی در تربیز بود نیز برخوردار بودند. خانه ی وی نیز  در کوچه اسالمیه، 

نرسیده به بن بست سینا قرار داشت.
 پس از بازنشســتگی فروتن ســرایی، علی اصغر هوشــیار زرتقی که قباًل رئیــس دادگاه 
انقالب اســالمی تربیز بود به ریاســت دادگســرتی آذربایجان شرقی رســید. وی پیش تر 

مسئولیت توأمان دادگاه انقالب و عمومی تربیز و دادگاه ویژه روحانیت را عهده دار بود.
فروتن سرایی همچننی صاحب امتیاز ماهنامه طننی بود که در تربیز انتشار می یافت. 

اسحاق فروتن سرایی پس از بازنشسته شدن به وکالت روی آورد و کانون وکالی دادگسرتی 
پروانه وکالت وی را در آبان ماه ۱3۹۱صادر کرد اما عمرش کفاف نداد تا از ثمرات آن بهره 

بربد و در هفتم شهریور ۱3۹۶به علت بیماری قلبی درگذشت. 





عامالنکشتار۱۳۶۷درشریاز
درکسوتوکالت

محمدعلیمصیبی
حجت  االسالم محمدعلی مصیبی که امروز وکیل پایه یک 
دادگســرتی اســت و در تهران، میدان هروی،خیابان شهید 
مصطفی وفامنش، خیابان عقیلی، پالک ۲، برج آوا، بلوک 
۲، طبقــه اول، واحد ۱۴ دفرت دارد، حاکم شــرع جنایتکار 
اسبق شریاز است و ریاست هیأت کشتار ۱3۶۷ در این شهر 
را به عهده داشت. این هیأت از چنان درجه  ای از شقاوت 
و قساوت برخوردار بود که حتی حکم به اعدام زندانیانی 

داد که باالترین ســطح همکاری را با مقامات قضایی و امنیتی داشتند و در گلوگاه ها به 
شناسایی مبارزان و فعاالن سیاسی می پرداختند. 

ابوالقاســم کالنرت یکی از جان به در بردگان از کشــتار ۱3۶۷ در شــریاز در مورد نحوه ی 
عملکرد این هیأت که در بازداشتگاه سپاه معروف به »عملیات« تشکیل جلسه می داد، 

می  گوید: 
هیچ نشــانی و عالمتی نبود که می برند دار بزنند! اســم ها را می خواندند، معمول، 
همیشــگی، گروه، گروه از زندان عادل آباد می بردند با مینی بوس، با چشــم بند به 
بازداشتگاه سپاه، معروف به »عملیات!« آنجا یک پرسشنامه می گذاشتند جلوی 
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تو که پر کنی، اســم و رســم، وابســتگی گروهــی، دوره زندان تو چطــور بود؟ عفو 
خوردی پیش از این؟ مرخصی رفته ای؟ چه عقایدی پیدا کردی؟ به کجا رسیدی؟ 
با دشمن نظام چطور برخورد می کنی؟ آیا حاضری منافق را دار بزنی؟ بنی افرادی 
که می شناسی اعم از خانواده، فامیل، بستگان کسی هست که مخالف نظام باشد؟ 
کیست و چطور؟ به هر روی تو در معرض یک آزمایش قرار می گرفتی! می خواستند 
یــک ارزیابی از تو بکننــد، همنی بود بچه ها وقتی دوباره برمی گشــتند عادل آباد 
اذعان داشتند که به یک شوخی بیش تر شبیه است، آزاد می شوند، جهت عفو این 
پرسشنامه ها را داده اند!... آن قدر نرم و مالیم اتفاق افتاد که کسی باور نمی کرد این 

پرسشنامه ها گواهی مرگ او باشند!۱
وی در مورد اعدام توابنی می  گوید: 

کســانی را هم دار زدند که تنگاتنگ با ایشــان همکاری می کردند! در پلیس راه، 
ورودی های شهر صندیل می زدند، می نشستند، آینده ها و رونده ها را زیر نظر داشتند، 
کسانی را که می شناختند یا به آن ها شک داشتند نشان می دادند، حتی آزاد شده ها را 
هم شناسایی کردند، گروه ضربت آن ها را دستگری می کرد، می آورد و اعدام می کرد، 
سر آخر خودشان را هم به دار آویختند!... دو نفر را می شناختم، اسم نمی برم، آن ها را 
زدند، حال آن که این دو نفر مدت ها در سه راه کازرون - شریاز تردد وسایل نقلیه را زیر 
نظر داشتند، افرادی را که می شناختند و گمان می رفت از زمره افراد مبارز، یا سازمانی 
یا هواخواه باشند یا گرایش فکری بخصوصی داشته باشند شناسایی می کردند، در 
دستگریی ها مؤثر بودند، بعد از پایان مأموریت شان آن ها را هم بردند زیرزمنی و دار 
زدند! همچننی یک نفر که از مسئولنی ارزیابی بود، ارزیابی اطالعات زندان جایی 
بود که گزارش های زندان آن جا فرستاده می شدند، پس از تفکیک و ارزش گذاری و 
میزان درجه تأثری آن ها برای عملیات سپاه فرستاده می شدند، همنی شخص خودش 
یکی از زندانیان سال های شصت بود که تا دوره ای مقاومت کرد، تا سال های ۱3۶۲ 
و ۱3۶3، بعد شکست، کم کم به جرگه توابنی پیوست. کار او به آن جا رسید که عضو 
 فعال مدیریت زندان شــد و نقش مخربی ایفا می کرد، با این همه او را هم زدند! 

این گزارش از سوی دیگر زندانیان نیز تأیید شده است.۲ 

حجتاالسالمنوراللهاسالمینیا
دیگر عضو این هیأت، نورالله اســالمی نیا دادستان انقالب اسالمی شریاز بود که روابط 

1-https://iranglobal.info/node/67313
2-www.bidaran.net/spip.php?article159
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بسیار نزدیکی با وزارت اطالعات داشت. 
وی نیــز در حــال حاضــر وکیل پایه یک دادگســرتی 
اســت. دفــرتش در  خیابــان کریمخان زنــد، خیابان 
ســنایی، خیابــان شــهید خــدری، پــالک 3۴، طبقه 
همکف واقع اســت. اســالمی نیا در روستای کیان از 
توابع شــهرکرد در اســتان چهارمحال بختیاری به دنیا 
آمــد و پیش از انقالب در حوزه ی علمیه قم مشــغول 
تحصیل شــد و در خرداد ۱3۵۴جزو طلبه هایی بود که 
در یورش مأموران ساواک به حوزه دستگری و به اوین 

منتقل شد و پس از یک بازداشت کوتاه مدت آزاد گردید. همنی سابقه باعث شد که در 
سال ۱3۶۵جایگزین غالمرضا رمضانی دادستان انقالب اسالمی شریاز شود که به تهران 
منتقل گردید و معاونت اقتصادی دادســتانی انقالب اســالمی مرکز را به عهده گرفت. 
نام خانوادگی وی »شاهوردی شهرکی« است که به اسالمی نیا تغیری داده است. برادر وی 

یوسف شاهوردی شهرکی در مهر ۱3۶۷ در شهرکرد ترور شد.۱ 
گفته می شود ترور یوسف شاهوردی به انتقام احکامی که برادرش صادر کرده بود صورت 

گرفت و تاکنون قاتل و یا قاتلنی وی دستگری نشده اند. 
اسالمی نیا عالوه بر وکالت، به خاطر نزدیکی ای که به سیدرضا تقوی رئیس سابق شورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه دارد، به مشــاورت حقوقی این شــورا منصوب شد. وی به 
اقتضای شغل و مقام،  گاه با لباس عادی و گاه با لباس روحانیت در مجامع حاضر می شود. 
نزدیکی وی به ســیدرضا تقوی۲از زمانی آغاز شــد که تقوی امام جمعه شــهرکرد شــد. 

ممکن اســت مشــاورت حقوقی شورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه درآمد مادی 
چندانی برای وی نداشــته باشــد و از آن 
بــه عنوان کار »جهــادی« و یا برای خدا 
و آخرت یاد کند اما مطمئناً رانت عجیبی 
بــرای او در اقصــی نقــاط کشــور ایجاد 

می کند. 

1-http://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=18357
۲- ســیدرضا تقوی متولد ۱3۲۵در دامغان اســت. وی از خرداد ۱3۷۹تا دی ۱3۹۶ریاســت شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه را که از قدرت زیادی برخوردار است به عهده داشت. وی نماینده دامغان 
در دور دوم و تهران در ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای اسالمی بوده است. تقوی همچننی مسئولیت 
بسیج قم، امامت جمعه شهر کرد، معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی و  عضویت در شورای عایل 

انقالب فرهنگی را در سابقه ی خود دارد. 
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وی هنگام معرفی امام جمعه شهرستان کیار با لباس روحانیت حضور دارد.۱
وی همچننی هنگام معرفی حجت  االســالم مهدی حیدری به عنوان امام جمعه بخش 
ناغان در استان چهارمحال و بختیاری نیز به اقتضای شغل اش با لباس روحانیت حاضر 

شده است.۲ 
این دو را در هیأت کشتار ۱3۶۷ در شریاز عالوه بر نماینده وزارت اطالعات که هویت اش 
تاکنون مشخص نشده، اصغر معروف به حاج مجید تراب پور رئیس زندان عادل آباد شریاز 
نیز همراهی می کرد که خربگزاری بنی  المللی قرآن از او به عنوان یکی از »پیشکســوتان 
انقالبی شهر شریاز« که »همچنان در میان مردم شریاز و بلکه استان فارس بسیار محبوب 

است« نام می برد. 
خربگزاری بنی المللی قرآن همچننی در معرفی او سنگ تمام گذاشته و می نویسد: 

مردی آرام و متنی و بسیار خوشرو که با مهربانی هرچه تمام تر با ما برخورد کرد. در 
تمام طول مصاحبه لبخند از لبانش تکان نمی خورد و چنان با شــور و شــعفی از 

خاطراتش برای ما سخن می گفت که ما را به وجد می آورد.3

وی هم اکنون مدیر ســتاد مردمی دیه اســتان فارس اســت. در این ستاد که ریاست آن با 
 اسدالله جوالیی از نزدیکان الجوردی است جانیان جملگی جمعند. 

1-www.yjc.ir/fa/news/5811488
2-http://iqna.ir/fa/news/3571792/

3-پیشنی



جانیانخوزستان
درلباساستاددانشگاهوحقوقدان



علریضا آوایی، وزیر دادگســرتی دولت حســن روحانی پیش از انقالب در مدرسه عایل 
قضایی قم به تحصیل حقــوق پرداخت. پس از پریوزی انقالب و قدرت گرفنت برادران 
آوایی در دزفول و خوزستان، هم کالسی های او در مدرسه عایل قضایی قم از جمله حسن 
حمیدیان، علی اکرب ماهرخ زاده و... نیز به او پیوستند و جنایات زیادی را در مقام دادیار و 

بازپرس و دادستان و... در خوزستان رقم زدند. 
امروز این افراد تحت عنوان حقوقدان و وکیل مدافع و استاد دانشگاه چهره ی دیگری از 

خود نشان می  دهند. 

حسنحمیدیانشورمستی
حسن حمیدیان شورمســتی متولد ۱33۴در 
خوزستان است. وی در سال ۱3۵۶با زینب 
رنجــرب ازدواج کــرد و دارای چهــار فرزند 
اســت. او که مشــغول تحصیل در رشــته ی 

حقوق در قم بود در سال ۱3۵۷ارتباط نزدیکی با محسن رضایی و گروه منصورون پیدا کرد. 
کار قضایی را از سال ۱3۵۸شروع کرد و  در سمت های مختلف دادسرا، دادگاه انقالب، 
رئیس دادگسرتی استان خوزستان رئیس دادگاه ویژه روحانیت خوزستان و لرستان و رئیس 
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دادگاه انقالب خوزستان و سرپرست مجتمع های قضایی بعثت و خانواده تهران فعالیت 
داشــته اســت. وی در سال ۱3۷۹–۱3۷۸ از سوی خاتمی نشــان عدالت دریافت کرد و 
مدت ها  مدیرکل هماهنگی امور استان ها و سازمان های وابسته به قوه قضاییه بود. وی 

هم اکنون قاضی دیوان عایل  کشور است. 

مقــاالت وی در نشــریه »دی فندرز« یــا »مدافعان« ارگان »ســازمان دفاع از قربانیان 
خشونت« که توسط وزارت اطالعات برای فریب مجامع بنی المللی تأسیس شد انتشار 
می یافت. از دیگر فعالیت های او سخرنانی در نشست های »علمی« دانشگاه »عدالت«  
هاشمی شاهرودی در زمینه حقوق بشر و حضور در میزگرد علمی »حقوق زنان« در پرتو 
نظرات آیت الله العظمی هاشمی شــاهرودی و توصیف نوآوری های وی در قانون جدید 

خانواده بود. او در این زمینه می گوید:
 این نوآوری ها از برکات افکار آیت الله هاشمی شاهرودی است. یکی از نوآوری ها در 
این قانون وجود یک قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده است که بسیار مؤثر است.

وجود قاضی زن در ایفای حقوق زن بسیار مؤثر است.
حسن حمیدیان دارای دکرتا در رشته حقوق خصوصی و مدرک کارشناسی ارشد در دو 
رشته حقوق عمومی و حقوق بنی الملل است. وی در حال حاضر عضو هیأت علمی و 
مدرس دانشگاه های تهران و قاضی دیوان عایل کشور است. وی که سمت و سوی قدرت 
را خوب تشخیص داده در دروس خارج فقه سیدابراهیم رئیسی حاضر شده و تقریرات 

درس او را انتشار می دهد. 
زینب رنجرب همسر وی متولد ۱33۹شمسی و 
دارای مدرک فوق لیســانس حقــوق، قاضی 
سابق دادگســرتی، مدیــر کل آمــوزش ضمن 
خدمــت، معــاون قضایــی مجتمــع قضایــی 
خانــواده، بعثــت و ...اســت. وی در آذرمــاه 
۱3۸۶ تحــت عنوان دکــرت زینب رنجرب رئیس 
اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه 
قضاییه مدعی شد: »قوه قضاییه از نظر سطح 

علمی قضات بر روی گنج خوابیده است«. 

 وی پس از بازنشستگی پروانه وکالت گرفت و 
در تهران مشغول کار شد. 
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علیاکرماهرخزاد
علی اکرب ماهرخ زاد متولد ۱33۵ تهران و 
از دانش آموختگان مدرسه عایل قضایی 
قم که وابســته به دانشــگاه تهــران بود 
اســت. وی در دهه ی ۶۰ در سمت های 
مختلــف قضایی در خوزســتان در کنار 

علریضا آوایی مشغول جنایت بود. در زندگینامه ی منتشر شده ی او هیچ اشاره ای به سوابق 
جنایتکارانه  ی او در خوزستان نمی شود. 

لیسانس حقوق از دانشگاه تهران در سال ۱3۵۶، فوق لیسانس حقوق بنی الملل تطبیقی 
از دانشگاه بروکسل _بلژیک، دکرتای حقوق بنی الملل از دانشگاه بروکسل _بلژیک در 
زمره سوابق تحصیلی اوست. کتاب های مصادره و ملی کردن اموال توسط دولت ها و آراء 

دیوان داوری الهه )دعاوی ایران و آمریکا( جزو تالیفات اوست. ۱
وی پس از ده سال اقامت در خارج از کشور، در مهر ۱3۹۲به ریاست امور حقوقی پاالیش 
و پخش منصوب شد و سپس در آبان ۱3۹3به مدیریت امور حقوقی شرکت نفت ارتقای 
مقام یافت و به عضویت هیأت مدیره شرکت ملی  نفت درآمد. وی در سال ۱3۹۲ کارمند 
نمونه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهای نفتی شد و در اسفند ۱3۹۵بازنشسته شد. 
ماهرخ زاد ســابقه ی عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان 

کرمانشاه را دارد.  

محمود مولوی دیگر یار غار علریضا آوایی و جواد مریفندرســکی و حســن حمیدیان و 
علی اکرب ماهرخ زاده است که امروز مشق وکالت می کند. این ها به اتفاق یکدیگر ماشنی 

آدمکشی در خوزستان را هدایت می کردند. 
مریفندرســکی در اواخر دوره ی مدیریت کروبی در بنیاد شهید، معاونت حقوقی بنیاد را 
برعهده داشت. وی پس از اصرار بر حسابرسی واحدهای بنیاد با تهدیدهای مختلف از 

جمله ضرب و شتم فیزیکی مجبور به استعفا شد.
مریفندرسکی پس از اخراج از بنیاد شهید در مصاحبه ای از ابعاد مختلف سوء مدیریت و 

فساد  کروبی در بنیاد شهید پرده برداشت.۲

1-www.peykenaft.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&article
2-www.jahannews.com/analysis/61827





صاحبمنصباندستگاهقضاییدردهه۶۰
وکالیمدافعنظاموالیی

دهه ی شصت سیاه ترین دهه ی تاریخ ایران است. مقامات قضایی دهه ی شصت بزرگرتین 
جنایات تاریخ معاصر ایران را رقم زده اند. حضور این عده در مقام وکالت، وهن عدالت 
و عدالتخانه به  گونه ی دیگر است. آن چه در پی می آید تنها مشت نمونه ی خروار جانیانی 

است که سال های متمادی در تهران و شهرستان ها به جنایت مشغول بودند. 

مرتضیاشراقی
 مرتضــی اشــراقی در حوایل ۱3۲۰در گلپایــگان به دنیا 
آمد و تحصیالت خود را در دانشسرای عایل گلپایگان 
پی گرفــت و در نزدیکی های انقالب ۱3۵۷، شــبانه در 

دانشگاه درس حقوق خواند. 

چگونگیراهیابیبهدستگاهقضایی
وی در سال ۱3۵۸به همراه غالمحسنی صادقی قهاره از 

سوی آیت الله طاهری نماینده خمینی در اصفهان جهت دادستانی انقالب اصفهان به 
هادوی معرفی شــد. هادوی برای اشراقی حکم دادستانی انقالب و برای صادقی قهاره 
ابالغ بازپرسی صادر کرد و این دو در محل سابق ساواک کار خود را آغاز کردند. علی 
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قدوسی و احمد جنتی حکام شرع اصفهان بودند و بر اساس کیفرخواست های تهیه شده 
توسط این دو حکم صادر می کردند.  

علی صیاد شریازی که بعدها فرمانده نریوی زمینی ارتش شد و محمدحسن ملک مدنی که 
بعدها شهردار اصفهان و تهران شد با رجوع به پرونده ها و گزارش های نظامی و انتظامی 
سال ۱3۵۷، برای تشکیل پرونده علیه متهمان ارتشی و شهربانی به آن ها یاری می رساندند. 
وی به خاطر نزدیکی به آیت الله لطف الله صافی، آیت الله علی صافی و آیت الله محمدرضا 
گلپایگانی مدارج ترقی را در دســتگاه قضایی دیکتاتوری مذهبی طی کرد و در دوران 
ریاست علی رازینی بر دادستانی انقالب اسالمی مسئول بخش اقتصادی این دادسرا در 

چهارراه قصر بود. 

دادستانانقالباسالمیمرکز
مرتضی اشــراقی در ســال ۱3۶۵جایگزین علی رازینی در دادســتانی انقالب اســالمی 
مرکز شد که به ریاست مجتمع قضایی نریوهای مسلح و سپس حاکم شرعی دادگاه ویژه 

روحانیت رسیده بود. 
بر اســاس تصویب شــورای عایل قضایی در سال ۱3۶۴، دادســتان کل کشور، دارای سه 
پســت معاونت جرایم گروهک ها و جاسوســی، جرایم عمومی و اقتصادی، قاچاق کاال 
و غارت بیت المال، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر و منکرات شد. از آن جایی 
که در تشکیالت جدید دادستانی پست دادستان انقالب اسالمی مرکز نیز وجود داشت، 
 معاونت های فوق برای دادستان انقالب اسالمی تهران نیز منظور شده بود. یک معاونت 
هم تحت عنوان رسیدگی و سرپرستی اموال عمال رژیم سابق ایجاد شده بود که بخش های 

چهارگانه این دادسرا را تشکیل می دادند. 
در این دوره ســیدابراهیم رئیسی معاونت  »جرایم گروهک ها و جاسوسی«، احمد زرگر 
معاونت » جرایم مربوط به مواد مخدر و منکرات« و غالمر ضا رمضانی معاونت » جرایم 

عمومی و اقتصادی، قاچاق کاال و غارت بیت المال« او را به عهده داشتند.
تشکیالت دادسرای انقالب تهران در دوران یاد شده شامل دوازده شعبه دادگاه و پنجاه 

شعبه دادیاری بود که نواحی دماوند و ورامنی را نیز پوشش می داد.   

عضوهیأتکشتار۱۳۶۷
اشراقی در گفتگوی مطبوعاتی با رسانه ها در تریماه ۱3۶۷دو هفته پیش از شروع کشتار 

بزرگ زندانیان سیاسی گفت: 
در رابطه با جرایم گروهک های منحرف از جهت این که این افراد محارب و یا باغی 
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هستند، دادسرای انقالب اسالمی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه 
می دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است. 

او همچننی »مدیریت زندان های کشور را خوب توصیف کرد و گفت که زندان های کشور 
از امکانات نسبتا ًخوبی برخوردارند و در آن ها مسئله آموزش جذب، در اولویت نسبت 
به تنبیه قرار دارد.«۱این در حایل بود که نظام درصدد قتل عام زندانیان بود. »محارب« و 
»باغی« دانسنت وابستگان گروه های سیاسی راه را برای کشتار آن ها باز می  کرد چنانچه 

دو هفته بعد در تابستان ۱3۶۷ به وقوع پیوست. 
اشراقی از موضع دادستان انقالب اسالمی تهران یکی از اعضای هیأت سه نفره ی منتخب 
خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی بود که با همراهی سیدابراهیم رئیسی معاون »جرایم 
مربوط به گروهک ها و جاسوســی« دادستانی انقالب اســالمی، فرمان کشتار زندانیان 

سیاسی را دادند. 
برخالف ادعای یرواند آبراهامیان که اشراقی را آیت الله و رئیس هیأت کشتار ۱3۶۷ خوانده، 
وی نه تنها تحصیالت حوزوی ندارد و روحانی نیست بلکه حتی پیش از انقالب به مبانی 
دینی هم چندان پای بند نبود. بسیاری از فعاالن سیاسی و همچننی گروه های سیاسی بدون 
تحقیق با کپی برداری از ادعای آبراهامیان به اشاعه  ی این دسته اطالعا ت  نادرست دامن زدند. 
اشراقی به همراه رئیسی یکی از  کسانی بود که هنگام دار زدن زندانیان شخصاً در محل 

حاضر می شد و اعدام زندانیان در حضور وی انجام می گرفت. 
با این حال مرتضی اشراقی با وجود همه ی جنایاتی که مرتکب شد نسبت به دیگر اعضای 
هیأت قتل عام زندانیان مواضع  نرم تری داشت و گاه به عنوان ترمز هیأت عمل می کرد. به 

همنی دلیل نیز بعد از   کشتار برخالف دیگر اعضای این هیأت ارتقای مقام نیافت.  

جایگزینکردنساکنانمحلهجمشید
دربندهایزندانیانقتلعامشدهدرکشتار۱۳۶۷

یکی از اقدامات اشراقی در مقام دادستان انقالب اسالمی تهران که با همکاری علی اکرب 
محتشمی پور وزیر کشور دولت مریحسنی موسوی صورت گرفت نابودی محله ی جمشید 
تهران بود. این عملیات از تریماه ۱3۶۷شروع شد و با خاک یکسان کردن کل منطقه در 
شهریور ۱3۶۷و دستگریی صدها تن از ساکنان مرد و زن آن پایان یافت. اشراقی در گفتگو 

با مطبوعات در این باره گفت: 
به دنبال گزارش هایی که در مورد فعالیت های غریقانونی و مفاسد اخالقی در قسمتی 
از خیابان جمشید، توسط امت حزب الله به دادستانی ارائه شد، با صدور حکم کلی 

۱- روزنامه اطالعات، ۲۲ تریماه ۱3۶۷. 
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از طرف این دادســرا و همکاری جدی برادران کمیته انقالب اســالمی، گروهی از 
متهمان به شــرکت در قاچاق و توزیع مواد مخدر و عوامل اشاعه ی فساد و فحشاء 
دستگری شدند که بر حسب تحقیقات بعدی در مورد آنان، تعدادی از آن ها تحویل 
مراکز بازپروری شدند و تعدادی از آن ها نیز زندانی و گروهی از افراد بی سرپرست 

تحویل سازمان بهزیستی شدند. 
چون این منطقه، یکی از کانون های اصلی پخش مواد مخدر بود، به کلی دســتور 
داده شــد که کل منطقه محصور و از ورود افراد به آن جلوگریی شــود. دولت نیز در 
اجرای قانون تملک اراضی برای خدمات عامه، طبق مواد ۵ و ۹ این قانون طرحی 
برای تغیری وضعیت این محل دارد. احتمااًل بخشی از فضای منطقه برای گسرتش 
فضای بیمارستان فارابی اختصاص خواهد یافت و ساکنان محل، در خارج از تهران 
اسکان داده می شوند و کسانی که در این زمینه ادعایی دارند باید به وزارت کشور و 

استانداری تهران مراجعه کنند.۱
پس از فارغ شدن نظام اسالمی از    کشتار ۱3۶۷، مأموران دادستانی و کمیته انقالب اسالمی 
با بولدوزر و لودر این محله را با خاک یکسان کردند و بخشی از ساکنان آن اعم از مرد و 
زن و کودک و پری و جوان جایگزین زندانیان قتل عام شده در زندان گوهردشت شدند که 
جان خود را در کشتار ۱3۶۷از دست داده بودند. در جلد سه، کتاب »نه زیسنت نه مرگ«۲ 
به سرنوشت رقت بار زنان دردمندی که همراه با کودکان شان دستگری شده و در بند مجاور 

بند ما محبوس بوده و با انواع و اقسام فشارها مواجه بودند اشاره کردم.  
اشراقی در ارتباط با غارت و حیف و میل اموال دستگریشدگان به مطبوعات گفت: 

پس از صورت  برداری از اموال یادشده، کلیه این اموال به انبارهای عمومی منتقل 
شده اند که پس از تعینی تکلیف متهمنی مسرتد یا ضبط خواهد شد.3 

مشارکتدرکشتارقاچاقچیانموادمخدر
نظام اسالمی که خود را آماده ی کشتار بریحمانه تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر می کرد 
و »طرح تشدید مجازات مربوط به جرایم مواد مخدر« را در دستور کار داشت با اجرای 

»طرح والعادیات« افراد زیادی را در ارتباط با مواد مخدر دستگری کرد. 
اشراقی در مورد این طرح گفت: 

در حال حاضر روزانه بنی بیست تا چهل پرونده به دادسرا ارجاع می شود و دادسرا 
آمادگی دریافت پرونده های بیش تر را نیز دارد. وی سپس به طرح تشدید مجازات 

۱-روزنامه اطالعات، ۲۲ تریماه ۱3۶۷. 
2-irajmesdaghi.com/pfiles/tameshkhaye_naaram.pdf        

3-روزنامه اطالعات، ۲۲ تریماه ۱3۶۷. 
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مربوط به جرایم مواد مخدر که در حال حاضر مراحل نهایی تصویب خود را در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام می گذراند، اشاره کرد و گفت یکی از ویژگی های این طرح 
تشکیل ستادی از مسئوالن امنیتی، اجرایی و قضایی است که با همکاری وزارت 
بهداشت به پیگریی امور برپدازد. وی سپس به میزان مجازات ها در قانون یاد شده اشاره 
کرد و گفت: در این قانون پیش بینی شده است که تا سی گرم هروئنی حبس، جریمه 
نقدی و تعزیر داشته باشد و بیش از سی گرم، مجازات اعدام و در مورد تریاک تا پنج 
کیلوگرم، حبس و جریمه و تعزیر و بیش از پنج کیلوگرم مجازات اعدام داشته باشد.۱

پس از پایان کشتار ۱3۶۷ و تصویب این قانون، هزاران نفر تحت عنوان قاچاقچی مواد 
مخدر به جوخه  ی اعدام سرپده شدند. 

مشارکتدرغارتاموالعمومی
وتشکیلامرپاتوریمایلخامنهای

اشراقی، با همکاری حسینعلی نریی حاکم شرع اوین تحت عنوان »مبارزه با غارتگران 
بنی  المللی« به اجرای »قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران« دست زد که در سال ۱3۶3به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده بود.۲ اجرای 
این قانون زمینه ساز تشکیل امرپاطوری مایل خامنه ای شد که از آن به عنوان »ستاد اجرایی 

فرمان امام« یاد می شود و سرمایه ی آن بیش از صدمیلیارد دالر است. 
اشراقی در گفتگو با مطبوعات در تریماه ۱3۶۷در این باره گفت:

تاکنون آن چه که از قبیل اسرتداد اموال یا ضبط اموال پس گرفته شده، عمدتاً مربوط 
به اصل ۴۹بوده است و به موجب قواننی از ابتدای کارمان به اصل ۴۹عمل کرده ایم. 
لکن با تصویب قانون اجرایی اصل ۴۹در این زمینه پرونده های جدیدی تشکیل و با 
صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. لکن اشکاالتی در قانون اجرایی 
اصل ۴۹به نظرمان رسیده است که به مسئولنی امر اعالم کرده ایم. به اعتقاد ما وسعت 
مواردی که در اصل ۴۹قانون اساسی ذکر شده است بیش تر از آن چیزی است که در 
قانون اجرایی اصل ۴۹عنوان شده است و تا بحال ما این نبود قانون را با استفاده از 
ماده ۲۸۹قانون اصالح آینی دادرسی کیفری رفع کرده ایم. از جهت این که اگر نسبت 
به مواردی که اعالم می شود قانون ساکت بود، می بایست از فتاوی مشهور استفاده 
شــود و در این زمینه به همنی شــیوه عمل کرده ایم. ویل از نظر تشریفات رسیدگی، 
مقررات خاصی وضع شــده است که معمواًل دادســرا و دادگاه در اجرای آن دچار 

۱-روزنامه اطالعات، ۲۲ تریماه ۱3۶۷. 
2-rc.majlis.ir/fa/law/show/90948
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اشکاالتی می باشند.۱

مبارزهبابدحجابی
از آن جایی که موضوع حجاب یکی از مهم ترین پایه های سرکوب نظام اسالمی است، او 
در مقام دادستان انقالب اسالمی مرکز نقش مهمی در سرکوب زنان ایران داشت. وی در 

مورد برخورد با بدحجابی و مجازات های پیش بینی شده گفت: 
رسیدگی به جرایم مربوط به بدحجابی در صالحیت دادسرای عمومی است، لکن 
در مواردی که مردم یا افراد از لباس ها و نشانه های خاصی که عالمت گروهک های 
ضدانقالب باشــد یا فرهنگ اسالمی را جریحه دار کند، اگر عامل عامداً مرتکب 

شده باشد رسیدگی به جرم در حیطه اختیارات دادسرای انقالب اسالمی است.
وی ســپس گفت: »در رابطه با مســئله ی استفاده از لباس هایی که پوشیدن آن ها خالف 
اسالم است به کمیته ها توجیه شده است که نسبت به مراکز تولید آن ها حساس تر باشند و 

در قانون نیز برای این قبیل تولیدکنندگان مجازات های شدیدی پیش بینی شده است.«۲

ریاستشعبدیوانعایلکشور
مرتضی اشراقی پس از پایان کشتار ۱3۶۷تنها عضو هیأت بود که ارتقای مقام نیافت و به 
ریاست یکی از شعبه های دیوان عایل کشور بسنده کرد. وی ابتدا مستشار شعبه ۲ و سپس 
به مدت یک دهه به ریاســت شــعب   گوناگون دیوان عایل کشور رســید.3 در سال ۱3۷۷ 
ریاست شعبه ۱۷دیوان عایل کشور را به عهده داشت.۴ در طول بیش از یک دهه حضور 

در دیوان عایل کشور وی عضو هیأت عمومی دیوان عایل کشور نیز بود.۵
اشراقی عالوه بر جنایاتی که در مقام دادستان انقالب اسالمی اصفهان و تهران مرتکب 
شد، در مقام رئیس یکی از شعب  دیوا ن عایل کشور پس از   کشتار ۱3۶۷ نیز احکام اعدام 

بسیاری را مورد تأیید قرار داد. 
در جریان کشــتار ۱3۶۷ دســتگاه قضایی نظام به این نتیجه رسید که می تواند با تشکیل 
هیأت های ویژه، پروســه ی رســیدگی به پرونده های سیاســی را کوتاه کند. اشــراقی پس 
از کشتار ۱3۶۷ نیز یکی از اعضای ثابت این هیأت ها بود. آن ها هر از چند  گاهی به زندان 
»کمیته مشرتک« مراجعه کرده و همان جا حکم اعدام زندانیان سیاسی را صادر و از طریق 

۱-روزنامه اطالعات، ۲۲ تریماه ۱3۶۷. 
۲-روزنامه اطالعات، ۲۲ تریماه ۱3۶۷. 

3-www.vekalatonline.ir/laws/797
4-dadfaran.com/detail/doc-11405-typ-64.html
5-www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=84078
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اشراقی به تأیید دیوان عایل کشور می رساندند تا بطور شکلی نشان دهند که قواننی نظام را 
اجرا می کنند. با تجربه ای که در کشتار ۱3۶۷ کسب کرده  بودند، زندانی را در همان کمیته 

مشرتک به دار می آویختند.  
در اوایل ســال ۱3۷۰از طریق محمد ســالمی که پس از آزادی از زندان، دوباره دســتگری 
شده بود، متوجه شدم که هیأتی مرکب از نریی، اشراقی و نمایندگان دادستانی و وزارت 
اطالعات، زندانیان مجاهدی را که تازه دستگری شده و در کمیته مشرتک به سر می  بردند 
محاکمــه می کنند. در این دوران هیأت مزبور احکام اعدام بهنام مجدآبادی، ســیامک 
طوبایی، حسن افتخارجو، جواد تقوی قهی، غالمرضا پوراقبال، محمود خدابنده لویی و 
بسیاری دیگر را صادر کرد. محمد سالمی نیز توسط همنی هیأت محاکمه شده بود اما 

حکم اعدام وی در سال ۱3۷۱به مورد اجرا گذاشته شد. 

توجیهکشتار۱۳۶۷وحکمخمینی
اشراقی در سال های اخری نزد بستگان و نزدیکانش که نسبت به حضور وی در هیأت کشتار 
سال ۱3۶۷خرده می گریند به توجیه نقش خود پرداخته و می گوید: »من مأمور و معذور 
بودم و دل شری می خواست ایستادن در برابر حکم امام، بزرگرتهاش هم جیک نزدند«. 
وی همچننی در گفتگوهای خصوصی ضمن تأیید و ضرورت کشتار سال ۱3۶۷و در پاسخ 
به کسانی که روی حکم زندان قتل عام شدگان دست می گذارند می گوید »حکم امام بر 
دیگر احکام و قواننی اولویت دارد. درست مانند حکم اولویت دستور پلیس به چراغ قرمز 

راهنمایی.« 

ادعاینادرست»عدالتبرایایران«
درموردمرتضیاشراقی

متأســفانه ســازمان »عدالت برای ایران« که شناختی از 
مهره های ســرکوبگر نظام اســالمی ندارد با تشکیل یک 
پرونده برای مرتضی اشراقی مدعی شده است که وی در 

سال ۱3۶۷ دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری بود!۱ 
این ســازمان اطالعات نادرست خود در مورد اشراقی را 

در کتاب »چهره ی جنایت« نیز انتشار داده و همانجا به غلط ادعا کرده  است که اشراقی 
متولد دهه ی ۱33۰شمسی است در حایل که تصویر او در سال ۱3۴۰در همنی صفحه آمده 

است. 

1-justice4iran.org/persian/j4iran-activities/morteza-esharghi
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دادســتان انقالب اســالمی مرکــز، یکــی از باالترین پســت های قضایــی در دهه ی ۶۰ 
محسوب می شد. کسی که دارای چننی پستی بود، با حفظ سمت »دادرس« یک شعبه 
از دیوان عدالت اداری که رتبه ی قضایی پایینی اســت نمی شود. »عدالت برای ایران«، 
حجت االسالم »مرتضی علی اشراقی« دادرس شعبه  یک دیوان عدالت اداری را که پس 
از سه دهه در سال ۱3۹۵جایگزین حجت االسالم علی مبشری در معاونت قضایی دیوان 
عدالت اداری شد با مرتضی اشراقی دادستان انقالب اسالمی مرکز در سال ۱3۶۷اشتباه 

گرفته و اطالعات نادرستی را در مورد او انتشار داده است. این سازمان ادعا می کند: 
مرتضی اشراقی به عنوان دادرس شعبه یک دیوان عدالت اداری، آبان ۱3۶۸با رد 
شکایت عزت هایی نجف آبادی، کارمند بهایی اداره آموزش و پرورش، قطع حقوق و 

مزایای بازنشستگِی او را به دلیِل »بهایی بودن« تأیید کرده  است.
در بخشی از حکم صادر شده توسط مرتضی اشراقی،۱ آمده است:  

نامــربده ]عــزت هایی نجف آبادی[ در تاریخ چهاردهم آذر ۱3۶۷ در جلســه هیأت 
حاضر و پس از تفهیم اتهام ]بهایی بودن[ کتباً به اتهام وارده اقرار و اعرتاف نموده، 
لذا هیأت تجدیدنظر با عنایت به اقرار شــاکیه و با توجه به نام اداره اطالعات به 
شــماره تسجیل)شــماره ناخوانا( جرم وی را با بند 3ماده ۱۹قانون تخلفات اداری 
منطبق دانسته و با استفاده از بند 3ماده ۱۰همان قانون رأی بدوی هیأت تخلفات را 
مورد تأیید قرار داده  است. با توجه به مراتب فوق در تشریفات رسیدگی به استناد 
به قانون ایرادی در رأی صادره وارد نبوده و شاکیه دلیلی که بر مخدوش بودن حکم 

صادره داللت نماید ارائه نداده  است. 
لــذا حکم رد شــکایت وی صادر و اعالم می گردد این حکم قطعی اســت و قابل 

تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.۲

مرتضیعلیاشراقی
دادرسشعبه۱دیوانعدالتاداری

مرتضــی علی اشــراقی در ســال ۱3۲۵ در 
شهرســتان میانه متولد شــد و در سن هجده 
سالگی به کســوت روحانیت درآمد. وی از 
طــرف روابط عمومی ســپاه به مدت چهار 

سال )از سال ۵۸ تا آخر ۶۱( در کشورهایی که ترک زبانان حضور داشتند به فعالیت تبلیغی 

1-justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2017/12/EHRAGHI-0.jpg
2-painscapes.com/cities/634
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مشغول بود. اشراقی از سال ۱3۶۱تا ۶۵به عنوان معاون دکرت حسنی مهرپور که رئیس دفرت 
موسوی اردبیلی و یکی از حقوقدانان شورای نگهبان بود، فعالیت کرد. وی در سال ۱3۶۵ 
به دعوت محمدعلی فیض گیالنی رئیس دیوان عدالت اداری به این نهاد پیوست و در 
شعبه اول دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس مشغول به فعالیت شد. وی  در حال حاضر 
با سابقه ترین مدیر دیوان عدالت اداری است و معاونت قضایی این نهاد را به عهده دارد.۱

او کسی است که در ارتباط با پرونده  های مربوط به »پاکسازی« و »بازسازی« و از جمله پرونده 
خانم عزت هایی نجف آبادی در سال ۱3۶۷ و  ۱3۶۸ فعال بود. وی در این رابطه می گوید:  
یادم هست آن زمان که من به شعبه اول دیوان عدالت اداری آمدم، تعدادی پرونده 
در شــعبه اول جمع شده بود که مربوط به پاکسازی و بازسازی گروه هایی بود که به 
عنوان افراد ناباب از تشــکیالت اجرایی اخراج شــده بودند که این پرونده ها یکی 
از معضــالت دیــوان عدالــت اداری در آن زمان بود و برخــی از قضات بدون در 
نظر گرفــنت وضعیت جامعه انقالبی و مســایل سیاســی رأی به بازگشــت افرادی 
می دادند که حضورشان در دستگاه های دولتی جایز نبود. فرض کنید شخصی متهم 
به داشنت گرایش های کمونیستی بود و با این آراء به کار خود برمی گشت و صدای 

اعرتاض مردم بلند می شد که این افراد منحرف نباید به کار بازگردانده شوند.۲

بازنشستگیووکالتدادگسرتی
مرتضی اشراقی در دهه ی ۸۰ خورشیدی پس از بازنشستگی همچون بسیاری از قضات 
و کادرهای قضایی نظام اســالمی به وکالت دادگســرتی روی  آورد.  دفرت وکالت وی که 
پیش تر در خیابان ویال ســپند شــرقی قرار داشت هم اکنون به  آدرس زیر نقل مکان کرده 

است: 
خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، خیابان کالنرتی، پالک ۷۸، واحد ۱۱۰، طبقه 

پنجم شماره تلفن او ۸۸۹۱۲۷۱۵ است.
او با راه اندازی دفرت وکالت پروژه های نان و آب دار مربوط به شــرکت ها و کارخانجات 
بزرگ را نیز در دست گرفت تا از نفوذ خود در مراجع قضایی برای حل و فصل دعاوی 

آن ها استفاده کند.
وی که دم از پیگریی اموال نامشروع بر اساس اصل ۴۹قانون اساسی می زد همراه با ایمان 
الهیاری باجناقش به تجارت و دالیل مشغول شد و طی سال های گذشته از این راه میلیاردر 
شده است. ایمان الهیاری که به »ایمان تراشکار« معروف است تا سال ۱3۶۲در یکی از 

1-https://divan-edalat.ir/detail/1359
2-https://divan-edalat.ir/detail/1359
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شهرهای آذربایجان مغازه کوچک تراشکاری داشت. وی به پیشنهاد اشراقی کار تراشکاری 
را رها کرد و وارد تجارت شــد و هم  اکنون از ثروتمندان معروف تهران اســت و خانه ی 
بزرگی در خیابان پاسداران تهران دارد. اشراقی همراه باجناقش از غول های تجارت در 
زمینه ی واردات و فروش دستگاه های کشاورزی هستند و چندین کارخانه نیز دارند. یکی 
از بزرگرتین کارخانه های ســاخت ادوات کشاورزی کشور در زنجان متعلق به آن هاست.

ایمان الهیاری چندین پرونده ی بزرگ کالهربداری داشت که با اعمال نفوذ اشراقی و بدون 
آن که کوچکرتین ســروصدایی حول ارقام میلیاردی پرونده اش ایجاد شــود مختومه شد.

شــهرام پورصفر شــریک وی در پرونده ی معروف شــهرداری تهران در زمان کرباسچی، 
بزرگرتین سوءاستفاده ها را کرده بود اما نامی از وی برده نشد.

ایمان و شهرام هر دو از اعضای متنفذ اتاق بازرگانی تهران هستند. سیدحسنی هاشمی استاندار 
تهران در دولت روحانی، پادوی شــهرام پورصفر اســت.۱ پیش تر وی در حال دست بوســی 

پورصفر هم دیده شده است. 
هاشمی و شهرام   پورصفر۲هر دو اهل میانه هستند. هاشمی از دوره ی چهارم تا هشتم رئیس 

کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی بود.  

روحاللهحسینیان
روح الله حسینیان در سال ۱33۴در شریاز متولد 
شــد. وی پس از اتمام تحصیالت متوســطه 
در روســتای صغاد شهرستان آباده در  پانزده 
سالگی به حوزه علمیه قم و مدرسه ولیعصر و 
سپس مدرسه حقانی رفت که توسط قدوسی 

و بهشتی و جنتی و... اداره می شد. 

1-www.miyanali.com/karbala/2316
۲-شــرکت توسعه و عمران هم اندیشان دیدار که متعلق به شهرام پورصفر است در سال ۱3۹۱ به ثبت 
رسید. از جمله فعالیت های شرکای این شرکت می توان به ساخت پروژه های بزرگ فرهنگی- ورزشی 
- تجاری - خدماتی - اقامتی )هتل( در شهر تهران و سایر شهرهای ایران، همچننی ساخت هزاران 
واحد مسکونی در سطح کشور و احداث چندین ساختمان بلند مرتبه در مناطق مرغوب شهری اشاره 
کرد. عمده ترین ســهامداران این شــرکت، شرکت عمران سازه شهر کوشا و شهرام پورصفر هستند. این 
شــرکت در حال حاضر اقدام به مدیریت طراحی و شــروع عملیات اجرایی پروژه دیدار با ســطح و 
سطوحی بالغ بر ۰۰۰/ ۱۵۰ مرت مربع با کاربری های ویژه از جمله هتل بنی المللی ۵ ستاره با ویژگی های 
خاص، مرکز خرید و فضاهای خدماتی واقع در مرکز شــهر تهران، بلوار آفریقا نموده اســت. این پروژه 
در زمینی به مساحت ۱۲۹۰۰ مرت مربع ساخته شد و هتل آن دارای 3۰۰اتاق و ۵۶ واحد آپارتمان مجهز 
و امکانات تفریحی، تاالر و رســتوران های منحصر به فرد در ۲۶ طبقه اســت.  این پروژه در طبقات 
همکف، ۱- و ۲- دارای کاربری تجاری و با دعوت از برندهای معترب بنی المللی به بهره برداری رسیده 

است. پور صفر همچننی یکی از سهامداران اصلی صنایع نورد کیان فوالد شهاب میانه است. 
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وی مدعی است در تابستان سال ۱3۴۹در پانزده سالگی، برای نخستنی بار به دلیل پخش 
اعالمیه مرجعیت خمینی در مجلس ختم آیت الله سیدمحسن حکیم در مسجد نو شریاز 
دستگری و زندانی شده و ساواک وی را به عنوان فعال ترین جوان مبلغ خمینی در شریاز 
می شــناخت؛ با این حال علریغم در اختیار داشنت اسناد ســاواک، قادر به انتشار اوراق 
پرونده خود نیســت، چرا که وی تا شــعله ور شدن جنبش علیه سلطنت در زمستان ۱3۵۶ 

فعالیت سیاسی چندانی نداشت. 

ورودبهدستگاهقضایی
او پس از تصدی دادستانی کل انقالب توسط علی قدوسی در مرداد ۱3۵۸به تهران رفت 
و به فعالیت در دادستانی انقالب مشغول شد و در آذرماه ۱3۵۸یکی از کسانی بود که به 

دستور قدوسی به همراه پورمحمدی برای دستگریی عباس امریانتظام اقدام کرد. 
حســینیان کارش را به عنوان مســئول روابط عمومی و بررســی مطبوعات دادستانی کل 

شروع کرد و سپس مسئول شهرستان های دادستانی کل انقالب شد. 
وی در ســال ۱3۶۲به ســمت قائم مقامی دادستانی انقالب اسالمی مشهد منصوب شد 
و همراه با مصطفی پورمحمدی در ســازماندهی جنایات این اســتان شــرکت مســتقیم 
داشــت. دادســتانی و ریاست دادگســرتی استان سیستان و بلوچســتان، دادستان دادگاه 
ویژه روحانیت، رئیس شــعبه ۴دادگاه ویژه روحانیت، رئیس یکی از دادگاه های عمومی 
تهران، از دیگر پســت های وی در دستگاه قضایی جمهوری اسالمی است. او در دوران 
وزارت ری شــهری قائم مقام دادستان انقالب اسالمی در وزارت اطالعات بود و از این 
موضع در برنامه ریزی کشتار ۱3۶۷و دیگر جنایات صورت گرفته توسط وزارت اطالعات 
شرکت داشت. وی در دستگاه اطالعاتی از نام مستعار »خسرو خوبان« استفاده می کرد.

حسینیان به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، مسئولیت دستگریی و بازجویی 
از طالب هوادار آیت الله منتظری را به عهده داشت و تا آن جا پیش رفت که داوود کریمی 
فرمانده ســابق ســپاه تهران را که در جنگ هدف بمباران شــیمیایی قرار گرفته بود نیز با 
اتهامات واهی دســتگری کرد. وی با ذکر خاطره ای در این رابطه دســتگریی ســید مهدی 

هاشمی برادر داماد آیت الله  منتظری می گوید: 
]اوایل تاسیس وزارت اطالعات[ یک روز آقای ری شهری بعد از مالقات با امام، 
من و آقای محســنی اژه ای و آقای علی اکربیان را خواست و گفت: »حضرت امام 
فرمودند روی ســیدمهدی هاشــمی و باندش کار  کنید.« من به خاطر ذهنیتی که از 
سیدمهدی به عنوان یک طلبه انقالبی و البته کمی هم رادیکال داشتم شوکه شدم 
و تعجب کردم که چرا حضرت امام چننی حساســیتی دارند. در منزل آقای اکربیان 
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جمع شدیم و بحث کردیم که حاال چه کار کنیم. تصمیماتی هم اخذ شد ویل در آن 
موقع موضوع زیاد جدی گرفته نشــد. یک ماه بعد آقای ری شهری دوباره خدمت 
امام رسیدند و اولنی سؤال امام از ایشان این بود که نسبت به پرونده سیدمهدی چه 
کار کردید؟ بعد از آن بالفاصله پرونده سیدمهدی هاشمی را از دادگسرتی اصفهان 

درخواست کردیم و کار روی آن پرونده شروع شد.۱
وی در رابطه شنود گذاشنت در دفرت آیت الله منتظری می گوید: 

در بیت آقای منتظری هم افرادی بودند که به منافقنی وابستگی داشتند و در پرونده 
سیدمهدی هم دستگری شدند و هم آقای عزت الله سحابی یکسره آنجا بود و علیه 
جمهوری اسالمی با آقای منتظری می نشستند و صحبت می کردند و نسبت به امام 
انتقــاد می کردند. گزارش هــا و حتی فیلم های این جلســات در وزارت اطالعات 
موجــود اســت که نشــان می دهد آقای منتظری بــا لیربال ها در تمــاس بود و علیه 

جمهوری اسالمی فعالیت می کردند.۲

فرماندهیاراذلواوباشحکومتی
وی که به دشمنی با آیت الله منتظری اشتهار داشت، در سال ۱3۷۱ فرمانده نخستنی حمله به 
بیت آیت الله منتظری بود. او در دیدار با طالب ضمن اشاره به دستگریی هواداران آیت الله 

منتظری و اقداماتی که در حوزه علیه ایشان انجام می گرید می گوید: 
پس از این مراحل با من تماس گرفتند و جلسه دادسرای ویژه و وزارت اطالعات 
تشکیل شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که نماینده ای از تهران جهت بررسی مسئله 
به قم برود و هرچه که تشخیص داد انجام بشود که قرعه بنام من افتاد، و ما در قم با 
نریوی انتظامات، سپاه، شهرداری، اطالعات، جلسه ای را تشکیل دادیم و سرانجام 
تصمیم گرفتیم که کار ناتمام حضرت امام )ره( را تمام کنیم. حضرت امام دیوارها 
را برداشــته و ماهم در و پنجره ها و نرده هایی که کوچه ها را بســته بودند. به هرحال 
عملیات از ســاعت ده شــب شروع شد و ساعت ســه خاتمه پیدا کرد بدون این که 

کوچک ترین اتفاقی رخ دهد. حفاظت عملیات هم بعهده نریوی انتظامی بود.3
آیت الله منتظری در کتاب خاطرات شان در رابطه با این حمله می گویند: 

فرستادن رجاله ها برای غارت هستی من سابقه دارد. در بهمن ۱3۷۱ نیز همنی عمل 
را انجام دادند و هستی مرا و حتی آرشیو چهارده ساله ی مرا بردند و پس ندادند.

اوباشی که فرماندهی شان با حسینیان بود با همراهی نریوهای سپاه پاسداران حسینیه و بیت 

1-www.irdc.ir/fa/news/4907
2-www.irdc.ir/fa/news/4907
3-www.rajanews.com/news/252201
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آیت الله منتظری را غارت کردند و همزمان برخی فرزندان و اعضای بیت ایشان از سوی 
نهادهای اطالعاتی و امنیتی بازداشت شده و ماه ها در بازداشتگاه های مخفی و سلول های 

انفرادی محبوس شدند.
حسینیان در جمع طالب حوزه علمیه قم به نقل از یک »شاهد عادل«  مطرح می کند که 
خمینی هنگام پس گرفنت نامه ششم فروردین ۶۸ خود، در حضور سران نظام گفته است:  
»آقای منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند فاسد تربیت می کند«۱

این در حایل اســت که خمینی در نامه هشــتم فروردین خود خطاب به آیت الله منتظری 
صریحاً نوشت: 

همه می دانند که شــما حاصل عمر من بوده اید و من به شــما شدیدا ً عالقمندم،... 
من صالح شما و انقالب را در این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از 
نظرات شما استفاده کنند... جنابعایل ان شاءالله با درس و بحث خود حوزه و نظام 

را گرمی می بخشید.۲
یا خمینی شخصیتی دوگانه داشته و دروغ گفته یا روح الله حسینیان دروغ می گوید. 

حسینیان در سال ۱3۷۶ نیز به همراه حمید رسایی و قاسم روانبخش مسئول دفرت مصباح 
یزدی رهربی اوباش و چماقداران در حمله به منزل و حسینیه آیت الله منتظری را به عهده 

داشتند. آن ها حکم دادگاه ویژه روحانیت را هم برای محکم کاری داشتند. 

ریاستمرکزاسنادانقالباسالمی
حسینیان به دلیل دشمنی شدیدش با آیت  الله منتظری مورد توجه خامنه ای قرار گرفت. وی 
در سال ۱3۷۴ توسط خامنه ای به ریاست مرکز اسناد انقالب اسالمی رسید تا سیاست های 
وی را در این مرکز پیش بربد. این انتخاب به پیشنهاد هیأت امنای مرکز اسناد انقالب اسالمی 
صورت گرفت که عبارتند از حســینیان و ســیدحمید روحانــی و مصطفی پورمحمدی.  
حسینیان با توجه به جایگاهی که دارد، اسناد بایگانی شده ی ساواک در ارتباط با افراد 
مختلف را در اختیار دارد. همنی به او این امکان را می دهد که بنا به منافع خود و جناحی 
که نمایندگی می کند کتابی درباره یک فرد یا جریان منتشر کند. همچننی اسناد این مرکز 
توسط رسانه  های خاص مثل کیهان و »جبهه پایداری« مورد استفاده قرار می گرید. توانگر 
مسئول روابط عمومی »جبهه متحد اصولگرایان« مدعی شد که »جبهه پایداری« از اسناد 
و مدارک »مرکز اسناد انقالب اسالمی« و دیگر نهاد های وابسته به قدرت برای تخریب 

رقبای خود استفاده می کند.3

1-www.rajanews.com/news/252201
2-jamaran.ir/fa/3928
3-www.mehrnews.com/news/1585428
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فساداخالقیحسینیان
روح الله حسینیان مانند اکثریت قریب به اتفاق چهره های قضایی و امنیتی رژیم که دست 
در خون و شــکنجه دارند غرق در انواع و اقســام فساد اخالقی است. روز شانزده دیماه 

۱3۹۱سایت بولنت نیوز گزارش داد: 
چندی پیش دخرت جوانی با هویت »ل.م« از یک نماینده مجلس به اتهام »تجاوز 
به عنف« به مقامات قضایی و امنیتی شــکایت کرد و پرونده ای در این خصوص 
تشــکیل و حتی در محافل سیاســی و برخی رسانه ها نیز این خرب منتشر شد. دخرت 
جوان البته مدعی است که پس از طرح شکایتش، نماینده مذکور تمام تالش خود 
را انجام داده است که با تطمیع و تهدید او را از ادامه پیگریی هایش منصرف کند 
اما وی زیر بار این مسئله نرفته و رسماً شکایت خود را از طریق مرجع قضایی دنبال 
کرده است. وی در عنی حال ادعا می کند که به جهت رعایت حفظ مصالح و وجهه 
مســئولنی، از طرح شکایت کیفری از نماینده مذکور صرف نظر کرده و دادخواست 
حقوقی با عنوان »اثبات علقه زوجیت« را به دادگاه ارائه داده که این پرونده قرار 
است در ساعت ده و سی دقیقه روز هیجده دیماه در محکمه حقوقی یکی از مراکز 

استان ها رسیدگی شود.۱
همزمان با برپایی دادگاه سایت های خربی فاش کردند که نماینده مذکور کسی نیست جز 
روح الله حسینیان که در شهریور ۱3۸۹ پس از افشای ماجرا دچار سکته قلبی شده و در 

بیمارستان بسرتی می شود.۲
سایت ملی-مذهبی در دیماه ۱3۹۱ هم گزارش داد:  »روح الله حسینیان با یک زن شوهردار 
ارتباط غریاخالقی داشــته اســت و شوهر این خانم به ریخت و پاش های مایل همسرش 
مشکوک می شود و او را زیر نظر می گرید و یک بار در میان وسایل کیف خانمش یک 
قطعه چک به نام روح الله حســینیان می بیند. این خانم بعد از این که مســئله لو می رود 
موضوع را به حسینیان اطالع می دهد و بر اثر این شوک حسینیان به هم می ریزد و بیمار 
می شود. در همنی حال همسر این خانم هم شکایتی به دادگسرتی می برد و هم اکنون این 

پرونده به صورت بی سروصدا در دادگسرتی در جریان است.«
سایت »ایران آزاد« جزئیات بیش تری منتشر کرده و می نویسد: 

زن با معرفی خانم موسوی از بنگاه کاریابی )موسوی به این طریق برای حسینیان 
خانم جور می کرده( به روح الله حســینیان برای کار در مرکز اسناد انقالب اسالمی 
 معرفی می شــود. حســینیان از او خوشــش می آید و به او پیشــنهاد رابطه ی جنسی 

1-www.bultannews.com/fa/news/118388
2-www.fardanews.com/fa/news/119000/2
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می دهد، زن )دارای همســر و فرزند( مقابله می کند، حســینیان با گذاشنت کلت بر 
روی ســرش او را تهدیــد می کند کــه در صــورت عــدم پذیرش او را می کشــد و 
جنازه اش را توی گونی گذاشــته و سر به نیست می کند. می گوید اطالعاتی است 
و در بیت رهربی رفت و آمــد دارد و هیچوقــت بازخواســت نمی شــود. ســعیدی و 
شعبانی باجناق های حسینیان که دومی محافظ شخصی او نیز هست برای حسینیان 
و خودشــان از طریق خانم موســوی چننی زن هایی را که برای کار به آن ها مراجعه 

می کنند به دام می اندازند.۱
این سایت، شعبه یازدهم دادگاه ویژه روحانیت به ریاست حجت االسالم جعفر قدیانی۲ 
را شعبه رسیدگی کننده به پرونده روح الله حسینیان معرفی کرده و از دستور خامنه ای برای 
مختومه کردن پرونده خرب می دهد. قدیانی یکی از نزدیکان رازینی و رفقای حسینیان بود 

و پای خودش در پروژه ی دستگریی و شکنجه ی شهرداران گری بود. 

برای شناخت شیادی حسینیان همنی بس که او در تابستان ۱3۸۷ و در مجلس هشتم یکی 
از معرتضان  و مخالفان تصویب اعتبارنامه ی سلمان خدادادی نماینده ی ملکان بود. 

خدادادی متهم بود که در دوره نمایندگی مجلس هفتم به منشــی یکی از دفاتر خود در 
خارج از مجلس »به زور تجاوز« کرده و یکی از مراجعان در دفرت مالقات های عمومی 
مجلس را »درآغوش کشیده است«. او به دلیل این اتهامات در آخرین ماه های مجلس 

هفتم بازداشت، و پس از چند روز آزاد شد.
سعید منتظری در نامه به خامنه ای در مورد روح الله حسینیان نوشت: 

فرد مذکور متأسفانه هنوز عهده دار مسئولیتی مهم در یک مرکز تاریخ نگاری و اسنادی 
اســت و بــا جرأت و اطالع کامل ادعا می کنم و همــه توابع آن را به جان می خرم 
که اگر دوســتان او در دادگاه ویژه روحانیت پرونده اخالقی شــنیع وی را فرمالیته 
و مختومه نکرده بودند به حکم شــرع و قانون، ادامه ی حیات وی میســور نبود.3 

1-iranutopia51.blogspot.se/2013/01/blog-post_7.html
۲- قدیانی در ســال ۱3۵۹ دادســتان اراک بود و همان موقع داستان جیمزباندی از ترور خود سرهم 
کرد و گفت: »صبح دیروز از قم عازم اراک بودم که در ۸۵ کیلومرتی اراک متوجه شدم یک اتومبیل 
»بلیزر« آبی رنگ بدون شماره در جلوی اتومبیل من در حرکت است. ... تا این که در ۵۵ کیلومرتی 
اراک در پیچ یک گردنه اتومبیل بلیزر به موازات اتوموبیل من قرار گرفت و راننده آن ناگهان با اسلحه 
کالشینکوف قصد تریاندازی به سوی من داشت که بالفاصله اتومبیل را متوقف کردم و با تمام نریو دور 
زدم و بطور معجزه آسایی ازمرگ نجات یافتم و با سرعت تمام به سوی قم بازگشتم.« روزنامه اطالعات 
۱۷ خرداد ۱3۵۹. تصور این که یک راننده ســرپیچ گردنه فرمان را ول کند و دو دســتی کالشینکف را 
بچسبد تا این تحفه را ترور کند و ماشنی به راه خود ادامه دهد حتی در فیلم های کارتونی نیز نمی گنجد. 

وی هم اکنون از قضات عایل رتبه دیوان عایل کشور است. 
3-ir.voanews.com/a/iran-human-rights/4935368.html
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از آن جایی که وی رابطه ی نزدیکی با بیت رهربی و دادگاه ویژه روحانیت و اطالعات سپاه 
داشت برخالف محمدعلی نجفی پرونده  اش را مختومه کردند و نگذاشتند سروصدایش 

دربیاید. 

دفاعازکشتار۱۳۶۷وتکرارقاطعانهترآندرصورتلزوم
حسینیان در جریان کشتار ۱3۶۷به منطقه ی عملیاتی چارزبر و اسالم آباد رفت و در کشتار 
غرب کشور پس از پایان حمله مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان مشارکت داشت. وی 

در گفتگو با برنامه» رودررو« می گوید: 
منتهــی تأســف ما امروز از این اســت که یکی از اون هایی کــه این امنیت را با این 
سختی ها حفظ کردند برای کشور، االن مورد سؤال هستند. در جریان انتخابات یکی 
از ایراداتی که به آقای رئیسی می گرفتند این بود که آقای رئیسی مثاًل جزء این گروهی 
بودند که منافقنی را اعدام کردند. ُخب به آقای رئیسی باید جایزه داد. اواًل که آقای 
رئیسی صبح از خانه اش بریون نیامده که بیاد، حکم صادرکند علیه منافقنی. مسئول 
کشور امام تشخیص داده و ایشان را حکم داده و یکی از مسئولنی این کار )هیأت 
مرگ( قرارداده. مردم باید تشــکر کنند از آقای رئیســی و نــه انتقاد کنند. ... یکی، 
نامردی رقبا )سخنان روحانی در انتخابات ۱3۹۶( و ضدانقالب، یکی هم رعب 
وحشتی که این فضای سیاسی بر ما تحمیل شده، دشمن همنی را می خواهد. دشمن 
می خواهد ما از سوابق خودمان اظهار پشیمانی بکنیم. نه ما باید افتخار بکنیم. ما 
برای نظام اسالمی جنگیدیم... و برای حفظ نظام جمهوری اسالمی و نظام نوپای 
اســالمی هم ما بله قاطعیت نشــون دادیم و باید افتخار هم بکنیم، من االن اعالم 
می کنم که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت را به خرج بدهیم )قتل عام 
۱3۶۷(، قاطع تر، یعنی با توجه به این که تجربه ای را پشت سرگذارنده ایم و مسایلی را 

با چشم خود دیده ایم، قاطع تر از پیش اقدام خواهیم کرد.۱
ادعای حسینیان در حایل مطرح می شود که سید ابراهیم رئیسی در مراسم شانزده آذر ۱3۹۷ 
در دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به پرسشــی در مورد اعدام های سال ۱3۶۷ از اساس 

منکر حضور در هیأت کشتار شده و می گوید: 
... در ســال ۱3۶۷ افرادی از منافقنی پرونده آن ها مورد رســیدگی قرار گرفته بود و 
دادگاه حکم داده بود و دیوان عایل کشــور نیز تأیید کرده بود، ویل فوراً نیاز نبود که 
حکم شان اجرا شود. مثل همنی االن که بعضی پرونده های قاچاق حکم صادر و تأیید 
شده اما نسبت به بعضی دیگر شدت کم تری دارد اجرا نمی شود. امام خمینی گفتند 

1-www.aparat.com/v/jnLs9
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آن ها که حکم شان تأیید شده ویل اجرای آن به دالیلی به تأخری افتاده، هیأت هایی 
بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای حکم وجود دارد یا نه؟ فقط برای کسانی 
که جرم و حکم شان قطعی شده بود. من به دفرت نشر آثار امام گفتم مبانی فقهی حکم 
امام را توضیح دهند. برخورد امام در جریان نفاق، برای همیشــه کشــور را از لوث 
منافقنی پاک کرد. اما برخی ]حسن روحانی[ برای آنکه هدف، برای شان وسیله را 
توجیه می کند، نسبت به من و امام و انقالب تسویه کردند، در حایل که من هیچکدام 
از آن سه سمت تصریح شده را در حکم امام نداشتم. افتخار من آن است که با جریان 
نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده ام، اما تعجب نسبت به کسانی]حسن روحانی[ است 

که مدعی حقوقدانی هستند، اما بنی دادستانی و قاضی فرقی نمی گذارند.۱
حســینیان به انجام جنایتی افتخار می کند که رئیســی می ترســد به آن نزدیک شود و با 

فریبکاری می کوشد از آن فاصله بگرید و دامن خود را مربا جلوه دهد.

دروغگوییویژگیصاحبمنصبانقضاییوامنیتی
یکی از ویژگی های حسینیان مانند دیگر مسئوالن قضایی و اطالعاتی رژیم دروغگویی 
اســت. او که در جریان انتخابات ریاســت جمهوری ۱3۷۶ همراه با ری شهری و رازینی 
و... »جمعیت ارزش ها« را تشکیل داده و کاندیدای ریاست جمهوری شان ری شهری بود 
در گفتگو با رسانه ها به دروغ مدعی می  شود که به خاتمی رأی داده و وی کاندیدای مورد 

حمایت او بوده است! 
من ایشــان را روحانی روشــنفکری می دانستم که البته با ایشان اختالف هم داشتم 
اما آن زمان به دلیل این که جناح حاکم نوعی فضای بســته بوجود آورده بود و در 
جامعه انحصارطلبی احساس می شد  گمان کردم که وظیفه است این انحصار و بسته 
بودن جامعه شکسته شود. لذا تنها راه رسیدن به این اهداف را حمایت از خاتمی 
می دانستم. اما نمی دانستم که این بازشدن فضا به سوی جاری شدن سیلی می رود که 
نزدیک بود همه چیز را از بنی بربد. متأسفانه در این دوران از چاله درآمده و به چاه 
افتادیم، من بعد از آن دوران رسماً عذرخواهی کردم و گفتم که حمایت من از خاتمی 

اشتباه است.۲
وی در جــای دیگــری در ارتباط با آیت اللــه آذری قمی که پانزده ماه در حصر با بیماری 
پیشرفته سرطان دست به گریبان بود و همسر و فرزند بیمارش نیز به خاطر حمله ی مأموران 

رژیم آسیب دیده بودند می نویسد: 

1-www.delgarm.com/news/political/169710
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702301211
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آیت الله آذری قمی این اواخر معرتض شــده بود و منزوی شــد و در مقابل حضرت 
امام موضع گریی کرد، ویل آیت الله خامنه ای چنان با آیت الله آذری از در مسالمت 
وارد شــدند و به وی محبت کردند که باید بگوییم آیت الله آذری عاقبت بخری شــد 
و با محبت و والیت آیت الله خامنه ای از دنیا رفت. یعنی پزشــک آیت الله آذری، 
مشــکالت مــایل وی و آن چیــزی که یک رهــربی به آحاد مــردم باید لحاظ کند، 
خصوصاً درباره نخبگان تأثری بســیار عمیقی در نگرش آیت الله آذری گذاشــت و 

ایشان واقعا همان طور که عرض کردم، با محبت حضرت آقا از دنیا رفتند.۱
این در حایل  است که به نوشته محسن کدیور »آیت الله محمد مؤمن قمی در سال ۱3۸۵ 
به حجت االسالم احمد منتظری خرب می دهد که »کمی قبل از فوت آیت الله آذری قمی 
]اواخر پاییز ۱3۷۷[ من به دیدار »آقا« ]سیدعلی خامنه ای[ رفتم و از ایشان درخواست 
کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای 
درمان بیماری حادش روانه ی بیمارستان گردد   که در غری این صورت در مورد ایشان بیم 

جانی می رود. آقا در پاسخ خواسته ی من گفتند: »به درک«!۲
خانــواده ی آذری قمی مرگ او را »شــهادت گونه« می نامند. و نامه های آذری قمی در 
آخریــن روزهای عمرش نشــان می دهــد هرچه که می گذرد، علریغم ضعف جســمی و 

پیشرفت بیماری مواضع  وی علیه خامنه ای تندتر می شود. 
از دیگر دروغرپدازی های او مخالفتش با خشــونت و »رفتار بد« در وزارت اطالعات 

است. او ادعا می کند: 
فقط در زمان وزارت آقای ری شهری قائم مقام دادستان انقالب اسالمی در وزارت 
اطالعــات بــودم و اتفاقاً به دلیل تندروی همنی جناحی که بعد بــه نام دوم خرداد 
شعار آزادی سر دادند، استعفا دادم و در همان زمان به آن ها در مورد رفتار بدشان با 

زندانیان هفتاد نامه نوشتم.3
توقع پذیرش این ادعا که مسئویل از جنس حسینیان به دلیل مخالفت با رفتار بد مسئوالن 
وزارت اطالعات با متهمان استعفا داده و هفتاد نامه نوشته توهنی به عقل و شعور آدمی است.

تالشبرایبیگناهجلوهدادنآمرانوعامالنقتلهایزنجریهای
حســینیان که یکی از عناصر پشــت پرده اطالعاتی و امنیتی بود پس از افشای قتل های 

زنجریه ای از تاریکخانه بریون آمد و به یک چهره ی رسانه  ای تبدیل شد. 
او شش روز پس از آن که وزارت اطالعات دولت خاتمی با انتشار اطالعیه ای، نریوهای 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/18/391859
۲-فراز و فرود آذری قمی، محسن کدیور، صفحه ی ۲۹۹. 

3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8612200643
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خودسر این وزارتخانه را عامل قتل های زنجریه ای اعالم کرد  در تاریخ بیست و یک دی 
۱3۷۷ از طرف صدا و سیما که توسط علی الریجانی اداره می شد به برنامه شبانگاهی 
»چراغ« دعوت شــد. او که به خوبی اطالع داشــت عنقریب ســعید امامی و اعضای 
تیم های ترور دستگری خواهند شد، در دفاع از یار غارش مصطفی پورمحمدی و دیگر 
جانیانــی که مســئوالن اصلی جنایات بودنــد اتهاماتی را متوجه دولــت خاتمی کرد و 
قتل های زنجریه ای را به نریوهای هوادار دولت نسبت داد. تردیدی نبود که این سخنان 
در هماهنگی با بیت رهربی صورت گرفته اســت که صدا و ســیما آن را پخش می کند. 
حســینیان روز بعد در گفتگو با روزنامه کیهان که مواضع خامنه ای و بیت رهربی را تبلیغ 
می کند اتهامات قبلی را تکرار کرد و کوشــید تالش جنــاح خاتمی برای برخورد با این 

قتل ها را زیر سؤال بربد. 
دو هفته بعد از حضور حسینیان در برنامه »چراغ«، سعید امامی که از نزدیکان خامنه ای 
و بیت رهربی محسوب می شد، به عنوان »عامل اصلی قتل های زنجریه ای« معرفی شد. 
چندی بعد و با اعالم خرب خودکشــی ســعید امامی در زندان، حسینیان از او با نام شهید 
سعید اسالمی یاد   کرد،. وی در مجلس ختم امامی سخرنانی کرد و در سخرنانی مفصلی 
که در مدرسه حقانی داشت، بار دیگر نریوهای امنیتی دولت اصالحات را عامل قتل های 
زنجریه ای و همچننی قتل سعید امامی معرفی کرد. در حایل که خودکشی وی تحت نظر 
نریوهای وابسته به محمد نیازی رئیس مجتمع قضایی نریوهای مسلح صورت گرفت و نیازی 
هیچ ربطی به دولت خاتمی نداشت و توسط شیخ محمد یزدی انتخاب شده بود و خط بیت 

رهربی را پیش می برد.
حسینیان به قاتل بودن اعرتاف کرده و می گوید:

آخه باباجون، آخه ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم، یک زمانی زندانبان بودیم، 
یک زمانی همه این چیزها را گذراندیم. تا کنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. 
او همچننی خرب داد که سعید امامی  در بیمارستان از این که شکنجه شده است ناله می کرد 

و می گفت: 
»آقا به داد من برسید. پدرم را در آوردند. کشتنم، شکنجه ام می کنند.« او سپس احتمال 
تزریق آمپول هوا را مطرح کرده و گفت: »آخه سعید اسالمی  آدمی نبود که خودکشی کند.۱

به دنبال انتشار این سخنان، سازمان قضایی نریوهای مسلح طی اطالعیه ای اعالم کرد که 
از حسینیان به دادگاه ویژه روحانیت که خودش یکی از گردانندگان آن بود شکایت کرده 
است. همچننی این سازمان خرب داد که وی را به دادسرای نظامی احضار کرده است. لیکن 
روح الله حسینیان نه به دادسرای نظامی رفت و نه در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد. 

۱-روزنامه صبح امروز ۲۸ شهریور ۱3۷۸.
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تالشبرایمتهمکردنرقبادرانفجارنخستوزیری
هرکجا که نیاز به پرونده ســازی اســت او حاضر اســت. با وجودی که به دســتور خمینی 
پرونده ی انفجار نخست وزیری مختومه شد روح الله حسینیان در سخرنانی دهم شهریور 
۱3۷۹ خــود در مــورد گردانندگان اطالعات نخســت وزیری که در زمــره ی جناح رقیب 
شمرده می شدند گفت: »اینها چنان تظاهر به خط »امامی« می کردند که خط »امام« را 
در انحصار خودشان قرار داده بودند و گفتند که فقط ما در خط »امام« هستیم... اولنی 
خیانتی که کردند شهادت مرحوم »شهید رجایی« و »شهید باهرن« بود، آن ها اطالعات 
نخست وزیری را داشتند و می دانستند »کشمریی« منافق است. با او سابقه دار و هم بند 
بودند. او را آوردند در نخست وزیری و به پست های باال ارتقاء دادند... بالفاصله آمدند، 
یک جنازه برای »کشمریی« درست کردند... وقتی با اعرتاض و آگاهی دیگران روبرو 
شــدند، آمدند این شــعار را ترفند خودشان قرار دادند که بله ما می دانستیم، می خواستیم 

منافقنی »کشمریی« را خارج نکنند، تا دستگریش کنیم!
این ادعاها در حایل صورت  می گرید که کشمریی یک روز هم زندانی نبود که کسی با او 

هم بند بوده باشد و رجایی بیش ترین اعتماد را به او داشت. 

انحرافپروندهیانصارحزبالله
بیت  رهربی و دســت های پشــت پــرده ای که انصــار حزب اللــه را اداره می کردند، پس 
از ســخرنانی حجت  االســالم پروازی در جمع »رزمندگان بســیج« و روشن شدن نقش 
خامنــه ای و بیــت او در حمله و هجوم انصار حزب الله به ســینماها و مراکز فرهنگی و 
اقدامات خشونت آمیز به تکاپو افتادند تا هرطور شده با آثار آن مقابله کند. به ویژه که این 
افشاگری همزمان بود با رو شدن نقش وزارت اطالعات و تاریکخانه  ی نظام در قتل های 

زنجریه ای. 
پروازی توسط دادگاه ویژه روحانیت دستگری و به زیر فشار برده شد. بازجویی از او زیر نظر 
روح الله حسینیان صورت می گرفت. طبق سناریویی که حسینیان تهیه کرد، پروازی را مجبور 
ساختند که گفته هایش را تکذیب کرده و آن ها را سناریوی دیکته  شده ی سعید حجاریان، 
محسن امنی زاده و محسن آرمنی از نزدیکان خاتمی که سابقه ی امنیتی داشتند جلوه دهد.  
سپس حسینیان، شخصاً به عنوان سرباز بیت رهربی به خط مقدم آمده و در جمع طالب 
مدرســه علمیه شــهیدین قم به تشریح داستانی که ســرهم کرده بودند پرداخت تا به زعم 
خود منکر نقش خامنه ای و بیت رهربی در اقدامات خشونت آمیز انصار حزب الله شود. 
پارادوکس قضیه این جا بود که توضیحی نداشت چرا افراد وابسته به »انصار حزب الله« 
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دستگری نشده و همچنان به بیت رهربی رفت و آمد دارند.۱     
بدنامــی او در جامعــه تا آن جــا بود که در جریان محاکمه عبدالله نــوری در دادگاه ویژه 
روحانیت، حســینیان از اعضای هیأت منصفــه دادگاه بود که در مورد دلیل عدم حضور 

او گفته شد به توصیه اکید مقامات از حضور در جلسه دادگاه خودداری می کند. 

تالشبرایتصویبطرحهایسرکوبگرانه
درمجلسشورایاسالمی

حسینیان در اردیبهشت ۱3۸۶مشاور سیاسی و امنیتی احمدی نژاد شد. پس از آن نیز در 
انتخابات مجلس هشتم و نهم به عنوان نماینده تهران به مجلس رفت و رئیس کمیسیون 
سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی و عضو هیأت موسس جبهه پایداری 

انقالب اسالمی شد. 
حســینیان دو هفته بعد از بیســت و دوخرداد در مجلس گفت:»این ســه نفر )موســوی، 

رهنورد، کروبی( را به من بدهید تا اعدام شان  کنم و غائله بخوابد.«۲
وی پس از تظاهرات گسرتده مردم تهران در عاشورای ۱3۸۸تدوین کننده اصلی طرحی 
بود که به موجب آن محاربان ظرف پنج روز اعدام می شدند. علی مطهری نماینده تهران 

در مورد این طرح گفت: 
این طرح ناشی از روحیات افراطی و تند برخی از طراحان مخصوصاً آقای حسینیان 

است... آقای حسینیان کاًل عالقه خاصی به اعدام دارد.3
حسینیان چند روز بعد از ارائه این طرح از نمایندگی مجلس به صورت نمایشی استعفا 
کرد. وی نه تنها در آن مجلس باقی ماند بلکه در دوره ی بعدی نیز با اســتفاده از رانت 

شورای نگهبان و نهادهای قدرت به مجلس راه یافت. 

دفاعازسعیدمرتضویوجنایاتاو
حسینیان که چهره ای اطالعاتی و توطئه گر بود هیاهوی استعفا را به این منظور راه انداخته 
بود که توجه افکار عمومی را از  گزارش گروه تحقیق و تفحص مجلس در مورد بازداشتگاه 
کهریزک منحرف سازد، گزارشی که قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را متهم 

اصلی تجاوز و شکنجه و کشتار جوانان در این بازداشتگاه معرفی می کرد. 
وی در نامه ی استعفای خود به دفاع از مرتضوی و مأموران شکنجه گاه کهریزک برخاسته 

و می نویسد: 

1-www.mashreghnews.ir/fa/news/43876
۲-محمدرضا باهرن، سخرنانی در دانشگاه علم و صنعت،  ۱۹ اردیبهشت ۱3۹۱

3-www.parsine.com/fa/news/15125
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چرا مأیوس و سرخورده نباشم. امروز بسیج و نریوهای انتظامی که در جریان فتنه های 
اخری در خط مقدم علیه مزدوران آمریکایی می جنگیدند تا از امنیت مردم دفاع کنند 
به بهانه  تخلف چند نفر )که باید هم برخورد شود( اینان با تمام وجود مورد تحقری 
و ظلــم دادگاه های نظامی قرار می گرینــد، تمام بدنه تحت تعقیب قرار می گریند. 
فرماندهــان مورد اذیت و توهنی قرار می گرینــد؛ ویل هیچ کس دفاعی نمی کند و 
هیچ کس نمی پرسد نریویی که می خواهد از امنیت مردم و ارکان نظام دفاع کند با 

این روحیه زخم خورده چگونه و چرا؟۱
هرجا که نیاز به دفاع از جانیان و اعمال شان بود حسینیان حاضر و آماده بود. 

هنگامی که در طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسالمی به جنایات 
مرتضوی که از ســوی او به ریاســت تأمنی اجتماعی برگزیده شــده بود اشــاره گردید باز 

حسینیان بود که در دفاع از مرتضوی معرکه گردان شد و در صحن مجلس گفت:  
مرتضوی کیســت؟ چه گناهی را مرتکب شــده اســت؟ مرتضوی یکی از قضات 
انقالبی اســت که در مدت هشت ســال حاکمیت اصالح طلبان، مردانه در مقابل 
توطئه گران و روزنامه های زنجریه ای ایســتاد. مرتضوی مردی اســت که در فتنه ۸۸ 
مقتدرانه و با بصریت تمام ایستادگی کرد و بدون هیچ محافظه کاری با اخاللگران 
و اشــرار درگری شد. اینک باید چوب این ایستادگی را بخورد همان گونه که سوریه 
باید تاوان مقاومت و حمایت از مقاومت را بدهد. اتهام مرتضوی این است که در 
زمان دادستانی وی در اوج درگریی که یک طرف مردم مظلوم، بسیجیان عاشق و 
جوانان دلداده رهربی بودند و طرف دیگر آمریکا، غرب، منافقان، توده ای ها، بهاییان 
و دنیاطلبان بودند و تعدادی از بسیجیان به شهادت رسیدند که هیچ مدعی و مدافعی 

ندارند، چند نفر متهم هم کشته شده اند. ...۲
حســینیان در جریان مذاکرات هســته ای و امضای »برجام« علــی اکرب صالحی رئیس 
سازمان انرژی را تهدید به قتل کرد. صالحی در این باره گفت:  »االن یک برادر عزیزی 
آمده اینجا و با قسم جالله می گوید که شما را می کشیم و در رآکتور اراک رویتان سیمان 

می ریزیم«.3

تملقوچاپلوسیعاملبقایاودرسیستم
تملق و چاپلوســی از دیگر ویژگی های این مهره ی مورد اعتماد بیت رهربی و خامنه ای 
است. وی در بازدید رفسنجانی از مرکز اسناد انقالب اسالمی در خرداد ۱3۸3 در تمجید 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810170416
2-www.entekhab.ir/fa/news/291917
3-www.kaleme.com/1394/07/20/klm-226756/?theme=fast
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از او گفت: 
از طرف همکاران خدمت حضرت آیت الله هاشمی رفســنجانی خوش آمد عرض 
می کنم و از ایشان می خواهم که به من اجازه بدهند تا خوشحایل خودم و همکاران 

را از تشریف فرمایی ایشان ابراز  کنم.
خوشــحالیم، نــه فقط به خاطر این که شــخصیتی را که از یاران خــاص امام بوده، 
امروز در بنی خود داریم، نه فقط به خاطر این که شــخصیتی که معمار ســازندگی 
زیرساخت های تاریخ معاصر ایران نوین است، نه فقط به خاطر این که رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام را در بنی خود داریم، همه این ها برای ما مهم اســت، اما 

مهم تر از همه برای ما و همکاران، شخصیت تاریخی حضرتعایل است.
ما مردمان تاریخی هســتیم که در اینجا گرد آمده ایم و بی شک حضرتعایل یکی از 
بزرگ ترین، تأثریگذاران، تاریخ سازان و تحول سازان تاریخ معاصر هستید و ما از این 
جهت بسیار خوشحالیم که مرد بزرگی امروز میهمان ماست که بیش از چهار دهه 
از عمر شریف شان را مصروف مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و برای 
برقراری حکومت الهی جهاد کرده اند و مردی که سالیان سال حقیقتاً در راه آزادی 
جنگیده و آزادی جزء ماهوی شخصیت ایشان شده است. ما خوشحالیم و بسیار هم 

خوشحال...۱
حسینیان پنج سال بعد در حمله  به هاشمی رفسنجانی در مشهد گفت: 

در موقعیتی که ما قرار گرفته ایم دعوایمان با افرادی مانند موسوی نیست. او کوچک تر 
از آن است که نظام ما بخواهد با او مقابله کند. خاتمی هم ضعیف تر و کوچک تر از 
آن است که حزب الله و دانشجویان دخرت و پسر بخواهند در مقابل او بایستند که هنوز 
هم چشــمش به دست غرب است. هاشــمی کوچک تر از آن است که با او مبارزه 
کنیم؛ ما در مقابل جریان باطلی قرار گرفته ایم که ریشه در آمریکا و اروپا و بی دینی 
و به اصطالح اصالحات دارد، ما با این جریان باطل و ضد دین و ضدخدا روبه رو 
هستیم که باید با بصریت در مقابل آن بایستیم؛ جریان باطلی که منشاء آن امریکا، 

استکبار جهانی و تفاله ها و وابسته های حقری داخلی آن است. ...
آقای هاشمی تو بارها آمدی، بعد از فتنه اخری به رهرب خیانت کردی و در جلسات 
داخلی خود را مرید رهرب خواندی، اما در مشهد ،کینه خود را نشان دادی! گفتی اگر 
مردم نخواهند باید برویم. مردم تو را نمی خواهند و بارها با شــعارهای خود نشان 

داده اند که دیگر در قلوب مردم جایگاهی نداری!۲

1-www.fardanews.com/fa/news/161236
2-www.asriran.com/fa/news/93710
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حسینیان دارای ویال در کالردشت است و از مواهب روزگار بهره  می برد. سیدرضا زواره ای 
رئیس سابق ثبت و اسناد در نامه خود به جنتی در مورد خدماتش در خصوص اراضی 
مرکز اسناد انقالب اسالمی در کالردشت توضیح می دهد و این که حسینیان می خواسته 
در قبال آن با هدیه یک قطعه زمنی از زحمات وی تشکر کند و هم این که با ویالی وی 
همسایه شود. گویا در این کار اصرار هم می کند به نحوی که زواره ای پاسخ می دهد اصرار 

بر این امر، خرب از یک دام می دهد.۱
روح الله حســینیان در زمره ی وکالیی است که بر اســاس تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی 
کیفــری، در پرونده های جرایم امنیتی، وکالی مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه در مرحله 

دادسرا هستند و اجازه ی فعالیت و دسرتسی به پرونده را دارند.۲ 
پس از درگذشت وی در شهریور ۱3۹۹ خامنه ای در پیام تسلیت خود در مورد او نوشت: 
»مقاومت و خستگی ناپذیری و صراحت این روحانی مجاهد در مواضع بحق انقالبی، 

برجسته و نمایان بود. رحمت و رضوان الهی بر او باد. «3

غالمحسنیرهرپور
غالمحسنی رهربپور در سال ۱33۱در روستای ابودردا 
از توابع تویســرکان به دنیا آمد و دروس حوزوی را در 

مدرسه حقانی قم پی گرفت. 

حضوردرقوهقضاییه
وی پــس از پــریوزی انقــالب بــه دســتگاه قضایی 
پیوســت و در دادگاه انقالب اســالمی مرکز به صدور 
حکــم پرداخــت. در ســال ۱3۶3 در انتخابــات دور 

دوم مجلس شورای اســالمی شــرکت کرد و به عنوان نماینده ی تویسرکان به مجلس راه 
یافت. وی پس از پایان دوران نمایندگی اش در ســال ۱3۶۷به عنوان حاکم شرع دوباره 
در اوین به قضاوت پرداخت. پس از کشــتار ۱3۶۷ و انتخاب شوشــرتی به عنوان وزیر 
دادگســرتی، تقریباً حضور رهربپور به عنوان رئیس ســازمان زندان ها قطعی می نمود اما 
در آخریــن لحظات شــیخ محمد یزدی ترجیح داد اســدالله الجوردی را کــه از رهربان 
مؤتلفــه بــود و نامش با ســرکوب و جنایت گره خورده بود به این ســمت انتخاب کند.۴

1-news.gooya.com/politics/archives/035097.php
2-www.irna.ir/news/83066400/43
3- https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=46317
4-rasekhoon.net/article/show/204173
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ســتاره ی اقبال رهربپور در دســتگاه قضایی پس از محاکمه ی متهمان قتل کشیش های 
مســیحی درخشیدن گرفت و پس از آن که در اسفند ۱3۷3حسینعلی نریی رئیس حکام 
شــرع دادگاه انقالب اســالمی مرکز به دیوان  عایل کشــور رفت، وی به ریاســت دادگاه 
انقالب اسالمی مرکز انتخاب شد و در ابعادی جدید به سیاهکاری  های خود ادامه داد. 

خیمهشببازیدادگاهمتهمانقتلکشیشهایمسیحی
دادگاه متهمان قتل کشــیش های مسیحی، یکی از سیاه ترین برگ های تاریخ قضاوت در 

نظام جمهوری اسالمی است. 
غالمحسنی رهربپور در هماهنگی با سعید امامی و مصطفی  کاظمی و علی فالحیان وزیر 
اطالعات، اداره ی این خیمه شب بازی را به عهده داشت و می کوشید خارج از سناریوی 

تهیه شده توسط بازجویان وزارت اطالعات موضوعی طرح نگردد. 
طبق سناریوی تهیه شده در وزارت اطالعات، سه زن هوادار مجاهدین به نام های بتول 
وافری کالته، مریم شهبازی و فرحناز انامی متهم بودند که به دستور مجاهدین در قتل و 
مخفی  کردن جسد کشیش های مسیحی و همچننی تالش برای بمبگذاری در »حرم امام 

خمینی« و »حضرت معصومه« در قم مشارکت داشته اند. 
رهربپور پس از محاکمه ی صوری متهمان با مانور روی »نگاه ارزشــی اســالم در مورد 
زنان«، از اعدام این ســه نفر که طبق نقشــه ی وزارت اطالعــات در صحنه قتل حضور 

داشتند، صرفنظر  و آن ها را به حبس های طویل المدت محکوم کرد. 
رهربپور در زمان اعالم حکم آن ها گفت: »بر اساس قواننی اسالم حکم اعدام می توانست 
در مورد این ســه منافق اجرا شــود اما به لحاظ ارزشــی که اســالم برای زن قائل است با 

تخفیف اعدام، مورد تبعید و زندان در خصوص این منافقنی صادر شد«.
این در حایل بود که در طول چهار دهه ی گذشــته هزاران زن به جوخه های اعدام ســرپده 

شدند و از این بابت رژیم خمینی در صدر قرار دارد. 
روزنامه سالم به نقل از رهربپور در تاریخ سیزده مهرماه ۱3۷3 نوشت: 

فرحناز انامی، مریم شهبازپور و بتول وافری به خاطر اقدام علیه امنیت کشور محارب 
شناخته شدند و محکوم به پانزده سال حبس از این حیث شدند. 

وی در توجیه چننی مجازاتی گفت: 
مجازات محارب تنها قتل نیســت بلکــه قانون گذار پس از برشــمردن چهار نوع 
مجازات و مبسوط گذاشنت دست رئیس محکمه، به وی اختیار داده است. یکی از 
مجازات ها تبعید است و ما نیز متهمنی را به پانزده سال تبعید در یکی از زندان های 

کشور محکوم نمودیم.
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از آن جایــی کــه الزم بود متهمان تحت نظر وزارت اطالعات باشــند، برخالف ادعای 
رهربپور آن ها دوران زندان شان را در اوین سرپی کردند. 

نزدیک به هشت سال بعد، این سه زن که قربانی وزارت اطالعات و طرح های جنایتکارانه ی 
آن بودنــد، از زنــدان آزاد شــدند اما همچنان تحت نظر دســتگاه امنیتــی باقی ماندند. 
سعید امامی در پائیز ۱3۷۴ در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به مسئله تهاجم 
فرهنگی غرب و تالش پاپ جهت مقابله با اسالم و ایجاد جبهه واحد توسط آن ها علیه 
اسالم در مورد میکائیلیان می گوید: »...همنی کشیشی که به دست منافقنی کشته شد در 

عرض دو سال و نیم سیصد مسلمان شیعه را مسیحی کرده بود.«۱ 
در ســال ۱3۷۵وزارت اطالعــات کتابــی را با عنوان »ســراب و گــرداب« که مربوط به 

خاطرات این سه نفر است در دویست و دوازده صفحه به دست چاپ سرپد. 
ســعید امامی و تیم همراهش زنده یاد سعیدی ســریجانی را وادار کردند تا مقدمه ای بر 
دست پخت شان بنویسد و سپس او را به قتل رساندند.  در جریان رو شدن پروژه ی قتل های 
زنجریه ای و درگریی بنی جناح های رژیم، موضوع قتل کشــیش ها نیز از پرده بریون افتاد 
و مشــخص شــد که سعید امامی و مصطفی کاظمی و تیم همراهشان مسئول کشنت آن ها 

بوده اند. 
رهربپور یکی از کســانی اســت که از نزدیک درجریان قتل های زنجریه ای و مســئولیت 
وزارت اطالعات و سعید امامی و تیم اش بود اما در هماهنگی با آن ها از پیگریی پرونده ها 

خودداری می کرد و سناریو های آن ها را اجرا می کرد. 

صدوراحکاماعدامدرپروندههایمایل
صرف نظر کردن از اعدام این ســه زن با توجه به اتهاماتی که داشــتند در حایل صورت 
می گرفت که به حکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز که ریاست اش با رهربپور بود در همان 
ایام چهار نفر از اعضای »باند زنده دل« با اتهامات متفاوت محکوم به اعدام شدند. صد 

و پنجاه نفر در ارتباط با این پرونده دستگری شده بودند. 
هدایت اللــه زنــده دل رهرب باند به اتهام تشــکیل شــبکه های وســیع فســاد مایل و 
مشــارکت در اختالس و ارتشــاء و کالهربداری و غارت بیت المال در زمان جنگ 
مفسد فی االرض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. ابوالقاسم مجد آبکاهی: به 
اتهام عضویت در باند فســاد مایل، مشارکت در اختالس و ارتشاء، کالهربداری از 
راه دریافت وام های کالن، جعل و تزویر با اســتفاده از همســر خود به عنوان ابزار 
آلودگی در زمان جنگ، وابستگی به گروه های ضدانقالب و سلطنت طلب و ارتباط 

۱-تراژدی دموکراسی در ایران، عمادالدین باقی، نشر نی،ج دوم، ص ۱۶۲
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نامشروع مفسد فی االرض شناخته و به اعدام محکوم شد. عبدالرضا یزدانشناس: به 
اتهام عضویت در باند فساد مایل و اختالس و ارتشاء و کالهربداری و همکاری با 
متهم اول و دوم و مشارکت در دریافت وام های کالن به وسیله شرکت های صوری 
و ســرقت اطالعات نظامی طبقه بندی شــده و جاسوسی و شرب خمر و استعمال 
موادمخدر مفســد فی االرض شناخته شــد و به اعدام محکوم شد. شــیدا خرم زاده 
اصفهانی: به اتهام مشارکت در اختالس از بانک ها و خسارت به بیت المال و همکاری 
با زنده دل و ضربه زدن به پیکر اقتصادی جامعه و... مفســد فی االرض شناخته و به 

اعدام محکوم شد. ...۱
صدور حکم اعدام برای اســالم کردلر و حســنی دولت خواهان گردانندگان شــرکت های 
»سحر والیکا« و »دولت خواهان« و حبس ابد برای ناصر کریمی صاحب شرکت گلشری 
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی یکی دیگر از جنایات صورت گرفته توسط رهربپور بود.

کریمی که به آلمان گریخته بود با قول تخفیف مجازات به کشــور بازگشــت و با این که 
اموالش توقیف شد و اموال مردم پس داده شد به حبس ابد محکوم شد. 

پروندهفرجسرکوهیوعباسامریانتظام
یکی دیگر از شاهکارهای قضایی رهربپور در مقام رئیس دادگاه انقالب اسالمی مرکز، 
موضوع پرونده فرج سرکوهی بود که توسط وزارت اطالعات ربوده شده و ادعا می شد به 
خارج از کشور سفر کرده است. بعد از انتشار رنج نامه فرج سرکوهی در خارج از کشور، وی 
دستگری و در یک خیمه شب بازی قضایی به یک سال زندان به علت نامه نگاری محکوم 
شد. رهربپور در گفتگوی مطبوعاتی بیست و نه اردیبهشت خود »جرم فرج سرکوهی را 

تشویش اذهان عمومی از طریق نامه نگاری به خارج از  کشور ذکر کرد.«
هماهنگی بنی رهربپور و دســتگاه امنیتی بیش از هرچیز ماهیت دســتگاه قضایی نظام 

اسالمی را می رساند. 
ادعاهــای رهربپــور راجــع بــه امریانتظــام به خوبــی بیانگر شــخصیت رئیــس دادگاه 
انقالب اسالمی است که بویی از ابتدایی ترین اصول قضایی نربده است. او در خصوص 

اظهارات عباس امریانتظام مبنی بر غریعادالنه بودن محکومیت اش گفت: 
وی یک مرده سیاســی اســت و اظهارات او فاقد هرگونه ارزش است. کلیه موازین 
قضایی در مورد محاکمه امریانتظام رعایت شــده اســت و در جلسات دادگاه وی، 
مهندس بازرگان، ابراهیم یزدی، و یدالله ســحابی نیز حضور داشــتند و از آنان نیز 
تحقیقاتی صورت گرفته است. ارتباط امریانتظام با سازمان جاسوسی آمریکا به هفده 

1-www.hamshahrionline.ir/hamnews/1375/751004/shahr16.htm
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ســال قبل از انقالب اســالمی باز می گردد و وی با کد رمــز )اس. دی. پلد( با آن 
سازمان همکاری داشته است. امریانتظام افراد زیادی از جمله هزاران آمریکایی را با 
کلیه وسایل شان و دکرت سجادی و چندتن از عوامل صهیونیستی در رژیم گذشته را 
از کشور خارج  کرده است... امری انتظام حرکت دانشجویان پریو خط امام در تسخری 
النه جاسوسی را زیر سؤال برده است، در حایل که حضرت امام خمینی )ره ( از آن 
به عنوان انقالب دوم و انقالبی بزرگ تر و عمیق تر از انقالب اسالمی یاد کردند. 
امریانتظام به جاسوسی برای بیگانگان اعرتاف کرده و گفته است: من همه مدارک 

در خصوص حقوق بشر را در ایران در اختیار بیگانگان گذاشته ام.۱
پس از مصاحبه ی عباس امریانتظام با صدای آمریکا و حمایت ضمنی وی از مجازات 
الجوردی توســط مجاهدین، رهربپور به خواســته ی نریی معاون وقت دیوان عایل کشور 

دوباره امریانتظام را که تحت نظر آزاد شده بود، به زندان انداخت. 

حقهبازیدرتکذیباعدامروحاللهروحانییکبهاییدربند
روح الله روحانی در مهرماه سال ۱3۷۶ به اتهام بهایی کردن یک زن مسلمان به نام سونیا 
جاهدی، در مشــهد دســتگری شــد. روحانی پیش از آخرین دســتگریی، دو بار دیگر هم 
بازداشــت شــده بود که در یک مورد آن در ســال ۱3۶3، به اتهام فعالیت در تشکیالت 
مذهبی بهایی، یک دوره محکومیت شش ماهه را در زندان وکیل آباد مشهد گذرانده بود.

سونیا جاهدی که مادر و خانواده مادری اش بهایی بوده اند و از این طریق با دیانت بهایی 
آشنا بود، اظهار تمایل می کند که بهایی بشود اما گروهی که در آن زمان مدیریت جامعه 
بهایی مشهد را به عهده داشته است )خادمنی مشهد(، به دلیل بروز مشکالت اجتماعی 

احتمایل به دلیل بهایی شدن، پیشنهاد این زن را نمی پذیرد.
ســال ۱3۷۲ ایــن خانم با مــردی بهایی ازدواج می کنــد و پس از آن با اصــرار او، گروه 
خادمنی مشــهد می پذیرد تا او به عنوان عضو جامعه بهایی مشهد پذیرفته شود. روح الله 
روحانی، از ســوی گروه خادمنی مشــهد مسئول ثبت نام بهاییان جدید بوده و نام این فرد 
را هــم به عنوان بهایی در دفرت اســامی بهاییان ثبت می کند.ســی تریماه ســال ۱3۷۷از 
اداره اطالعــات مشــهد با خانه روح الله روحانی تماس می گرینــد و با دادن خرب اعدام 
او، از خانــواده اش می خواهند برای تحویل جســد به ســردخانه مراجعــه کنند. بازتاب 
وســیع این خرب موجب شــد اخبار شــامگاهی ســی و یک تری ماه شــبکه اول تلویزیون 
دولتــی جمهوری اســالمی، وجود چننی کســی را تکذیــب کرده خرب دهد که براســاس 
اعــالن ســازمان ثبت احوال کشــور، »فردی با مشــخصات و نام روح اللــه روحانی در 

۱-روزنامه همشهری ۲۹ اردیبهشت ۱3۷۷. 
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دفرت ثبت آمار و ســجالت ایران وجود نداشــته و خرب رســانه های خارج از ایران درباره 
ایــن فــرد، کــذب و در جهت تخریب چهره جمهوری اســالمی ایران در جهان اســت.۱« 
چهار روز بعد رهربپور به صحنه فرستاده شده بود و در حایل که اعدام در مشهد صورت 
گرفته بود با حقه بازی گفت: »هیچ یک از شعب این دادگاه حکم اعدام علیه شخصی 
به نام »روح الله روحانی« وابسته به »فرقه بهایی« را صادر نکرده و خرب اعدام وی کذب 

محض است.«۲

پروندههیجدهتری،افتضاحیدیگر
رســیدگی به پرونده هیجده تری و دستگریشدگان تظاهرات های اعرتاضی دانشجویان نیز 
زیر نظر او صورت گرفت در حایل که هیچ یک از حمله کنندگان به خوابگاه  دانشجویان 

دانشگاه تهران دستگری و مورد پیگرید قانونی قرار نگرفتند.
حــدود دومــاه پس از فاجعه ی حمله به کوی دانشــگاه، رهربپور در مقــام رئیس دادگاه 
انقالب اســالمی اســتان تهران در گفت وگویی مفصل با روزنامه جمهوری اســالمی در 
خصــوص وضعیت قضایی ماجرا و ابعاد حقوقی آن گفت که در حادثه کوی و حوادث 
بعدی حدود هزار و پانصدنفر توسط نریوهای انتظامی و امنیتی دستگری شدند که پانصدنفر 
از آن ها در بازجویی های اولیه آزاد و برای هزار نفر بقیه به عنوان عوامل اغتشاش، پرونده 

تشکیل و تحویل دادگاه انقالب شده است.
رهربپور در مصاحبه خود در عنی حال خاطرنشان کرد که »در رابطه با اغتشاشات تریماه 
تهران، تاکنون چهار نفر به اعدام محکوم شده اند که حکم دو نفر از آن ها در دیوان عایل 

کشور تأیید شده و پرونده دو نفر دیگر در دست بررسی است.«
دادگاه انقالب در روند رسیدگی به پرونده کوی و حواشی آن به محاکمه برخی دانشجویان 
نیز پرداخت که در جریان آن دانشجویانی از جمله احمد باطبی، مهران عبدالباقی، مهرداد 
لهراســبی، عباس دلدار، جاوید تهرانی، کسرانی و... محکوم به زندان شدند. منوچهر و 
اکرب محمدی ازجمله دیگر متهمانی بودند که در اطالعیه های وزارت اطالعات نام شان 
به عنوان عامل آشــوب های خیابانی درج شده بود. این دو هم در پروسه قضاوت دادگاه 

انقالب به زندان محکوم شدند.3

پروندهقتلعزتابراهیمنژاد
یکی دیگر از شاهکار های قضایی رهربپور نوع رسیدگی وی به پرونده عزت  ابراهیم نژاد 

1-www.radiozamaneh.com/245132
2-melliun.org/iran/174860
3-www.kaleme.com/1391/04/17/klm-105621/?theme=fast
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یکــی از قربانیان فاجعه حمله به کوی دانشــگاه بود. در 
ابتدا جناح راست رژیم از آن جایی که خانواده اش تحت 
پوشــش »کمیته امداد امام« بود، او را »شهید« خواند 
و کوشید وی را یکی از نریوهای خودی جا بزند که توسط 
»ضد انقالب« به قتل رســیده اســت. عاقبت وی که در 
حوادث روز هجدهم تری ماه کوی دانشگاه تهران به قتل 
رسیده بود تحت عنوان »اقدام علیه امنیت ملی«، متهم 

شناخته شد. موضوع چهار سال طول کشید تا اعرتاض محسن رهامی وکیل دانشجویان 
شــاکی در جریان دادگاه دال بر نادرست  بودن ایراد اتهام به یک فرد فوت شده، پذیرفته 
شــود. سال ۱3۸۲شعبه سوم دادگاه انقالب در گردش کار رسیدگی به پرونده ابراهیم نژاد 
به دلیل متوفی بودن وی قرار موقوف تعقیب صادر کرد و مراحل قضایی وارد دور جدیدی 

از پیگریی ها شد که البته چنانکه انتظار می رفت به هیچ نتیجه ای نرسید.

نعمت احمدی وکیل مدافع وی می گوید: 
پرونده آقای ابراهیم نژاد به دو بخش تقســیم شــد که خود از طنز های گزنده تاریخ 
دادگسرتی ایران است. همان روزهای اول، ایشان را به عنوان متهم و به اتهام اقدام 
علیه امنیت ملیـ  علریغم این که فوت کرده بودـ  تحت تعقیب قرار دادند. جالب است 
بدانید که این مسئله، همان ترم اول و دوم دانشگاه به دانشجویان تدریس می شود که 
از جمله الفبای علم حقوق درباره صدور قرارها، قرار موقوفی تعقیب است، زمانی که 
متهم فوت بکند. طبیعتاً در چننی شرایطی، این پرونده را باید موقوفی اعالم کنند. در 
مورد ایشان هم همان روز اول مشخص شد که ایشان، عزت ابراهیم نژاد است و فوت 
کرده است اما پرونده اش در جریان صدور قرار واقع شد تا سه چهار سال بعد از آن 
که حکم قرار موقوف تعقیب صادر شد. این روند چندساله انجام پذیرفت غافل از 

این که ایشان در آن شرایط نمی توانست متهم واقع شود.۱

رهربپور در مصاحبه ی مطبوعاتی بیســت و یک شــهریور ۱3۷۸عنوان کرد که ســالح به 
کارگرفته شــده ســالح سازمانی نریوی انتظامی نبوده اســت اما علریغم شواهد و اسناد 
گوناگون حاضر نشد قاتل را که ظاهراً در میان نریوهای لباس شخصی حمله کننده به کوی 

دانشگاه بود شناسایی و دستگری  کند.
رهربپور تا فروردین ۱3۷۹ریاست دادگاه انقالب اسالمی تهران را به عهده داشت و پس 

1-www.meisami.net/Cheshm/Cheshm/Special/18%20tir/vijeh%2018%20tir-84-17.
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از برکناری از این سمت، توسط هاشمی شاهرودی به سمت معاون اجرایی دیوان عدالت 
اداری و همچننی با حفظ سمت به عنوان رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری منصوب شد. 
وی در بیست و هشت مهر ۱3۸۷به ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منصوب شد 
و در آبان ۱3۸۸بازنشسته شد و با اخذ پروانه ی وکالت به عضویت کانون وکالی دادگسرتی 
مرکز درآمد و مضحک آن که به عضویت کمیســیون حقوق بشــر این کانون هم درآمد.۱

دفرت وکالت وی خیابان شــریعتی باالتر از خیابان ملک نرسیده به خیابان پلیس پالک  
۶۲۹ ش قرار دارد. 

سیدضیاءالدینمریعمادی
سیدضیاء  الدین مریعمادی فرزند مریصادق در سال 
۱3۲۹در روســتای آرا از توابــع بخــش چهاردانگه 
شهرستان ساری متولد شد و تحصیالت حوزوی اش 
را در مدرســه نواب و حوزه علمیه مشهد پی گرفت 
و ســپس به قم رفت. وی از شاگردان واعظ طبسی 
و هاشــمی نژاد در مشــهد بــود. مریعمــادی عنصر 
فرصت طلبی بود که ســعی می کرد همه طرف ها را 
داشــته باشــد. او که این و آن جا به دفاع از خمینی 
می  پرداخت، عضو انجمن حجتیه مشــهد بود که با 

هرگونه فعالیت سیاسی مخالف بود و از اعضای خود تعهد می گرفت که مطلقاً خود را 
درگری سیاست نکنند. 

حضوردردستگاهقضایی
وی پس از پریوزی انقالب به ســرعت به دســتگاه قضایی پیوست و بعد از سی خرداد 
۱3۶۰در شهرهای مشهد، بندرعباس و شریاز در پست دادستانی انقالب به جنایات زیادی 
دســت زد. وی در بندرعباس جانشــنی پورمحمدی شد که به مشهد منتقل شده بود، در 
شریاز که زندان عادل آباد آن یکی از   کشتارگاه های رژیم در دهه ی ۶۰ بود، فصل جدیدی از 
جنایت را رقم زد. او یکی از فعال ترین چهره های رژیم در ارتباط با شکنجه، آزار و اذیت 

و اعدام وابستگان گروه های سیاسی در اولنی سال های دهه ی سیاه ۶۰ بود.  
انتخاب مریعمادی به دادستانی انقالب اسالمی شریاز به خاطر سابقه ی عضویت او در 
انجمن حجتیه و ضدیت هیسرتیک او با بهاییان بود. دستگاه قضایی به تبعیت از فرمان 

1-icbar.ir/Default.aspx?tabid=102
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خمینی مبنی بر جاسوس بودن و در خدمت اجانب بودن اعضای جامعه بهایی، با انتخاب 
او قصد داشت به قلع و قمع بهاییان در شریاز که یکی از اولنی مراکز دیانت بهایی بوده 

برپدازد و مریعمادی یکی از بهرتین گزینه ها برای اجرای این سیاست بود. 
بعد از انتصاب مریعمادی به دادســتانی انقالب شــریاز، در سال ۱3۶۱براساس سیاست 
دستگاه قضایی دستگریی  گسرتده بهاییان در این شهر انجام شد. و به دنبال آن بیست و 

دو تن از پریوان آینی بهایی در سال ۱3۶۲به دار آویخته شدند.
ســالخورده ترین قربانی این جنایت عبدالحســنی آزادی، شصت و شــش سال داشت و 

جوانرتین آن ها مونا محمودنژاد هفده ساله بود.  
حجت االسالم حسن قضایی، رئیس دادگاه انقالب شریاز، که رابطه نزدیکی با مریعمادی 
داشــت، پیش از اعدام این بیســت و دو نفر، رســماً از آن ها به عنوان »بازیچه شیطان و 

شیطان نماها و ابرقدرت ها و عمال آن ها از جمله بیت العدل اسرائیل« نام برد.۱
در تاریخ بیست و هشت خرداد ۱3۶۲، ده نفر از زنان بهایی به نام های مونا محمودنژاد،  
هفده ساله، )پدرش یدالله محمود نژاد نیز به فاصله ی سه ماه اعدام شد( اخرت ثابت، بیست 
و یک ساله، رویا اشراقی بیست و دو ساله، با مادرش عزت جانمی )دو روز پس از اعدام 
عنایت  الله اشراقی پدر خانواده به دار آویخته شدند(، سیمنی صابری بیست و چهار ساله، 
شهنی )شریین( دالوند بیست و پنج ساله، مهشید نریومند بیست و شش ساله، زرین مقیمی 
ابیانه بیست و نه ساله، طاهره ارجمندی )سیاوشی(سی و دو ساله )همسر جمشید سیاوشی، 
این دو به فاصله دو روز اعدام شدند(، نصرت غفرانی )یلدایی(، پنجاه و شش ساله )مادر 
بهرام یلدایی، این دو به فاصله ی دو روز اعدام شدند( به جرم مشارکت در آموزش اخالق 
و تعلیمات دینی بهایی به کودکان و خانواده های بهایی  در میدان چوگان اعدام شدند. 
این زنان زیر نظر مریعمادی برای دست برداشنت از اعتقادات شان شدیداً تحت فشار قرار 
داشتند. آن ها پیش از اعدام مراحل انجام استتابه )طلب توبه( را پشت سرگذاشته و همگی 
چهار شهادت نامه را امضا کردند و اذعان داشتند که حاضر به توبه و تغیری دین نیستند. از 
میان محکوم شدگان فقط خانم مونا محمود نژاد و خانم نصرت یلدایی احضار نشدند. 

همچننی شــش تن از زندانیان مرد- آقایان جمشید سیاوشــی، بهرام یلدایی، دکرت بهرام 
افنان، عبدالحســنی آزادی، کوروش حق بنی و عنایت الله اشراقی جلسات د ادگاه شان در 
روز بیست و چهار خرداد آغاز گردید. آن ها برای آخرین بار اتمام حجت، حجت االسالم 
قضایی را شنیدند: » یا اسالم یا اعدام« هر شش نفر از توبه و تغیری عقیده امتناع ورزیدند 

و روز بیست و شش خرداد ۱3۶۲به دار آویخته شدند.۲ 

۱-جامعه ی در تنگنا، شرح مشقات بهاییان شریاز، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، چاپ نخست زمستان 
۱3۸۸، شرکت کتاب آمریکا، ص ۱۶۸. 

۲-پیشنی، صص ۲۶۴ و ۲۶۵.  



415
فراز و فرود کانون وکالی دادگسرتی

هنگامی که خانواده های اعدام شــدگان برای تحویل اجساد به سردخانه شریاز رفتند، به 
آن ها گفته شــد که اجســاد خانم های اعدام شده را جایگزین اجســاد آقایان کرده  اند. ... 
بعدها پرستاری که زمانی برای دکرت بهرام افنان کار می کرد و با خانواده های مصیبت دیده 
همدردی می کرد، به آن ها اطالع داد که این اجساد به بیمارستان سعدی شریاز فرستاده 
شدند. مریعمادی بدون اجازه خانواده ها شخصاً دستور داده بود که جنازه ها برای تشریح 
به دانشکده پزشکی تحویل داده شوند. خانواده ها هنگام حضور در سردخانه، مریعمادی 

را دیده بودند که شخصاً مشغول بازرسی اجساد بود.۱
مریعمادی به پاس خدماتش در هفده فروردین ۱3۶۲از ســوی شــورای عایل قضایی. به 

حفظ سمت دادستان عمومی شریاز شد. 
در مرداد ۱3۶۲مریعمادی، در مصاحبه ای با روزنامه خرب جنوب، سعی کرد تا با دفاع از 
اقدامات دادگاه انقالب مسری انتقادها را منحرف سازد. در این مصاحبه وی تأکید کرد 
فقط بیســت و دو نفر از نود و هشــت بهایی دستگری شــده در یورش های ۱3۶۱به اعدام 
محکوم شده اند. وی خاطرنشان کرد که تمامی مجازات ها به تأیید شورای عایل قضایی 
در تهران می رسد. وی فهرست جنایت هایی را که ادعا می کرد محکومنی فوق مرتکب 

شده  اند به شرح ذیل بیان داشت: 
همکاری با ساواک و جاسوسی برای اسرائیل غاصب در قبل و بعد از پریوزی . ۱

انقالب اسالمی در حدی که هدایایی نیز از اسرائیل دریافت داشته اند؛
مالقات سران تشکیالت در سال ۱3۵۷با ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی؛. ۲
 مالقات با ریگان و سران آمریکا درسال ۱3۶۲، علت حمایت ریگان از بهاییت . 3

ایران نیز تماس محافل بهایی با او می باشد؛ 
داشنت موضع مخالف با ملت مسلمان ایران نسبت به مسایل فلسطنی و لبنان.۲. ۴

در همنی اوان، حجت االســالم قضایی نیز در مصاحبــه ای با روزنامه خرب جنوب اظهار 
می دارد: »من از این فرصت استفاده می کنم و به همه بهاییان منصف و اهل فکر تذکر 
می دهم که به دامن اسالم عزیز بیایند و ننگ پریوی از بهاییت که ساخته دست استعمار 

است را از پیشانی خود بشویند.« 
متعاقب این مصاحبه، مریعمادی در جواب خانواده های محکومنی به اعدام، اعالم کرد: 
این مجازات تنها برای این بیســت و دو نفر نیســت تمام بهاییانی که در این زندان 

هستند همنی مجازات را دارند: یا اسالم یا اعدام.3
برخورد مریعمادی با وابستگان گروه های سیاسی به مراتب سخت تر و وحشتناک تر بود. 

۱-پیشنی، صص ۲۶۸ و ۲۶۹.  
۲-خرب جنوب، شماره ۸۸۹، مورخ ۱۹ مرداد ۱3۶۲

3-melliun.org/iran/31574
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در دوران حاکمیت مریعمادی، شرایط دهشتناکی بر زندان عادل آباد شریاز حاکم بود.
وی در اردیبهشــت ۱3۶۲به عنوان دادســتان دادســرا های انقالب و عمومی شریاز طی 
ســخنانی در جمع خانواده های تعدادی از زندانیان سیاســی با اشــاره به وضع زندانیان 

سیاسی گفت: 
ما به آنان ارفاق زیادی می کنیم و به وضع زندان کاماًل رسیدگی شده، و علریغم این 
ارفاقی که شد، باز هم در داخل زندان تشکیالت به راه می اندازند که ما سی نفر از 

آن ها را دستگری کردیم. 
و در ادامه در مورد آزادی زندانیانی که مدت محکومیت شان به پایان رسیده گفت: 

طبق بخشنامه شورای عایل قضایی، ما تا زمانی که برایمان روشن نشود که زندانی اصالح 
شده است، ویل مدت محکومیت  اش هم تمام شده باشد، او را آزاد نخواهیم کرد.۱

همچنــنی در دیدار با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاســی شــریاز، با تمهیداتی که 
گردانندگان زندان از قبل چیده بودند، از ســوی توابنی زندان عادل آباد شــریاز یک قاب 
خاتم به مریعمادی اهداء  شد که زیر آن نوشته بود »توابنی خواستار محاکمه سریع منافقنی 
زندان هستند.«۲مریعمادی به درخواست توابنی جامه عمل پوشاند و بالفاصله تعدادی از 

زندانیان را مقابل جوخه ی اعدام قرار داد.  

دادستانعمومیتهران
وی به پاس جنایاتی که در شریاز مرتکب شده بود در پاییز ۱3۶۲به سمت دادستان عمومی 
تهران منصوب شد و تا سال ۱3۶۸و تغیری مدیریت قوه  قضاییه در این سمت باقی ماند و 

سپس جایش را به علی یونسی داد.  
مریعمادی در دوران حضورش در دادستانی عمومی تهران نیز به پاس جنایاتی که انجام 
داده بود از قدرت زیادی برخوردار بود. از آن جایی که برای دیدار با رفسنجانی، توسط 

محافظان وی بازرسی شده بود قهر کرده و به دیدار او نمی رود. 
قــدرت مریعمادی آن قدر هســت که »بیت امام« شــکایت خــود از اقدامــات او را به 
رفسنجانی منتقل می کنند. از قرار معلوم به دستور مریعمادی، یکی از متهمان اخذ رشوه 

در خرید توپ های اتریشی ۱۵۵در خانه ی یکی از نزدیکان بیت دستگری شده بود. 
داوود بیات که پس از حاج داوود رحمانی، با نام مستعار »میثم« مسئولیت زندان قزلحصار 
و ســپس اوین را به عهده گرفت، از نزدیکان او بود. گفته می شــد وی در شــریاز معاون 
مریعمادی بود و همراه با وی به تهران آمده و به توصیه ی او مسئولیت زندان ها را به عهده 

۱- روزنامه اطالعات، پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱3۶۲، ص ۸. 
۲- پیشنی. 
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گرفت. داوود بیات )میثم(، همســر یکی از زندانیان را که کارگر دردمندی بود با خدعه 
و نرینگ به ازدواج موقت خود در آورد. تالش زن برای آن که به عقد دائم داوود بیات 
درآید ناکام ماند و او که درمانده شده بود به صورت وی اسید پاشید. داوود بیات که آسیب 
جدی دیده بود، برای ترمیم گوشت های اضافی صورتش مجبور به جراحی پالستیک شد. 

تحمیلحجاباجباری
وتهدیدزنانباباندهایحزباللهیاسیدپاش

مریعمادی در دوران قدرت خود یکی از مسئوالنی بود که تحت عنوان مبارزه با فساد، 
حجاب اسالمی را اجباری کردند. وی در  شهریور ۱3۶3با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:

در پی اعرتاضات و شــکایات امت حزب الله و به منظور احرتام به خون شــهدای 
گرانقدر اسالم و مقابله با متخلفینی که حجاب صحیح اسالمی را رعایت نمی کنند 
و با پوشــیدن لباس های مغایر با شئونات جامعه ی اسالمی موجب شیوع فساد که 
خالف عفت عمومی است می شوند، دادستانی عمومی تهران اکیداً به کلیه مسئوالن 
در ادارات و ســازمان های دولتی و شــرکت ها و ســایر واحد های اداری، دولتی و 
خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مســافرخانه ها، تاالرها و باشــگاه های 
برگزارکننده مجالس جشــن عروســی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعالم و 
ابــالغ می دارد، از تاریخ انتشــار این اطالعیه موظفنــد از ورود بانوانی که رعایت 
حجاب و پوشش صحیح اسالمی را نمی کنند، جلوگریی به عمل آورند. در غریاین 
صورت مســئوالن این قبیل ســازمان ها و شــرکت ها و اماکن عمومی که در اجرای 
این امر شرعی بی تفاوت باشند، خود تحت تعقیب قرار گرفته و با متخلفنی نیز برابر 
مقررات رفتار خواهد شد .ضمناً به بانوان تذکر داده می شود برحسب وظیفه شرعی و 
قانونی بخواست اکثریت قاطع مردم شریف احرتام گذارده و تذکرات فوق را رعایت 

کنند. در غری  این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی با آن ها رفتار خواهد شد.۱
در خرداد سال ۱3۶۴هنگامی که متجاوز از سه سال از تحمیل حجاب اجباری می گذشت 
و به خاطر ســرکوب شــدید و بی سابقه ی اعمال شــده دیگر زن بی حجابی باقی نمانده 
بود، کارگزاران نظام اســالمی واژه ی »بدحجاب«  را وارد ادبیات رســمی خود کردند. 
این آخرین ســنگری بود که زنان در ارتباط با حقوق شــان از دســت دادند. در این جا نیز 
مریعمادی پیشتاز بود و دستور بازداشت زنان »بدحجاب« را به نریوهای انتظامی داد۲ 
و آن ها برخورد با زن هایی که چند تار موی شان از زیر روسری یا مقعنه بریون زده بود و یا 

۱-روزنامه اطالعات، پنج  شنبه ۴ مرداد ۱3۶3، ص ۱. 
۲-روزنامه جمهوری اسالمی، ۵ خرداد ۱3۶۴
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مانتو و شلوار شان تأمنی کننده نظر مأموران نبود و یا آرایش کرده بودند آغاز کردند.
در حــایل کــه پــس از این دســتور، باند های حزب الله در تهران به شــکل  وحشــیانه ای 
بــه زنــان در خیابان و معابر عمومی حمله کرده و به روی آن ها اســید می پاشــیدند و با 
اجســام تیز به آن ها حمله ور می شــدند مریعمادی به جای حمایت از زن هایی که قربانی 
وحشــی گری »امت  حزب الله« شده بودند به تهدید آنان پرداخت و تأکید  کرد  که طبق 
قانون »مجازات اسالمی« آن ها مورد پیگرید قانونی قرار نمی گریند. به گزارش خربگزاری 

جمهوری اسالمی: 
وی به بانوانی که حجاب اسالمی را رعایت نمی کنند اخطار کرد که کاری نکنند که 
افراد حزب الله دســت به کار شــوند و دادســتانی هم طبق بند 3ماده 3۱مجازات 
اسالمی نتواند کاری انجام دهد، یادآور می شود بر اساس این ماده اعمایل که برای 
آنان مجازات مقرر شده است در برخی از موارد جرم محسوب نمی شود که یکی از 
آن موارد به این شرح است:  »درصورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف 
و نهــی از منکر باشــد...« وی افــزود در همنی رابطــه از وزارت آموزش و پرورش 
خواسته شده است که از دانش آموزان و اولیاء آنان هنگام ثبت نام تعهد گرفته شود که 

در صورت هرگونه بی حجابی و یا بد حجابی از مدرسه اخراج شوند.۱
وی در شهریور ماه نیز دوباره با صدور اطالعیه ای به تهدید زنان پرداخت. در اطالعیه ی 

وی آمده بود: 
... مشــاهده می شود ترفند جریحه دار نمودن عفت عمومی توسط گروهی اندک و 
ناآگاه هنوز ادامه دارد وگرچه تاکنون امت اســالمی با استعانت از فرامنی رهربش 
با توجه به مقطع حســاس کنونی که آغازگر دوره جدید ریاست جمهوری می باشد 
هوشــیاری و مقاومت انقالبی خود را حفــظ نموده و از هرگونه عکس العملی که 
خــوراک تبلیغات برای بنگاه های خربی فراهم کنــد خودداری نموده و می نماید، 
لکن دادســتان عمومی تهران ضمن احرتام و ارج نهادن به روحیه ی انقالبی امت 
حزب الله به آن دسته از افرادی که می خواهند از این متانت سوءاستفاده نمایند و به 
بی بندو باری خود ادامه دهند و نسبت به خون پاک شهدا بی احرتامی نمایند، هشدار 
می دهد که سریعاً خود را با معیارها و ارزش های جمهوری اسالمی منطبق و با توجه 
به عقیده آرای اکثریت این ملت دســت از این اعمال ناپسندخود بردارند واال این 
دادستانی ناگزیر است طبق بند 3ماده 3۱ قانون مجازات اسالمی وظیفه شرعی خود 
را اعالم که در این صورت امت حزب الله با خشم توفنده خود بر اساس قانون وارد 
عمل شده و به ریشه کنی این مفاسد خواهد گمارد. به موجب بند 3ماده  3۱ مجازات 

۱- روزنامه اطالعات، پنج شنبه ۲۷ تری ۱3۶۴، ص ۱۹. 
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اسالمی در صورتیکه ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد جرم 
محسوب نمی شود.۱

پروندهی»الگویاوشنی«
مریعمادی همچننی از سوی خمینی برای رسیدگی به پرونده ی مسئوالن رادیو که در ارتباط 

با موضوع »الگوی اوشنی« دستگری شده بودند انتخاب شد. 

در پاییز ۱3۶۷رادیو به مناسبت وفات فاطمه دخرت پیامرب اسالم مصاحبه ای داشت که به 
صورت زنده پخش می شد. در خالل برنامه، مصاحبه گر از دخرت خانمی می پرسد الگوی 
شما کیست؟ وی در پاسخ می گوید اوشنی. گوینده می گوید الگوی شما باید حضرت زهرا 
باشد، چرا اوشنی؟ وی در پاسخ ضمن تعریف و تمجید از دخرت پیامرب می گوید: حضرت 

زهرا مال هزار و چهارصد سال پیش است، ما یک الگوی امروزی می خواهیم. 
خمینی ضمن مرتد خواندن مصاحبه شــونده و مســئوالن رادیو، به مریعمادی دادستان 
عمومی تهران دستور داد که موضوع را بررسی کند و چنانچه این برنامه با سو ءنیت پخش 

شده باشد افراد را به خاطر توهنی به دخرت پیامرب و ارتداد اعدام کند. 
خمینی که مجبور به پس گرفنت همه  ی شعارهایش در جنگ شده و کشتار زندانیان سیاسی 
را پشــت سر گذاشــته بود، برای انحراف افکار عمومی نیاز به هیاهو و ایجاد بحران در 
جامعه داشت. او در موضوع سلمان رشدی نیز از فرصت استفاده کرد و به قصد ایجاد 

هیاهو مبنی بر پاسداری از حریم نبوت و شرع و... مانور زیرکانه داد.  
مریعمادی که نمی توانست سند و یا ادله  ای در ارتباط با سوءنیت مصاحبه شونده ی ناشناس 
و مجریان رادیویی پیدا کند بر اساس فرمان خمینی و برای این که خود را مطیع او نشان 
دهد بالفاصله با همکاری قضات دســت آموز چهار تن از دست اندرکاران برنامه مورد 
اشاره را که مدیر گروه معارف، سردبری برنامه های ویژه ی عقیدتی سیاسی و مسئول نظارت 
بر برنامه هم در میان آن ها حضور داشــتند، به چهار ســال حبس تعزیری و چهل ضربه ی 
شالق محکوم کرد. به غری از این ها دو سه نفر دیگر نیز محکوم شدند. عالوه بر حبس و 

شالق افراد به انفصال از خدمت هم محکوم شده بودند. 
محمد هاشمی که در زمان مذکور ریاست صدا و سیما را به عهده داشت در این رابطه می گوید: 

من به مریعماد زنگ زدم سراغ بچه ها را گرفتم. گفت دفرت من هستند و  می خواهم  
بفرستم زندان قصر. گفتم نفرست تا من خرب دهم. نامه ای نوشتم به امام و... مریعماد 

۱-روزنامه اطالعات، شنبه ۲ شهریور ۱3۶۴، ص ۱. 



420
صاحب منصبان دستگاه قضایی در دهه ۶۰ وکالی مدافع نظام

زنگ زد و گفت دیگر نمی توانم نگهشان دارم. فرستادشان زندان قصر.۱

قتلدکرتکاظمسامیونقشدادستان
مریعمادی همچننی هنگام قتل بریحمانه ی دکرت کاظم سامی دادستان عمومی تهران بود. 
دستگاه اطالعاتی و محتشمی وزیر کشور، مدعی بودند که وی توسط یکی از بیمارانش به 
قتل رسیده است و قاتل در اهواز خودکشی کرده است. مریعمادی که مسئولیت پیگریی 
پرونده را داشــت به درخواســت همسر جلیلیان قاتل دکرت ســامی دستور نبش قرب داد و 
پزشــکی قانونی پس از معاینه جســد، تأیید کرد که وی پس از قتل، حلق آویز شده است. 
همچننی سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی افسر مسئول پرونده دکرت سامی دوازده روز بعد 
از قتل دکرت سامی در دفرتش به قتل رسید. با این حال مریعمادی تالشی برای روشن شدن 

حقیقت نکرد و پرونده مختومه اعالم شد. 
در کتاب غائله چهارده اسفند ۱3۵۹ که پدیدآورنده و ناشر آن دادگسرتی جمهوری اسالمی 
ایران، شورای عایل قضایی و موسوی اردبیلی هستند سرهنگ دلشاد فردی منحرف و فاسد 
معرفی شده است. اما پس از قتل وی به دست سرویس امنیتی، او را »شخصی عاشق و 
دلسوخته امام و نمونه بارز یک نظامی انقالبی و برحذر از مادیات و... معرفی می کنند.« ۲ 

مغضوبخامنهای
خامنه ای با مریعمادی میانه ی خوبی نداشت و به همنی دلیل پس از به قدرت رسیدن وی 

مریعمادی مجبور به ترک قوه قضاییه شد و به کار در بخش خصوصی پرداخت.
مدتی بعد از ترور شیخ ابوالحسن کریمی، دادستان سابق گیالن توسط مجاهدین که یکی 
از جنایتکارترین مهره های رژیم در شمال کشور بود، دادسرای عمومی تهران در یک اقدام 
بی سابقه حکم انفصال کریمی را به اداره آموزش و پرورش الهیجان ابالغ کرد. البته به 
لحاظ اداری خبطی صورت نگرفته بود چرا که وی پس از ترک قوه قضاییه کتابفروشی 
باز کرده و به کار آزاد مشــغول بود. خامنه ای در اعرتاض به این امر نامه ای به دادســرای 
عمومی تهران نوشت و ضمن محکومیت اقدام مریعمادی از وی خواست به هر نحو که 

مناسب می داند موضوع را جربان کند.3

حسن یوسفی اشکوری نماینده دوره ی اول مجلس شورای اسالمی می گوید: 
به دلیل شــکایات انبوه مردم گیالن از ابوالحســن کریمی دادســتان انقالب وقت 

1-www.fardanews.com/fa/news/75884
2-www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56841

3-سردار حزب الله گیالن شهید ابوالحسن کریمی، صص ۱۴۹- ۱۵۰
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گیالن و جنایاتی که او مرتکب شده بود، کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه به 
شکایات و کارنامه او رسیدگی کرد و ازجمله حضور مؤثر آقای محقق داماد به عنوان 
رئیس بازرسی کل کشور و ارائه مستند اعمال خالف قانون و شرع کریمی در گیالن، 
ستاره اقبال کریمی افول کرد و درنهایت به برکناری اش منتهی شد. البته مقاومت های 
زیادی صورت گرفت )از سوی جریان های تندرو در گیالن و تهران( و به همنی دلیل 

فکر می کنم یک سال طول کشید تا الجوردی گیالن )کریمی( برکنار گردد.۱

دستگرییبهاتهامفسادمایل
در تاریخ ســی و یک خرداد ۱3۸۱عبدالنبی نمازی، دادســتان کل کشــور اعالم کرد که 
مریعمادی دادستان اسبق عمومی تهران به اتهام مایل دستگری شده است. اما وی به رغم 
اصــرار خربنگاران از  گفنت جزییــات بیش تر خودداری کرد. دو روز پیــش از آن ابراهیم 
رئیســی، رئیس بازرسی کل کشــور از وجود پرونده ای مهم تر از پرونده شهرام جزایری که 
متهم فساد مایل کالن است خرب داده بود اما از صاحب آن پرونده هیچ نامی ذکر نکرده 

بود. احتمااًل اشاره او به پرونده ای بود که دادستان کل کشور از آن سخن گفته بود. 
روزنامه انتخاب، در گزارش خود ارقام اتهام اقتصادی مریعمادی را ســنگنی تر از پرونده 
مایل شــهرام جزایری دانســته و خرب داد که مریعمادی از راه یک رابط تجاری در لندن 
همکاری مســتقیمی با جزایری و پرونده آن داشــته اســت. روزنامه کیهان، این پرونده را 
مربوط به ضیاء الدین مریعمادی دانســته و وی را سردبری نشریه عماد در سال های هفتاد 
و هفتاد و یک معرفی کرد اما برای رد گم کردن با استفاده از یک تشابه اسمی، مدعی 
شد که فرد دستگری شده قباًل به اتهام شرکت در کودتای نوژه دستگری شده و پس از آزادی 

از زندان به طور اعالم نشده سردبری نشریه عماد شده بود.۲
ادعای کیهان در حایل صورت گرفت که ســردبری نشــریه عماد کسی نبود جز ضیاء الدین 
مریعمادی دادستان عمومی اسبق تهران. وی همچننی مدیر مؤسسه باقیات و صالحات هم بود. 
مریعمادی بیش از یک سال زندان بود و با دخالت یک مقام عایل رتبه که نامش فاش 
نشــد، با قرار وثیقه آزاد شــد. پرونده ی مریعمادی در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی 
قرار گرفت اما پس از آزادی وی، هیچ خربی راجع به پرونده ی او انتشــار نیافت.3 گفته 
می شــد او به پشتوانه ی یک شــریک تجاری که مقیم ایتالیا بود با استفاده از رانت های 
موجــود در نظام به ثروت میلیاردی رســیده و پول های کالنــی را هم به عناصر ذی نفوذ 

پرداخت کرد.  

1-zeitoons.com/17144
2-www.radiofarda.com/content/article/1134677.html

3-ایسنا ۱ شهریور ۱3۸۲. 
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این چهره ی جنایتکار که در سال ۱3۶۱ در مقام دادستان انقالب اسالمی شریاز و بندرعباس 
با افتخار اعالم می کرد: 

اگر  کسانی کاالیی را احتکار بکنند و بعد با قیمت گزاف بفروش برسانند تروریست 
اقتصادی هستند و گناه شان از تروریست هایی که حزب اللهی ها را درخیابان و اداره و 
محراب و مسجد می کشند کمرت نیست و همانطور که دادسرای انقالب با قاطعیت هرچه 
تمامرت نسبت به ضد انقالبیون و گروهک های محارب و مفسد و آن هایی که انسان های 
آزاده را از ما می گریند عمل می کنند دادگاه انقالب هم تروریست های اقتصادی را 
با قاطعیت به جوخه ی اعدام می سپارد و دادستانی نیز احکام حکام شرع را که طبق 

موازین اسالمی صادر شده به اجرا در می آورد.۱
امروز به مدد جنایات خود، وکیل دادگسرتی و عضو کانون وکالی مرکز است و با دالالن 
اسلحه و دکل های نفتی سرو کار دارد و با توجه به نفوذ خود در دستگاه قضایی به رتق و 

فتق امور مفسدان اقتصادی می پردازد.
دفرت وکالت او در خیابان ولیعصر - خیابان محمودیه - کوچه شهید چگینی- روبروی 

سفارت مالزی - پالک ۷ زنگ ۱۱ واقع است. 
مریعمادی پس از سرکوب خوننی فعاالن سیاسی در بندرعباس مدعی بود:  

پس از این که دیدم دیگر در بندرعباس کار زیادی به نظر نمی رسد به تهران مراجعه 
کرده و تقاضا کردم که در هرکجا نیاز هســت انجام وظیفه نمائیم و اگر نیســت به 
تحصیالت خودمان که طلبگی است برپدازیم. زیرا من قبل از این که مسئول باشم 
طلبه هستم و طلبه کار اصلی اش درس خواندن است. این ضرورت انقالب بود که 
این مســئولیت ها را به عهده گرفتم که نظر امام امت روحی فدا نیز همنی اســت و 
هنگامیکه ضرورت برطرف شود طالبی که االن مسئولیت دارند به حوزه های علمیه 
مراجعه خواهند کرد. لذا پیشنهاد شد که با حفظ سمت دادستانی انقالب شریاز را 
هم عهده دار شــوم و از آن جایی که عشــق به کار و فعالیت داشتم با جان و دل این 

مسئولیت را نیز پذیرفتم.۲
اما وی پس از کناره گریی ازمسئولیت، نه تنها به حوزه برنگشت، بلکه همچنان از خوان 

گسرتده نظام برخوردار است و به چپاول اموال عمومی مشغول. 

۱-روزنامه کیهان سه شنبه ۲ آذر ۱3۶۱ ص ۱3. 
۲-روزنامه کیهان سه شنبه ۲ آذر ۱3۶۱ ص ۱3. 



دانشجویانحقوق
شکنجهگراننظاموالیی

پس از وقوع انقالب فرهنگی و بسته شــدن دانشــگاه ها، بهشــتی به اتفاق عبدالکریم 
موســوی  اردبیلــی و  عبدالله جوادی آملی که جملگی اعضای شــورای عایل قضایی و 
حزب جمهوری اسالمی بودند، برای صد و چهل دانشجوی پسر و چهل دانشجوی دخرت 
رشــته های حقوق دانشــگاه های تهران و ملی، یک رشــته  کالس درس قضای اسالمی 

گذاشتند. 
در این کالس ها به دانشجویان بر اساس تحریر الوسیله ی خمینی مجازات های غریانسانی 
و قرون وسطایی حدود، قصاص، دیات، تدریس می شد. این کالس ها زمینه  ای شد برای 
تبدیل دانشجویان حقوق به شکنجه گر و جانی، در سیاه ترین روزهای تاریخ میهن مان در 

دهه ی ۶۰.  
پایه گــذاری شــعبه های دادســتانی اوین و گســرتش کار آن ها پس از شکســت حمله ی 
چماقداران به مراسم سخرنانی بنی صدر در چهارده اسفند ۱3۵۹در دانشگاه تهران صورت 
گرفت. تعدادی از عوامل این حمله توسط میلیشیای مجاهدین که بطور سازماندهی شده 
در این ســخرنانی حضور داشتند دستگری و کارت های شناسایی شان توسط بنی صدر به 

مردم نشان داده شد. 
بهشتی پس از این شکست متوجه ی محبوبیت روز افزون بنی صدر و مجاهدین در جامعه 
شد و از آن جایی که می دانست امکان رقابت با آن ها را ندارد، تصمیم به کودتا و یکسره 
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کردن کار بنی صدر و گروه های سیاسی گرفت. 
پس از چهارده اسفند ۱3۵۹بهشتی با حضور در کالس درس مزبور، از دانشجویان داو طلب  
خواســت برای تصدی مقام دادیاری)بازجویی و شــکنجه گری( خــود را به علی اصغر 
حجازی معاون علی قدوسی دادستان کل انقالب اسالمی معرفی کنند.۱ به این ترتیب در 
بهار ۱3۶۰این دانشجویان شعبه های بازجویی اوین را پایه گذاری کردند تا دستگاه قضایی 

آمادگی الزم را برای سرکوب نهایی که در چشم انداز بود داشته باشد. 
اگرچه در ابتدا الجوردی به آن ها که از پشت میز دانشگاه به اوین آمده بودند به دیده ی 
شــک و تردید می نگریست اما چیزی نگذشت که دست پروردگان بهشتی با نشان دادن 

درنده خویی و سبعیت الزم، اعتماد الجوردی را نیز کسب کردند. 

حشمتاللهسماواتی
در ســال۱33۸در همدان به دنیا آمد و پس از پایان 
تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه در ســال ۱3۵۸ 
وارد دانشگاه »شهید بهشتی« تهران شد و در رشته 

حقوق قضایی مشغول تحصیل شد. 

دادستانانقالباسالمیتریز
وی پس از انقالب فرهنگی و بســته شــدن دانشگاه ها به تربیز شــتافت و در دادستانی 
انقالب اســالمی این شهر دستیار سید حسنی موسوی تربیزی شــد. پس از آن که موسوی 
تربیزی از سوی خمینی به دادستانی کل انقالب اسالمی منصوب شد سماواتی جانشنی 

وی در دادسرای انقالب اسالمی تربیز شد. 
او که در سیاه ترین روزهای تاریخ میهن مان در تربیز به جنایت و سرکوب مردم مشغول بود 
پس از آن که خمینی در پاییز ۱3۶۱برای مهار تضاد های درونی نظام، پیام هشت ماده ای 
صادر کرد به میدان آمد و با هدف بسنت فضای اجتماعی شهر و سرکوب زنان در گفتگو 

با خربنگاران گفت: 
متأسفانه پس از فرمان روح  بخش امام افرادی سودجو و فرصت طلب عرض اندام 
نموده و سعی بر آن داشتند تا به هر نحو ممکن از این پیام روح بخش به نفع خودشان 
سوءاستفاده نمایند. لذا پس از مدتی که از فرمان امام گذشت، به کرات با تلفن و یا 
گزارشات کتبی و شفاهی که به ما می رسید اطالع پیدا کردیم که مسئله بی حجابی 
در این شهرستان شیوع پیدا کرده و منکرات از قبیل قماربازی و یا کارهای نکوهیده 

1-www.irna.ir/fa/News/83102910
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دیگر که در اسالم حرام 
شــمرده شــده شــروع 
گردیــده اســت. بنابــر 
ایــن مــا جهــت این که 
هشــداری به ایــن افراد 
فاســد و سوءاستفاده گر 
داده باشــیم، اقــدام بــه 
صدور اطالعیه نمودیم.۱

وی ضمــن تهدید مردم به اســتفاده از 
قدرت دادسرا، هشدار داد که از »امت حزب الله« نیز در این زمینه استفاده خواهد  کرد: 

لزوم ما می توانیم مردم را از باب امر به معروف و نهی از منکر تهییج بکنیم تا در این 
خصوص با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند.۲

نظــام والیی در طول چهار دهه ی گذشــته مشــغول »تهییج« عناصر خود بوده اســت. 
هنــوز فراموش نکرده ایم چگونه عناصر »تهییج « شــده ی نظام در اصفهان به تحریک 
سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان به روی دخرتان جوان اسید پاشیدند و کلیه 
جناح های نظام والیی در هماهنگی با یکدیگر این جنایت بزرگ را پرده پوشی کردند و 
با مختومه کردن پرونده در تابستان ۱3۹۷، عامالن آن را در کنف حمایت خود قرار دادند. 
دادستان انقالب اسالمی تربیز در این گفتگو در رابطه با سرکوب اعضای »گروهک های 

ضد انقالب« در منطقه گفت:  
گروهک های ضد انقالب آخرین نفس های خود را می کشند و با برنامه های ضربتی 
که در سرتاسر کشور صورت گرفته، یا اقدام به فرار می کنند و یا این که در النه های 
امــن تیمی می خزند. ضمنــاً در این رابطه اخریاً دســتگریی هایی صورت گرفته که 

ان شاءالله در زمان مقتضی گزارش آن را به اطالع مردم خواهیم رساند. 
وی در مورد نحوه ی مقابله با »گروهک« های غریمحارب می گوید: 

وضع سیاسی منطقه کامالً  مطلوب است. البته یک سری جریاناتی هست که از سوی 
بعضی از گروهک های غریمحارب صورت می گرید و ما هم در صدد هســتیم تا به 

نحو ممکن آن ها را در وهله ی اول ارشاد و اگر نپذیرفتند مبارزه بکنیم. 
»گروهک های غریمحارب« در فرهنگ نظام والیی، به جریان هایی همچون جبهه  
ملی، نهضت آزادی، هواداران آیت الله شریعتمداری در استان آذربایجان شرقی و... 

۱-روزنامه اطالعات، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱3۶۲، ص .۹
۲-پیشنی.
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اطالق می شود.  
او همچننی نگاه »حقوقی« خود در مورد جرایم عمومی را به شکل زیر بیان کرد: 

متأسفانه پس از تعطیل شدن دادگاه ویژه امور صنفی که زیر نظر دادسرای انقالب 
کار می کرد، مشاهده شد که گرانفروشی و احتکار به شدیدترین وجهی خودنمایی 
کرده و هشدار داده اند، ما هم در این جا به آن ها هشداری می دهیم تا محتکرین بدانند 
همانطوری که پیامرب اکرم فرموده اند که محتکر ملعون اســت، ملعون است، ملعون 
است، این لعنت های پیغمرب دامن این ها را خواهد گرفت و غضب خداوندی آن ها 
را فرا می گرید و مردم نیز به این صورت ساکت نخواهند نشست و مطمئن باشند که 

یک روز دست قدرت الهی بر فرق آن ها کوبیده می شود.
 با توجه  به جو دهه ی شصت و سرکوب شدید و بریحمانه، معلوم است استفاده از ادبیات 
»غضب خداوندی« و »دســت قدرت الهی« که هشدار داده می شود »بر فرق آن هایی 

کوبیده می شود« که »ملعون« اند ناظر بر چه اعمایل است. 
او همچننی درخواســت می کند تا دادگاه ویژه امور صنفی را دوباره زیر نظر ارگانی قرار 

دهند که اساس آن بر اساس قانون اساسی نظام والیی غریقانونی بود. 
ما امیدمان بر این است با توجه به این که در زمینه فوق دادسراهای انقالب تجاربی 
را کســب کرده اند، شورای محرتم عایل قضایی و همچننی مجلس شورای اسالمی 
مجــددًا  رســیدگی به ایــن امور را در صالحیت دادســرای انقالب قــرار بدهند تا 

ان شاءالله بتوانیم تا جایی که از دستمان برمی آید با این مسئله مبارزه بکنیم. 
به یکی از اطالعیه های »دادسرای تربیز« در مورد »جلوگریی از منکرات و مبارزه با آن« 

در دوران ریاست سماواتی توجه کنید: 
به متخلفنی و مرتکبنی جرایم منافی عفت اخطار می شود خودشان را با قواننی عالیه 
اســالم وفق داده و از اعمال خالف شــرع جداً اجتناب نمایند واال طبق موازین 
اســالمی شــدیداً مجازات خواهند شــد. ضمناً به کلیه ضابطنی دادگسرتی ابالغ 
می شــود که مرتکبنی جرایم ذیل را دستگری و مستقیماً به شعبات کیفری یک و دو 

معرفی نمایند.
ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم. ۱
قماربازی. ۲
 پخش نوارهای مبتذل موسیقی. 3
پخش فیلم های غریاسالمی و عکس های خالف عفت. ۴
بی حجابی و عدم رعایت پوشش  اسالمی در معابر و اماکن. ۵
 استفاده و خرید و فروش مشروبات الکی. . ۶
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ضمناً به رانندگان مسافرکش اخطار می شود که از تاریخ صدور این اطالعیه در نصب آیینه 
طبق مقررات راهنمایی عمل نموده و از نگهداری نوارهای مبتذل، نصب عکس های 
زننده خودداری بکنند واال ضابطنی دادگسرتی موظفند آنان را دستگری و به دادگاه های 
کیفری معرفی نمایند. به بوتیک ها نیز اخطار می شود که از نصب عکس های زننده 
در روی لباس هــای زنانه و از قــراردادن آن ها در مناظر عمومی خودداری نمایند.۱

ادامهتحصیالتدرایران
وانگلیس

وی پس از بازگشایی دانشگاه ها 
و با استفاده از رانت اسالمی به 
دانشگاه شهید بهشتی بازگشت 
و پس از اخذ لیسانس در همان 
دانشــگاه در رشــته ی حقــوق 

خصوصــی فوق لیســانس گرفــت و در 
خم رنگرزی نظام والیی تبدیل به »حقوقدان« و 

»استاد دانشگاه« شد و سردبریی نشریات حقوقی را به عهده گرفت. وی سپس با استفاده 
از رانت والیی و بورســیه به انگلستان دیار معهود حضرات شتافت و در رشته ی حقوق 
تجارت بنی الملل دانشگاه »هال« فوق لیسانس گرفت و در دانشگاه بریمنگام در رشته ی 

حقوق شرکت ها تحصیالتش را ادامه داد.
سماواتی مانند دیگر قضات و دادستان های انقالب اسالمی و سرکوب گران دهه ی شصت 
با اســتفاده از رانت اســالمی به وکالت که شغل پردرآمدی برای امثال اوست روی آورد. 

مشاورهیحقوقیوتدریسدردانشگاه
حشــمت الله سماواتی که به پرونده ی سیاه خود در دهه ی خوننی شصت واقف است با 
پرده پوشی بر آن چه انجام داده در سوابق خود از »فعالیت در قوه قضاییه جمهوری اسالمی 
ایران در سمت قاضی به مدت پانزده سال« می گوید و حرفی از دادستانی انقالب اسالمی 

تربیز در دهه  ی شصت و افتخاراتی که رقم زده نمی زند. 
وی با توجه به نفوذی که در دســتگاه قضایی و دولتی پس از ســال ها کار قضایی دارد، 
مشاور حقوقی برخی از سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی در ایران و شرکت های 

۱-روزنامه اطالعات سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱3۶۲. 
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تجاری در خارج از کشور بوده۱و از این راه درآمد کالنی به جیب می زند. 
ســماواتی همچننی رابط کمیته حقوقی شــورای بازرگانی ایرانیان دبی در هیأت مدیره، 
است.۲ بعید می دانم همکاران سماواتی از سوابق جنایتکارانه ی وی مطلع باشند. او یکی 
از وکالی مورد اعتماد دستگاه قضایی است که می تواند در دادگاه های امنیتی و سیاسی 

وکالت کنند.                              
در کنــار فعالیت های حقوقی، وی به تدریس در دانشــگاه ها پرداخته و در کارنامه خود  
معاونت پژوهشــی دانشکده علوم قضایی و ســردبریی »مجله دیدگاه های حقوقی« در 
سال  های ۱3۷۵و ۱3۷۶را دارد. این فصلنامه از بهار سال ۱3۷۵تا ۹۰ با نام  »دیدگاه های 
حقوقی« توسط دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چاپ و منتشر، و پس از آن تا این 
زمان با نام »فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی«، ادامه فعالیت می دهد. سماواتی سپس 
جای خود را به ســیامک ره پیک داد که در حال حاضر عضو حقوقدان شورای نگهبان 
است. وی در دوران ریاست سیامک ره پیک در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 

مدت ها معاونت پژوهشی وی را به عهده داشت. 

محمدحسنصادقیمقدم
محمد حســن صادقی مقــدم در ســال ۱33۷در یک 
خانواده  ی پرجمعیت مذهبــی در جهرم به دنیا آمد. 
نســب وی به طایفه ی نقدعلی از ایل عرب خمســه 
می رســد. وی دارای پنــج خواهر و دو برادر اســت. 
تحصیالت ابتدایی و متوســطه ی خــود را در جهرم 

دنبال کرد. وی در سال ۱3۵۵در رشته ی فیزیک دانشگاه شریاز پذیرفته شد و سال بعد در 
دانشکده حقوق دانشگاه ملی ادامه تحصیل داد. وی پس از پریوزی انقالب از بنیانگذاران 

جهادسازندگی جهرم و عضو  هیأت های پاکسازی ادارات در استان فارس بود. 

ازمهاجمانمراسمچهاردهاسفند۱۳۵۹
صادقی مقدم یکی از صد و هشتاد دانشجویی بود که پس از انقالب فرهنگی در کالس های 

درس بهشتی و دیگر مسئوالن دستگاه قضایی شرکت داشت. 
وی در زمره ی مهاجمانی بود که به ســخرنانی بنی صدر ریاست جمهوری اسالمی حمله 
کردنــد. او که می بایســتی به عنــوان یک حقوقــدان از قانون تبعیت می کــرد، اعرتاف 

1-h-samavati.blogfa.com
2-ibc.ae/enewsletter/issue-024.htm
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می کند که همراه با چماقداران بســیج شــده از سوی نهادهای قدرت، با شعار »مرگ بر 
بنی صدر« به مراسم بزرگداشت دکرت مصدق در چهارده اسفند ۱3۵۹ در دانشگاه تهران 
حمله کردند.۱ حمله کنندگان به مراسم، توسط مردم دستگری شده و تحویل گارد ریاست 
جمهوری می شــدند. بنی صدر از پشــت تریبون، کارت شناســایی آن ها را به مردم نشان 
می داد. مهاجمان، نریوهای بســیج و ســپاه و دادستانی و دیگر ارگان های نظام اسالمی 
بودند که در غالب امت حزب الله به مراســم و ســخرنانی ریاســت جمهوری حمله کرده 

بودند. 
صادقی مقدم همچننی شرح می دهد که پس از واقعه ی چهارده اسفند، بهشتی به کالس 
درس آمده و اعالم می کند که از میان دانشجویان، تعدادی بازجو می  خواهد که به محاکم 
اوین کمک کنند. بهشتی از وی می خواهد افراد داوطلب را نزد اصغر مریححازی معاون 
قدوسی دادستان کل انقالب بربد. این دانشجویان هسته  های اولیه بازجویان و شکنجه گران 
دادسرای اوین را تشکیل دادند. او چند ماه بعد که شکنجه و سرکوب باال گرفت، به آن ها 
ملحق شد. نکته شایان توجه آن که این »حقوقدانان«  می پذیرند زیر دست یک کاسب 

بازار که سواد درست و حسابی نداشت به فعالیت »حقوقی« برپدازند.۲
صادقی مقدم که زیر نظر الجوردی و محمدی گیالنی مشغول جنایت بود در مورد دقت 

نظر صورت گرفته در بررسی پرونده های قضایی دهه ی ۶۰ می گوید:  
آن موقــع مرحــوم شــهید الجــوردی دادســتان انقالب تهــران بودنــد و آیت الله 
محمدی گیالنی مجتهد جامع الشرایط و معروف بود که اگر آیت الله محمدی گیالنی 
به قم می رفت جزو مراجع می شــد حاکم شــرع بود با دقت نظر و رعایت مســایل 
شرعی امور را پیش می بردند و پای انقالب ایستادند. این که در بررسی ها بی دقتی 
وجود داشته است قابل قبول نیست. دانشجویانی که عرض کردم از دانشگاه ها به 
قوه قضاییه و دادگاه های انقالب رفتند هم همانطور با دقت عمل می کردند و دادگاه 
انقالب محل دفاع از انقالب شــده بود. در واقع بعد از ماجرای چهارده اســفند 
منافقنی اقدامات رادیکال خود را شــروع کرده بودند که به حوادث ســی خرداد و 
جنگ های مسلحانه در تهران که یک جنگ تمام عیار بود ختم شد. در این ماجرا از 
یک طرف سپاه پاسداران و کمیته های انقالب در صحنه حضور داشتند و از طرف 
دیگر محاکم انقالب و دادگاه های انقالب و دادسراهای انقالب بود که توانستند 
بساط منافقنی را جمع کنند. این در حایل بود که بر خالف ادعای دشمنان و مخالفنی 

نظام، آینی دادرسی به صورت دقیق رعایت می شد.3

1-www.irna.ir/fa/News/83102910
۲-پیشنی
3-پیشنی
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وی در مورد الجوردی می گوید: 
... شــهید الجوردی جزء آن کســانی بود که اصاًل فشــارناپذیر بود، یعنی یک کوه 
اســتواری بود در مقابل کســانی که می خواســتند اعمال نظر کننــد. در پرونده های 
مربوط به گروهک ها و درگریی های آن زمان وجود داشــت خیلی ها می خواســتند 
اعمال نظر کنند  که شهید الجوردی محکم ایستاد و اجازه اعمال نظر و فشار را نداد. 
در کارهای قضایی فشارها یک امر طبیعی است. وظیفه قضات و مسئوالن قضایی 
ایستادگی در مقابل این فشارهاست. هرچند بعدها مطرح کردند که آینی دادرسی در 

اول انقالب خیلی دقیق رعایت نمی شد که این هم کذب محض است.۱

تحصیالتحقوقیصادقیمقدم
صادقی مقدم در سال ۱3۶۴ در حایل که بازجو و شکنجه گر بود لیسانس گرفت و در رشته ی 
حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس ثبت نام کرد و در سال ۱3۶۷فارغ التحصیل شد. 
موضوع پایان نامه وی »حق مؤلف در ایران و کنوانسیون های بنی المللی« است که برپایه ی 
فتوای خمینی در تحریرا لوســیله که یکسره حقوق طبع، نشر و کپی رایت را نفی می کند  

نگاشته شده است. 
وی در همان دانشگاه تربیت مدرس به تحصیل دکرتا پرداخت و در سال ۱3۷3فارغ التحصیل 
شــد و با آن که به علت تحصیل مجانی در دانشــگاه تربیت مدرس و اســتفاده از رانت 
اسالمی تعهد محضری داده بود هرکجا که وزارت علوم تعینی کرد مشغول تدریش شود از 
رفنت به دانشگاه شریاز خودداری کرد و با توجه به نفوذ و ارتباطاتی که داشت به وزارت 

علوم در تهران منتقل شد. 

همکاریبارئیسی
دردادستانیانقالبوبازرسیکلکشور

صادقی مقدم که بنی سال های ۱3۶۴ تا ۶۶ در دادستانی انقالب اسالمی مرکز تحت نظر 
رئیسی که معاونت »گروهکی« دادستان انقالب اسالمی مرکز را به عهده داشت مشغول 
فعالیت بود، بنی سال های ۱3۸۰ تا ۸3 قائم مقام و جانشنی سید ابراهیم رئیسی در سازمان 

بازرسی کل کشور بود. 
در انتخابات ریاســت جمهوری نیز به علت شــناختی که رئیسی از صادقی مقدم داشت 
از وی بــرای همکاری دعوت کرد اما از آن جایی که صادقی مقدم مســئولیت نظارت بر 

انتخابات استان تهران را از سوی شورای نگهبان داشت نتوانست با وی همکاری کند. 

1-www.irna.ir/fa/News/83102910
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آچارفرانسهفرهادرهر
سابقه ی آشنایی فرهاد رهرب و صادقی مقدم به دوران همکاری این دو در سازمان بازرسی 
کل کشــور بر می گشت. رهرب، معاونت اقتصادی وزارت اطالعات را به عهده داشت و 
صادقی مقدم نیز ســابقه ی امنیتی و بازجویی و شــکنجه گری داشت. رئیسی در دورانی 
که ریاست سازمان بازرسی کل کشور را به عهده داشت بسیاری از    کسانی را  که سابقه ی 

امنیتی و اطالعاتی و شکنجه گری داشتند با خود به سازمان بازرسی برد. 
صادقی مقــدم به علت نزدیکی با فرهاد رهرب رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در دولت 
احمدی نژاد از سال ۱3۸۴ تا ۸۷ به سازمان برنامه و بودجه و معاونت فرهنگی آن منتقل 
شــد. بودجه وزارت ارشاد اسالمی، تربیت بدنی، سازمان جوانان، صدا و سیما، مریاث 
فرهنگی و کلیه دستگاه های فرهنگی کشور در آن جا تعینی می شد. در واقع بودجه ی کشور 
با حضور فرهاد رهرب در رأس سازمان برنامه و بودجه با نگاه امنیتی به نهادها و سازمان ها 

و طرح های عمرانی و... تخصیص می یافت. 
صادقی مقدم  تخصیص بودجه به نهاد هایی را زیر نظر داشت که با جوانان سروکار داشت.

با انتصاب فرهاد رهرب به ریاست دانشگاه تهران، صادقی مقدم که به او سنجاق شده بود 
نیز مشاور وی شد. میزان نفرت از فرهاد رهرب و تیم اش در میان دانشجویان آن چنان باال 
بود که وقتی سال ۱3۹۲رهرب از ریاست دانشگاه برکنار شد هم اعضای بسیج دانشجویی 
و هم انجمن اسالمی دانشگاه شریینی می دادند. دانشجویان معمویل و ضدرژیم که دیگر 

جای خود داشتند. 
همکاری این دو در دانشگاه آزاد نیز ادامه یافت و رهرب با صدور حکمی، صادقی مقدم را 
به سمت مشاور رئیس و مدیرکل دفرت انتصابات دانشگاه منصوب کرد. در مدت یک سال، 
این دو به منظور »هاشمی زدایی«  ریاست دانشگاه های بیست و پنج استان را تغیری دادند.۱

این دو که خود را »اصولگرا« معرفی می کردند به منظور پاکسازی اساتید وابسته به جناح 
مقابل با این بهانه که اساتید نیمه وقت نمی توانند در دانشگاه آزاد به تدریس مشغول شوند 
به اخراج و بازنشسته کردن اساتید دست زدند. بیست و یک نفر از اساتید به نام از جمله 

دکرت کاتوزیان و باستانی نیز جزو بازنشستگان بودند.

حضوردرشوراینگهبان
در دیماه ۱3۹۲محمدحسن صادقی مقدم با حکم  شیخ احمد جنتی، به عنوان مشاور عایل 
دبری شــورای نگهبان در امور حقوقی و سیاســی منصوب شد.۲در مردادماه ۱3۹۷صادق 

1-www.irna.ir/fa/News/83102912
2-www.isna.ir/news/92101709820
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الریجانی وی را به همراه »ســیامک ره پیک« معاون اجرایی و امور انتخابات شورای 
نگهبان  و »احمد بیگی حبیب آبادی« از همراهان سعید مرتضوی و مشاور پیشنی رئیس قوه 
قضاییه را به عنوان سه گزینه پیشنهادی حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسالمی 

معرفی کرد.۱اما وی انصراف داد. 
وی در مورد روزهای خوبش در شورای نگهبان که در همکاری با جنتی گذشته می گوید: 

یکی از روزهای خوب ما همان روزی اســت که به شــورای نگهبان می رویم و با 
ایشان محشور هستیم و عمدتاً نماز جماعت برسیم پشت سر ایشان می خوانیم چون 
ایشان جزو سرمایه های این نظام هستند و معروف هستند به ابوذر انقالب اسالمی... 
ببینید خود آیت الله جنتی نود سال سن دارند ویل با حافظه فوق العاده ای که ایشان 
دارد روی قواننی تسلط کافی و وافی دارند. آیت الله جنتی ماشالله تمام نوافل شان را 
ایستاده می خوانند... آیت الله جنتی انسانی است که توانایی جسمی و حافظه ایشان 

و تسلط به کارشان نظری ندارند.۲
حمایت بی چون و چرای او از احمد جنتی باعث شد که یک سال بعد با فشار شورای 
نگهبان و جنتی، سید ابراهیم رئیسی از معرفی حقوقدانانی که مورد عالقه جنتی نبودند 
خودداری کرده و صادقی مقدم را به عنوان گزینه ی پیشنهادی برای عضویت در شورای 
نگهبان به مجلس شورای اسالمی معرفی کند. به این ترتیب صادقی مقدم با دوپینگ وارد 
شورای نگهبان شد. صادقی مقدم در شورای نگهبان نزدیک ترین فرد به سید ابراهیم رئیسی 

از یک سو و شیخ احمد جنتی از سوی دیگر است. 
کسی که چماقدار بوده و با افتخار از حمله به سخرنانی اولنی ریاست جمهوری اسالمی 
سخن می گوید و جزو پایه گذاران شعبه های بازجویی اوین »کشتارگاه انسانی« دهه ی ۶۰ 
بوده، و یکی از تحقیقات گرانبارش »اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی 
ایران« و نه »اســالم« اســت؛ امروز استاد با ســابقه ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

دانشگاه تهران3و عضو حقوقدان شورای نگهبان است. 

معاونوقائممقامالجوردی
عضوکانونوکالیمرکز

سیدایوب عبداللهی معاون قضایی دادستانی انقالب اسالمی در سیاه ترین روزهای تاریخ 
کشورمان در دهه ی ۶۰خورشیدی است. 

1-www.irna.ir/fa/News/82986642
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ازبازجوییوشکنجهگری
تاقائممقامیسازمانزندانها

او در ســال ۱3۶۸پــس از آن کــه الجــوردی به 
ریاست سازمان  زندان ها رسید، قائم مقام وی در 
این ســازمان شــد. ارتباط نزدیک این دو تا قتل 
الجــوردی در اول شــهریور ۱3۷۷در بازار تهران 

ادامه یافت. 
او که ابتدا دادیار شعبه ۹اوین بود می گوید: 

در آن زمــان بیش تــر پرونده های طواغیت و ســران رژیم ســابق مطرح بــود. آقای 
الجوردی یک ترتیبی به دادستانی می دهند و معاون اجرایی و مایل اداری انتخاب 
می کنند، معاون قضایی در امور اقتصادی مطرح می کنند و حســابرس هایی برای 
رسیدگی به اموال باقی مانده از سران طاغوت تعینی می کنند. خوب سران رژیم قبل 
اموایل را که توانسته بودند تبدیل به پول و طال کنند با خود برده بودند و اموایل که 
باقی مانده بود که توســط آن شــعبات که شامل ُنه شعبه بود و بنده هم دادیار شعبه 
۹بودم رسیدگی شد و حکم الزم توسط آیت الله گیالنی، آیت الله ]علی[ مبشری و 

سایرین صادر می شد.۱

بیاحرتامیبهقانون،زیرپاگذاشنتصالحیتمحلیومحدودهقضایی
از آن جایــی که او همچون الجوردی هیــچ احرتامی برای قانون و صالحیت و محدوده 

قضایی قائل نبود در مورد اقدامات غریقانونی الجوردی می گوید: 
شــهید الجوردی خودش را ســرباز انقالب می دانست و صالحیت محلی در کار 
برایش معنا نداشــت وقتی با موضوعی مواجه می شــد که ممکن بود ضربه ای ولو 
ناچیز به نظام جمهوری اســالمی وارد کند خود مســتقیم ورود می کرد. در جریان 
حــوادث شــریاز و غائله جنگل و عملیات چریک خلق آمــل، بنا بر اطالعاتی که 
رســیده بود اقدامات ضدانقالبی و حمالت تشکیالت منافقان در آمل روی داده 
بود و اقدامات فرد یاغی ساکن غارها در شریاز گاه و بیگاه برای مردم ناامنی ایجاد 
می کرد. لذا در این موارد شهید الجوردی بدون اجازه گرفنت از دادستانی شهرستان 
محل حادثه ضمن هماهنگی و اجازه مستقیم از شهید بهشتی یا شورای عایل قضایی 
به عنوان مقام باالتر اقدام می کرد تا از لو رفنت اطالعات جلوگریی شــده و انجام 
درست و موفقیت آمیز عملیات ها صورت پذیرد لیکن خود شخصاً قبول مسئولیت 

1-www.mizanonline.com/fa/news/565337/
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کــرده و برای فرماندهی عملیات ها شــخصاً اقدام نمــوده و با تیم گروه ضربت در 
حوزه قضایی مربوطه حاضر شده و در هماهنگی با مسئوالن مورد وثوق محلی که 
نتوانسته بودند کاری انجام دهند با تدارکات کامل و برنامه دقیق ورود پیدا کرده و 
عمل می نمود و همه دیدیم اقدامات موفقیت آمیزشان در مقابله با جریان دادگاه غائله 
جنگل را که از صدا و سیما گزارش شد و به دام افتادن فرد یاغی را که در شریاز از 
دل غارها بریون کشیده شده و به هالکت رسید تا امنیت و آرامش به مردم برگردد.۱

در دوران بهشتی هیچ یک از این اتفاقات به وقوع  نپیوست و در دوران بعد از سی خرداد 
نیز الجوردی یکه تاز بود و به کسی جوابگو نبود. 

تالشبرایجلوگرییازبرکناریالجوردی
او همــراه با دیگــر نزدیکان الجوردی از جملــه دادیاران و شــکنجه گران و قضات که 
می ترسیدند پس از برکناری او جنایات شان رو شود و چه بسا مورد پیگرد قرارگریند همه ی 
تــالش  خــود را به کار بردند تا از برکناری الجــوردی جلوگریی کنند. آن ها پس از آن که 
تالش هایشان برای دیدار با خمینی با شکست مواجه شد تصمیم به استعفای دستجمعی 

گرفتند تا دستگاه قضایی را تحت فشار قرار داده و با بحران امنیتی مواجه کنند.  
عبداللهی در مورد درخواست الجوردی می گوید:

شهید الجوردی زنگ زد به من و گفت که نزد ایشان بروم. من رفتم و ایشان به من 
گفت که قضیه از این قرار است و این ها می خواهند دستجمعی استعفا کنند. به هیچ 
وجه این اقدام به صالح نیست، چون االن اوج مبارزه است و اگر ما مبارزه را قطع 
کنیم و منافقنی را به حال خودشان بگذاریم ضربات شدیدتری خواهند زد. بنابراین 
دوســتان، چون از شــما حرف شنوی دارند شما به میان آن ها برو و دوستان را قانع 
کن که استعفای دستجمعی هم برای من بد است و امام ناراحت می شوند -من که 
می دانم برکناری من نظر امام نیست- و برای روند انقالب یک نکته منفی است. 
ما جلساتی را با دادیار ها گذاشتیم و آخرش من توانستم دوستان را قانع کنم که استعفا 
ندهند گفتم یک نفر از ما در جلسه تودیع و معارفه صحبت های دادیار ها و قضات 
و حکام شــرع را بگوید و حرف دل جمع را بگوید و بر این اســاس قرعه فال را 
به نام من بیچاره زدند. من یک مقدار فکر کردم دیدم به صالح نیســت، چون من 
قاضی دادگسرتی بودم و به دادگاه انقالب مأمور و بازپرس بودم. من در اختالفات 
اقتصــادی بــنی آقای الجوردی و آقــای اردبیلی دائم در تردد بودم. نمی خواســتم 
سخرنانی کنم، اما دوستان که اصرار کردند گفتم بگذارید استخاره کنم. استخاره که 

1-www.shoma-weekly.ir/fa/news/28292
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کردم خیلی خوب آمد و من قبول کردم که صحبت کنم. آقای صانعی آمدند و مراسم 
تودیع و معارفه برگزار شد و آقای الجوردی را برداشتند و آقای رازینی را دادستان 

کردند. بنده آن روز سخرنانی مختصری داشتم.۱
الجوردی خود پشــت استعفای دستجمعی جانیان بود اما می ترسید با خشم خمینی به 
علت تمرد روبرو شــود. او می خواســت برای خود شــاهد جور کند تا بعد ادعا کند همه 
تالش اش را به خرج داده که مانع استعفا شود اما موفق نشده است. او می توانست شخصًا 
خواسته اش را با کسانی که می خواستند استعفا دهند در میان بگذارد. آیا آن ها از عبداللهی 

بیش تر از خودش حرف شنویی داشتند؟

شعارعلیهآیتاللهصانعیوهراسالجوردیازپیامدهایآن
با این حال هنگامی که آیت الله صانعی در مراسم تودیع الجوردی در اوین حضور پیدا کرد 
به تحریک وی، اطرافیانش شعار مرگ بر سازشکار سر دادند که موجب عصبانیت شدید 

آیت الله صانعی شد و وی با کوبیدن عمامه بر زمنی، اوین را ترک کرد. 
الجــوردی که در مقابل عمل انجام شــده قرار گرفته بــود و از میزان نزدیکی خمینی با 
صانعی مطلع بود از ترس خشم خمینی بخش زیادی از سخنانش را که قرار بود در مراسم 
تودیع بر زبان بیاورد درز گرفت و از بیانش خودداری کرد. با این حال سخنانی که بر زبان 
راند و ادبیاتی که به کار گرفت به اندازه کافی گویاســت تا نشــان دهد او چه ویژگی هایی 

داشته و نزدیکانش از جمله عبداللهی دارای چه دیدگاهی هستند. الجوردی می گوید: 
اختالفات ما البد خب می دانید اختالف ما هم اش همنی است. ما می گوییم آقا! 
گروهک ها دانشــگاه نباید بروند! این حزب الله که نمرده حزب الله برود دانشگاه. 
گروهک ها در دوائر دولتی ما نباید بروند، حزب الله برود. ... شما ببینید خیلی خب 
کمونیست ها نروند در دوائر دولتی، دانشگاه هم نروند چون نه فکرش با شما موافق 
اســت نه عملش با شما موافق اســت... دعوای ما این است که ما می گوییم آقا ما 
نمی توانیم تا زمانی که من دادستان هستم موافقت بکنم این آقای سگ منافق، سگ 
کمونیست برود دانشگاه! نمی توانم موافقت کنم برود در یکی از دوائر دولتی. من 
اعتقادم این اســت. هنوز هم که هنوزه، همــنی االن هم، همنی امروزه ام که بیاورند، 
همنی آخرین لحظات، بزنیدش بزنید که از نظر ما تالفی است. خب همه تان می دانید 

دیگر اینجوری روال مان این ها را می بینیم. 
... ببینید برادران! اجازه بفرمائید خدمت تان عرض کنم. ببینید برادران، واقعیت قضیه 
این است که خب من یک نوع طرز تفکری داشتم خاص خودم و شاید از این طرز 

1-www.mizanonline.com/fa/news/565337/
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تفکــر خیلــی از برادرهایم رنج بردند که می دانم هم رنج می برند. من معمواًل یک 
آدمی هستم مثل این چوب های خشک می مانم، نمی دانم یک جوری، این جوری ام 
دیگر! تحت تأثری قرار نمی گریم. شاید یک سری آن حاالت طبیعی آدم های معمویل 
را من از دست داده باشم. من اگر مثالً فالنی زنگ می زد برای توصیه راجع به یک 
پرونده، خب شــما واکنش های من را خوب می دیدید که چه جوری واکنش دارم، 
پرخاش می کردم. االن یک کسی زنگ زد، پدر خانمم۱ زنگ زد که فالنی باباش 
مریض است، من آن چنان از کوره در رفتم که نزدیک بود با این که خوب می دانید 
پدر خانم انسان جای پدر آدم است دیگر و من هم به او بسیار عالقه مندم اما همنی 
قدر که زنگ زد گفت فالنی باباش مریضه یک فکری..، اصاًل نگذاشتم دیگر دنبال 
حرفش را بگرید. آن چنان پرخاش کردم که بیچاره ترســید گوشــی را گذاشت زمنی؛ 
یعنی حال من اینجوری است و این ها هم به طور طبیعی این جور نیست که نخواهند 
با ضدانقالب مبارزه بشود. می آیند یک مقداری آن جور که سیاست ما هست عمل 
بشود و منم خب چون گفته بودم که آن سیاستی که شما می گویید من قبول ندارم. 
به این دلیل درگری بودیم واال برادران مان سخت عالقمندند به این مسئله که مبارزه 

بکنند با گروهک ها، منتهی با شیوه ای که خودشان می گویند.۲

دروغگوییدرموردهیأترسیدگی
بهطرحادعایشکنجهوآیتاللهمنتظری

عبداللهی به عنوان یکی از نزدیک ترین یاران الجوردی از ویژگی اصلی او که دروغگویی 
است بهره می برد. وی در مورد تشکیل »هیأت رسیدگی به وضعیت منافقنی در زندان ها و 

طرح ادعای شکنجه  آن ها« می گوید: 
به نظر من این مسئله سه یا چهار علت داشت. علت اول آن تشکیالتی بودن و شیطنت 
منافقنی بود. این ها با تشکیالتی که داشتند جّو عجیبی را ایجاد می کردند به نحوی 
که هر دروغی را به منصه ظهور برسانند و به کرسی بنشانند و به خورد مردم بدهند.

دلیل دوم وجود دفرت آقای منتظری بود که کاماًل مقلد و مطیع منافقنی بودند. مسئله 
سوم عالوه بر دفرت آقای منتظری، همان طور که حضرت امام فرمودند ساده لوحی و 
ساده اندیشی ایشان بود. خوب آقای منتظری که من چند جلسه خدمت ایشان بودم 
واقعاً انســانی ساده و صاف و زالل و شفاف بودند و این سادگی در بعضی جا ها 

آفت است و به ضرر خود شخص و نظام و انقالب بود.3

۱-مجتبی گل گل، مدتی مسئولیت کارگاه اوین را به عهده داشت. 
2-www.rajanews.com/news/148540
3-www.mizanonline.com/fa/news/565337/
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موضوع شکنجه در زندان ها از سوی بنی صدر ریاست جمهوری مطرح شد و به خاطر آن 
خمینی تحت فشار قرار گرفت و با فریبکاری هیأت بررسی »شایعه« شکنجه را تشکیل 
داد که از نام آن، نتیجه ی آن پیشاپیش معلوم بود. در دوران یادشده آیت الله منتظری مطلقًا 
نه در رابطه با شکنجه در زندان ها صحبتی کرده بود و نه ارتباطی با این موضوع داشت. 
معاون الجوردی که همچون خود  او کینه ی عجیبی نسبت به آیت الله منتظری دارد می گوید: 

برای نمونه یک خانمی بود به نام نوشــنی نفیســی این خانم عضو مرکزیت پیکار 
بود. خوب پیکار یکی از  گروه هایی بود که از  گروه های مارکسیست و چریک های 
فدایی خلق منشــعب شــده بود و مشی مسلحانه بسیار تندی هم داشت و چند نفر 
را هم ترور کرده بودند. ایشان دخرت آقای ابوتراب نفیسی پزشک مخصوص آقای 
منتظــری بــود. بار ها و بار ها چه دفرت آقای منتظری و چه شــخص آقای منتظری و 
چه شــورای عایل قضایی خصوصاً آقای موســوی اردبیلی در مورد این فرد توصیه 
می کردند  که باید این فرد را آزاد  کنید. به صراحت به صورت تماس یا حضوری که 

افرادی را می فرستادند که باید این شخص را آزاد کنید.۱
این قاضی دادگسرتی نظام اسالمی حتی نمی داند که سازمان پیکار از چریک های فدایی 
جدا نشده است و بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین بوده است. در مرکزیت هیچ گروه 

مارکسیستی و از جمله پیکار، فردی به نام نوشنی نفیسی عضویت نداشته است. 
او یک عضو ساده و یا هوادار گروه های چپ بوده است. نه سازمان پیکار و نه هیچ یک 
از گروه های مارکسیستی کسی را »ترور« نکرده بودند که او چند نفر را »ترور« کرده باشد. 
اما روایت آیت الله منتظری: »در اصفهان دکرتی بود به نام آقای نفیســی، روزی آمد قم 
منزل ما و می گفت: دخرت مرا که آبسنت است دستگری کرده و حکم اعدامش آمده است من 
می خواهم بگویم در قرآن صد و سیزده سوره با بسم الله  الرحمن  الرحیم شروع شده و سوره 
توبه هم که بسم الله ندارد نگفته است: بسم الله المنتقم! پس شما باید رأفت داشته باشید. 
من پیغام آقای دکرت نفیسی را به مرحوم امام دادم. اتفاقاً امام دستور آزادی دخرت دکرت را 
داده بود. زمانی که امام خمینی به اصفهان رفته و مریض شده بود همنی دکرت نفیسی امام 

را معالجه کرده بود.«۲ 
آیت الله صانعی در همنی رابطه می گوید:

دکرتی متخصص قلب در اصفهان بود به نام آقای نفیســی که انســان متدینی بود. 
نمی دانــم هنــوز زنده اســت یا نه. داماد، دخرت و پســرش جزء ســازمان مجاهدین 
خلــق بودند... نوبت به اعدام دخرت دکرت نفیســی رســیده بود کــه در زندان و جزو 

1-www.mizanonline.com/fa/news/565337/
۲-فراز و فرود نفس، مجتبی لطفی، ص3۱3؛ شرح نهج البالغه آیت الله منتظری، ج۶، ص ۷۴۶. 
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مجاهدین خلق بود و بر مواضع خودش مانده بود. مرحوم آیت الله منتظری به امام 
)ره( پیغام داده بود که کاری بکنید این دخرت اعدام نشود؛ دیگران که اعدام شدند 
و کار از  کار گذشته ویل جلوی اعدام این دخرت را بگریید. روزی به همراه دوستان 
شــورای عایل قضایی خدمت امام )ره( رفته بودم. وقتی جلســه تمام شــد و آقایان 
داشــتند خارج می شدند، امام به من فرمود: آقای صانعی بنشنی! بعد فرمود: دخرت 
آقای دکرت نفیسی زندان است و من نمی خواهم او اعدام بشود، می خواهم آزاد شده 
و سراغ پدرش برود. من از شما می خواهم شما این کار را انجام دهید. سّر این که من 
از اول قبول نکردم به جز بحث قانونی اش، یک علت مهم داشت و آن این که امور 
زندان اوین بدســت افراد تندروی مانند آقای الجوردی بود که برخوردهای خیلی 
خشنی داشتند و قضات اوین معموال افکار تند و خشنی داشتند... با این وضعیت 
اگر  کسی می خواست یک اعدامی را از زندان اوین در آورد و عفوش کند، علیه او 
جوسازی می کنند و حسابی کوبیده می شود و در مجموع هزینه سنگینی دارد. شاید 
سّر این که امام )ره( به من گفتند پیگری ماجرا باشم این بود که آقای موسوی اردبیلی 

شاید حاضر نبودند هزینه داده روی این ماجرا سرمایه گذاری کنند.۱

دروغگوییدرموردگزارششکنجهبهبهشتیوواکنشوی
عبداللهی در مورد گزارش های شکنجه ای که به بهشتی رسیده و برخورد او می گوید: 

از این قضایا شهید بهشتی دو مورد مهمش را بر می دارند و بدون اطالع به زندان 
اوین می روند. در این موضوع بنده شخصاً حضور داشتم. یک دفعه انتظامات درب 
ورودی تماس گرفتند که آقای بهشتی آمده اند خوب همه تعجب کردیم که چه خرب 
شــده که آقای بهشتی بدون خرب قبلی آمده اند. من یادم هست که حضرت آیت الله 
گیالنی- را که من از دو لب مبارک امام شنیدم که ایشان مجتهد مطلق هستند هرچه 
ایشان می گوید شما عمل کنید-، بنی راهرو با عجله عبایش را پوشید و با عجله تا 

حیاط اوین آمد که ماشنی شهید بهشتی هم وارد اوین شد.
همانجا شهید بهشتی خیلی عصبانی و تند و درهم رفته و ناراحت بودند وهرچه به 
ایشــان تعارف کردند که برویم دفرت قبول نکردند و گفتند این دو نفر را که در مورد 
آن ها به من شکایت شده بیاورید. ما از اصل موضوع بی خرب بودیم. آقای الجوردی 
ســریع دســتور داد بچه ها رفتند و آن دونفر را آوردند. در آخر مشخص شد گزارشی 
که به ایشان شده از این قرار است که یک دخرت خانم از بس چشمانش را بسته اند 

چشمش کور شده است و یکی دیگر از زندانیان را هم با اره پایش را بریده اند.

۱-کانال تلگرامی آوای خرد، متعلق به مجتبی لطفی از شاگردان آیت الله منتظری.  
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اینقدر این شایعات قوی بود که شهید بهشتی هم پذیرفته بود که ما یا الجوردی و یا 
کارمندان دادسرا پای یک نفر را با اره بریده اند. اما مشاهده کرد هم پای آن زندانی 
و هم چشمان آن دخرت سالم است. بعد آمد در دفرت نشست و پذیرایی شد و مقداری 
هم عذرخواهی کردند. همنی کار را ما از آقای منتظری هم انتظار داشتیم. خود من 
و آقای نریی چندین مرتبه از ایشان خواستیم که این شکایت ها را بیاورید تا به آن ها 

رسیدگی کنیم که نتیجه نهایی آن تشکیل تیم آقای محمد منتظری بود.۱
در سال ۱3۵۹اساساً چننی شایعاتی نبود. تمامی اسناد و مدارک مربوط به شکنجه از طریق 
بنی صدر و با تالش منوچهر مسعودی معاون وی که در پاییز ۱3۶۰اعدام شد در اختیار افکار 
عمومی و دستگاه قضایی گذاشته شده بود و مطلقاً چننی اسناد و ادعاهایی مطرح نبود. 

اسدالله جوالیی معاون الجوردی به کشیدن ناخن رضایت داده بود. او می گوید: 
در یک مقطعی از دوره دادســتانی الجوردی، مادر یک زندانی در دیدار با شهید 
بهشتی رئیس و معمار دستگاه قضایی مدعی شد ناخن انگشتان دست فرزندش را 
شکنجه گران زندان اوین کشیده اند و او در مالقات از پشت شیشه انگشتانش را به 
مادرش نشــان داده است. در تماس شهید بهشتی با الجوردی مشخص شد چننی 

چیزی صحت ندارد.
اما شهید بهشتی برای روشن شدن ابعاد قضیه دستور تشکیل جلسه ای را با حضور 
آن زن و پسرش را داد. الجوردی محیطی را فراهم کرد که همه در آن حضور داشتند 
و این درحایل بود که آن زندانی خودش خرب نداشــت که موضوع چیســت. شهید 
بهشتی در آن جلسه به آن زن گفت حرف هایت را تکرار کن و او هم حرف های قبلی 
را بازگو کرد. پس از آن به پسر آن زن گفت انگشت هایی که ناخن هایش را کشیده اند 

نشان بده و آن زندانی از همه جا بی خرب هم دست های سالمش را نشان داد.۲

اسدالله بادامچیان یکی از چهره های منفور نظام اسالمی و از دوستان عبداللهی داستان را 
به گونه ی دیگری تعریف کرده می گوید: 

یک روز آقای بهشــتی به زندان رفته بودند و یک زن منافق جلوی ایشــان آمد و 
شروع کرد به ]گفنت[: در زندان من را مورد تجاوز قرار دادند و بارها الجوردی به 
من تعدی کرده است، در این حنی آقای الجوردی پشت سر آقای بهشتی بود. آقای 
بهشتی پرسید: شخص الجوردی بود؟ گفت: بله. پرسید: با صورت باز بود؟ گفت: 
بله با صورت باز بود. گفتند: شما آقای الجوردی را ببینی می شناسی؟ گفت: بله، 

1-www.mizanonline.com/fa/news/565337/
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887
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می شناسم، پس گفت: ببنی در این جمع الجوردی هست یا نه. زن گفت: نه، در این 
جمع نیســت. آقای الجوردی جلو آمد و گفت: خانم، من الجوردی هستم، چطور 
ایــن حرف ها را می زنی؟! و کمی با او صحبت کرد، آقای بهشــتی هم گفت: چرا 
حرف های دروغ را می زنی؟ این خانم خجالت کشید و گریه کرد و گفت: سازمان به 

من گفته شما که به زندان می آیی این حرف ها را بزنم.۱

همنی داستان به گونه  ی دیگری توسط حسنی علی طاهرزاده۲ یک استوار سابق ارتش و 
یکی از عوامل رژیم که دستگاه اطالعاتی و امنیتی می کوشد او را از مجاهدین اولیه و 
همراهان حنیف نژاد قالب کند مطرح می شود. این بار خود الجوردی مبتکر سناریو است 

و خربی از بهشتی و... هم نیست: 
بعد از انقالب در اوین الجوردی از من دعوت کرد و گفت بیا این تخم و ترکه هایت 
را ببنی. ببنی توی ایران چی پاشیدی! آن موقع من در کمیته ستاد مشرتک بودم. من 
به اوین رفتم. با الجوردی از قبل هم سلول بودیم و همدیگر را خوب می شناختیم... 
ایشان آمد و به من گفت: چطوری داداش؟ گفتم:  خوبم. تو چطوری؟ داری جالدی 
می کنی؟ قاه قاه خندید و گفت:  بیا می خواهم نشــانت بدهم که دارم چه می کنم. 
همــنی طور کــه به طرف دفرتش در طبقه دو یا ســه می رفتیم، چنــد تا دخرت آمدند. 
صدای شــان زد و گفت بیایید. آمدند جلو. از آن ها پرســید: در اینجا کســی شما را 

شکنجه کرد؟ هیچ یادم نمی رود.
یکی از دخرتها که مشخص بود او را نمی شناخت، گفت:  بله. آقای الجوردی ما را 
شــکنجه کرد. الجوردی به من اشاره کرد و گفت:  این آقا را آورده ایم که الجوردی 
هر کاری کرده ، تنبیهش کند. حاال بگویید چه شکایتی دارید؟ آن ها حرف هایی زدند 

و بعد آقای الجوردی به یکی از پاسدارها گفت آن ها را بربد.3

این موضوع مربوط به قبل از سی خرداد ۱3۶۰است. بهشتی تنها یک بار از اوین در آخر 
دیماه ۱3۵۹دیدار کرد و  در هفتم تری ۱3۶۰کشته شد. 

در روزنامه ی اطالعات اول بهمن ماه ۱3۵۹ضمن اشاره به دیدار هشت ساعته بهشتی از 
زندان اوین آمده است »آیت الله بهشتی هنگام خروج با خانمی که مدعی شکنجه شدن 
فرزندش در زندان بود برخورد کرد و پس از پیگریی و حضور متهم معلوم شد که ادعای 

وی کذب محض بوده و شاکی اظهار ندامت و پشیمانی کرد.«

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/05/31/468193
2-http://nasrnews.ir/News/tabid/243/ArticleID/65989
3-www.khabaronline.ir/detail/49807/Politics/parties
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از قرار معلوم مادری که نگران وضعیت فرزندش بوده موضوع شــکنجه او را با بهشــتی 
که در حال خروج از زندان بوده مطرح می کند تا در مورد وی رســیدگی صورت گرید. 
بهشتی پس از تحقیق از فرزند نامربده به نادرست بودن ادعا پی برده و مادر نیز عذرخواهی 
می کند. همنی اتفاق ساده را خود الجوردی و نزدیکانش بارها پیچ و تاب داده و در مورد 

آن داستانسرایی کرده اند. 
ریشــه ی این داستانســرایی ها برمی گردد به دروغ پردازی خود الجوردی. در سال ۱3۵۹ 
که فضای نسبتًا  باز رسانه ای بود بعد از مطرح شدن شکنجه در زندان ها توسط بنی صدر 
اولــنی ریاســت جمهوری اســالمی، الجــوردی در یک کنفرانس مطبوعاتــی به همراه 
محمدی گیالنی و کچویی شــرکت کــرد و با دروغ و دغل های فراوان کوشــید موضوع 

شکنجه در زندان ها را لوث کند. وی با شرح یک خاطره  جعلی گفت: 
ساعت حدود پنج و نیم آمدند و گفتند یک خانم مجاهدین در اتاق است، می گوید 
الجوردی مرا شکنجه کرده است. برو ببنی چی میگه. گفتم: خانم من را می شناسی؟ 
گفت: بله می شناسم، تو الجوردی هستی. گفتم: خوب من کجا تو را زدم. من کجا 

تو را شکنجه کردم؟ گفت: بله، تو من را شکنجه کردی. 
گفتم: خانم درست فکر کن ببنی من تو را زدم یا الجوردی؟ گفت نه الجوردی بود 

من را زد. 
گفتم: الجوردی االن این جاست می روم الجوردی را می آورم روبرو می کنم، اگر 
دروغ گفته باشی به عنوان مفرتی تو دادگاه انقالب، حد داره، تعزیر می شوی. گفت: 

نه الجوردی کرده. 
گفتم:  االن می روم الجوردی را می آورم باهات روبرو می کنم. تا این را گفتم، خودم 
خنده ام گرفت. تا خندیدم، گفت نه نه خودت بودی با همنی کت و شلوار که تن ات 

است. 
جالب تر از این، که این خانم تنها بود، بعد از دو سه ساعت یا فرداش نمیدونم، چهار، 
پنج  نفر دیگه از خانم های مجاهد را می آورند تو اتاق این و فردای آن روز گویا این ها 
آزاد می شوند. یک وقت من دیدم از یک روزنامه ای به من زنگ می  زنند که چند 
نفر از این خانم های عضو سازمان مجاهدین آمدند این جا و میگن حتماً بنویس که 
ما را الجوردی شــکنجه کرده. حاال چهار، پنج تایی رفتند. بعد من گفتم که خوب 
تا آن جایی که من یادمه، همنی جریان را براش نقل کردم که یک خانومی بود توی 
اتــاق، مــن رفتم و این جریانات را گفت و من هم اینجوری پاســخ گفتم. حاال چه 
جوری این ها شــدند چهار پنج  نفر و چه جوری شــده این ها جمع هستند که دو سه 
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روزی زندان بودند و آمدند بریون و آثاری از شکنجه درشان نیست. خوب این دیگه 
پاسخ نداره.۱

الجوردی به جای این که ادعای آن »خانم« را پیگریی کرده و دروغ بودن آن را اثبات 
کند، به جای آن که حد و تعزیز را در مورد او به عنوان مفرتی جاری کند وی را با »سعه 
صدر« اسالمی بالفاصله آزاد می کند. این خانم نه اسم دارد نه رسم، روزنامه ی یادشده و 
فردی که با الجوردی صحبت کرده نه اسم دارد و نه عنوان. این فرد دادستان است و تمام 
عناصر داستان اش ناشناس هستند. این داستان جعلی دستمایه ی خلق دروغ های دیگری 

پس از مرگ الجوردی شد. 
در به اصطالح روشنگری های بهشتی و الجوردی و »کمیته ی بررسی شایعه شکنجه« 
خمینی و... نیز مطلقاً به چننی مواردی اشــاره نمی شــود که می توانســت باعث افشــای 
»نیات پلید« »ضدانقالب« و دشمنان نظام شده و دست آن ها را در »دروغگویی« و 

»شایعه پراکنی« رو کند.  

مشرتیمراسمساالنهبزرگداشتالجوردی
عبداللهی به دلیل رابطه نزدیکی که با الجوردی داشت سه چهار روز قبل از قتل او، با هم 
دیدار داشــتند. او هر سال مشرتی دائم مراسم سالگرد بزرگداشت الجوردی است و در 

بیست و یکمنی مراسم سالگرد او سخرنان بود. 
عبداللهی پس از بازنشستگی مانند دیگر مسئوالن قوه قضاییه به شغل  پردرآمد  کارچاق کنی 
از طریق وکالت روی آورد و در حال حاضر دفرت او در یکی از مناطق گرانقیمت تهران در 

آدرس زیر قرار دارد: 
تهران- مریداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، کوچه شریفی، پالک ۶، واحد یک.

وی بــا چنــنی ســابقه ای، در آذرمــاه ۱3۹۰ کاندیدای عضویت در بیســت  وهفتمنی دوره 
هیأت مدیره  کانون وکالی مرکز شد که اقبایل نیافت. 

او در حال حاضر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر، رئیس هیأت مدیره شرکت 
صنعت نوین پایدار پارس است.۲

1-www.youtube.com/watch?v=sNXDa1xQ2nI
2-https://lilak.org/company/10320898360



صادرکنندگانهزارانحکماعدام
درلباسوکالت

در هیچ یک از نظام های حقوقی دنیا دیده نشده قضاتی که هزاران حکم قصاص و اعدام 
صادر کرده اند، پس از بازنشستگی در لباس وکالت ظاهر شده و این بار از حقوق متهمان 
به قتل و... دفاع کنند و از روابط خود در دادگاه های کیفری و جنایی به نفع متهمان بزرگ 
فســاد اقتصادی دفاع کنند. این  پدیده  تنها منحصر به نظام اســالمی و دستگاه قضایی 
سراپا فاسد آن است. نظام اسالمی در همه  ی زمینه ها و به ویژه وارونه سازی عدالت و قضا 
بایستی همه ی معیارهای شناخته شده ی بنی المللی و دستاوردهای بشری را زیرپا بگذارد. 

حسنتردست
حسن تردست در تهران به دنیا آمد. پس از انقالب، 
به سپاه پاســداران پیوست و مسئول فرهنگی سپاه 
منطقــه ۱۲تهران شــد. همزمــان در دبریســتان ها و 
هرنستان های منطقه ۱۱ تهران تدریس عربی می کرد. 

تحصیلدردانشکدهعلومقضایی
وکاردردستگاهقضایی

تردست در مورد چگونگی تحصیالت حقوقی اش می گوید:
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یکی از دوستان قدیمی فرمی آورد مبنی بر این که دانشکده علوم قضایی که توسط 
شــهید بهشتی تاسیس شــده بود از بنی نریوی ارزشی دانشجو می پذیرد. علی رغم 
این که بیست و چهار سال داشتم متاهل بودم و دو فرزند داشتم؛ مجبور بودم برای 
تأمنی مخارج زندگی در کنار تحصیل کار هم بکنم... به خاطر مشــغله زیاد فرصت 
نکردم فرم شــرکت در آزمون دانشــکده را پر کنم اما دوستم خودش فرم را پر کرد و 
من در کنکور دانشــکده قضایی شــرکت کردم. بعد از قبویل در آزمون، در بسیاری 
از کالس های عربی، فقه و معارف که از قبل از انقالب با آن ها آشــنایی داشــتم و 
در آزمون نمره خوبی کسب کرده بودم، با توافق رئیس دانشکده شرکت نکردم. تا 
سال ۱3۶۴ضمن تدریس، درس می خواندم تا اینکه آن زمان هنگامی که در جبهه 
و در منطقه دریاچه نمک قرارگاه رمضان بودم با دستور امام خمینی مبنی بر اینکه 
نریوهای دانشــجو برای ادامه تحصیل برگردند و به خاطر نیاز دانشکده به نریو، به 

تهران برگشتیم و واحدهای باقیمانده را در تابستان پاس کردم.۱ 
وی اعرتاف می کند که در آزمون »نریوهای ارزشی« پذیرفته می شود و »با توافق رئیس 
دانشکده« بدون شرکت در بسیاری از    کالس های درس فارغ التحصیل می شود. پاسداران 
و نریوهای وابسته به نظام با استفاده از رانتی که وجود داشت در تابستان ها در امتحانات 

دانشکده شرکت می کردند که از تسهیالت الزم جهت گرفنت نمره و... برخوردار باشند. 

بازپرسودادیارمسجدسلیمانوریاستدادسرایساوه
وی در سال ۱3۶۴ به واسطه ی رابطه دیرینه ای که با محمدهادی مروی۲ داشت به مسجد 
سلیمان منتقل شد. مروی که مدت ها نماینده خمینی در مسجد سلیمان بود در زمان یاد 
شــده رئیس کمیســیون نقل و انتقاالت بود و از نفوذ خود برای انتقال وی استفاده کرد. 

تردست تا سال ۱3۷۰در این شهر دادیار و بازپرس بود. 
وی ســپس به ســاوه منتقل شــد و بطور همزمان ریاست دادســرای عمومی و دادسرای 
انقالب ساوه را در اختیار داشت و در سال ۱3۸۴پس از چهارده سال به عنوان مستشار و 

دادرس دادگاه کیفری به تهران منتقل شد. 

انتقالبهتهرانوحمایتازمجازاتاعدام
تردســت در ســال ۱3۸۷ توســط علریضا آوایی یکی از اعضای هیأت کشــتار ۱3۶۷ در 

1-www.farsnews.com/news/8909280196
۲-وی متولد ۱3۲۵ و داماد آیت الله ابوالقاسم خزعلی بود. وی مدت ها ریاست دادگاه انتظامی قضات 
و معاونت اول قوه قضاییه در دوران هاشمی شاهرودی را به عهده داشت و عاقبت در شهریور ۱3۸۶به 

علت خونریزی مغزی درگذشت.  
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خوزستان که ریاست دادگسرتی تهران را داشت ارتقاء مقام یافت و به عنوان رئیس شعبه 
۷۴ دادگاه کیفری مشــغول فعالیت شد۱ و احکام اعدام ظالمانه ی بسیاری را صادر کرد. 
آوایی هنگامی که تردســت در مسجد سلیمان مشــغول خدمت بود وی را می شناخت و 

دوستی این دو به سیاه ترین روزهای تاریخ میهن مان در دهه ی ۶۰ برمی گشت. 
تردســت که قاضی اعدام اســت در پاسخ به پرســش خربنگار که می پرسد: »با توجه به 
حذف قانونی یا عملی کیفر مرگ در حدود صد و پنجاه کشور جهان، به نظر شما مجازات 

اعدام از بازدارندگی الزم برای کنرتل بزهکاری برخوردار است؟« می گوید: 
اول باید قصاص را از سایر موارد جدا کنیم زیرا کیفر مزبور جایگاه ویژه ای دارد. در 
ثانی به نظر من حذف اعدام در سایر کشورها تأثریی در کاهش قتل عمدی نداشته 
و ندارد بلکه در اغلب کشورها با مطالعه و کارشناسی به اقدامات ریشه یی پرداخته 
انــد. عوامل وقوع جرم را شناســایی کرده و زمینه های وقوع جــرم را کم کرده اند. 
بنده معتقدم همان گونه که قرآن کریم خطاب به خردمندان فرموده است در قصاص 
حیات انسانی نهفته است، قصاص عنی عدالت است و حکم قصاص به عنوان کیفر 
قتل عمدی متناسب، کارآمد و نشانگر ارزش واالی جان آدمی است و موجب تشفی 
خاطر اولیای دم و آزاردیدگان و آرامش و اطمینان و امنیت روانی جامعه می شود. 
در این مقوله بنده مالحظات مستدل و مستندی دارم که حوصله و فرصت دیگری 
می طلبد. البته مقنن ما باید تدابری دقیق و جامعی را در نظر بگرید تا خدایی نخواسته 
خون بی گناهی در هیاهو ریخته نشود. نباید این اصل قرآنی قصاص را بدون مطالعه 
و درک فلسفه روانی و اجتماعی زیر سؤال بربیم! دیگرانی که با قصاص مخالفت 
می کنند از ماهیت شخصیت انسان شناخت ندارند و تابع طبع انسان نیستند. خداوند 

صانع طبعی در مخلوق خود قرار داده که قصاص را می طلبد و می پذیرد.۲

صدورهزارحکماعدام
حسن تردست در مصاحبه  با روزنامه اعتماد اعرتاف کرد که هزار حکم اعدام صادر کرده که 
بیست درصد آن ها به برائت منجر شده است.3وی قاضی جنایتکاری بود که حکم اعدام بهنود 
شجاعی را صادر و روی اجرای آن علریغم رضایت شفاهی خانواده مقتول پافشاری کرد. 

محمد مصطفایی وکیل مدافع نوجوان اعدام شده بهنود شجاعی می گوید: 
هیچ گاه عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی را فراموش نمی کنم. با یقنی و استدالل 
می گویم که آقای حسن تردست عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی بوده اند. در رابطه 

1-www.magiran.com/npview.asp?ID=2569789
۲-پیشنی.
3-پیشنی.
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با پرونده بهنود شجاعی ده ها نفر از هرنمندان خواستار رضایت اولیای دم شدند و 
در   نهایت با تالش های بسیار توانستند رضایت اولیای دم را جلب کنند. اولیای دم به 
صورت شفاهی در حضور ستارگان سینمایی چون عزت الله انتظامی و پرویز پرستویی 

اعالم کردند که از قصاص بهنود شجاعی گذشت کرده اند.
پس از چند روز ســه نفر از هرنمندان برای این که دیه مقتول را جمع کنند، حســاب 
بانکــی افتتاح نموده و اعــالم عمومی نمودند تا دیگران به بهنود کمک کنند. اما 
بازپرس شاملو همانی که کیفرخواست و قرار مجرمیت ریحانه را صادر کرد پرونده ای 
تحت عنوان کالهربداری علیه آقایان عزت الله انتظامی و پرستویی تشکیل داد و آن ها 
را به دادســرا احضار و تهدید به جلب کرد. در آن زمان قاضی عصمت الله جابری 
همانی که شــهال جاهد را اعدام کرد، مســئول اجرای احکام اعدام بود. الیحه ای 
نوشــتم و تقدیم قاضی جابری کردم و ایشــان با دیدن الیحه عصبانی شدند. تلفن 
را برداشــتند با قاضی تردســت صحبت کردند.   همان روز پرونده بهنود شجاعی را 
زیر بغل گذاشتند و نزد آقای تردست رفتند. بنده خود را در آن روز به شعبه رساندم. 
قاضی تردســت با چهار قاضی دیگر در حال اســرتاحت و نوشیدن چای با قاضی 
اجــرای احکام بودند. منتظر ماندم و دیدم کــه قاضی بریون آمد و گفت فردا برای 
نتیجه دادگاه به اجرای احکام بیایم. فردای آن روز در اجرای احکام پرونده را برای 
مطالعه گرفتم و دیدم که قاضی تردست درخواست قانونی من را رد کرده است و گفته 
که این رضایت چون شــفاهی است، درست نیســت و بهنود را اعدامش کنید. در 
صورتی که ایشان می توانستند بهنود را از مرگ نجات دهند. چند نفر از فقها استفتا 
]فتوا[ داده بودند که گذشت شفاهی در قصاص قابل قبول است و این گذشت قابل 

عدول نیست. بعد از چند روز بهنود شجاعی در کمال ناباوری اعدام شد.۱ 
محمد مصطفایی خطاب به حسن تردست می گوید: 

در پرونده بهنود شجاعی رضایت گرفته شد اما شما درخواست توقف حکم بنده را 
رد کردید و اعدام را ترجیح دادید. شما قلمتان برای محکوم کردن افراد بسیار تیز و 
توجیه کننده بود. شب ها تا صبح بیداری می کشیدید تا اعدام فردی را توجیه کنید و 
با حوصله و تأمل این کار را می کردید، شما صد ها نفر را به این شیوه اعدام کرده اید.۲

وی اضافه می کند: 
من با شما چندین پرونده داشته ام که شما حکم به اعدام دادید اما دیوان عایل کشور 
حکم شــما را نقض کرده بود. آیا پرونده نازننی فاتحی را به یاد دارید. یک نفر از 
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قضات در این پرونده موافق اعدام بود و آن شما بودید و چهار نفر دیگر حکم به 
غریعمد بودن قتل توسط نازننی فاتحی دادند.۱

حسن تردست بنا به نامه افشاگرانه ی خانم شعله پاکروان با همدستی محمدحسنی شاملو 
و قاسم شعبانی دو وابسته دستگاه قضایی و امنیتی رژیم، سناریوی جنایتکارانه ای را علیه 

فرزندش ریحانه جباری نوشته و براساس آن اقرار گرفتند و حکم اعدام صادر کردند.۲
محمد مصطفایی که وکالت ریحانه  جباری را نیز به عهده داشت در مورد مسئولیت تردست 

در قتل ریحانه  جباری می گوید: 
ایشان در مورد حکمی که صادر شده است چننی گفتند:

چه چیزی ممکن است نظر بنده را در مورد پرونده ای که با کمال حوصله، تأمل و 
تعمق و در یک دادرســی عادالنه با رعایت تشــریفات کامل آینی دادرسی کیفری 
توسط پنج قاضی رسیدگی شده و از ناحیه چند مرجع عایل قضایی اعم از دیوان عایل 

کشور و مراجع نظارتی تأیید شده است، تغیری دهد؟! 
ایشــان درســت گفته اند، قاضی تردست برای محکوم نمودن ریحانه به قصاص از 
هیچ تالشی دریغ نکردند، همانطور که برای اعدام بهنود شجاعی موفق بوده اند و 
از هیچ تالشی برای اعدام وی دریغ نورزیدند. ایشان با کمال حوصله، تأمل و تعمق 
اما نه در یک دادرسی عادالنه هر آن چه که به زیان ریحانه بود را جمع آوری و مورد 
ارزیابی قرار دادند ویل دالیلی که به نفع ریحانه بود را کنار گذاشــتند و اهمیتی به 
اظهارات ریحانه ندادند. به خانواده اش تهمت زدند و وی و خانواده اش را فاســد 
معرفی کردند، همانطور که در مصاحبه چننی کردند. اخالق قضاوت حکم می کند که 
قاضی می بایست بی طرف باشد. دالیل له و علیه متهم و شاکی را جمع آوری کند 
از انتقام جویی و رفتار سلیقه ای دوری گزیند. اما ایشان در این پرونده در جایی که به 
ضرر ریحانه بود تا توانستند سفسطه کردند اما در جایی که به نفع ریحانه بود سهل و 
راحت گذر کردند. به عنوان مثال در رابطه با کاندوم و شربت بی هوشی در حکم شان 
نوشتند که توقف مقتول جلوی داروخانه و خرید کاندوم و وارد شدن به منزل مجتمع 
مسکونی و کشف کاندوم روی میز پذیرایی که جلوی چشم متهمه بوده است و نیز 
وجود دو لیوان نوشیدنی و دو عدد ساندیس همگی حکایت از یک ارتباط روان 
و ساده یک زن و مرد است )بند بیست صفحه ۲3 دادنامه(. و این که هیچ کوششی 
برای کشف حقیقت نکردند. حقیقت را در ریحانه جستجو کرده بودند در حایل که 
حقیقت نزد مقتول بود. نه شاملو و نه تردست هیچکدام به خود زحمت ندادند و 
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نخواستند که پرینت تلفن و پیام های مقتول از مخابرات گرفته شود چرا که به دنبال 
حقیقت نبودند. اگر پرینت تلفن های مقتول اخذ می گردید، مطمئناً قاتل اصلی نیز 
شناسایی می شد. ایشان می گویند شیخی وجود خارجی نداشته است در حایل که 
حتی شیخی در بازجویی ها هم شرکت داشته است اما از چنان قدرتی برخوردار بوده 
است که هیچ کدام از آن ها جرأت مواجهه با وی را نداشته اند. از طرفی در پرونده 
برای شــیخی پرونده مفتوح بوده اســت و بعد  که از تردست ایراد  گرفتند، قرار منع 

تعقیب برای شیخی صادر شد.
آقای تردست می گویند: 

صادقانه متذکر می شــوم چون در این پرونده ادعا شــده بود مقتول وابســته وزارت 
اطالعات است و محتمل بود تحقیقات ابتدایی در دادسرا به  لحاظ اثرگذاری نهاد 
امنیتی از مسری قانونی خارج و حقوق قانونی متهمه رعایت نشده باشد، لذا حقری 
طبق رویه خدمتی )از ابتدای شروع خدمت قضایی از زمان دادیاری( بیش از حد 
معمول و متعارف به این پرونده حساسیت نشان دادم و در جلسات دادرسی مانند 

یک رسیدگی ابتدایی مانند بازپرس تحقیق سؤال و جواب کردم.
پاسخ می دهم:

آقای تردست شما نمی بایست از ریحانه در این زمان پرسش و پاسخ می کردید، شما 
می بایست مأمورین وزارت اطالعات را که در جلسات بازپرسی حاضر شده بودند 
را به محکمه می کشاندید. شما می بایست کسانی که ریحانه را به انفرادی انداخته 
بودند و از وی اقرار گرفته بودند را به محکمه می کشاندید.. .. ریحانه جوان نوزده 
ساله خامی بود که نقش دخرت شما را داشت و به شما برای اجرای عدالت پناه آورده 
بود اما شما با حوصله و تأمل او را محکوم به اعدام کردید. قاتل و مسببنی قتل را رها 

کردید و از ریحانه سؤال و جواب کردید.
شما به عنوان یک قاضی عایل رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه این که از 
ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه 
نیســت. گوش نکردید و بر اســاس حرف های بچگانه او که بسیاری از آن ها بر اثر 

شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید. 
شما در مصاحبه خود  گفته اید:

در یکی از مراجعات خانواده مقتول به  دادگاه به ایشان عرض کردم که وکالی متهمه 
روش غلطــی را در دفــاع از وی به کار بردنــد و با طرح تجاوز به  عنف، در نتیجه 
نهایی، هم علیه موکله خود اقدام کرده هم موجب ناراحتی شما شدند ویل به  هر حال 
پدرتان با آن سن و دارای شأن خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غریاخالقی با 
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چننی دخرتی مرتکب گناه شده است.
آقای تردســت شما به خوبی می دانستید که مرحوم ســربندی رابطه غریاخالقی را 
بــا ریحانه ایجاد کرده اســت و در این مصاحبه نیــز اقرار کرده اید اما در هیچ جایی 
از دادنامه تان چننی اقراری که امروز نموده اید وجود ندارد. شــما در همنی مصاحبه 
گفته اید که مرحوم سربندی با آن سن و دارای شأن خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه 
غریاخالقی با چننی دخرتی مرتکب گناه شده است. اما چشم خود را کاماًل بستید.

... در رابطه با این پرونده هم شاملو و هم آقای تردست اظهارنظر هایی کرده اند که نشان 
از عدم استحقاق ریحانه به اعدام داشته و از دالیل اعاده دادرسی محسوب می شود.

 به این جمالت آقای تردست در پاسخ به این سؤال که یعنی ریحانه با قصد قبلی 
مرتکب قتل شده بود؟ توجه کنید:

خانــم جباری با خودشــیفتگی به دنبال اثبات خود به خانواده بحــران زده اش بود 
و شــاید با روحیه مردانه خود، فکر می کرد کنرتل ســرویس دادن هایش دست وی 
است و بازیچه شدن را تحمل نمی کرد و لذا وقتی مقتول به  طرف وی می آید تا او 
را طبــق معمول این گونه روابط، لمس کند، وی امتناع کرده و در مقابل این جمله 
که »روسری ات را درآر و راحت باش. جایی نمی تونی بری«، به شدت عصبانی و 
وقتی مقتول برای نماز دوم به  طرف سجاده می رود، ریحانه بدون اعالم اعرتاض و 
یا فریاد این که می خواهد منزل را ترک کند از کیف خود چاقوی بیست و پنج سانتی 
تازه خریداری شده را درآورده و ناگهان از پشت به کتف او با شدت ضربه می زند  
که به  علت بلندی تیغه، چاقو از بنی استخوان ها وارد فضای سینه شده و ناف اصلی 
ریه را می شکافد و حتی چاقو را هم با خود می برد و با جلد مقوایی زیر تختش پنهان 

می کند. آثار خون در سجاده و صندیل کنار آن مشهود و در پرونده مضبوط است.
باید به صراحت بگویم که هیچ آثار خونی بر سجاده نبوده است و در قسمت پذیرایی 
و میز آرایش آثار خون وجود داشت. اما جمالت باال نشان می دهد که قرار بر این 
بود که مقتول به ریحانه تجاوز کند اما چون ریحانه می خواســت خود را کنرتل کند 
اجازه چننی کاری را نمی داد. در اینجا شــما به یک موضوع توجه نکرده اید و آن 

نقش نفر سوم بوده است.
بنــده به یقنی حتم دارم که قرار بر این بود که شــیخی نیز با ریحانه ارتباط جنســی 
برقرار کند به همنی دلیل در بریون از منزل منتظر بود تا کار مقتول تمام شــود و وی 
کارش را شروع کند. وقتی که مقتول با ضربه چاقو مجروح شد، در این زمان شیخی 
وارد خانه شد. او اوضاع را آشفته دید و برخی از اسناد و مدارکی که در منزل بود را 
برداشت و در اصل به سرقت برد به همنی دلیل وقتی که مقتول از منزل خارج می شود 
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فریاد می زند... دزد... دزد... و همسایه ها این کلمه را به کرات شنیده بودند... اما شما 
غافل بودید و تنها می خواستید با بازجویی کردن از ریحانه او را محکوم کنید. شما 
حتی توان این را نداشتید که صورتجلساتی که توسط وزارت اطالعات تنظیم شده 

بود را از آن ها بگریید یا این که پرینت تلفن وی را دریافت و بررسی کنید.
آقای شاملو هم چننی نکرد و بزرگرتین دلیل این پرونده که مبنی بر بی گناهی ریحانه 
است را معدوم کرد. آقای شاملو حتی در مصاحبه اش گفت که چون خانواده مقتول 

یقنی ندارند که قاتل ریحانه است این حکم از نظر شرعی قابل اجرا نیست.۱

بازنشستگیووکالت
تردست با چننی پرونده ی ننگینی مانند بسیاری دیگر از  مقامات قضایی پس از بازنشستگی 

به شغل پردرآمد وکالت روی آورد. 
محمد مصطفایی می گوید: 

»... خدا را شکر می کنم که قاضی تردست دیگر قضاوت نمی کنند. هر چند می دانم 
که ایشــان امروز بر روی گنج بزرگی به نام دادگاه کیفری اســتان نشســته و از قبول 

وکالت امرار معاش خوبی می کنند.«۲

در سال ۱3۷۴ کودک یازده ساله ای به نام لیال فتحی پس از آن که در یکی از روستاهای 
ســنقر توســط پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته و ساق های پا، دست ها و فک اش شکسته 
شده بود به شکل فجیعی به قتل رسید. پرونده ی او به خاطر وابستگی متهمان به نظام و 
تالش نهادهای ذیربط برای ســرپوش گذاشنت بر نقش قاتالن و متجاوزان به یکی از پر 

سروصداترین پرونده ها تبدیل شد و مدت ها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
حسن حشمتیان یکی از متهمان پرونده با تالش  بی وقفه ی قاضی جنایتکار حسن تردست 
که پیش تر حکم قتل ریحانه ی جباری را صادر کرده بود و این بار در هیأت وکیل مدافع 
اجرای نقش می کرد از مرگ گریخت. داســتان این قتل وحشــیانه و چگونگی برخورد 

دستگاه قضایی رژیم با آن را سال ها پیش نوشتم.3
تردست با همدســتی رئیس شعبه ۱۱۴۲دادگاه عمومی کیفری بعثت و صادق الریجانی 
رئیس قوه قضاییه، یکی از جانیان وابسته به نظام را تربئه کردند.۴ در حایل که این قاضی 

جنایتکار با صحنه سازی و اقرارگریی از ریحانه جباری، حکم مرگ او را صادر کرد. 
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تردست در سوم مرداد ۱3۹۱در ارتباط با چگونگی پذیرش وکالت پرونده حسن حشمتیان 
یکی از قاتالن و متجاوزان به کودک خردسال لیال فتحی گفت:

من در این پرونده دیناری برای نجات موکلم نگرفته ام و بدون دریافت حق الوکاله 
این حرف ها را می زنم و از این ناراحت هستم که یک جوان بی گناه در آستانه اعدام 
قرار دارد. من دالیلی را برای اثبات بی گناهی حسن در الیحه سی و دو صفحه ای 

به دادگاه ارایه کرده ام.۱
رسیدگی به این پرونده یکی از عجایب تاریخ قضایی است که تنها در عدالت نظام والیی 
می گنجد و در  زمره ی معجزات والیت فقیه و دستگاه قضایی ام  القرای اسالم به شمار می رود.  

بعد از صدور حکم قطعی اعدام متهمان پرونده ی قتل  لیال فتحی توسط هیأت عمومی 
دیوان عایل کشــور که بالغ بر یک صد قاضی را در بر می گرید، از آن جایی که متهمان به 
خاطر وابستگی به نهادهای قدرت نظام آزاد بودند و دستگاه قضایی و نریوی انتظامی 
در مورد دستگریی آن ها از خود سلب مسئولیت می کردند در اقدامی بی سابقه، علی داد 
فتحی پدر لیال مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضی محمدسلطان 
همتیار رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنایی تهران به استان کرمانشاه برود و تالش کند تا 

شخصاً دو متهم اصلی را دستگری کند!
عاقبت در سال ۱3۸۶ تالش های خانواده ی فتحی نتیجه  داد و محمدصفر امجدیان که 
ازدواج هم کرده بود و در مشهد زندگی می کرد دستگری و با پرداخت بیست و دو میلیون 
تومان تفاضل دیه به دار آویخته شد. اما مسئوالن همچنان از دستگریی حسن حشمتیان 
که از پشــتوانه ی قوی تری برخوردار بود خودداری کردند. خانواده ی حشمتیان به دروغ 
شایع کرده بودند که فرزندشان به عراق گریخته است. اما خانواده ی فتحی که برای پیگریی 
پرونده ی فرزندشان دست از همه چیز شسته بودند، از تالش باز نایستاده و کوشیدند با پیدا 

کردن محل اختفای متهم خود به دستگریی او اقدام کنند.
خواهر »لیال فتحی« که صبح روز سه شــنبه سیزده دیماه ۱3۹۰به همراه پدر و مادرش در 
مقابل حوزه ریاست قوه قضاییه حضور پیدا کرده بود در مورد چگونگی دستگریی حسن 

حشمتیان می گوید: 
آدرس محکــوم را به هر بدبختی بود بــه دادگاه دادیم اما باز هم اقدام جدی برای 
دســتگریی او صورت نگرفت. در نهایت خودمان نامه ای گرفتیم و به کاشمر محل 
زندگی محکوم فراری رفتیم و نامه را به پلیس آگاهی این شهر دادیم و قاتلی که ُنه 

سال فراری بود را ظرف نیم ساعت با کمک پلیس کاشمر دستگری کردیم.۲

1-www.bartarinha.ir/fa/news/28671
2-www.isna.ir/news/9010-03603.193345/
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اما مسئوالن قضایی با وجود آن که متهم دیگر پرونده با پرداخت تفاضل دیه اعدام شده 
بود از اجرای حکم در مورد حســن حشمتیان خودداری کرده و پرونده را برای رسیدگی 
مجدد به مجتمع بعثت ارسال کردند. این اقدام با اعرتاض خانواده ی فتحی و تحصن در 
مقابل ساختمان حوزه   ریاست قوه قضاییه روبه رو شد که منجر به بازداشت پدر خانواده 

توسط مأموران کالنرتی جامی شد.۱
در جریان خیمه شــب بازی جدید دســتگاه قضایی برای نجات جان متهم با نفوذ، ابتدا 
محمدرضا گیوکی قاضی جدید پرونده که ریاست شعبه ۱۱۵۶ مجتمع بعثت را داشت در 
سیزده دیماه ۱3۹۰ از تصمیم گریی در این باره، طی هفته آینده خرب داد. وی که می کوشید 
راهی برای نجات متهم پیدا کند بعد از بررسی محتویات پرونده آن را از موارد »لوث« 
تشخیص داد و حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در حایل که طبق قواننی رژیم بازگشودن 

پرونده  با توجه به مسریی که طی کرده بود خالف قانون بود.
خانواده ی فقری فتحی که چاره ای نداشتند مجبور شدند با تحمل هزینه  ی هنگفت بیش از 
پنجاه نفر از بستگان نسبی شان را جهت اجرای مراسم قسامه به دادگاه معرفی کنند. پس 
از ســوگند مادر و پدر لیال چهل و هشــت نفر دیگر نیز یک به یک وارد دادگاه شدند و 
سوگند یاد کردند که حسن حشمتیان قاتل است. سپس حاضران صورتجلسه چهارده برگی 
دادگاه را امضا کردند و به این ترتیب ختم دادرسی اعالم شد. با این حال قاضی گیوکی 
همچنان بر راه های ممکن جهت تجدیدنظرخواهی تأکید کرده و در پایان این جلسه به 

روزنامه خراسان گفت: 
مراسم قسامه به طور کاماًل قانونی و با توجه به موازین شرعی و با نظم خوبی برگزار 
شــد. وی همچننی درباره صدور حکم این پرونده جنجایل گفت: به دلیل طوالنی 
شدن جلسه آخرین دفاع از متهم اخذ نشد. به همنی دلیل بعد از آخرین دفاع متهم 
حکم صادر خواهد شــد. قاضی گیوکی درباره قطعیت رأی دادگاه نیز گفت: قطعًا 
حکــم با توجه به رأی اصراری صادر می شــود و تــالش می کنیم تمام جوانب در 
نظر گرفته شــود تا ایرادی به حکم وارد نشــود اما هر حکمی که صادر شــود قابل 

تجدیدنظرخواهی است.۲
حسن تردســت که با شعبده بازی های دستگاه قضایی آشناست ابتدا با ارسال الیحه ای 
به دیوان عایل کشور خواستار نقض حکم قصاص موکل خود شد. دیوان عایل کشور بار 
دیگر حکم قصاص را مورد تأیید قرار داد و پرونده را به اجرای احکام ارســال کرد اما 
زمانی که پرونده برای اســتیذان نزد رئیس قوه  قضاییه فرســتاده شد ، رأی صادره خالف 

1-iranianuk.com/20111229215750036
2-www.tabnak.ir/fa/news/237470
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قانون و شــرع تشخیص داده و نقض شــد. این در حایل بود که حکم صادره ی قبلی به 
تأیید هاشمی شاهرودی رئیس قبلی دستگاه قضایی رسیده بود. به این ترتیب یک بار دیگر 

رسیدگی به این پرونده به دادگاه بدوی سرپده  شد!
بــا وجــودی که محمدرضا گیوکی قاضی پرونده به صراحت عنــوان کرده بود: »در این 
پرونده اگر جفایی صورت گرفته باشد این جفا در حق اولیای دم است. آن ها سال هاست 
به دنبال مجازات قاتل دخرتشان هستند و سختی های زیادی را تحمل کرده اند. با وجود 
این که نظر بیش تر قضات دیوان عایل کشــور بر این بود که رأیی که قبال ً صادر شــده بود 
قطعی است اما به خاطر حفظ دماء مسلمانان دادگاه صرفًا به واخواهی متهم و وکالیش 

رسیدگی کرد.« ۱
بعد از زمینه چینی الزم توسط الریجانی، پرونده با وکالت حسن تردست و تغیری قاضی 
پرونده که بازنشسته شده و به وکالت دادگسرتی مشغول بود، با حکم قاضی شعبه ۱۱۴۲ 
مجتمع بعث و با این بهانه که در مراسم قسامه چند نفر از پنجاه نفر شاهدی که سوگند 
یادکرده  بودند که متهم قاتل است، نسبت سببی با مقتول داشتند نه نسبی، قاتل از مرگ 

نجات پیدا کرد.۲
با تالش های حسن تردست، ریحانه  جباری که در دفاع از خود در مقابل تجاوز به عنف، 
یک مأمور اطالعاتی رژیم را از پای در آورده بود به دار آویخته شد و حسن حشمتیان یکی 
از متجاوزان و قاتالن کودک خردسال لیال فتحی به خاطر وابستگی خانواده اش به نظام، 
از مجازات رهید. به این ترتیب لکه ننگ دیگری بر دستگاه قضایی رژیم ماند و قاضی 

تردست در جنایت دیگری سهیم شد.

وکیلمورداعتماددرپروندههایامنیتی
تردست یکی از وکالی امنیتی مورد اعتماد دستگاه قضایی است که از سوی الریجانی 
نیز برای وکالت پرونده  های امنیتی در کنار »عبدالرضا محبتی« معاون ســعید مرتضوی 
و نماینده دادســتان در دادگاه متهمان ســال ۱3۸۸، »رضا جعفری« سرپرست دادسرای 
رسیدگی به جرایم رایانه ای و تحریم شده به دلیل نقض حقوق بشر، و »مجتبی پناهی« 

رئیس کانون بسیج حقوقدانان معرفی شد.3
وی در پاسخ به اعرتاض حقوقدانان و وکال گفت: 

این که عده ای در اعرتاض به این قانون می گویند حقوق متهم تضعیف می شود، باید 
گفت خری؛ این قانون به نفع متهم اســت. چراکه در گذشته برخی از وکال به دلیل 

1-www.khorasannews.com/News.aspx?id=4376700&year=1391&month=5&d
2-www.parsine.com/fa/news/224587
3-ir.voanews.com/a/iran-human-rights-justice/4425315.html
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عدم تجربه و تخصص کافی، به گونه ای در دفاع از متهمان امنیتی عمل کرده اند که 
به ضرر او بوده است. به نظر من این اعرتاضات بیش تر مانور رسانه ای است که این 
وکال حکومتی هستند و این قانون حقوق متهم را تضییع می کند، در حایل که برخی 
از این آقایانی که سابقه فعالیت در قوه قضاییه را دارند، از قضات خوشنام و معروف 
به استقالل رأی هستند. به نظر من اینگونه برخوردها بیش تر سیاسی است تا علمی. 
هرچند قانون اساسی انتخاب وکیل را بر عهده متهم گذاشته است، اما آن را مطلق 

ندانسته و مهم این است که حقوق متهم رعایت شود.۱
او در پاســخ به این که تجربه وکالت در پرونده هایی از این دســت را داشته یا نه؛ گفت:» 
بله؛ سابقه وکالت پرونده های مربوط به اقدام علیه امنیت ملی را داشته ام، اما از توضیح 

بیش تر درباره آن معذورم.«۲

سیامکمدیرخراسانی
سیامک مدیر خراسانی در دیماه ۱33۷ در تهران 
به دنیا آمد. در ســال ۱3۵۶ پس از اخذ دیپلم به 
عنوان پلیس قضایی در دادگسرتی استخدام شد. 

ازپلیسقضاییتاتصدیپستهایقضایی 
وی پس از پریوزی انقالب مانند تعداد دیگری از مأموران پلیس قضایی در دانشگاه علوم 
قضایی و خدمات اداری مشــغول به تحصیل شــد و اولنی ابالغ قضایی خود را در سال 
۱3۶۹ برای شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان گرفت و بعد از چند سال از آنجا به 
شهرستان زابل منتقل شد. در زابل وی مدتی جانشنی دادستان، معاون دادگسرتی و رئیس 

شعبه دادگاه بود.

انتقالبهتهرانوتصدیباالترینپستهایقضایی
مدیرخراسانی در سال ۱3۷۶ با سمت دادرسی به تهران منتقل شد و سپس به عنوان رئیس 

شعب ۱۸و ۱۰۰۸دادگاه عمومی فعالیت کرد.
بعد از آن، وی مستشار دادگاه تجدیدنظر شد و از مستشاری دادگاه تجدیدنظر، به ریاست 
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ارتقا یافت و سپس همزمان عضو معاون دیوان عایل کشور شد. 
شعبه ۷۶ شعبه خاصی بود زیرا پرونده  کارکنان دولت و مسئوالن عایل رتبه کشور در این 

1-www.irna.ir/fa/News/82942932
2-www.irna.ir/fa/News/82942932
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شعبه مورد رسیدگی قرار می گرفت. 
مدیرخراسانی در شهریور ۱3۹۴بازنشسته شد و تا شهریور سال ۱3۹۵به صورت قراردادی 
و با حکم الریجانی مشغول کار در قوه قضاییه شد و ریاست شعبه ۶ را به عهده داشت و 

سپس از دادگسرتی خارج شد.

صندوقچهناگشودهیپروندههایجنجایل
وی که معروف است به صندوقچه ای از ناگفته های پرونده های جنجایل و بزرگ مثل پرونده 
حادثه بازداشــتگاه کهریزک، اختالس از بیمه ایران، محمدرضا رحیمی و احمدی نژاد، 
قاضی اســت که حکم جنجایل محکومیت مرتضوی به پرداخت  دویســت هزار تومان 
جریمه نقدی را صادر کرد. مدیرخراسانی قاضی جنایتکاری است که سهیل عربی را  تنها 
به دلیل انتشار مطالبی در فیس بوک، به اعدام محکوم کرد درحایل که او حتی با استناد به 

موادی از قانون مجازات اسالمی می توانست امکان تربئه ی متهم را فراهم کند. 
سیامک مدیرخراسانی رسیدگی به پرونده قضات و مقامات دادستانی مرتبط با بازداشتگاه 
کهریزک را بر عهده داشــت. او طی یک دادرســی ناعادالنه سعید مرتضوی، دادستان 
پیشنی تهران، حســن زارع دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان 
تهران و علی اکرب حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معرتضان انتخاباتی را 
به بازداشتگاه کهریزک داده بود به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از 
خدمات دولتی محکوم کرد. این حکم برای اتهاماتی که این سه نفر با آن ها مواجه بودند 

بسیار سبک بود. 
مدیرخراسانی همچننی بسیاری از مدیرمسئوالن و نویسندگان مطبوعات را محاکمه کرده و 
شمار زیادی از آنها را به احکام حبس، شالق و مجازات نقدی محکوم کرده است. حکم 
توقیف روزنامه بهار و حبس علی اصغر غروی به دلیل اهانت به مقدسات از جمله احکام 

صادره از سوی قاضی مدیرخراسانی است.

بازنشستگیووکالت
او پس از بازنشستگی در خصوص این که آیا قصد ورود به عرصه وکالت را دارد یا خری، 

گفت: به هیچ وجه قصد ورود به این عرصه را ندارم.۱
اما دیری نگذاشــت که مدیرخراسانی پروانه وکالت گرفت و همراه با دیگر جانیان نظام 

وکالت پرونده های نان و آب دار را به عهده گرفت.۲
مدیرخراســانی به همراه حســن تردســت وکالت پرونده ی چهارتن از متهمــان واردات 

1-www.farsnews.com/news/13940614000540
2-www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/14511
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تلفن همراه را به عهده داشت. متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به 
پرونده های اخاللگران اقتصادی به ریاســت قاضی موحدی محاکمه و به پنج و شــش 
سال زندان محکوم شدند. در دومنی جلسه قاضی موحد از رسیدگی به اتهام های سیزده 
واردکننده موبایل خرب داد   که گردش مایل شان بالغ بر دو هزار و پانصد میلیارد تومان بود.

یکــی از اتهام های واردکنندگان موبایل اخالل در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از 
طریق گرانفروشی کالن بود. این متهمان با دریافت ارز دولتی به مبلغ هر دالر چهار هزار و 
دویست تومان، اقدام به واردات گوشی تلفن همراه و فروش آن به نرخ آزاد در بازار کرده 

بودند.۱
سیامک مدیرخراسانی، که در مقام قضاوت محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد را به 
خاطر توزیع یک میلیارد تومان برای ریاست مجلس علی الریجانی به پانزده سال حبس 
محکوم کرده بود، وکالت حسنی هدایتی پاسدار سابق را که به یکی از میلیاردرهای نظام 
تبدیل شد و تنها هزار و پانصد میلیارد تومان از بانک سرمایه کالهربداری کرده به عهده 

گرفت.۲ 
مدیرخراســانی که در پرونده بیمه ایران به عنوان قاضی بر سر رقم اختالس متهم ردیف 
اول با وکیل مدافع او چانه زنی می کرد3 این بار در مقام وکیل مدافع با حسنی هدایتی به 

چانه زنی با قاضی پرونده می پردازد. 
پس از قتل حمید حاجیان وکیل ســابق هدایتی و متهم شــدن وی به صدور فرمان قتل 
حاجیان، قاضی مدیرخراسانی در نقش وکیل مدافع هدایتی اولنی کسی بود که با قاطعیت 
گفــت »هیچ ارتباطی بنی قتل حاجیــان و هدایتی وجود نــدارد«۴ از کجا وی به چننی 

اطمینانی رسیده بود معلوم نیست!
وی همچننی وکیل مدافع پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه در دولت احمدی نژاد بود که در 
پرونده ی بانک ســرمایه متهم ردیف دوم بود و قادر شــد او را با وثیقه ی نازل ده میلیارد 

تومانی تا قطعی شدن حکم از زندان آزاد کند.  
»پرویز کاظمی« به مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخالل در 

نظام پویل و بانکی و مشارکت در چهل و یک فقره خیانت در امانت  متهم شده بود. 
پرویز کاظمی در توضیح علت واریز سه میلیارد تومان به حساب همسرش گفت که این پول 

حق مشاوره اش بوده است.۵

1-www.fardanews.com/fa/news/928532
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/13/1960813
3-www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=199330
4-fararu.com/fa/news/397385 
5-etemadonline.com/content/267726
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متهمان پرونده بانک سرمایه که به حبس های طویل المدت محکوم شده بودند، پس از 
چندماه بدون سروصدا آزاد شدند. 

سیامک مدیرخراسانی همچننی وکیل مدافع عباس ایروانی متهم ردیف اول  گروه عظام، 
تولید کننده قطعات خودرو است. وی متهم است به افساد فی االرض از مجرای اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو 
بــه صورت عمده و کالن، رهربی گروه مجرمانه ســازمان یافتــه قاچاق قطعات خودرو، 
معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه 

و مشارکت در فراری دادن متهم.۱ 
پذیرفنت پرونده های عجیب و غریب که نیاز به نفوذ زیادی در دستگاه قضایی دارد از سوی 
وی در حایل صورت می گرید که وی در گفتگو با مطبوعات در مورد اشتغال قضات به 

شغل وکالت می گوید: 
اشتغال قاضی به وکالت باعث از بنی رفنت شأن قاضی می شود و به طور کلی دستگاه 
قضایی باید به شکلی قضات خود را تأمنی کند که آن ها مجبور نباشند به شغل وکالت 
رو آورند.من موافقم که دســتگاه قضایی باید به گونه ای از قضات حمایت کند که 
آینده و کرامت آن ها تأمنی و حفظ شود، به گونه ای که نیاز نداشته باشند پس از شغل 

قضاوت به وکالت مشغول شوند.۲

نوراللهعزیزمحمدی
نورالله عزیزمحمدی )عزیز حاج محمدی( در سال 
۱3۲۷در تهران متولد شد. سال  ۱3۴۶وارد دانشگاه 
شد و لیســانس حقوق قضایی گرفت. از سال ۱3۵۰ 
وقتی بیست و سه ساله بود، وارد دستگاه قضایی شد. 
وی در بیست و شش سالگی ازدواج کرد که حاصل 
آن چهــار فرزند اســت. چهل و چهار ســال ســابقه 

قضایی دارد که بیش تر آن، رسیدگی به پرونده های قتل بوده است. 

رکورددارقضاوتپروندههایجناییدرایران
عزیزمحمدی که رکورددار قضاوت پرونده های جنایی در ایران اســت هیجده ســال در 
استان کرمان دادیار، رئیس دادگاه بخش مستقل شهربابک، شهر بافت و همچننی رئیس 

1-www.mizanonline.com/fa/news/555110
2-etemadonline.com/content/291611
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دادگاه بخش رفسنجان بود. عزیزمحمدی سه سال به عنوان دادستان سریجان و در سال 
۱3۶۱به عنوان رئیس دادگسرتی شهرستان سریجان مشغول فعالیت شد و در سال ۱3۶۸نیز 
ریاست دادگسرتی شهرستان تاکستان را به عهده گرفت و سرانجام در سال ۱3۸۲به ریاست 
شــعبه ۷۱ کیفری اســتان تهران رسید. وی رســیدگی به بیش از چهار هزار پرونده قتل را 

در کارنامه کاری خود دارد که منجر به صدور سه هزار حکم قصاص شده است.۱

قاضیشعبهیکدادگاهاوین
عزیزمحمدی در سال ۱3۸۸ قاضی شعبه یک دادگاه اوین بود و به پرونده ی دستگری شدگان 
جنبش سبز پرداخت و احکام ظالمانه ی زیادی را صادر کرد. وی در محاکمه عبدالرضا 
قنربی۲، معلمی که به جرم فعالیت سیاسی دستگری و به مرگ محکوم شد نقش داشت. این 

حکم بعدها شکسته شد و به ده سال زندان تقلیل یافت. 

دفاعازصدورحکمسنگسار
نورالله عزیزمحمدی حکم سنگسار نیز صادر کرده و در دفاع از آن می گوید: 

یــک پرونده بود که به عنــوان فجیع ترین قتل خانوادگی معــروف بود. این جنایت 
هولناک برای یک زن شــوهردار که خود را به دروغ دانشجو و مجرد معرفی کرده 
بود، رخ داد. سرانجام هم منجر به قتل چهار نفر، اعدام دو نفر و رجم یک زن شد. 
در این جنایت زن جوانی در پی آشــنایی با پســر جوانی  خود را مجرد و دانشــجو 

معرفی کرده بود. 
در ادامه، شــوهر زن متوجه این رابطه شــده و از همسرش می خواهد به بازی ادامه 
بدهد. مرد جنایتکار خود را دایی زن معرفی می کند. او همچننی از  سه پسرش نیز 
می خواهد که مادرشان را عمه صدا کنند. یک دروغ ساده به یک معمای جنایی تمام 
عیار تبدیل می شود. متهم اصلی در ادامه نقشه، به یکی از دوستان خود پول می دهد 
و از او می خواهد به خواستگاری خواهر پسر غریبه برود. او در نخستنی جنایت برای 
انتقام جویی خواهر پسر را به خانه شان می کشاند و او را به قتل می رساند. بعد هم آن 
جوان را به بهانه پیدا کردن گنج به دماوند برده و با همدستی دوستش می کشد. او 

درجنایتی دیگر گلوی دو پسر خود را می برد که شاهد قتل بوده اند .  

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/08/19/553538
۲- عبدالرضا قنربی در اســفند ۱3۹۴ پس از تحمل بیش از شــش ســال زندان و در پی تغیری قواننی 
دادرسی و قبول اعاده دادرسی مجدد و با توقف اجرای حکم از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد؛ اما 
نهایتاً با بررسی مجدد پرونده، قاضی مقیسه حکم ده سال زندان او را به پانزده سال افزایش داد. وی 
در مهرماه ۱3۹۵ با مراجعه به دادسرای اوین مجدداً بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه بازداشت در 

زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد.
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متهم اصلی پس از قتل دخرت جوان به او تجاوز کرده و جسدش را تکه تکه کرد. در 
این پرونده به خاطر دروغ یک زن چهار نفر به قتل رسیدند. مرد جنایتکار همچننی 
همسرش را مجبور کرده بود با آن جوان ازدواج کند و برای همسر خود و پسر غریبه 
جشن عروسی گرفته بود و آنقدر خوب بازی کرده بود که بتواند از همه انتقام بگرید. 
ایــن پرونــده را هیچ وقت یادم نمی رود؛ جزو آن دســته از پرونده هایی بود که حتی 
همسر و فرزندانم هم در جلسه محاکمه اش حضور داشتند. سنگسار آن زن آخرین 

سنگساری بود که برگزار شد.۱
عدالت اســالمی موردنظر عزیز محمدی و دســتگاه قضایی نظام والیی، زنی را که خود 
قربانی و وسیله  است به فجیع ترین شکل سنگسار می کند و همسرش را که عامل جنایات 
بــوده اعدام می کند. وی به همراه روح الله حســینیان جزو وکالی مورد تأیید رئیس قوه 

قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی است.۲ 
اتحادیه اروپا در  هیجده مهر ۱3۹۰ )دهم اکترب ۲۰۱۱(، بیســت و نه مقام ایرانی از جمله 
نورالله عزیز محمدی را به دلیل نقشی که در نقض گسرتده و شدید حقوق شهروندان ایرانی 
داشته اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز 

در اروپا توقیف خواهد شد. 

بازنشستگیووکالت
او پیش از پرداخنت به شغل وکالت به صراحت گفت: 

هر قاضی بعد از دوران قضاوت یا به فکر وکالت اســت یا مشــاوره در ادارات و 
شرکت ها. راه من هم جز این نیست مگر دیگر توان کار نداشته باشم.3

وی که در زمان قضاوتش سه هزار حکم قصاص صادر کرده، وکالت حمید صفت خواننده 
معروف را به عهده گرفت که به اتهام قتل عمد پدرخوانده خود بازداشت شد. وی پیش از 
این وکالت اولیای دم ستایش قریشی کودک هفت ساله افغانستانی را که توسط نوجوان 
شانزده ساله ی ایرانی به قتل رسید به عهده داشت.۴عزیز محمدی هم در مقام قاضی حکم 
اعدام نوجوان هفده ســاله را صادر کرد و هم در مقام وکیل مدافع کوشــید قاتلی که در 
نوجوانی مرتکب قتل شده بود، به قصاص محکوم شود و در  این امر موفق شد. نکته ی 
مثبت زندگی او این است که قاتل پدر هشتاد و هشت ساله اش را که جوانی معتاد بود بخشید.۵

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/08/19/553538
2-www.irna.ir/fa/News/83066400
3-www.mehrnews.com/news/1702067
4-fa.alalamtv.net/news/3037246
5-www.isna.ir/news/92080603315
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فخرالدینجعفرزاده
فخرا الدین جعفرزاده در سال ۱3۶۰ به دستگاه قضایی پیوست 
و به مدت پانزده ســال در پرونده های جنایی و ده ســال در  

مجتمع دادسرای جنایی تهران مشغول  کار بود. 

معاونتسعیدمرتضویوسرپرستیدادگاهجنایی 
در این بنی او به مدت شش سال به عنوان معاون سعید 

مرتضوی دادســتان تهران سرپرســتی دادگاه جنایی را به عهده داشــت و احکام اعدام 
بیشماری را صادر کرد. وی در اسفند ۱3۸۸به دالیل نامعلومی از سرپرستی دادگاه جنایی 

تهران برکنار شد. خود او ادعا می کرد: 
تمام همکارانم به ویژه بازپرسان ویژه ی قتل و فرماندهان پلیس آگاهی شاهدند که 
ما به صورت شــبانه روزی و با کمک همکاران انجام وظیفه کردیم و در این مدت 
موبایلم خاموش نشده است که مشکالتی بر ما حادث شد که بعد از حضور آقای 
جعفری دو بار به صورت کتبی و بارها به صورت شفاهی از وی خواهش کردم به 

لحاظ مشکالت به خدمتم در دادسرا پایان دهم و ایشان تقاضای ما را پذیرفتند.۱

نمایندهمدعیالعمومدردادگاهقاتالنرئیسمجتمعقضاییارشاد
جعفرزاده در سال ۱3۸۵ به عنوان نماینده مدعی  العموم در دادگاهی که به ریاست قاضی 
صلواتی برای محاکمه مجید کاووسی و برادرزاده اش حسنی کاووسی برگزار شد شرکت 
داشت و این دو را از مصادیق بارز مفسد فی االرض خواند. وی که شخصاً در کلیه مراحل 
بازجویی و شکنجه مجید و حسنی کاووسی حضور داشت از صلواتی خواست با توجه 
به قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به آیه ی 33از سوره ی مائده اشد مجازات را 
برای متهمان به دلیل کشنت قاضی حسن مقدس رئیس مجتمع قضایی ارشاد اعمال کند.۲

جعفرزاده پیش از دســتگریی مجید و حســنی کاووسی3می کوشید بیگناهی به نام علی 
اشرف پروانه را وادار به اعرتاف به قتل قاضی مقدس کند. 

وی پس از قتل مقدس، اعالم کرد که تمام قضات دادسراها مسلح به سالح گرم می شوند. 

1-www.isna.ir/news/8812-09514
2-www.isna.ir/news/8509-06205

3-مجید کاووســی و برادرزاده اش حســنی به قصد پناهنده شدن به سفارت آمریکا در امارات متحده 
مراجعه و ادعا کرده بودند که قاضی مقدس را به قتل رسانده اند. سفارت آمریکا  پس از دستگریی این 
دو در هماهنگی با وزارت خارجه جمهوری اسالمی آن ها را از طریق اینرتپل تحویل مقامات قضایی 

نظام اسالمی داد. 
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وی افزود  که قضات مسلح برای حفاظت از جان خود اجازه شلیک خواهند داشت. ۱

صدورحکماعدامشهالجاهدوانحرافپرونده
جعفرزاده همچننی برخالف مدارک و اســناد و شواهد بسیار رأی به اعدام شهال جاهد 
همســر دوم ناصر محمدخانی داد که متهم بود الله ســحرخیزان همســر اول او را به قتل 

رسانده است.۲
وی هشت سال پس از صدورحکم اعدام شهال جاهد به منظور اجرای آن، در مقام رئیس 
دادســرای جنایی تهران از ناصر محمدخانی، پدر و مادر الله ســحرخیزان و دو فرزند او 
خواست به عنوان اولیای دم الله سحرخیزان در جلسه صلح و سازش شرکت کنند. این 
عده در این جلســه حاضر شــدند و همگی بر قصاص تأکید و عنوان کردند به هیچ وجه 

شهال را نمی بخشند.
ایــن کار قاضــی جعفرزاده مــورد اعرتاض عبدالصمد خرمشــاهی وکیل مدافع شــهال 
قرار گرفت و گفت باید او و شــهال نیز در این جلســه شــرکت و رودررو با خانواده الله 
صحبت می کردند.3 اعرتاضات خرمشاهی به جایی نرسید و جعفرزاده پرونده را به اجرای 

احکام فرستاد و با تأیید الریجانی، شهال جاهد به دار آویخته شد. 
از دیگر پرونده های مهم و معروف که او در اجرای حکم اعدام آن مشارکت مستقیم داشت 
پرونده بهنود شجاعی بود که در نوجوانی مرتکب قتل شده بود و پس از سال ها زندان در 

میان اعرتاضات داخلی و بنی المللی به دار آویخته شد.۴

بازنشستگیووکالت
وی پس از بازنشستگی از دیوان عایل کشور مانند دیگر قضات نظام والیی با توجه به نفوذی 
که در دستگاه فاسد قضایی نظام والیی داشت به شغل پردرآمد وکالت و کارچاق کنی 
درآمد و به عضویت کانون وکال پذیرفته شــد. وی در پرونده  ی اختالس و پولشــویی و 
فســاد در بانک ســرمایه، وکالت احســان دالویز را به عهده داشــت که همدست هادی 
رضوی داماد شــریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تأمنی اجتماعی در این پرونده بود.۵

جعفرزاده همچننی جزو چهل و سه وکیلی بود که نام شان به عنوان وکالی مورد تأیید رئیس 
قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی اعالم شد. پیش تر نام بیست وکیل در لیست 

1-www.bbc.com/persian/iran/story/2005/08/050830_ra-iran-judges.shtml
2-www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=25006

3-روزنامه اعتماد ۱۱ مرداد ۱3۸۸، شماره ۲۰۱۵. 
4-fararu.com/fa/news/33108/
5-www.pav.legal/posts/975
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دیگری اعالم شده بود. 
دفرت وکالت وی در خیابان باقرخان-پالک۱۰۷-واحد ۱۱ واقع است. 

وی همچون دیگر عوامل دســتگاه قضایی از بنگاه های مدرک صادرکنی نظام والیی 
درجه دکرتا گرفته و »استاد«  دانشگاه آزاد اسالمی »یادگار امام«  شهرری است. 

و ادعا می کند کتابی تحت عنوان پرونده های احکام کیفری در حقوق ایران و فرانسه به 
رشته تحریر درآورده است. 

 
محمدحسنیشاملواحمدی

محمد حســنی شــاملواحمدی در ســال 
۱3۴۹در مالیر به دنیا آمد. وی در ســال 
۱3۶۵در علمیات کربالی یک از ناحیه 
گردن مجــروح و دچــار موج گرفتگی 

می شود. 

ازموجگرفتگیدرجنگ
تاتحصیلدررشتهیحقوق

وی با استفاده از سهمیه رزمندگان و جانبازان در سال ۱3۷۵از دانشگاه شهید بهشتی در 
رشته ی حقوق فارغ التحصیل و در ستاد آزادگان مشغول کار می شود.

وی در دوران تحصیل در انجمن اسالمی دانشگاه با همسرش فاطمه عباسی آشنا می شود 
و ازدواج می کند. 

فاطمه عباســی هم هفده سال اســت که در مراجع قضایی کار می کند و اکنون به عنوان 
دادیار در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۲ تهران مشغول به کار 

است. این دو دارای سه فرزند پسر هستند.  

پیوسنتبهدستگاهقضایی
شاملو در سال ۱3۷۶ به عنوان بازپرس در دادگسرتی اصفهان مشغول کار شد. 

در سال ۱3۷۹ به تهران منتقل و در ناحیه ۱۲ شعبه ۲به مدت سه سال مشغول بازپرسی شد. 
وی در سال ۱3۸۲به عنوان بازپرس جنایی کار خود را شروع کرد و به مدت هفت سال در 
این سمت بود و بیش از دویست پرونده قتل را مورد بررسی قرار داد تا این که در شهریور 

۱3۸۹با ابالغ صادق الریجانی مستشار دادگاه کیفری استان تهران شد.۱

1-www.isna.ir/news/8906-03894
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مشارکتدرقتلریحانهجباری
شــاملو، بازپرس و یکی از شــکنجه گران ریحانه جباری متهــم مظلومی بود که مرتضی 
عبدالعلی سربندی یک مأمور امنیتی را که قصد تجاوز به او داشت را به قتل رسانده بود. 
او با همدســتی تردســت قاضی پرونده، شــیخی یک مأمور امنیتی همکار ســربندی را 
که در صحنه قتل حضور داشــت حذف کردند تا پای ســربازان گمنام امام زمان و فساد 

اخالقی شان پیش کشیده نشود. ۱
ریحانه جباری در وصیت نامه ای که از او منتشر شده خطاب به مادرش نوشته: 

در دادگاه خداونــد متهم می کنم مأمورین آگاهی را، متهم می کنم بازپرس شــاملو 
را، متهم می کنم قاضی تردســت و قضات دیوان عایل کشور را، کسانی که بی دریغ 
کتکم زدند و در آزار فروگذار نکردند. من در دادگاه خالق هستی متهم می کنم دکرت 
ســربندی را، متهم می کنم قاسم شعبانی را و تمام کسانی را که بی توجه یا به دروغ 
یا از روی ترس حق مرا ناحق کردند و توجه نکردند که گاهی آن چه واقعیت به نظر 

می رسد با حقیقت متفاوت است.۲
شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در مورد مثلث شوم حسن تردست، محمدحسنی شاملو 

و قاسم شعبانی در مقام قاضی و بازپرس و وکیل مدافع مقتول می گوید: 
امروز چشمم به سومنی مصاحبه از سلسله درفشانی های مثلث شوم سیاه روزی فرزندم 
خورد. مثلثی که با مهندسی پرونده دخرتم ریحانه، طناب دار بافتند. شاملو، شعبانی 
و تردســت همان کســانی بودند که در پست پیشنی اشاره کردم. این سه با همدستی 
یکدیگر سناریویی نوشتند و اقرار گرفتند و حکم کردند. و چه بد مردمانی بودند این 
دروغگویان که حتی در دروغشان با هم یکدست نشدند. با این که شعبده ها در آستنی 
داشتند. اما، وقتی این مثلث متوجه شدند که به هیچ عنوان در گفنت مظلومیت ریحانه 
کوتاهی نخواهم کرد با نقشه ای مسخره، قاضی ناعادل، تردست، کیان خانواده ام را 

مورد حمله قرار داد.3
شعله پاکروان در جای دیگری خطاب به محمدعلی نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش 

که مرتکب قتل شده بود در مورد شاملو روشنگری کرده و می نویسد:
آقای نجفی خوش به حال شما. از همان لحظه اول که خرب جنایت شما منتشر شد 
حسودی منهم شروع شد. آخر من تمام مراحلی را که باید می گذراندید، دیده بودم. 
من سالن اداره دهم اگاهی شاپور را می شناسم. دخرت نوزده ساله ام آنجا بود. وسط 
تریماه در همان سالن که شما چای می نوشیدی او شالق خورد و ناخن های پایش 

1-www.bbc.com/persian/iran/2015/01/141028_me_reyhaneh_jabbari_story
2-www.bbc.com/persian/iran/2015/01/141028_me_reyhaneh_jabbari_story
3-shahrvand.com/archives/49417
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کشیده شد. هفت سال در زندان ماند و هرگز انگشت های پایش را به من نشان نداد. 
همکاران همان مردی که با شــما دســت داد و بدرقه تان کرد، موهای دخرت مرا دور 

دست هایش پیچید و تن نحیف دخرتم را روی زمنی کشید. 
دوماه به دستور محمدحسنی شاملو که آن  وقت ها برو و بیایی داشت و رئیس شعبه 
یک بازپرسی بود به انفرادی افتاد. در حایل که من و همسرم دیوانه وار هر روز دنبال 
خرب و اثری از او بودیم به او گفته بودند پدر و مادرت دیگر تو را نمی خواهند و او 
ناامید و تنها زیر شــکنجه جســمی و روحی به خودکشی فکر می کرد. ماه ها طول 
کشید تا شاملو اجازه داد وکیل بگرییم. اما شما از همان روز اول وکیل داشتی. آن هم 
آقای علیزاده طباطبایی که فقط وکالت از ما بهرتان و ژن های مرغوب مثل شما را 

می پذیرد.
عدالت هم کاًل زیر قدم های ایشان است. تا اینجای کار سوسمار پری )محمدحسنی 
شــاملو که اکنون به عنوان وکیل مشــغول فریب مردم بیچاره است( همان بازجوی 
ریاکار کــه هیچ زمانی از نفرین هایم در امــان نخواهد بود، هر رذالتی کرد تا بتواند 
پرونده را ببندد و پول کیفرخواستش را بگرید. لعنت ابدی بر او و هست و نیستش باد.

یکســال و نیم بعد، دادگاه برگزار شد. وقتی قاضی سؤال هایی کرد که نشان می داد 
بی گناهی دخرتم را دریافته، وقتی به پســر ســربندی گفت پدر متدین شــما چرا با 
نامحرم خلوت کرده؟ وقتی او و خانواده اش را که به دخرتم حرف های غریاخالقی 
می زدند تهدید به بازداشت و اخراج از دادگاه کرد، فهمیدند ممکن است ریحان من 
نجات یابد. پس حیله دیگری چیدند. قاضی را به ارومیه فرستادند و حسن تردست 
را به جایش نشاندند. یک بی شرف تمام و کمال. می دانید او به دخرتم چه گفته بود؟ 
گفته بود باید اجازه می دادی تجاوز صورت بگرید بعد می آمدی شکایت می کردی.

بازنشستگیووکالت
شاملو در سال ۱3۹۱ درحایل که تنها پانزده سال سابقه قضایی داشت با استفاده از رانت  
والیی بازنشســته شــد و پروانه وکالت گرفت و با توجه به نفوذی که در دستگاه قضایی 

داشت به کار پردرآمد وکالت و کارچاق کنی پرداخت. 
وی به عنوان وکیل مدافع آرمان عبدالعایل که متهم به قتل غزاله شکور دوست دخرتش بود 
از همه نفوذش استفاده کرد تا مانع اجرای حکم قصاص شود. او پیش از اجرای حکم 
اعدام، با طرح ادعاهای واهی رأی دو قاضی از سه قاضی صادرکننده حکم را برگرداند.۱ 
از قرار معلوم مادر و پدر مقتول در لحظه ی اجرای حکم اعدام مهلت یک ماهه به قاتل 

1-hadese24.ir/news/28210
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دادندکه نشانی از جنازه دهد.۱اما پرونده با اعمال نفوذی که در آن شد در دادگاه دیگری 
مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت. 

در پرونده ی ریحانه  جباری یک سی دی مهم بود که توسط شاملو از بنی رفت تا سناریو 
آن گونه که می خواهند پیش برود. 

در پانزده ساعتی که به گفته شاملو از حضور او در محل قتل تا دستگریی ریحانه جباری 
طول کشیده، تحقیقات بسیار زیاد دیگری هم صورت گرفت و از همه تحقیقات، شنودها 

و دالیلی که به دست آمده بود سی دی تهیه می گردد.
به گفته محمد مصطفایی وکیل مدافع ریحانه جباری، »این سی دی در اصل جعبه سیاه 
این پرونده بوده است، اما این سی دی توسط آقای شاملو بازپرس پرونده معدوم می گردد 
چرا که روال بر این حاکم شده بود که ریحانه جباری متهم اصلی پرونده شناخته شود. در 
این پرونده دست های بسیاری بوده است که اجازه این را نداد تا حقیقت مشخص شود و 
خانواده محرتم سربندی نیز می دانند که حقیقت آن چیزی نیست که اتفاق افتاده است.«۲

به جز این ســی دی، شــرح بازجویی های وزارت اطالعات نیز از پرونده ها حذف شــده 
است.

کانون وکال برای کامل شدن سمفونی وکالی جنایتکار، عصمت الله جابری را کم دارد که 
با اجرای ســیصد و پنجاه حکم قصاص، لقب »مرد اعدام« را به خود اختصاص داده 
است. جابری با افتخار می گوید »به جز اعدام تاکنون سه حکم قطع ید نیز اجرا کردم.«3 
البته دور نیست که او نیز پس از بازنشستگی به دوستانش در لباس وکالت در کانون وکال 

بپیوندد. 

1-www.hamshahrionline.ir/news/474909
2-www.bbc.com/persian/iran/2015/01/141028_me_reyhaneh_jabbari_cd
3-www.mashreghnews.ir/news/62334/





وکالیشاکیومتهم،بازیگرانیکنمایش

پرونــده بابک زنجانی و حیف و میل میلیاردها دالر ســرمایه ی ملی جزو رازهای نظام 
است؛ چرا که باالترین مقامات نظام والیی در آن شرکت داشته اند و مقامات قضایی و 
امنیتی می کوشند دست نامحرم به این پرونده که ناموس نظام است نرسد. بابک زنجانی 
که از سوی الیه های امنیتی و سپاهی حمایت می شود از داخل زندان به تهدید وزیر نفت 

می پردازد و ادعا می کند به زودی جای وی با وزیر نفت عوض می شود.۱
حساسیت موضوع تا آن جاست که بیژن زنگنه وزیر نفت می گوید: 

برخی  افراد و گروه های همســو با زنجانی می خواهند نفت را زمنی بزنند... من در 
عسلویه صحبت کردم که آقای بابک زنجانی را فراموش نکنید، فردا یا پس فردای 
آن روز گفتند که زنگنه در حال خروج از   کشور به جرم جاسوسی و اختالس دستگری 

شد! آیا این موضوع اتفاقی است؟ ۲
در پینگ پونگ »عدالت« نظام والیی یک طرف بازی غالمحسنی صادقی قهاره است 
که وکالت وزارت نفت را به عهده دارد و طرف دیگر رضا جعفری و عبدالرضا محبتی 
معاونان سعید مرتضوی دادستان جنایتکار نظام هستند و داور این بازی قاضی ابوالقاسم 
صلواتی است. در این پرونده علی اکرب ماهرخ زاده، مدیر امور حقوقی وزارت نفت، پیگری 
حقوق شرکت نفت است. وی یکی از جنایتکاران دهه ی ۶۰ در استان خوزستان است. 

1-https://www.yjc.ir/fa/news/6948617
2-eslahatnews.com/129874
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در این خیمه شب بازی کلیه بازیگران خودی هستند و می کوشند دامان نظام والیی را از 
ایــن فســاد پاک و مربا جلوه دهند.۱ در حایل که پای چهــار وزیر و رئیس بانک مرکزی 
دولت احمدی نژاد به عنوان حامیان اصلی بابک زنجانی در میان است.  اطالعات سپاه 
پاسداران و دست های قدرتمند در باندهای سیاه سپاه، طی سال های گذشته از هیچ تالشی 

برای انحراف این پرونده کوتاهی نکرده اند. 

غالمحسنیصادقیقهاره 
غالمحســنی صادقی قهــاره یکــی از صاحب منصبان 
قضایی در نظام اسالمی است که به وکالت روی آورده 
است. وی در پرونده بابک زنجانی و علریضا زیباحالت 
منفرد، وکالت شرکت نفت و شاکیان پرونده و از جمله 
شرکت نفتی »اچ کی« وابسته به شرکت نفت ایران را 
عهده دار است. در این پرونده پای سردار رستم قاسمی 
وزیر نفت دولت احمدی نژاد و سه وزیر دیگر به همراه 
رئیس سابق بانک مرکزی و مقامات سابق شرکت نفت 

در میان است. بخش مهمی از اسناد پرونده مربوط به صاحبان قدرت در نظام اسالمی 
است و وکالی غریخودی نباید از محتوای پرونده و اسناد زدوبند ها مطلع شوند. به همنی 
دلیل است که از میان ده ها هزار وکیل، قرعه به نام غالمحسنی صادقی قهاره می افتد که 

هرنش را در سال ۱3۵۸با سرکوب کارگران شرکت نفت به رخ کشید. 
غالمحسنی صادقی قهاره در سال ۱3۲۷در یکی ار روستاهای قم در خانواده ای روحانی 
به دنیا آمد. از آن جایی که پدرش از سوی آیت الله بروجردی برای تدریس علوم دینی به 
خرم آباد فرستاده شد، دوران دبستان و دبریستان را در خرم آباد گذراند و در سال ۱3۴۶در 
رشــته ی حقوق قضایی دانشگاه تهران پذیرفته شد. وی در سال ۱3۵۲پس از طی دوران 
کارآموزی، دادیار دادسرای نهاوند شد و در سال ۱3۵۴به کرمانشاه منتقل گردید و سپس 

در سال ۱3۵۵مسئول رسیدگی به پرونده های جنایی ایالم شد. 

پیوسنتبهدادستانیانقالباصفهانوخوزستان
صادقی قهاره در ســال ۱3۵۶به اصفهان منتقل شــد و پس از پــریوزی انقالب به همراه 
مرتضی اشــراقی از ســوی آیت الله طاهری جهت دادستانی انقالب اصفهان به هادوی 
معرفی شــد. هادوی برای اشــراقی حکم دادستانی انقالب و برای صادقی قهاره ابالغ 

1-www.khabaronline.ir/news/1265835
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بازپرسی صادر کرد و این دو در محل سابق ساواک کار خود را آغاز کردند. علی قدوسی 
و احمد جنتی حکام شرع اصفهان بودند و بر اساس کیفرخواست های تهیه شده توسط 

این دو حکم می دادند. 
علی صیاد شریازی که بعدها فرمانده نریوی زمینی ارتش شد و محمدحسن ملک مدنی که 
بعدها شهردار اصفهان و تهران شد با رجوع به پرونده ها و گزارش های نظامی و انتظامی 
سال ۱3۵۷، برای تشکیل پرونده علیه متهمان ارتشی و شهربانی به آن ها یاری می رساندند. 
وی اواخر خرداد سال ۱3۵۸به خاطر شناختی که جنتی از وی داشت به اهواز منتقل شد. 
جنتی به تازگی از سوی خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاه انقالب اهواز منصوب شده 
بود. وی دست به دامان صادقی قهاره گردید و او با یک تیم ده نفره از دادستانی اصفهان 

به اهواز رفت. 
در مرداد ۱3۵۸پس از برکناری هادوی از دادستانی کل انقالب، وی به حکم قدوسی به 

عنوان دادستان کل انقالب خوزستان منصوب شد.  
در آن دوران مصطفی پورمحمدی دادستان مسجد سلیمان و درچه زاده دادستان شهرهای 

خرمشهر و آبادان بود و بقیه شهرهای استان زیر نظر صادقی قهاره بود. 
دادستان ها و مقام های قضایی شهرهای آقاجاری، بهبهان، دزفول، شوشرت، اندیمشک و... 
با ابالغ صادقی قهاره مشغول کار شدند. علریضا آوایی یکی از کسانی بود که از سوی وی به 
عنوان دادیار دادسرای انقالب دزفول منصوب شد و جنایات زیادی را در خوزستان رقم زد. 
خوزســتان به دلیل حضور قدرتمند نریوهای چپ و مجاهدین از یک سو و سرباز کردن 
مشکالت شهروندان عرب و سربرآوردن گروه هایی که از سوی عراق تقویت می شدند از 

اهمیت بسیاری برای نظام برخوردار بود. 
مقامات نظام اسالمی، وجود شرکت نفت و شوراهای کارگری را یکی از مشکالت بزرگ 
خود ارزیابی می کردند و از دادگاه و دادستانی انقالب خوزستان به عنوان یک اهرم قوی 
جهت سرکوب آن ها استفاده می کردند. صادقی قهاره در اصفهان و در خوزستان روابط 
نزدیکی با کمیته های انقالب و ســپاه پاســداران و عناصر حزب  اللهی  داشت که تحت 

عنوان کمیته  های مردمی و کمیته های دفاع شهری اداره می شدند. 

سرکوبشورایاسالمیشرکتنفت
صادقی قهاره در مورد چگونگی سرکوب شورای اسالمی شرکت نفت می گوید:  

به اصطالح شورای اســالمی بود اما از ده نفر، هشــت نفر کمونیست بودند. کارگر 
جماعــت هم به افرادی رأی می دادند که در ســخرنانی های خــود، امتیازاتی برای 
کارگران در نظر می گرفت. تقریباً روزی نبود که خرب نیاید فالن کارخانه یا شــرکت 
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بسته نشده است. مدنی در این امور دخالت نمی کرد. ما نریو می فرستادیم تا بررسی 
کنند.

خوزستان در آن زمان از جهت کارخانه ها و صنایع موجود، قطب صنعتی کشور هم 
به شــمار می رفت و شــرکت های خارجی و داخلی بســیار هم داشت. یکی از این 
شرکت ها، شرکت نفت بود که ما با شرکت نفت مشکالتی داشتیم. در آن زمان قدرت 
دادستانی انقالب از استاندار و سایرین بیش تر بود و مشکالتی که در استان بود از 
طریق دادستان انقالب راحت تر حل می شد. یک روز آقای غرضی زنگ زد و گفت 
که به محل استانداری بروم و گفت که در ارتباط با شرکت نفت مشکل حادی پیش 

آمده و خواست به استانداری بروم تا راه حل پیدا کنند.
آقای سیدمحمد طاهری داماد مرحوم آیت الله کمالوند، امام جمعه اهواز و نماینده 
امام در خوزســتان بود. در جلســه اســتانداری، آقای فروزنده معاون سیاسی آقای 
غرضی، آقای سیدمحمدصالح طاهری به عنوان امام جمعه اهواز، آقای غرضی و 

یک جوانی هم با پریاهن آستنی کوتاه نشسته بود.
این جوان، شهید تندگویان بود که به عنوان سرپرست مناطق نفت خیز منصوب شده 
بود اما شورای اسالمی شرکت نفت قبول نمی کرد و با او همکاری نمی کرد و این بنده 
خدا هم همان طور معلق مانده بود. بیش تر از یک ساعت جلسه طول کشید تا این که 
گفتم با آسمان و ریسمان بافنت مشکل حل نمی شود و باید با شورای اسالمی شرکت 
نفت برخورد شود. چند نفر از اعضای این شورا، بچه های مسلمان و مذهبی بودند 
ویل چند نفرشان هم افکار چپی داشتند. در آن جلسه پیشنهاد کردم که شورای اسالمی 
شرکت نفت را منحل اعالم کنیم. یک کاغذی از سربرگ های استانداری برداشتم و 
طی اطالعیه ای نوشتم که به لحاظ مسایل امنیتی و ناهنجاری مشاهده شده در عمل، 
به عنوان دادستان انقالب، شورای اسالمی شرکت نفت را منحل و بی اعتبار اعالم 
می کنیم و تصمیمات شان قانونی نیست. آقای سیدمحمدصالح طاهری هم که در 
جلسه بود گفت من هم به عنوان نماینده امام، این اقدام انقالبی دادستان را تأیید 
می کنم و او هم یک اطالعیه نوشت. اطالعیه ها را دادیم به رادیو و از طریق رادیو 
قرائت شد و مشکل مرحوم تندگویان را این گونه حل کردیم. تا سه ایل چهار روز هم 
اعضای آن شــورا می خواستند مرا مالقات کنند که وقت ندادم. وقتی هم پیش من 
آمدند گفتند که این ها منتخب کارکنان شرکت ملی نفت هستند. گفتم نفت مال سی و 
شش میلیون نفر است نه مال کارکنان شرکت ملی نفت و کارکنان شرکت نفت حق 

ندارند برای نفت سی و شش میلیون نفر تصمیم گریی کنند.۱

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/17/1540246
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ریاستشعبهسومدادگاهانقالباسالمیمرکز
صادقی قهاره تا شهریور ۱3۵۹در اهواز بود تا این که با ابالغ قدوسی به تهران منتقل شد 
و ریاســت شعبه ی سوم دادگاه انقالب اسالمی مرکز را به عهده گرفت. در آن دوره اوین 
پنج شعبه داشت. شعبه اول را گیالنی، شعبه دوم را مبشری، شعبه چهارم را نریی و شعبه ی 

پنجم را خدامی اداره می کردند. 
پس از انتقال صادقی قهاره به دادســرای مبارزه با مواد مخدر، ریاســت شــعبه ی سوم به 
ابوالقاسم رامندی رسید که شخصی عصبی و بددهان و هتاک بود. وی تا پیش از آن زیر 

دست صادقی قهاره بود. 
صادقی قهاره در دادگاه ســعادتی یکی از همراهان موســوی تربیزی بــود. رابطه این دو 
از جریان رســیدگی به پرونده سینما رکس آبادان توسط موسوی تربیزی شکل گرفته بود. 
مقامات قضایی در دادگاه سعادتی که علنی بود سعی می کردند مقررات دادگاه انقالب 
را به صورت شکلی رعایت کنند. این دادگاه یکی از نادر دادگاه هایی بود که در آن حاکم 

شرع به همراه دادستان، عضو حقوقدان و معتمد شرکت داشتند.
موسوی تربیزی به عنوان حاکم شرع، صادقی قهاره حقوقدان، الجوردی نماینده دادستان 

و پاکروان معتمد در دادگاه حضور داشتند.

سرپرستدادسرایمبارزهباموادمخدر
در اواخر ســال ۱3۵۹ وی از ســوی قدوسی به سرپرســتی دادسرای مبارزه با مواد مخدر 
منصوب شد و با همکاری حکام شرع سید احمد زرگر و محمدی آذر به پرونده های مربوط 
به مواد مخدر رسیدگی کرد. روز چهارده شهریور ۱3۶۰وی در حال ورود به دادستانی کل 

انقالب در چهارراه قصر بود که این ساختمان منفجر شد. وی در این رابطه می گوید: 
وقتی وارد شــدم و صدای انفجار را شنیدم، وارد ساختمان شدم. یک آقایی به نام 
آینی پور به عنوان دادیار در آنجا کار می کرد که بعداً سرپرست دادسرای فرودگاه شد، 
دیدم که آقای آینی پور با ســر و کله خوننی جلو آمد و افتاد؛ از محل انفجار دور بود 
اما شعاع و موج انفجار ایشان را هم گرفته بود. با ماشنی من، مرحوم شهید قدوسی، 

آقای آینی پور و یک نفر دیگر را به بیمارستان شماره ۵۰۲ ارتش منتقل کردند.۱
در شهریور ۱3۶۰پس از انتصاب موسوی تربیزی به دادستانی کل انقالب، او به دادستانی 
کل انقالب منتقل شد و سمت معاون قضایی موسوی تربیزی را به عهده گرفت. ظاهرًا 
صادقی قهاره با سید احمد زرگر بر سر نحوه ی رسیدگی به پرونده های مواد مخدر درگریی 

داشت و ادامه ی همکاری شان امکان پذیر نبود. 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942
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معاونقضاییدادستانکلانقالب
وکشورودفاعازکشتار۱۳۶۷

وی در دوران قدوســی، موســوی تربیزی، صانعــی، موســوی خوئینی ها، ری شــهری، 
سید ابوالفضل موسوی تربیزی، و مقتدایی معاون قضایی دادستان کل انقالب و کشور بوده 
اســت. وی که در مقام معاون قضایی دادســتان کل کشــور در جریان کشتار ۱3۶۷ نقش 

داشت، در مورد این قتل عام بریحمانه و در پاسخ به سؤال خربنگار تسنیم که می پرسد:
برخی می گویند این اعدام ها به صورت فله ای انجام شده و برخی نیز این موضوع را 
رد می کنند. شما که در آن سال ها معاون قضایی دادستانی کل بودید آیا اعدام فله ای 
منافقان را تأیید می کنید؟ نظر امام خمینی)ره( درباره نحوه محاکمه این افراد چه 

بود؟ اصاًل چرا این افراد دوباره محاکمه شدند؟ 
دروغ های عجیب و غریبی سرهم می کند و می گوید: 

نــه، این طور نبود که همه را اعدام کننــد. بعد از عملیات مرصاد که منافقنی علناً به 
جنگ آمدند و تا اسالم آباد هم آمدند به طوری که آقای »مهتابی« دادستان انقالب 
در اسالم آباد غرب، فرار کرد، آن زمان دیگر بحث محاربه مطرح بود و بحث یک 
گروهی که فالن عقیده یا نظر را دارد، مطرح نبود. آن ها اعالن جنگ داده بودند و 

در زندان اوین اینها حالت آماده باش داشتند.
وقتی این مسایل مطرح شد، امام خمینی)ره( می گوید که »اینها را دوباره محاکمه 
کنیــد«. خیلــی از اینها، همراهی با ســازمان منافقنی را در حد محاربه نداشــتند. 
خیلی  ها هم از سازمان منافقنی بریدند و گفتند »ما دیگر حاضر نیستیم روبه روی نظام 
بایستیم«. این ها را تفکیک کردند؛ کسانی را که سر موضع خود بودند و می گفتند 
»ما اگر بریون هم برویم، اسلحه به دست می گرییم و می جنگیم«، مجدداً محاکمه 

کردند و حکم اعدام دادند.
پس این طور نبود که همه را اعدام کنند؟

نه. اصاًل نمی شد. همه این ها پرونده داشتند.
محاکمه مجدد این ها چطور بود؟

محاکمات شان زیاد طوالنی نمی شد. خیلی ها می گفتند که دیگر سر موضع نیستند و 
»نمی خواهم با این ها همکاری کنم«که آن ها حتی آزاد هم شدند.۱

نقشآفرینیدرتصویبقواننیسرکوبگرانه
وی که قانون اصالح مواد مخدر مصوب سال ۱3۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام را 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942
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تنظیم کرده است می گوید: 
آن موقع می گفتند کسی که سی گرم هروئنی توزیع می کند و با توجه به این که یک 
بسته پنج سانتی هروئنی، جریه یک معتاد است، حساب کرده و گفته بودند که می شود 

به این مفسد گفت؛ یعنی کسی که افساد  کرده است.
آن موقع که چک وچانه زده می شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری 
رجوع شود، فکر می کردند اگر چنانچه صد نفر را اعدام کنند، دیگران دست وپای 
خود را جمع می کنند اما امروز می بینیم که این قضیه جمع  شــدنی نیست. در زمان 
آقای ری شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، پنج هزار نفر در ارتباط با مواد 

مخدر اعدام شدند، چون آمار اینها را ما داشتیم.
طبق ماده 3۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، وقتی حکم اعدام صادر می شد، پرونده باید 
به تهران می آمد و در تهران یک تشکیالتی در دادستانی کل زیرنظر من بود که این 
پرونده ها را بررسی می کردند که یا تنفیذ یا نفی می شد. آن ها گزارش می نوشتند که 

ابتدا من ]نظر می دادم[ و سپس دادستان کل نظر می داد.
پنج هزار نفر یعنی بیست و پنج هزار خانواده درجه یک و اینها با نظام پدرکشتگی 

پیدا می کنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود.۱
در واقع او تصدیق می کند که مسئولیت اعدام هزاران نفر را به دوش دارد. 

صادقی قهاره در سال ۱3۷۸و در دوران هاشمی شاهرودی به دیوان عایل کشور پیوست و 
رئیس شعبه ۱3بود و پس از مدتی به شعبه اول رفت. ریاست این شعبه با محمدی گیالنی 

و معاونت او با حسینعلی نریی بود. 

اخذپروانهوکالتدادگسرتیوحضوردرپروندههایویژه
وی در سال ۱3۸۲ بازنشسته شد و مانند بسیاری از قضات شرع و مقامات قضایی به شغل 
پردرآمد وکالت روی آورد. آنها با توجه به روابطی که در دستگاه قضایی و دولتی دارند، 

وکالت پرونده های بزرگ را به عهده می گریند. 
دفرت وکالت وی در خیابان شهید باهرن  روبروی در اصلی کاخ نیاوران نبش کوچه مسجد  

پالک 3۱۱ واحد ۱قرار دارد. 

رضاجعفریوعبدالرضامحبتی
رضا جعفری و عبدالرضا محبتی در کارنامه ی سیاه خود معاونت قاضی مرتضوی را در 

دادسرای عمومی و انقالب تهران دارند. 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942
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در پی انتخاب قاضی مرتضوی به عنوان مدیر نمونه کشوری در سال ۱3۸۲رضا جعفری 
)سرپرســت دادســرای ناحیه ۲۹ اطفال( و عبدالرضا محبتی )معاون دادستان عمومی و 
انقالب تهران( جزو  چهل نفر از »مدیران و قضات برجسته دادسرای تهران« بودند که از 

رئیس قوه قضاییه برای این حسن انتخاب تشکر کردند.۱
سعید مرتضوی تازه از قتل زهرا کاظمی فارغ شده بود و دستگاه قضایی نظام والیی به 
عنوان پاداش او را به عنوان مدیر نمونه کشــوری معرفــی کرده بود و »مدیران و قضات 

برجسته دادسرای تهران« در این مورد خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند: 
انتخاب حاضر به عنوان توجه به مدیریت دادســرای تهران که به عنوان یک ســند 
افتخار در کارنامه عدلیه نظام مقدس جمهوری اســالمی ثبت و ضبط خواهد شــد 
بیانگر کارآمدی، توانمندی و مدیریت موفق دادســرای تهران می باشد و یقیناً مایه 
تقویــت مدیریــت عالیه دادســتان کاردان و موفق تهران در جهــت اجرای عدالت 
اسالمی، حاکمیت قانون، تعقیب و مجازات مجرمان و احیای حقوق ستمدیدگان و 

پشتوانه اقدامات و خدمات قضات و کارکنان این نهاد مقدس خواهد بود.۲

رضاجعفری
رضا جعفری متولد ۱3۴۶ اســت و سمت هایی 
همچون مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه، دادستان 
عمومی و انقالب اردبیل، سرپرســت بازرســی 
دادگســرتی اســتان اردبیــل و معــاون قضایی 
دادگسرتی این استان را در سوابق قضایی خود 
دارد و به مدت هفتاد ماه نیز از دادسرای انتظامی 

قضات به عنوان مأمور به خدمت در دادسرای عمومی و انقالب تهران حضور داشت.
جعفری مدتی نیز به عنوان جانشنی سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در ساختمان 

»تربیزچی« بر صندیل »ارجاع« تکیه داشت.3

تشکیلدادسرایویژهرسیدگیبهجرایمرایانهای
جعفری در پاییز ۱3۸۷ با تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای سرپرستی این 
دادسرا را در ساختمانی کوچک واقع در خیابان مطهری به عهده گرفت و پس از سه سال، 
سرپرستی این دادسرا را در ساختمانی چند طبقه با امکانات مطلوب در خیابان بهارشریاز 

1-www.farsnews.com/news/8301280100
2-www.farsnews.com/news/8301280100
3-www.irna.ir/news/83074282
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به »حسن زاده«ـ  دادستان سابق خرمشهرـ  تحویل داد.
وی در اولنی مرحله از اقدامات قضایی خود پس از تشــکیل دادســرای ویژه رســیدگی 
به جرایم رایانه ای، برخورد با ســایت هایی که نظام والیی از آن ها به عنوان ســایت های 
»مستهجن« فارسی زبان نام می برد را در دستور کار قرار داد. وی در همان ابتدا با صدور 
دستورات قضایی الزم و با همکاری معاونت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
)دایره جرایم سایربی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته( نزدیک به صد سایت »مستهجن« 
شناسایی و حدود صد نفر از مدیران و گردانندگان این سایت ها بازداشت شدند که پس از 
انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت، برای تعدادی از آنان به اتهام افساد فی االرض، 
مجازات اعدام درخواست شد اما دادگاه انقالب فقط برای یکی از آنان، سعید ملک پور 

حکم اعدام صادر کرد.
عالوه بر این در جریان حوادث پس از انتخابات ســال ۱3۸۸ تیم های ویژه ای از ســوی 
دادسرای جرایم رایانه ای مأمور رصد مستمر فضای سایربی شدند. در این رابطه ده ها تن 

دستگری و برای عده  ی زیادی پرونده تشکیل شد. 
اما عمده فعالیت دادسرای جرایم رایانه ای در مدت تصدی »رضا جعفری« بر برخورد 
با هرمی ها متمرکز بود؛ به نحوی که طی سه سال هزار و پانصد دفرت مربوط به شرکت های 
هرمــی شناســایی و پلمپ شــد. مهم تریــن عملیات انجام شــده در راســتای برخورد با 
شرکت های هرمی، شامگاه سی اردیبهشت سال ۱3۸۹ با دستور سرپرست وقت دادسرای 
جرایــم رایانه ای و با همــکاری مأموران وزارت اطالعات و ماموران پلیس آگاهی کلید 
خورد. در یک مرحله از این عملیات، چهارصد و ده دفرت، در مرحله ای دیگر صد دفرت و 
در یک مرحله نیز هفتاد دفرت مربوط به شرکت های هرمی پلمپ شد. همچننی دوازده هزار 
متهم در یک روز دســتگری و در مرحله ای دیگر شــش هزار و پانصد نفر از فعاالن هرمی 

بازداشت شدند. 
برخورد با شــرکت »اوریف لیم« نیز از دیگر اقدامات دادسرای جرایم رایانه ای در زمان 
سرپرســتی »جعفری« بود. همچننی در واپســنی روزهای تصدی او بر دادســرای جرایم 
رایانه ای، حدود شصت پرونده مربوط به برخی صاحبان آتلیه ها به جریان افتاد که بر اساس 
شکایت شکات، این متهمان پس از عکاسی از مشرتیانشان، عکس های آنان را در صفحه 

فیسبوک خود قرار می دادند.۱

بازنشستگیواخذپروانهوکالت
رضا جعفری پس از بازنشستگی از قوه قضاییه پروانه وکالت گرفت و به عضویت کانون 

1-www.isna.ir/news/9009-08573
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وکال درآمد. وی جزء گروه قضات بازنشسته ای است که تحت عنوان وکیل مدافع بنا بر 
تبصره ماده ۴۸ قانون آینی  دادرسی کیفری مورد تأیید رئیس دستگاه قضایی برای وکالت 

پرونده های امنیتی قرار  گرفتند.۱

وکیلسعیدمرتضویدردادگاهرسیدگیبهجنایتکهریزک
رضا جعفری که در ماجرای شــکایت خانواده های کشته شدگان کهریزک، وکالت سعید 
مرتضوی را برعهده داشت، در پاسخ به این سؤال که آیا عالوه بر پرونده سعید مرتضوی، 
تجربه وکالت در پرونده های مرتبط با جرایم امنیتی را داشته یا نه؟ گفت: بله؛ اما نمی توانم 

آن ها را معرفی کنم.۲
بعید می دانم در هیچ کجای دنیا وکیلی پیدا شود که هم وکالت دادستان جنایتکار در پرونده 
قتل متهمان هنگام بازداشــت را به عهده داشته باشد و هم قربانیان پرونده     سازی همان 
دادستان و همکارانش را دنبال کرده باشد. وی در سال ۱3۹3نیز که سعید مرتضوی به دلیل 
ارتکاب جرایم متعددی درگری دادگاه بود وکالت پرونده ی او را به عهده داشت. از قرار 

معلوم او وکیل شخصی سعید مرتضوی است. 
پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان پرونده در  شکواییه  ی خود از نحوه حضور سعید 

مرتضوی و اطرافیانش در دادسرا انتقاد کرده و نوشت:  
به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای 
رضا جعفری پیش از آنکه به کسوت شریف وکالت در بیایند، قاضی دادگسرتی و 
آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران 
و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی 
بود که قرار بازداشــت موقت من در ســلول انفرادی را تأیید کرده بود و من همراه 
مرتضوی از او نیز شکایت کرده بودم ویل با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب 
وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکالی 
تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی پذیرفت، آقای جعفری 

)معاون سابق مرتضوی( اکنون وکیل او شده بود.3

۱-دیگر وکالی مورد تأیید دستگاه قضایی که بازنشسته دادگسرتی هستند عبارتند از: جلیل مالکی، 
رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز، محمد عزیزنژاد، محمدعلی بیگدیل، هادی جودوی خراسانی 

و جعفر پوربدخشان از بازنشسته های دادگسرتی هستند که به کانون وکال راه یافته اند.
اسماعیل سلوکی، استاد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی به همراه محمد ساعدی و حسنی مهدوی، عضو 
صندوق حمایت از وکال و کارگشایان دادگسرتی هستند. مجتبی پناهی نیز رئیس کانون بسیج حقوقدانان 

بوده است.
2-www.irna.ir/fa/News/82942932
3-www.isna.ir/news/97031908303
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محمداصالنی
جعفــری تنهــا نبود، محمــد اصالنی یکــی از وکالی 
مورد اعتماد دستگاه والیی، وکالت حسن زارع دهنوی 
)قاضی حــداد( و قاضی مرتضــوی دو جنایتکاری که 

فاجعه کهریزک را آفریدند به عهده داشت. 
یکی از عجیب ترین دادگاه های تاریخ معاصر جهان، دادگاه 
متهمان کهریزک بود. حســن زارع دهنوی معاون امنیت 

دادسرای انقالب اسالمی تهران، در هیچ یک از جلسات دادگاه کیفری که برای رسیدگی 
به یک جرم جنایی تشکیل شده بود حضور پیدا نکرد و اصالنی به دفاع از او برخاست.  

وکیلپروندهیفعاالنمحیطزیست
رضا جعفری که با توجه به سوابق جنایتکارانه اش وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه محسوب 
می شود از سوی این قوه به عنوان وکیل فعاالن محیط زیستی بازداشتی انتخاب شد. البته 
این فعاالن محیط زیستی وکیل معرفی کرده بودند، اما دستگاه قضایی با آن ها موافقت 

نکرد و متهمان مجبور شدند وکیل تسخریی داشته باشند.۱
پنج نفر از فعاالن محیط زیستی با اتهام فساد فی االرض مواجه هستند و ماه  ها در سلول  
انفرادی و بدون داشــنت وکیل تحت فشــار برای اعرتافات مورد نظر دســتگاه امنیتی و 
اطالعات ســپاه پاســداران بودند و دادگاه شــان بطور غریعلنی برگزار شد تا مردم پی به 

ماهیت خیمه شب بازی اطالعات سپاه و دستگاه قضایی نربند. 
دیگر وکیل این پرونده سیدکاظم حسینی از جمله وکالی مورد تأیید دستگاه قضایی است. 

او در مورد روند دادگاه فعاالن محیط زیست می گوید: 
حتــی اجــازه صحبت با موکلینم را بــه من نداده اند. در چهار جلســه قبلی دادگاه، 
ضابطان پرونده اجازه ارتباط کالمی وکال با موکالن شــان را ندادند و ارتباط آن ها 

صرفاً در حد احوالرپسی بوده است.۲
جعفری که یکی از وکالی مورد وثوق دستگاه قضایی برای وکالت در پرونده های امنیتی 
است در مورد قرار گرفنت نام خود در فهرست وکالی مورد اعتماد دستگاه قضایی می گوید: 

بــرای وکیل تفاوتی ندارد که دفاع از چــه پرونده ای را برعهده بگرید. وکالت یک 
امر تام است و وکیل باید هر پرونده ای که به او واگذار می شود، مانند پرونده های 
تسخریی را بپذیرد. معرفی وکالی مورد اعتماد قوه قضاییه برای متهمان جرایم امنیتی 

1-www.irna.ir/news/83074282
2-www.kampain.info/archive/30205.htm
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محدودیت  نیست. 
این وکیل در پاسخ به این پرسش که به نظر شما این رویه خالف قانون اساسی است یا نه؛ 
تصریح کرد: آن چه در حال اجرایی شدن است، قانون است و تشخیص مغایرت با قانون 
اساسی بر عهده شورای نگهبان است و نظر مردم و وکال در این باره سلیقه ای است.۱

وکالتجعبهسیاهپروندهبابکزنجانی
جعفری به عنوان وکیل مدافع علریضا زیباحالت منفرد ادعا کرد: 

موکل من به خاطر ایرانی بودن و عالقه به کشورش حدود ۱ میلیارد و پانصد میلیون 
دالر به اقتصاد ایران کمک کرده که نادیده گرفته می شود. وی هیچ پویل از زنجانی 
و شرکت ملی نفت نگرفته است. از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی وجود ندارد 
عنصر معنوی اصاًل وجود ندارد و عنصر مادی طبق روال و در کار معمول انجام شده 

است. همچننی موکل من قصد ضربه زدن به نظام را نداشته است.۲
رضا جعفری در سال ۱3۸۸ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض شدید حقوق بشر مورد 

تحریم قرار گرفت. 

عبدالرضامحبتی
عبدالرضا محبتی، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق 
تهران، نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۱3۸۸، 
معاون قضایی رئیس کل دادگســرتی مازندران، رئیس 
دادگاه تجدید نظر اســتان تهران و عضو کانون وکالی 
مازندران است. وی به همراه علی اکرب حیدری فر که بعدًا 
به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون دستگری و به پانزده سال 

حبس محکوم شــد، نقش فعایل در دادگاه متهمان جنبش ســبز در ســال ۱3۸۸ داشت. 
او کسی است که کیفرخواست دادستانی علیه چهره های سرشناس معرتض به انتخابات 

۱3۸۸را در دادگاه قرائت کرده است.
محبتی در دهه ی ۹۰ معاون قضایی رئیس دادگسرتی کل و رئیس شوراهای حل اختالف 
استان مازندران بود و پس از بازنشستگی با اخذ پروانه وکالت به عضویت کانون وکال درآمد. 
دفرت وکالت وی در ســاری خیابان مازیار، ســاختمان ونوس، ط ۵، واحد ۱۸ واقع است. 
محبتی که یکی از وکالی مورد اعتماد دستگاه قضایی برای وکالت در پرونده های امنیتی 

1-www.irna.ir/news/82942932
2-www.khabaronline.ir/news/1265835/
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است در پاسخ به این که تاکنون در 
پرونده های امنیتی وکالت متهمی 
را بــر عهده داشــته یا نــه، گفت: 
»آقــای اژه ای توضیحات الزم را 
داده اند، از ُحســن نظر رئیس قوه 
قضاییــه متشــکریم و این تصمیم 
صحیحی است که بر اساس قانون 
اتخاذ شــده اســت و اگر قانونی 
مشکل دارد باید از طریق مجلس 

اصالح شــود.« و در گفت وگو با ایرناپالس 
از پاسخ به اینکه چه توضیحی درباره سابقه وکالتش در این زمینه داده، خودداری کرد.۱

مثلث غالمحسنی صادقی قهاره، عبدالرضا محبتی و رضا جعفری نمایش خیمه شب بازی 
وکالت در پرونده نفتی را بازی می کنند. 

محبتی و جعفری در حایل می کوشند دامان موکل شان را پاک جلوه دهند که به گفته ی 
صادقی قهاره وکیل شرکت نفت، شرکت های نفتی علریضا زیباحالت منفرد و بابک زنجانی 

برای دور زدن تحریم ها  با سرمایه یکهزار دالر تأسیس شده بود.۲
صادقی قهاره وکیل شرکت نفت بدون اشاره به نقش وزرا و رئیس کل بانک مرکزی که 

حامی اصلی بابک  زنجانی بودند به منظور منحرف کردن پرونده می گوید: 
اگر متهم زیباحالت منفرد در فرایند مجرمانه بسرتسازی نمی کرد ، زنجانی نمی توانست 

شرکت موکل من را اغوا کند.3
درحایل که رستم قاسمی وزیر نفت و یکی از بلندپایگان سپاه پاسداران حامی اصلی بابک 
زنجانی بود و به اعتبار رابطه ای که با وی داشت نفت کشور را در اختیار او قرار می  داد. 
وکالی مدافع زیباحالت منفرد بر اساس سناریوی تنظیم شده قبلی یک کلمه درباره نقش 
وزرا و به ویژه وزیر نفت ســابق رســتم قاسمی و رئیس کل بانک مرکزی نمی  گویند و از 
دادگاه نمی خواهند حداقل آن ها به عنوان مطلع و شاهد در دادگاه حاضر شوند؛ علریضا 
زیباحالت منفرد هم جرأت نمی کند از متهمان اصلی پرونده نام بربد و تنها در آخرین دفاع 

خود می گوید: 
زنجانی مورد وثوق خیلی از شــخصیت های نظام بود چــرا من نباید به او اعتماد 
می کــردم و چه دلیلی داشــت به او اعتماد نکنم. وقتی زنجانی می تواند شــرکت 

1-www.irna.ir/news/82942932
2-www.ghatreh.com/news/nn47466452/
3-fa.shafaqna.com/news/758746/
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نفت، اچ کی، نیکو، بانک مرکزی، بانک مسکن و مدیرعامل پیشنی سازمان تأمنی 
اجتماعی را فریب بدهد، قطعاً من را هم می تواند فریب بدهد.۱

در نظــام والیــی و در عدل و انصافی که از آن دم می زنند در و تخته خوب به هم چفت 
می شــوند. وقتی چننی کسانی کســوت وکالت می پوشند، رئیس دستگاه قضایی بایستی 

جنایتکاری همچون سید ابراهیم رئیسی باشد. 

1-www.fardanews.com/fa/news/942144
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یکی از ویژگی های اصلی دســتگاه قضایی نظام اسالمی وجود کارچا ق کن هاست. این 
کارچاق  کن ها از باالترین مقامات دستگاه های قضایی شروع می شوند تا وکالی مدافع 
که حلقه ی وصل متهمان با دستگاه قضایی هستند، ادامه پیدا می کنند. اکرب طربی یکی از 
صدها نمونه کارچاق کن در باالترین پست های مدیریتی دستگاه قضایی بود که در دوران 
رئیسی و به منظور تحت فشارگذاشنت الریجانی و دورکردن او از تالش برای جانشینی 
خامنه ای دستگری شد. حکم دستگریی غالمرضا منصوری قاضی و بازپرس نزدیک به 
الریجانی نیز با همنی هدف صادر شد. طربی در دوران هاشمی شاهرودی مدیرکل امور 
مایل قوه قضاییه بود و وقتی صادق الریجانی منصوب شــد نامش در لیســت تغیریات 
ســاختار نریوی انســانی قوه قضاییه شنیده شد، اما ارتقای مقام یافت و مدیرکل اجرایی 
حوزه ریاست قوه قضاییه شد. تردیدی نیست که رئیسی به عنوان معاون اول قوه قضاییه 
و محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور و سپس معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه 
از نزدیک در جریان فساد او بودند، چرا که رئیسی یک هفته پس از تصدی ریاست قوه 
قضاییه دستور برکناری و سپس دستگریی وی را با بیست سال سابقه در دستگاه قضایی 
داد.۱ علی خلفی رئیس حوزه ریاسِت رئیس سابق دستگاه قضایی در دوران الریجانی 

که رئیس وی محسوب می شد، حتی احضار هم نشد. وی در اسفند ۱3۹۸ درگذشت.

1-www.baharnews.ir/news/209329
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جواداللهقدمی
وکالی کارچاق کن به نهاد های قدرت در دستگاه 
قضایی وصل هســتند و منویات مســئوالن بلند 
مرتبه ی خود را پیگریی می کنند. جواد الله قدمی 
یکی از این افراد است که وصل به محسنی اژه ای 
اســت. گفتــه می شــود که اکــرب طربی یکــی از 

عایل رتبه ترین مقامات دستگریشــده ی قوه قضاییه اعرتافاتــی در مورد ارتباطات ویژه ی 
الله قدمی و محسنی اژه ای با خود داشته است که دستگاه قضایی کوشید با انکار آن فساد 

عمیق و سیستماتیک دستگاه قضایی را پرده پوشی کند.۱ 

قاضیطالیینظاموالییدردهه۸۰
وی یکی از قضات قدیمی نظام والیی و معروف به »قاضی طالیی« است. او قضاوت 
در پرونده های جنجایل مطبوعات در دهه ۸۰ و همچننی رســیدگی به پرونده های بزرگ 

اقتصادی را هم در پرونده کاری خود دارد.
جواد الله قدمی، در ســال های گذشــته با نام »جواد قدمی« به عنوان بازرس شعبه سوم 
دادســرای کارکنــان دولت و نیز قاضی ویژه »حفظ حقــوق بیت المال« فعالیت کرده، و 
رســیدگی به پرونده های مطبوعات تعطیل شــده ی کشور، متهمان شــرکت های هرمی، و 
نمایندگان سابق مجلس هم چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت جو و محسن آرمنی را در زمان 

نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است. 
او با ابالغ قضایی ویژه از سوی  هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت در سال ۱3۸۵، 
قاضی ویژه در امور مبارزه با  زمنی خواری را هم در سابقه خود دارد.وی در پاسخ به این 
ســؤال خربنگار که پرســید با توجه به محتوای اقتصادی پرونده ها، باالترین میزان رشوه 
پیشنهادی به شما چقدر بود نعل وارونه زده و با فریبکاری گفت: »چهره من طوری بود که 
کسی جرأت نمی  کرد پیشنهاد رشوه را مطرح کند. چهره من کمی ترسناک بود و هیچ کس 

جرأت مطرح کردن را نداشت.« 
وی چند سایل است کار قضا را رها کرده و به کار پردرآمد وکالت و مشاوره حقوقی روی 
آورده اســت. در جریان فرار خاوری برخی از مسئوالن نظام از جمله احمدی نژاد رئیس 
جمهور وقت و رئیس ســازمان بازرســی اعالم کردند که افرادی در کشور به فرار خاوری 

کمک کردند. جواد الله قدمی تنها نامی بود که در این رابطه مطرح شد. 

1-fararu.com/fa/news/437620
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مشارکتدرفراریدادنخاوری
محمودرضــا خاوری، روز دوم مهرماه ســال ۱3۹۰، و تنها چنــد روز پس از صدور حکم 
محسنی اژه ای به عنوان »مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مایل« از سوی 
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسالمی، به بهانه ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در 
انگلستان از کشور خارج شد و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، منت استعفای خود را 
به دفرتش فکس کرد. این درحایل بود که در آخرین روزهای شــهریورماه ۱3۹۰، دادستان 
اهواز که مســئولیت رســیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به 
عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، »جواد 
الله  قدمی«،که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه ی دادستان کل کشور، مانع 
از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی 
از  کشور را فراهم کرد تا او سه روز بعد، به بهانه ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس 

از آن به کانادا فرار کند. 
پیش از این مه آفرید امریخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که از سوی دادگاه به اعدام 
و رّد مال محکوم شــد، در دوازدهمنی جلســه ی دادگاه وعده داده بود که »مســببان فرار 
خاوری را معرفی می کند«. امریخسروی در ادامه گفته بود: »خاوری با قباحت تمام به 

من می گفت برای باال بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی«. 
در همــان جلســه ی دادگاه، غالمعلی ریاحی، وکیل مه آفرید امریخســروی با بیان این که 
»دادسرا سر این موضوع کم آورده است« فاش کرده بود که »خاوری با کمک دستگاه 

قضایی فرار کرده است«.
این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: »روز سی شهریور خاوری به بازپرسی 
اهواز احضار می شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می شود. باید 
پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل 
همراه خاوری بوده که برخالف نظر اداره اطالعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را 

بازداشت نمی کند و حتی نامه ممنوع الخروج او را هم امضا نمی کند«.
هرچند که در جلسه ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن 
توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری های بیش تر مه آفرید امریخسروی در این خصوص شد.

یکی از شعبده بازی های قضایی محسنی  اژه ای مربوط است به پرونده  اختالس سه هزار 
میلیارد تومانی و اعدام مه آفرید امریخسروی و عدم مجازات متهمان اصلی پرونده همچون 
محمودرضا خاوری، سیدمحمد جهرمی، سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی و ده ها نماینده 

مجلس و مسئول طراز اول دولتی، اطالعاتی، قضایی و ...
محسنی اژه ای در مقام دادستان کل کشور قبل از تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات، 
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به منظور جلوگریی از رو شــدن اقدامات خالف خود، زمینه ی فرار محمودرضا خاوری 
مدیرعامل وقت بانک ملی را فراهم کرد تا پرونده را از مسری اصلی خارج کند. در آخرین 
روزهای شهریورماه ۱3۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به پرونده شرکت امریمنصور 
آریا و مه آفرید امریخسروی را بر عهده داشت، خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و 
دستور بازداشت او را صادر می کند. در این پرونده، جواد الله  قدمی کارگزار محسنی اژه ای 

وکالت خاوری را بر عهده داشت.
با تشکیل دولت احمدی نژاد، خاوری که به خاطر داشنت تابعیت کانادا بر اساس قواننی 
نمی توانست مدیرعامل بانک ملی شود و صالحیت او با مشکل مواجه شده بود، برای 
حــل آن بــه محســنی اژه ای در وزارت اطالعــات رجوع می کند و از طریــق او با جواد 

الله قدمی آشنا می شود.
خاوری که به اهواز احضار شــده بود، شــب قبل از سفر، به منزل محسنی اژه ای می رود. 
محسنی اژه ای به خاطر روابط گسرتده ی مایل   که از طریق جواد الله قدمی با خاوری داشت 

به وی اصرار می کند که کشور را ترک کند.
خاوری به خاطر اداره ی یکی از مهم ترین بانک های کشور، ثروتمندان زیادی را می شناخت 
که به دالیل مختلف دچار مشــکالت حقوقی می شــدند، او این افــراد را به الله قدمی 
معرفی می کرد و با کارچاق کنی وی، محسنی اژه ای در محاکم سفارش پرونده های شان 
را می کرد. در صورت زندانی شدن خاوری ممکن بود این پرونده ها لو بروند. یک نگاه 

کلی به لیست موکلنی الله قدمی همه چیز را فاش می کرد.
از طرف دیگر مهدی پسر سیدمحمد جهرمی۱ رئیس بانک صادرات که متهم دیگر پرونده 
بود با  الله قدمی کارچاق کنی می کردند و خود جهرمی نیز روابط نزدیکی با محسنی اژه ای، 
و آیت الله جنتی داشــت. عالوه بر این ها وی نســبت خانوادگی با ناطق نوری هم دارد. 
دستگریی و ادامه ی بازداشت هر یک از این افراد، پای محسنی اژه ای را به میان می کشید.۲

۱-  جهرمی که در ابتدا راننده صادق خلخایل بود با کســب مدارک جعلی و تغیری نام از علینقی به 
ســیدمحمد بعنوان وزیر کار و یکی از اعضای اصلی در کابینه احمدی نژاد وارد شــد. بخش عمده ی 
اقدامــات غریکارشناســانه ی دولت نهم از جملــه پرداخت مبالغ هنگفتی در جریان طرح موســوم به 
»بنگاه های زودبازده«، انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر 
رضا و... از جمله طرح های وی بوده اســت. فســاد بانکی موسوم به اختالس سه هزار میلیاردتومانی 
توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی وی صورت گرفت و به همنی دلیل در اوایل 

مهر ۱3۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
۲-  مهدی جهرمی که در ارتباط با این پرونده و دیگر اتهامات مایل به مدت یک هفته بازداشت بود با 
اقدامات صورت گرفته توسط محسنی اژه ای به قید وثیقه آزاد شد و به تکذیب احضار و بازداشت خود 
پرداخت و منتشرکنندگان اخبار را تهدید به شکایت و پیگریی حقوقی کرد. وی برای اعطای وام های 
کالن، از مدیران شرکت ها و کارخانجات و... پورسانت های هنگفت می گرفت تا پرونده وام های شان  را 
جلو بیاندازد! محمد جهرمی در طول دوران مدیریت بر بانک صادرات ایران، هزاران میلیارد تومان وام 
»اشتغال، تولید، صادرات، دامداری و کشاورزی« به کسانی داد که فرزندش آن ها را معرفی کرده بود.
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فرار خاوری، به مدد جهرمی و پسرش آمده و نگاه ها را از آن ها نیز پرت می کرد. از طرف 
دیگر اژه ای که توسط احمدی نژاد به شکل تحقری آمیزی از وزارت اطالعات برکنار شده 

بود فکر می کرد فرار خاوری ضربه به دولت احمدی نژاد خواهد بود. 

چگونگیراضیکردنخاوریبهفرارازکشور
اژه ای و الله قدمی صحنه ی بازپرسی اهواز را چنان طراحی کرده بودند که هر کس جای 
خاوری بود متواری می شــد. قاضی محمدیان فر چند ســاعت او را در راهرو منتظر نگه 
داشت و وقتی بعنوان متهم از او تحقیق به عمل آورد همه می دانستند بطور حتم بازداشت 
خواهد شد؛ به ویژه که اداره اطالعات اهواز هم تقاضای بازداشت او را کرده بود. قاضی 

در پایان بازپرسی، حکم بازداشت و ممنوع الخروجی خاوری را نوشت.
در همان جلســه، الله قدمی که وکیل مدافع خاوری بود از وی که به شــدت ترسیده بود و 
رنگ به رخسار نداشت تقاضای یک میلیون یورو می  کند تا از طریق محسنی اژه ای برای 

رهایی او اقدام شود.
پس از آن که خاوری پول را از طریق یکی از دوســتانش به نام رمضانعلی تهیه می کند، 
  الله قدمی به موبایل اژه ای زنگ زده و او به قاضی دســتور لغو حکم را می دهد. قاضی 
ضمن پاره کردن حکم قبلی به دستور محسنی  اژه ای به خاوری تأکید می کند که دفعه ی 
دیگر بازداشت  ات می کنم و به این ترتیب پیام اژه ای را به او می رساند و خاوری برخالف 

میل  اش مجبور به ترک کشور می شود.
محســنی اژه ای در طول ســال های گذشــته بارها موضوع پیگریی و تالش برای اسرتداد 
خــاوری و عــدم همکاری دولــت کانادا را مطرح کرده اســت در حایل که دروغی بیش 

نیست. هیچ کس به اندازه  ی وی نگران بازگشت خاوری نیست.
محســنی اژه ای پس از فراری دادن خاوری، کیفرخواست را به گونه ای که می پسندد تهیه 
می کند و اداره ی دادگاه را نیز به ناصر سراج ۱معاون امنیتی خود می سپارد تا بقیه ی سناریو 
را او اجرا کند. درحایل که طبق حکم دادگاه، چهار نفر به طور نمایشی به اعدام محکوم 
شده بودند تنها مه آفرید امریخسروی پس از نوشنت نامه به خامنه ای و افشای پشت پرده  ی 
پرونده و مســئوالن درگری در آن، به دستور محسنی اژه ای بدون طی کردن تشریفات آینی 
دادرسی نظام والیی به جوخه ی اعدام سرپده شد تا صدای آخرین شاهد نیز در  گلو خفه 

شود. 
قدمی در خصوص نحوه ورود خود به پرونده خاوری می گوید: 

۱- ناصر سراج پس از نقش آفرینی در این دادگاه، ارتقای مقام یافت و به ریاست سازمان بازرسی کل 
کشور رسید. ابراهیم رئیسی پس از تصدی پست ریاست قوه قضاییه، او را برکنار کرد و به پست فرمایشی 

»نماینده تام االختیار رئیس قوه قضاییه در تعینی اعضاى هیأت منصفه سراسر کشور« گماشت. 
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به هیچ وجه در ابتدا نامی از بانک ملی نبود بلکه یکی از مدیران بانک صادرات 
علیه یکی از شعبات خود شکایت کرد و بعد از آن در همنی پرونده نام بانک های 
دیگری هم مطرح شد. در پرونده های سنگنی مرسوم است کسانی دخالت کنند که 
سابقه قضاوت داشته باشند و بعد از بررسی، وکالت پرونده ملی به من پیشنهاد شد و 
من هم پذیرفتم. پیشنهاد وکالت از سوی مدیرعامل وقت بانک ]خاوری[ مطرح شد 
و برای اعالم وکالت باید به اهواز می رفتم که این اتفاق همسو با حضور محمودرضا 
خاوری در آن شــعبه شــد. قبل از این داستان، تعدادی از افراد این پرونده در کیش 
بازداشــت شــده بودند. در آن مقطع با توجه به حضور افــراد درگری در این پرونده 
خاوری هم حضور یافت و من علت حضور خاوری را جویا شدم که او  گفت، جهت 
اخذ تودیع در دادگاه حضور یافتم. من به تهران برگشتم اما او تا عصر همان روز در 

شعبه باقی ماند و پس از آن هیچ وقت خاوری را ندیدم.
وی در  پاســخ به سؤال خربنگار که پرسیده بود »در آخرین دفاع مه آفرید، وکیل مه آفرید 
گفت که یک وکیل، خاوری را همراهی کرد، آیا شما وکالت خاوری را برعهده نداشتید؟« 

با حقه بازی موضوع را دور زده و پاسخ می دهد:  
من از همه مدیران بانک که پرسیدم گفتند  که مطلع نشدیم که  کسی به عنوان وکیل، ایشان 
را همراهی کند. بعدها متوجه شدیم که شاید سوءتفاهمی در خصوص حضور من در 
آن شعبه به منظور وکالت خاوری ایجاد شده است که این به هیچ وجه صحت ندارد.

وی در خصوص سفر مشرتک با خاوری و این که در سفر به اهواز هیأتی همراه خاوری 
بود، گفت: »هیأتی از مدیران، خاوری را همراهی می کردند اما سفر من جدا از سفر این 

افراد بود.«
وکیل پرونده بانک ملی در خصوص شایعه مطرح شده در رابطه با نقش خودش در فرار 

خاوری گفت:
بعد از این که از اهواز برگشتم در تهران نبودم. بعد از سفر، مدیران بانک گفتند که 
خاوری برای یک سفر کاری به لندن رفته است. بعد از آن مأموریت، وی استعفای 

خود را برای هیأت مدیره فرستاد.۱
الله قدمی در پاسخ به سؤال »رکنا« مبنی براین که در شبکه های مجازی و خربگزاری های 
خارجی آمده است شما )قدمی( خاوری را برای خروج از  کشور کمک کرده اید، خود را 

بی اطالع جلوه داده و گفت: 
فکر کنم در یکی از جلســات دادگاه ســه هزار میلیاردی، وکیل مه آفرید امریخسروی 
چننی ادعایی مطرح کرده بود. به نظر من وکیلی که چننی ادعایی کرده بود باید ادله 

1-www.mehrnews.com/news/4131518
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ایــن موضوع را ارائه دهد. کســی که ادعایــی دارد باید برای آن بینه ارائه کند. بهرت 
است این سؤال را از ایشان برپسید. وکیل مه آفرید باید بگوید که به استناد چه مدرکی 
این حرف را زده است. در حایل که من نقشی در خروج ایشان به خارج از  کشور 
نداشــتم. چون آن ایام در تهران نبوده ام. من تا دو ماه اول دنبال این بودم که ببینم 
آیا اصاًل آقای خاوری وکیلی معرفی کرده بود یا نه و آیا خطابه این ادعا من هستم 
یا نه. اصاًل نمی دانســتیم که مورد خطابه این حرف چه کســی است. علریغم همه 

کنکاش هایی که آن ایام انجام دادیم، وکیلی غری از من در پرونده مطرح نشده بود.۱

محمودشریج
وی تحصیــالت حقوقی خود را پیش از انقالب دنبال 
کــرد و جزو قضاتی بود که پس از پــریوزی انقالب به 
خدمت نظام اســالمی درآمد. وی پیــش از انقالب به 
ســمت قاضی در حــوزه آبادان منصوب شــد و نه تنها 
کوچک تریــن ســابقه ی مخالفــت با نظام پهلــوی در 
پرونده اش نبود بلکه از حامیان نظام ســلطنتی به شمار 

می رفت. 

رئیسشعبهعایلتجدیدنظرتعزیراتحکومتی
پس از تصدی ریاســت قوه قضاییه توســط هاشمی شــاهرودی او که رئیس شــعبه عایل 
تجدید نظر تعزیرات حکومتی۲ بود در شهریور ۱3۷۸به مدیریت حوزه ریاست قوه قضاییه 

منصوب شد و ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با رئیس خود پیدا کرد. 
محمود شریج که جزو باند مازندرانی های قوه قضاییه محسوب می شد کارچاق کن دستگاه 

قضایی در دوران هاشمی شاهرودی بود.

حوزهنظارتقضاییویژه
با تشــکیل حوزه نظارت قضایی ویژه او همزمان به مدت پنج ســال ریاست این حوزه و 
معاونت قضایی هاشمی شــاهرودی را به عهده داشت و نقش بزرگی در فساد مایل قوه 

قضاییه ایفا کرد. 
او دست راست هاشمی شاهرودی محسوب می شد و تمام احکام اعدام در مرحله استیذان 

۱-سایت رکنا ۲۷ اردیبهشت ۱3۹۷. 
2-www.vekalatonline.ir/laws/8977
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باید به امضای شریج که سمت قاضی داشت و شاهرودی می رسید. شاهرودی به اعتماد 
امضای قاصی شریج، احکام اعدام را امضا می کرد.۱

برای مثال در سفر هاشمی شاهرودی به شهر کرد در دادگسرتی این شهر مجموعاً صد و 
هفتاد و یک پرونده مورد بررسی قرار گرفت که نود و پنج پرونده را رئیس قوه قضاییه و 
هفتاد و شش پرونده دیگر را محمود شریج رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه بررسی کرد.۲

وی در شهریور ۱3۸۸و پس از آن که الریجانی به ریاست قوه قضاییه رسید برکنار شد و به 
عنوان رئیس شعبه در دیوان عایل کشور مشغول به کار شد.3

پروندههایمختلففسادمایل
حجت االسالم نبویان نماینده مجلس شورای اسالمی در مورد شریج می گوید: 

من سه چهار سال قائم مقام حاج  صادق الریجانی بودم، رئیس قوه قضاییه؛ منتهی 
قبل از این که ایشان رئیس قوه قضاییه شود، ایشان در قم یک جایی رئیس پژوهشگاه 
بود و من قائم مقام پژوهشگاه بودم. ایشان می گفت و ریز آن را برای بنده توضیح 
می داد  که آقا از شش هفت ماه قبل به ایشان گفته بود که باید بیایی و تا قبل از این که 
حکمش بخورد، ایشان می گفت من اولنی کسی که اخراج می کنم آقای شریج است. 
شــریج همه کاره ی دفرت آقای شــاهرودی بود، دســتش در دست این آدم های فاسد 
اقتصادی بود. این فردی که من می گویم متهم اصلی پرونده بیمه است، می گفت 
من رفتم پیش صالحی امریی۴و ایشان دستم را گذاشت در دست آقای شریج؛ یک 
وکیل برای من گرفت و حق وکالتش دو میلیارد تومان بود. می گفت جلســاتی که 
من با ایشان برگزار می کردم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، چون این آقای 

1-news.gooya.com/2018/01/post-11158.php
2-www.farsnews.com/news/8801280483
3-www.isna.ir/news/8806-01212.112655

۴- ســیدرضا صالحی امریی در ســال ۱3۴۰ در شهرســتان بابل، شهر امریَکال متولد شد. تحصیالت 
ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در همان شهر گذراند. با شروع جنگ ایران و عراق عازم جبهه های 
جنگ شــد و پس از تأســیس وزارت اطالعات همراه با ری شــهری به این وزارت پیوســت و سپس 
به مسئولیت گزینش گماشته شــد. وی در دوران فالحیان مسئول اطالعات خوزستان بود. دستگریی 
چند بیگناه به اتهام انفجار لوله های نفتی و شکنجه ی شدید آن ها که منجر به خودکشی یکی از آن ها 
شــد باعث انتقال او به تهران می شــود. فالحیان یک معاونت مهم تر را در اختیار او قرار می دهد. او 
با اســتفاده از رانت اســالمی موفق به اخذ مدرک لیسانس و فوق لیســانس در رشته علوم سیاسی و 
مدرک دکرتی در رشته مدیریت شد و به عنوان دانشیار به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، 
واحد علوم تحقیقات درآمد. وی در حال حاضر رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اســالمی ایران 
است. قائم مقام پیشنی و معاون سابق امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، وزیر سابق فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ایران و رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران است. در مرکز 
بررسی های اسرتاتژیک ریاست جمهوری و معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات 

اسرتاتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فعالیت کرده  است.
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صالحی همه کاره مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. یک بار پنجاه تومان به او 
دادم و یک بار شصت تومان دادم و ...۱

وی هم اکنون مانند بسیاری از قضات و حکام شرع بازنشسته و صاحب منصبان قضایی 
به شــغل پردرآمد کارچاق کنی تحت عنوان وکیل دادگســرتی مشغول است. این افراد به 
خاطر داشــنت شبکه ی خاص خود و استفاده از نفوذی که دارند به سادگی  می توانند در 

پرونده های بزرگ مایل دخالت کنند و مبالغ کالنی را به جیب بزنند.۲

الیاسمحمودی
الیاس محمودی متولد شــمال کشور، پیش از انقالب افسر 
ژاندارمری بود و به واســطه  ی داشــنت لیسانس حقوق وارد 

اداره دادرسی ارتش شاهنشاهی شد. 

مشارکتدرکشتاردههی۶۰
محمودی مدعی اســت »در رژیم گذشته به جهت صیانت 

از آرمان های امام و ارزش های انقالب بازداشــت شــدم و در طول ســی سال حکومت 
جمهوری اسالمی به دلیل حضور در سنگرهای مختلف نظام با خانواده خود قطع رابطه 

عاطفی داشته ام«.3
وی در دهــه ی ۶۰ مدت ها دادســتان دادگاه های انقالب ارتش و رئیس شــعبه ۶ دادگاه 
نظامی یک تهران بود و ســپس جایگزین مهدی منتظری در حفاظت اطالعات ارتش 
شد. محمودی شانزده سال عضو هیأت رسیدگی به تخلفات نریوی انتظامی و ده سال در 
دستگاه قضایی در مقام دادستان و رئیس حفاظت اطالعات قوه قضاییه و ریاست مجتمع 

قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظام والیت فقیه خدمت کرد. 

راهاندازیحفاظتاطالعاتقوهقضاییه
حفاظت اطالعات قوه قضاییه تا قبل از پذیرش مســئولیت قتل های زنجریه ای توســط 
وزارت اطالعات، به عنوان دفرت حراست قوه قضاییه زیر نظر اداره کل حراست وزارت 

اطالعات قرار داشت.  
پس از افشــای قتل های زنجــریه ای و تصفیه های انجام گرفتــه در وزارت اطالعات که 

1-www.ensafnews.com/6704
۲-آدرس دفرت وکالت شریج:  تهران - خیابان سهروردی جنوبی - پاینی تر از مطهری - روبروی بانک 

ملت - پالک ۱3۶ زنگ سوم. تلفن همراه: ۹۱۲۲۸۴۵۸۴۱
3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901171467
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به  برکنــاری دری نجف آبادی و مصطفی پورمحمدی منجر شــد، خامنه ای با همکاری 
اطالعات سپاه اقدام به انحالل دفرت حراست قوه قضاییه و ایجاد  مرکز حفاظت اطالعات 
قوه قضاییه به جای آن کرد تا بتواند از طریق تزریق کادر های اطالعات سپاه و اخراجی های 
وزارت اطالعات آن را به عنوان یک مرکز اطالعاتی و امنیتی برای اهداف سرکوبگرانه ی 

خود به کار گرید. 
بــه این ترتیب مرکــز حفاظت اطالعات قوه قضاییــه در ردیف حفاظت اطالعات  های 
نهاد های نظامی و انتظامی قرار گرفته و زیر نظر دفرت مراکز حفاظت اطالعات بیت رهربی 
کــه نقش هماهنگ کننده دارد، قرار گرفــت. حفاظت اطالعات نهادی امنیتی مختص 

سازمان های نظامی است و نه سازمان های اداری و قضایی.   
پــس از تشــکیل مرکــز حفاظــت اطالعــات قــوه قضاییــه در ســال ۱3۷۷ و در دوران 
هاشمی شــاهرودی، الیاس محمودی به عنوان اولنی رئیس مرکز تازه تأسیس، اداره آن را 
به عهده گرفت. بر اساس صالحدید خامنه ای و بیت رهربی، وی تمامی امکانات مربوط 
به عملیات اطالعاتی از ایجاد بازداشتگاه های مخفی، شنود مکالمات، تعقیب ومراقبت 
و دستگریی و بازجویی و اعرتاف گریی را تهیه و به این مرکز واگذار کرد. و این مرکز به 
دستور خامنه ای، برخالف قواننی جاری کشور به عنوان سازمانی اطالعاتی و امنیتی برعلیه 

مخالفان سیاسی وارد عمل شد.

تشکیلسازماناطالعاتموازی
نام و رِد پای الیاس محمودی را در بسیاری از حوادث و وقایع اواخر دهه ی ۷۰ و ۸۰ کشور 
از تشکیل اطالعات موازی و پرونده سازی های سیاسی و نظامی منجر به حبس و شکنجه 
و اعدام تا ترانزیت دخرتان ایرانی به امارات متحده عربی، غصب زمنی های شمال، فساد 

مایل در ماجرای شرکت های بیمه ، خانه ی خیابان فاطمی و... می توان مشاهده کرد. 
پس از برمال شدن نقش وزارت اطالعات در »قتل های زنجریه ای« و تصفیه هایی که در 
این نهاد صورت گرفت، اقتدارگرایان با تشکیل »اطالعات موازی« در »بیت رهربی« 
به تالش خود برای ســازمان دهی هرچه بیشــرت ســرکوب ادامه دادند. یک شاخه  از نهاد 
جدید در قوه قضاییه و با نام »مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه« ایجاد گردید که اساسًا 

غریقانونی بود.
این سازمان غریقانونی سپس به یک ضابط قضایی و همچننی به یک تشکیالت اطالعاتی 
برای قوه قضاییه تبدیل شــد. بعدها احمدی نژاد اعرتاف کرد این سازمان هم زمان، هم 
ضابط قضایی و هم ناظر بر قضات و موجب اعمال فشار دستگاه قضایی بر قاضی شد 
در حایل که فعالیت تشکیالت حفاظتی موسوم به حراست در همه دستگاه ها و سازمان ها 
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محدود به حفاظت فردی و فیزیکی از پرسنل و اماکن است و اعمال نقش ضابط قضایی 
و انجام فعالیت اطالعاتی خالف بنی قانونی است.۱

با منصوب شدن سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقالب تهران، او ضلع دیگر 
این طرح را تکمیل کرد. در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضاییه، الیاس محمودی 
که از ابتدای طرح مذکور بازوی قضایی طراحان این گروه بود، همراه یک تیم از نریوهای 
اطالعات نریوی انتظامی که با نام »عملیات دادگســرتی« مدت ها بود در زیرزمنی کاخ 
دادگسرتی مشغول فعالیت های امنیتی و بازجویی از متهمان بودند با موافقت شاهرودی و 
با همکاری معاونت اطالعات سپاه پاسداران در قوه قضاییه به کار گرفته شدند تا به  »قلع 
و قمع منافقنی جدید« که به تعریف آنان شامل دگراندیشان و روزنامه نگاران و روشنفکران 

و فعاالن دانشجویی بودند، برپدازند. 

ریاستمجتمعقضاییویژهاموراقتصادی
محمودی در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجتمع قضایی ویژه امور 
اقتصادی شد. در این پست او به محمدرضا رحیمی نزدیک شد و همکاری این دو در 
ســتاد »مبارزه با مفاسد اقتصادی« منجر به یکی از بزرگرتین فساد ها در شرکت بیمه و 
تشکیل »حلقه خیابان فاطمی« و دستگریی و محاکمه ی جابر ابدایل، الیاس محمودی، 
مسعودی و محمدرضا رحیمی شد. هرچند الیاس محمودی از نفوذش در دستگاه قضایی 

بهره مند شد و آزاد گردید و دستگریی اش را نیز تکذیب کرد. 
در اسفندماه ۱3۸۵، هیأت سه نفره متشکل از »خلفی دادستان انتظامی قضات، اصغر 
جهانگری رئیس حفاظت اطالعات قوه قضاییه و آوایی رئیس کل دادگسرتی استان تهران« 
در تحقیقات و بررسی های نهایی درباره ی پرونده ی فرار شهرام جزایری نظر به قصور در 

انجام وظیفه، اشتباه، بی توجهی و مسامحه قضات و نیز رئیس زندان اوین دادند. 
هاشمی شاهرودی، رئیس قوه  قضاییه پس از مطالعه گزارش هیأت سه نفره پیگریی فرار 
شهرام جزایری دستور داد که الیاس محمودی، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، 
وحید کربالیی آقاملکی و حسنی زاده قضات رسیدگی کننده به پرونده شهرام جزایری در 
مجتمع امور اقتصادی و رئیس زندان اوین از سمت خود برکنار شوند. و با حکم دادسرای 
انتظامی قضات، الیاس محمودی و دو قاضی پرونده شــهرام جزایری عرب از ســمت 
قضاوت معلق شدند.۲سه روز بعد در تاریخ بیست و دوم اسفند ۱3۸۵علریضا جمشیدی 

سخنگوی قوه قضاییه از اساس منکر موضوع شد و گفت:   

1-www.dolatebahar.com/view-458590.html
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=8512190055
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خربهای منتشــر شده در رسانه ها در خصوص تعلیق الیاس محمودی رئیس سابق 
دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صحت ندارد.۱

پرونده مذکور به دستور خامنه ای جمع و جور شد و دو ماه بعد علریضا جمشیدی سخنگوی 
قوه قضاییه با پیش کشیدن درخواست وزارت اطالعات برای تعلیق قاضی مدعی شد:

طبق قانون، وزارت اطالعات نمی تواند درخواست تعلیق قاضی را بدهد و تاکنون 
قاضی پرونده، درخواســت تعلیق قضات مربوط به پرونده شهرام جزایری را نداده 

است.۲
در حایل که بحث درخواست وزارت اطالعات در میان نبود، بر اساس نظر هیأت ویژه 

شاهرودی، دادسرای انتظامی واکنش نشان داده و شاهرودی آن ها را معلق کرده بود. 

مستشاردادگاهکیفریودیوانعایلکشور
در همان تاریخ جمشیدی خرب از انتصاب قاضی کربالیی به عنوان قاضی مستشار دادگاه 
کیفری و الیاس محمودی به عنوان قاضی مستشار دیوان عایل کشور داد و اظهار داشت: 

قضات تا زمانی که تعلیق نشده اند می توانند در جای دیگری به فعالیت برپدازند.3
در مورد قدرت الیاس محمودی و چگونگی عملکرد او، شهرام جزایری می گوید: 

تنها عایدی من از مجلس ششم لعنت الله علیه، سیزده سال حبس بود. من در این 
باره سکوت می کنم. اگر در این باره با محمودی کنار می آمدم، من را آزاد می کرد! 
الیاس محمودی من را به مدت پنجاه و چهار روز، گروگان گریی دولتی کرده بود. من 
را به صورت غریقانونی بازداشت می کرد و دوباره به صورت قانونی آزاد می کرد!۴

در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی در مورد قوه قضاییه به الیاس 
محمودی اشــاره شده است: »گزارشــاتی درخصوص عملکرد سازمان مذکور و مبنای 
قانونی اقدامات این سازمان و سوابق ریاست قبلی این سازمان به هیأت واصل شده است. 
عالوه بر وجود ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطالعات قوه قضاییه عملکرد 
نامربده در طول دوران مدیریت خود ابهامات زیادی را برانگیخته است. گرچه نامربده در 
نهایت پس از احراز سمت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بدلیل پرونده شهرام 
جزایری توسط حضرت آیت الله شاهرودی از این سمت نیز برکنار شد لیکن شایسته بود 
ســؤاالت این هیأت در زمینه عملکرد نامربده از جمله دخالت سازمان در مسایل خارج 
از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها پاسخ داده 

1-aftabnews.ir/vdcefp8n.jh8voi9bbj.html
2-www.isna.ir/news/8602-15729
3-www.isna.ir/news/8602-15729
4-awalnews.ir/fa/news/64987
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می شد تا هیأت بتواند در مورد ایشان و افرادی که وی در دوران مسئولیت منصوب نموده 
است و اتهاماتی که متوجه آنان است اظهارنظر دقیق تر نماید.«۱ 

محمودی نامش دوباره همراه با امریعباس سهراب بیگ معاون سابق مایل اداری دستگاه 
قضایی در پرونده فساد بانکی سیصد میلیارد تومانی مه آفرید خسروی مطرح شد. 

درگرییباکمیسیونتحقیقوتفحصمجلسخرگان
از اوایل تابستان ۱3۸۲یک تیم هفده نفره از جانب کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس 
خربگان مأموریت یافت تا به گزارشاتی که از تخلفات قوه قضاییه به ویژه سازمان حفاظت 
اطالعات این قوه رسیده بود رسیدگی کند. هرچند وظیفه ی مجلس خربگان اساساً ربطی 
به این امور ندارد اما در حکومت ملوک الطوایفی نظام اسالمی هرکس که قدرت داشته 

باشد عماًل قادر به انجام هر کاری هست. 
در مرداد سال ۱3۸3در حایل که این تیم برخی نتایج تحقیقات خود را به اطالع مقامات 
مسئول در قوه قضاییه و مجلس خربگان رسانده بودند و خواستار بررسی بیش تر برخی 
پرونده ها از جمله پرونده الیاس محمودی رئیس وقت حفاظت اطالعات قوه قضاییه شده 

بودند، هر هفده عضو این تیم در روز یکم شهریور ۱3۸3 بازداشت می  شوند.۲ 
بازداشــت اعضــای ایــن تیم کــه مأموریت رســمی از  کمیتــه تحقیق مجلــس خربگان 
داشــتند، چالشــی جدی بنی مجلس خربگان و قوه قضاییه و مجلس شورای اســالمی و 

همینطور کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی به وجود آورد.
پس از اطالع شــاهرودی از جریان بازداشــت این تیم، حکم آزادی این افراد را صادر 
می  کند اما الیاس محمودی که اشراف کلی به قوه قضاییه داشت و از فرزند شاهرودی نیز 
به دلیل مشارکت در برخی تخلفات مدارک مستحکمی در دست داشت، از آزادی این 

افراد خودداری می کند.
در نهایت با پیگریی های کمیسیون اصل نود مجلس و  پس از انتشار نامه سرگشاده علی 
ارومیان رئیس وقت کمیسون تحقیق مبنی بر این که این افراد با حکم این کمیسیون مبادرت 
به بررسی و تحقیق پریامون تخلفات قوه قضاییه نموده اند و متعاقب آن ارسال نامه ای با 
امضا این دو کمیسیون )تحقیق مجلس خربگان و اصل نود مجلس شورا( به خامنه ای، این 
افراد در مهر ۱3۸3 آزاد می شوند اما الیاس محمودی تهدید می کند اگر آقایان خواستند 
با ما برخورد  کنند ما هم گزارش های مستندی از رویه های غریقانونی قوه قضاییه داریم که 

در صورت لزوم برای افکار عمومی منعکس می کنیم.

1-www.mehrnews.com/news/687653  
2-www.lajvar.se/1390/04/13/9217/
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ابوالفضل سپهر۱که عضو این تیم بوده در همان روزهای اول بازداشت در اثر شکنجه های 
وحشــیانه کلیه هــای خــود را از دســت می دهد و دو هفتــه پس از بازداشــت به بخش 
مراقبت های ویژه بیمارســتان سینا منتقل می گردد، در بیست و هشت شهریور۱3۸3خرب 

ایست قلبی وی را منتشر کردند.۲
علی عسگری نماینده ی مجلس و عضو کمیسیون اصل نود مجلس که به موضوع آزار و 
اذیت متهمان مرتبط با آیت الله ارومیان رسیدگی می کرد در نامه ی سرگشاده ای خطاب به 
الیاس محمودی که در روزنامه قدس خراسان منتظر شد نوشت ضمن اظهار نگرانی نسبت 
به وضعیت ابوالفضل سپهر بدون نام بردن از وی در مورد قتل دیگری که توسط مأموران 

محمودی صورت گرفته بود نوشت:
با توجه به جانباز بودن یکی از متهمان و بســرتی بودن ایشــان، رفتارهای روانی و 
موارد خالف عرف رسیدگی قضایی به اتهام این قبیل افراد حتی در شرایط فعلی، 
خوف این را دارد که جریان امر به مثل مورد رسیدگی به پرونده مرحوم شهید جانباز 

رجبی ثانی، باز هم به مرگ متهم منجر شود.3
مجموعه ی اسناد مربوط به درگریی نهاد های مختلف نظام بر سر این پرونده، در وبسایت 

اکرب اعلمی  عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسالمی آمده است.۴
یکی دیگر از اقدامات الیاس محمودی اخذ رشــوه از متهمان متمول یا کســانی اســت 
کــه می توانســتند از طریق اعضای فامیل خــود در خارج یا با فــروش اموال خود وجوه 
درخواســتی وی را تأمنی نمایند. یکی از اسناد منتشر شده در ارتباط با او نشان دهنده ی 
واریزی دویســت و چهل و دو هزار دالر به حســاب شــخصی وی در بانک ملت شعبه 

هجرت خیابان طالقانی بود. 

دستداشنتدرترانزیتدخرتانایرانیبهامارات
در ســال ۱3۸3 درجریان ترانزیت دخرتان ایرانی به امارات، پنجاه و پنج نفر از اعضای 
شــبکه انتقال دستگری می شوند. حســن احمدی مقدس ریاست مجتمع مبارزه با مفاسد 
ارشــاد، مســئول رســیدگی به این پرونده بود. به دلیل دست داشــنت عده ای از مسئولنی 
حکومتی در این پرونده، الیاس محمودی و محمود شریج مصرانه خواستار مختومه شدن 

این پرونده می شوند و حسن احمدی مقدس، این پرونده را مختومه می کند.

۱-ابوالفضل ســپهر متولد ۱۵ خرداد ۱3۵۲ بود. در ســال های پایانی جنگ به عضویت سپاه درآمد و 
در دوران وزارت علی فالحیان به واسطه یکی از دوستانش به وزارت اطالعات رفت. از وی اشعار 

مختلفی راجع به جنگ و جانباختگان آن در ماهنامه ی فکه و... انتشار یافته است.
2-www.fasleagahi.info/2011/05/blog-post_10.html
3-www.mehrnews.com/news/135838
4-www.lajvar.se/1390/04/13/9217
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گفته می شود برای جلوگریی از افشای موضوع و نقش محمود شریج و الیاس محمودی 
در مختومه شدن این پرونده، الیاس محمودی با تحریک مجید کاووسی فر و تجهیز وی به 
سالح و مهمات، در سال ۱3۸۴ نقشه ی ترور حسن احمدی مقدس را اجرا و برای پاک 
کردن سرنخ، وی را فراری می دهند. مجید کاووسی فر با مراجعه به پلیس محافظ روبروی 
ســفارت آمریکا در ابوظبی، خود را عامل قتــل قاضی مقدس در ایران معرفی می کند. 
پلیس ســفارت بالفاصله وی را بازداشــت و به ایران مسرتد می  کند. مجید کاووسی فر و 

برادرزاده اش توسط ابوالقاسم صلواتی محاکمه و اعدام شدند. 
بررسی های قضایی و پلیسی نشان می داد  کاووسی فر هیچ پرونده ای در دادسرای ارشاد 
ندارد و اعرتافات اولیه وی که مدعی شــده بود قاضی مقدس را به دلیل محکومیت در 
دادسرای ارشاد و با انگیزه انتقامجویی ترور کرده، نادرست است و وی به انگیزه دیگری 

اقدام به قتل کرده است.

پروندهسازیعلیهیکسرهنگبازنشسته
ومحکومیتنظاماسالمی

پرونده سازی علیه یک سرهنگ بازنشسته مربوط به لشکرهوابرد شریاز بنام سیاوش بیانی 
فرزند ابوالقاســم از دیگر جنایات اوســت. این افســر پس از بازنشستگی در سال ۱3۶۲ 
همراه با خانواده اش به آمریکا پناهنده شد و تابعیت آمریکایی گرفت. وی در سال ۱3۷۴به 
منظور عیادت از مادرش که مبتال به سرطان خون بود به ایران بازگشت و در جریان همنی 
سفر برای تنظیم پرداخت حقوق بازنشستگی خود اقدام کرد. وی به مدت هفت ماه بنی 
معاونت های اداری و مایل وحفاظت اطالعات سرگردان بود و عاقبت به اتهام جاسوسی 
برای آمریکا دستگری و پس از شکنجه و نگهداری طوالنی مدت در سلول های انفرادی، 

در اردیبهشت ۱3۷۶ اعدام شد.
بنا بر ادعای خانواده  بیانی، مقام های قضایی با  آن ها تماس گرفته و درخواست پول برای 
آزادی او می کنند. آن ها می گویند که برای نجات جان سیاوش بیانی، نود و پنج هزار دالر 

پرداخت کرده اند.
خانواده ی بیانی اقدام به افتتاح پرونده ای برعلیه دولت جمهوری اسالمی در دادگاه های 
فدرال آمریکا کرده و دادگاه مربوطه با توجه به فقدان هرگونه رابطه بنی این فرد و دولت 
آمریکا یا سازمان های اطالعاتی آن کشور نهایتاً در سال ۲۰۰۸نظام اسالمی را به پرداخت 

چهارصد و شصت و شش میلیون دالر خسارت به خانواده قربانی محکوم می کند.۱
خدمت در دستگاه قضایی رژیم در چهل و یک سال گذشته موجب شده است که الیاس 

1-www.radiofarda.com/a/f9_USjudge_Iran_Bayani/428857.html
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محمودی  بدون حضور در دانشــگاه مدرک دکرتا کســب کند و به تدریس در دانشــگاه 
برپدازد. در کنار آن وی دارای دفرت حقوقی است و به وکالت در پرونده های نان و آب دار 

مشغول است و در تجارت با کشورهای آسیانه میانه و بلوک شرق سابق اشتغال دارد.  
آدرس منزل مسکونی وی شهرک ژاندارمری، خیابان سپهر ده، پالک یک است. خانه ی 

یاد شده به منظور احداث یک آپارتمان شش طبقه تخریب شد.

عبدالواحدشریفینهاوندی
عبدالواحــد شــریفی نهاوندی یکــی از اعضای بانــد مافیایی 
الیــاس محمودی در قوه قضاییه و دفرت هاشمی شــاهرودی بود. 

حضوردردادگاهودادسراینظامی
وحفاظتاطالعاتقوهقضاییه

سابقه ی آشنایی وی با الیاس محمودی به دادگاه و دادسرای نظامی بر می گردد. وی در 
دادگاه نظامی منشی محمودی بود و پس از حضور او در حفاظت اطالعات قوه قضاییه و 
همچننی ریاست بر مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دست راست وی محسوب 

می شد.

دستگرییتیمکمیسیونتحقیقوتفحص
مجلسخرگانرهری

اعضای تیم کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس خربگان رهربی در شهریور ۱3۸3 با حکم 
او دستگری و شکنجه  شدند. دستگریی این عده منجر به ایراد اتهامات سنگنی به برخی 

مقامات منسوب به قوه قضاییه، خربگان رهربی و مجلس شورای اسالمی شد.۱
شریفی نهاوندی در کانون اتهامات بود. او در دیماه ۱3۸3در یک مصاحبه مطبوعاتی به 
افشاگری در مورد این پرونده پرداخت که با واکنش آیت الله علی ارومیان عضو مجلس 

خربگان رهربی مواجه شد. 
کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسالمى مأمور رسیدگی به این پرونده شد اما با این 
استدالل که پرونده مزبور باید در فضایى غری ملتهب و به دور از حساسیت هاى سیاسى 
مراحل قانونى خود را طى کند، ادامه پیگریى های خود نسبت به این موضوع را به پس 
از برگزارى انتخابات ۱3۸۴موکول کرد و پرونده موصوف در مجلس هشتم مسکوت باقی 
ماند و پس از آن همه هیاهو و ایراد اتهامات ســنگنی به طرفنی هیچ یک از آن ها مقصر 

1-www.lajvar.se/1390/04/13/9217/
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تشخیص داده نشد و با مجرمنی برخوردی صورت نگرفت. 
وزارت اطالعات نیز علریغم این که اعالم کرد در جزئیات پرونده قرار دارد اما هیچ گاه 
نتایــج  تحقیقاتش را اعالم نکرد.در اثر افشــاگری های صورت گرفته شــریفی نهاوندی 
که قاضی این پرونده بود برکنار شد و یکی از شعب مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی 
که گوش  به فرمان الیاس محمودی و شــریفی  نهاوندی بود پرونده را در دســت گرفت و 
محمدرضا مدحی مسئول سابق دفرت آیت الله ارومیان، نماینده آذربایجان شرقی در مجلس 
خربگان رهربی را به ســی و هشــت سال زندان و بیست و پنج سال محرومیت اجتماعی 

محکوم کرد. اما این حکم به مرحله اجرا گذاشته نشد.  

رئیسمرکزرسیدگیبهشکایاتودیدارهایمردمیقوهقضاییه
برای آن که آب ها از آسیاب بیافتند شریفی نهاوندی در فروردین ماه ۱3۸۴ به عنوان رئیس 

مرکز رسیدگی به شکایات و دیدارهای مردمی قوه  قضاییه منصوب شد.۱
وی مدت ها مدیرکل حوزه نظارت و پیگریی قوه قضاییه بود و همراه با شریج و سهراب بیگ 
در مالقات های هفتگی شاهرودی نیز شرکت می کردند. براساس گزارش های منتشر شده 
حتی مالقات های حضوری شــاهرودی نیز توســط این عده با نرخ های خاص خرید و 

فروش می شد و گاه افراد چندین بار پشت سر هم به دیدار شاهرودی می رفتند. 

خروجازقوهقضاییهواشتغالبهوکالت
وی پس از خروج از قوه قضاییه به وکالت روی آورد. دفرت وکالت وی در خیابان کریمخان 

زند، خیابان خردمند شمایل پالک ۸۲ واحد ۸ واقع است. 
عبدالواحد شــریفی نهاوندی در پرونده ی اختالس ســه هزار میلیاردی، وکالت خدامراد 
احمــدی معاون وقــت وزیر صنایع و معــادن و رئیس »ایمیدرو« و مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی متهم ردیف هشــتم پرونده را به عهده داشت که از سوی شعبه اول 
دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی سراج به اتهام ارتشاء به مبلغ جمعاً نه میلیارد 
ریال جریمه و ده سال زندان محکوم شد اما پس از تحمل یک سال و نیم حبس آزاد شد.۲

شریفی دردفاعیاتش تأکید کرد: »موکل من در سیزده سالگی داوطلب حضور در جبهه 
بوده و همرزم مرتضوی دادستان تهران است.«

شــریفی ، در کنار وکالت، به شــغل پردرآمد حمله داری مشغول است و مدیر کاروان حج 
شماره ی ۱۷۷۶۱است.3

1-www.isna.ir/news/8401-02770
2-www.donyayemadan.ir/view/109277
3-mousavishad.blogfa.com/post/101
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وی همچننی مدیرعامل شرکت زرین  تجارت خاورمیانه،  زرین تجارت تهران، عضو هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت فرهنگی بانوی اسالم، بازرس علی البدل زرین پخش تهران، 
بازرس علی البدل زرین رویا، بازرس علی  البدل زرین پلیمر، مدیرعامل زرین حریر، بازرس 

اصلی زرین بهداشت است. 

امریعباس سهراب بیگ 
امریعباس ســهراب بیگ،  از طایفه لک و متولد 
کرمانشاه است و مانند بسیاری از صاحب منصبان 
دستگاه قضایی خود را دکرت معرفی می کند. در 
دهه ی ۶۰ با مرضیه رزمجو شاهپورآبادی ازدواج 
کرد. دارای دو دخرت و دو پســر اســت. همسر و 

دخرتش زهرا و پسرش با استفاده از رانت اسالمی وکیل شدند و عضو کانون وکال هستند. 
برادر وی محمد سهراب بیگ نیز که مجروح جنگ است با استفاده از سهمیه بسیج و سپاه 

و »جانبازی« وکیل شده و عضو کانون وکالی کرمانشاه است.  
امریعباس سهراب بیگ،  در اواخر دهه ی ۷۰ ریاست دادگسرتی اردبیل را به عهده داشت. 
او در ســال ۱۳۸۰ریاســت دادگسرتی استان خوزستان را به عهده گرفت و در سال ۱۳۸۳ 

عباس جعفری دولت آبادی جایگزین وی شد.

معاونت اجرایی قوه قضاییه و ریاست دادگسرتی گیالن
سهراب بیگ در مردادماه ۱۳۸۳در دور دوم ریاست هاشمی شاهرودی به معاونت اجرایی 
قوه قضاییه ارتقا مقام یافت و همراه با سیدابراهیم رئیسی )معاون اول(، عبدالرضا ایزدپناه 
)رئیــس حوزه ریاســت( محمود شــریج )رئیس حوزه نظارت قضایــی ویژه( و علریضا 
جمشــیدی )معاون حقوقی قوه قضاییه(، ســعید جواهری )معاونت آمــوزش( و الیاس 
محمــودی در ســمت رئیس مرکز حفاظت اطالعات قوه ی قضاییه ســکان هدایت قوه 

قضاییه را در دست گرفتند.۱ 
ســهراب بیگ در تریماه ۱۳۸۴درحایل که همه اختیارات و انتصابات اداری و مایل قوه 
قضاییه و سازمان های وابسته به وی تفویض شده بود از این سمت استعفا داد2و ابراهیم 

رئیسی مسئولیت های فوق را به عهده گرفت. 
یک ماه بعد در مرداد ۱۳۸۴ در اقدامی غریمعمول سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعالم خرب 

1-www.isna.ir/news/8305-02171
2-www.farsnews.com/news/8405180318



499
فراز و فرود کانون وکالی دادگسرتی

استعفای سهراب بیگ از معاونت اجرایی، خرب از تصدی ریاست دادگسرتی گیالن توسط 
وی داد. وی در مهرماه همان سال عازم گیالن شد و ریاست دادگسرتی این استان را به 
عهده گرفت. پانزده ماه بعد در دیماه ۱3۸۵او از سمت ریاست دادگسرتی گیالن برکنار شد 
و با حکم محمد جواد حشمتی۱ به سمت فرمایشی مشاور معاون حقوقی و توسعه قضایی 

قوه قضاییه منصوب شد.۲
یعنی او در عرض دو سال و نیم از پست معاونت اجرایی قوه قضاییه با داشنت همه اختیارات 
اداری و مایل به مقام مشــاور معاون حقوقی و توســعه قضایی قوه قضاییه رضایت داد. 

خروجازقوهقضاییهوکارچاقکنیووکالت
سهراب بیگ پس از خروج از قوه قضاییه همراه با محمود شریج و الیاس محمودی، دیگر 
نزدیکان هاشمی شاهرودی به شغل پردرآمد وکالت و کارچاق کنی در قوه قضاییه مشغول 
شــد. رد پای ســهراب بیگ و الیاس محمودی را می شــد در پرونده ی اختالس سه هزار 

میلیاردی دید. 
در مهرماه ۱3۹۰با مطرح شدن پرونده ی اختالس سه هزار میلیاردی و دستگریی مه آفرید 
خسروی متهم ردیف اول آن، بنا بر اعالم دادستان کل خوزستان، امریعباس سهراب بیگ 
به عنوان وکیل وی معرفی شد. او در گفتگو با سایت تابناک به تکذیب موضوع پرداخت 
و تأیید کرد که تنها پرونده را خوانده و از پذیرش وکالت آن سرباز زده است. درحایل که او 

در قالب مشاور ارشد حقوقی، تعینی کننده ترکیب وکالی پرونده بود:
گفته می شود جنابعایل اعالم کرده اید  که وکیل این پرونده نیستید، ویل مشاوره حقوقی 
اصلی پرونده از ســوی شما اعمال می شــود و ترکیب وکالیی که برای پرونده های 
این ها چیده می شود، توسط شما تعینی می شود؟ البته این اصاًل هم خالف قانون 

نیست و کاماًل روند قانونی و طبیعی دارد؛ آیا شما این را تأیید می فرمایید یا خری؟
- نه. من این را تکذیب می کنم.

اگر دقت کرده باشید، چند دقیقه پیش فرمودید که هم اکنون سه وکیل دیگر هم روی 
این پرونده در حال فعالیت هستند و شما آگاهی دقیقی در این باره دارید؛ بفرمایید 

۱-محمدجواد حشــمتی از ســال ۶۱ با عناوین دادیار، جانشــنی دادستان، دادســتان، بازپرس، رئیس 
دادگاه در استان های فارس، سیستان و بلوچستان و تهران، دادیار دادسرای دیوان عایل کشور، رئیس کل 
دادگسرتی استان گیالن، قاضی دیوان عایل کشور و معاون سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی 
نظام والیی خدمت کرد. آخرین ســمت وی معاون حقوق عامه دادســتان کل کشــور بود که توســط 

سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس کل دادگسرتی استان تهران منصوب شد.
وی عالوه بر این و با حفظ سمت های قضایی، به عنوان عضو و یا رئیس هیأت های تخلفات اداری و 
هسته گزینش فعالیت داشته و چند سایل نیز جانشنی دبریکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 

بوده است.
2-www.farsnews.com/printnews/8510010124
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این اطالعات دقیق را از چه کانایل به دست می آورید؟
- خری. من نمی گویم اطالع دقیق دارم. من هم مثل شما شنیده ام و ممکن است 
همانجا که گفتم من وکالت دارم و ندارم،  درباره دیگران هم شایع باشد. من هم در 
این باره شنیده ام که هم اکنون دو تا سه تا وکیل در این پرونده حضور دارند؛ حاال یا 

هستند یا نیستند!۱

دستگرییدرپروندهسههزارمیلیاردتومانی
هشــت ماه بعد محســنی اژه ای برخالف ادعای سهراب بیگ خرب از دستگریی دو وکیل 

مدافع در پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی داد و گفت: 
دو نفر که قبال ً در دستگاه قضایی بودند ویل از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت 
مشــغول شده اند در این پرونده بازداشت شــده که یکی از آن ها قباًل در دادگسرتی 

خوزستان بوده است.۲
این دو نفر الیاس محمودی و امریعباس سهراب بیگ بودند. 

در تریماه ۱3۹۲ناصر سراج، قاضی پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی که از نزدیکان 
محسنی اژه ای بود و به نیابت از سوی وی هدایت دادگاه را به عهده گرفته بود از بازداشت 

یکی از وکالی این پرونده خرب داد و گفت: 
بازداشت این فرد به خاطر حق الوکاله ده میلیاردی نبوده چراکه مطالب دیگری در 

پرونده عنوان شده است.3
نعمت احمدی، وکیل دادگسرتی در گفت وگو با رادیو فردا گفت که وکیل مورد نظر آقای 
سراج، امریعباس سهراب بیگ، معاون پیشنی اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در 

بازداشت به سر می برد.۴
روزنامه »قانون« در گزارشی روند تعینی وکیل در این پرونده و کنارکشیدن مشکوک وکال 
را شرح داد که از یک طرف به خوبی اعمال فشار از سوی قوه قضاییه روی وکال را برمال 
می کند و از سوی دیگر نشان می دهد که چگونه وکالی قدرتمند که سابقه ی حضور در قوه 

قضاییه و دادگاه ها را دارند آماده به جیب زدن حق الوکاله های میلیاردی هستند. 
در گزارش »قانون« آمده است:

که پس از بازنشسته شدن 
۵
یکی از قضات با سابقه دیوان عایل کشور ]بهرام بهرامی[

1-www.tabnak.ir/fa/news/194004
۲-روزنامه کیهان ۱۹ اردیبهشت ۱3۹۱ 

3-www.yjc.ir/fa/news/4455505
4-www.radiofarda.com/a/f10-iranian-bank-embezzlement-lawyer-arrest-
ed/25038846.html

۵-وی پیش از وکالت دادگســرتی و عضویت در کانون وکال، مشــاور حقوقی هیأت رئیســه مجلس 
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هم اکنون به امر وکالت می پردازد به همراه یک وکیل معروف دیگر که سابقه وکالت 
در چندیــن پرونده مهــم را هم دارد،  وکالت پرونده فســاد عظیم بانکی را برعهده 
گرفته اند. به گزارش خربنگار قانون بعد از رسانه ای شدن پرونده فساد بزرگ بانکی 
که به پرونده »اختالس سه هزار میلیارد تومانی« مشهور شد،  دادستان اهواز اعالم 
کرد که امریعباس سهراب بیگ معاون سابق اجرایی قوه قضاییه که مدتی نیز ریاست 
کل دادگسرتی استان های خوزستان و گیالن را برعهده داشت،  وکالت این پرونده را 

برعهده گرفته است.
د ر آن زمان سهراب بیگ در گفت وگو با خربنگار »قانون« با تکذیب این موضوع 
اعالم کرد: برای مطالعه پرونده اعالم وکالت کرده بودم اما بعد از رسانه ای شدن آن، 
زمانی که دیدم در این شرایط نمی توانم مؤثر باشم، از وکالت در این پرونده استعفا 

کردم.
در همان زمان اســامی دو فرد دیگر که در پرونده کاری خود ســابقه قضایی دارند، 
در ارتباط با وکالت در این پرونده مطرح شــد،  یکی الیاس محمودی رئیس ســابق 
حفاظــت اطالعات قوه قضاییه و رئیس ســابق مجتمع قضایی امــور اقتصادی و 

دیگری قدمی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت.
الیاس محمودی در گفت وگو با خربنگار »قانون« وکالت در این پرونده را تکذیب 

کرد اما پیگریی این موضوع از سوی قدمی بی نتیجه ماند.
بر اساس این گزارش، وکالت این پرونده همچننی به افراد دیگری همچون عبداللهی 
معاون اسبق وزیر دفاع و جمایل مشاور حقوقی بانک صنعت و معدن پیشنهاد شد که 

هر یک بنا به دالیلی از پذیرفنت این پرونده منصرف شده اند.۱
با این حال وقتی دادگاه در بیست و هفتم اسفند ۱3۹۷شروع به کار کرد مشخص شد که 
بهرام بهرامی و شــعبانی وکالی مدافع مه آفرید امریخســروی استعفا داده اند و غالمعلی 
ریاحی وکالت پرونده را به عهده گرفته است. غالمعلی ریاحی که در تاریخ بیست و دوم 
آذر ۱3۹۰پــس از انصــراف بهرام بهرامی از وکالت امریخســروی و پیش از پذیرش این 

مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امریخسروی اعالم کرده بود.
ریاحی می گوید  که با پذیرش وکالت امریخسروی توسط شعبانی، وکیل سابق امریخسروی 
موضوع وکالت وی مسکوت ماند. اما اکنون با استعفای دومنی وکیل و بر اساس خواست 

شورای اسالمی، قاضی پیشنی دیوان عایل کشور، مدیرکل حقوقی پیشنی سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور، رئیس پیشنی مرکز پاسخگویی و توانمند سازی قوه قضاییه، رئیس پیشنی مرکز پژوهش های قوه 
قضاییه، مشــاور حقوقی پیشنی حوزه ریاست قوه قضاییه، عضو شورای پیشــگریی از وقوع جرم قوه 

قضاییه بوده است. 
1-www.fardanews.com/fa/news/167213
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متهم ردیف اول اختالس بزرگ و خانواده او، وکالت نامربده را پذیرفته است.1
در ایــن پرونــده که پــای تعــدادی از نمایندگان مجلــس و مقامات دولتــی و همچننی 
محســنی اژه ای و... در میان بود علریغم این که ناصر سراج وعده می داد که »جعبه سیاه 
یعنی همان متهم فراری )محمود خاوری رئیس بانک ملی( را به میز محاکمه فرا خواهیم 
خواند«2، تنها مه آفرید امریخســروی پس از نوشــن نامه به خامنه ای و افشای بخشی از 
پشت پرده ها، علریغم پرداخت همه بدهکاری هایش سراسیمه اعدام شد و پرونده به دست 

فراموشی سرپده شد. 
پس از دستگریی سهراب بیگ هیچ گاه در مورد او و پرونده اش اطالع رسانی نشد. وی در 
حال حاضر دارای دفرت وکالت در خیابان ستارخان - روبروی برق آلستوم -پالک ٨12 

است و از مواهب حضور در قوه قضاییه استفاده می کند. 
ســهراب بیگ در دانشگاه آزاد اســالمی واحد تهران شمال تدریس می کند و سهامدار 
شرکت »خدمات مســافرتی و گردشگری مانوک گشت« و شرکت »بنی المللی حقوقی 
پژوهشــی آوای دانــش  ایرانیان« و رئیس هیأت مدیره »توســعه بازرگانــی آدنیس کار 
پارســیان«، »محققان همراه اندیشــه«، »آدنیس تجارت مهرآوران« و »سنگ آهن آذر 

 افشار« است. 
همســر وی مرضیه رزمجو شاهپور آبادی نیز نایب رئیس شرکت توسعه بازرگانی آدنیس 
کار پارسیان، نایب رئیس هیأت مدیره محققان همراه اندیشه، رئیس هیأت مدیره شرکت 
خدمات مسافرتی هوایی نپتون گشت و عضو هیأت مدیره آدنیس تجارت مهرآوران است. 

سرمایه گذاری  درگرجستان، 
از گردشگری و مستغالت تا دیسکوتک و دانسینگ و بار

امریعباس ســهراب بیگ و مرضیه رزمجو شــاهپورآبادی که در ایران در شرکت آدونیس 
تجارت مهرآوران با حامد و هومن نجفی شریک هستند، در تفلیس نیز با همراهی حامد 
نجفی هلدینگ آدونیس را راه اندازی کردند. این هلدینگ با کپی برداری از نام هلدینگ 
بنی المللی آدونیس که توسط دکرت محمد رخشانفر اداره می شود، تأسیس شده و از طریق 

پروژه های ملکی و سرمایه گذاری به پولشویی و کسب درآمد مشغولند.

سهراب بیگ و حامد نجفی یک بنگاه معامالت ملکی نیز به نام آدونیس تأسیس کرده  اند 
که در کار فروش امالک در گرجســتان فعال اســت. آن ها بعد از اعرتاضات هولدینگ 

1-www.tabnak.ir/fa/news/233561
2-www.tabnak.ir/fa/news/233561
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بنی المللی آدونیس، شرکت معامالت ملکی دیگری به نام Ihomepedia تأسیس کردند.

تبلیغ در مورد پروژه های ملکی و سرمایه گذاری آدونیس و سهراب بیگ همچننی به »رادیو 
تفلیس« انتقال یافت که توسط حامد نجفی با همکاری پیوند پورشعبان، اداره می شود.1

او با انتقال بخشــی از ثروتش به گرجســتان پروژه های مختلفی را در دســت اجرا دارد. 
این ثروت که در نتیجه ی غارت اموال عمومی و جنایت علیه بشــریت به دســت آمده در 
پروژه های هتل سازی، گردشگری، خانه سازی، رستوران داری، نایت کالب و دانسینگ به 

کارافتاده است.   
ســهراب بیگ درحال حاضر همراه با همســر و فرزندانش در گرجستان زندگی می کند. 

حسنی فرزند کوچکش پروژه های ساختمانی وی را دنبال می کند. 
وی  که روزگاری ســکان هدایت قوه قضاییه را در دســت داشت و از محرمان و مقربان 
نظام بود، نه تنها ریش اش را تراشیده بلکه هم شرب خمر می کند و هم با نامحرم  اختالط 
می کند. همســر و دخرتانش زهرا و وحیده نیز کشــف حجــاب کرده اند، اما همچنان در 

صفحات فیس بوک شان از عکس های با حجاب استفاده می کنند. 

»رستوران کالب ایربیا« را همسرش اداره می کند.2 در این رستوران بار، عالوه بر مشروبات 
الکلی، موسیقی زنده و رقص عربی ارائه می شود و دی جی های مختلف در نایت کالب 

آن مشغول فعالیت هستند.3 سهراب بیگ عصرها غالباً در رستوران ایربیا پالس است.  
یکی از برنامه  های تأمل برانگیز حاج آقا ســهراب بیگ و همسرشــان بزرگذاشت هشت 
مارس، روز زن در رســتوران کالب  ایربیا اســت. بخشــی از این برنامه به رقص عربی و 

اجرای موزیک زنده توسط خوانندگان زن اختصاص دارد.4

»الماس سبز« یک پروژه ی بزرگ ساختمانی است که معامالت ملکی آدونیس به فروش 
واحد های آن مشغول است.  در فروش این واحد ها جمال کاظمی که گفته می شود با یکی 
از فرماندهان سپاه شریاز نسبت سببی دارد، مشارکت دارد. کاظمی خوانندگان متعددی را 
به گرجستان آورده و به آن ها پیشنهاد خرید آپارتمان داده است تا تبلیغی برای پروژه باشد. 

گفته می شود سهراب بیگ در این پروژه سهیم است. 

1-www.radiofarda/invest-in-georgia 
2-https://iberia-international-cafe-restaurant.business.site
3-www.picuki.com/media/2251700350977118065
4-www.picuki.com/media/2253781467456692999
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طبق ادعاهای مطرح شده در پروژه ی صدو بیست میلیون  دالری »الماس سبز«، هزار و 
هفتصد و هفتاد و دو آپارتمان سی و چهار تا دویست و پنجاه مرتی، دو تا شش اتاقه با 
امکانات فوق العاده و استانداردهای اروپا در فضایی به وسعت هفتاد هزار مرتمربع ساخته 
می شــود.1طبق ادعای مشاور امالک آدونیس هشتصدوسی و پنج  واحد آپارتمان آماده و 

تعدادی پیش فروش شده اند.  
آدونیس برای اغوای خریداران تبلیغات  اش ادعا می کند که مشرتیان تنها با پیش پرداخت 
هفت درصد قیمت یک آپارتمان لوکس، می توانند صاحب ملک شوند. با آن که ایرانی ها 
در طول ســالیان گذشته با مشکالت اقامتی بسیاری روبرو بوده اند اما آدونیس همچنان 
تبلیغ می کند »طبق قوانني مهاجرتی گرجستان، با خرید ملک مسكوني به ارزش حداقل 
سی وپنج هزار دالر آمریکا، اجازه اقامت، تحصيل و كار در عروس قفقاز« به خریداران 

تعلق می گرید.2

جمال کاظمی شــرکت تجاری و هتلداری Sweet Royal را در سال 2۰1٨ در گرجستان 
ثبت کرده اســت. ســهراب بیگ در این پروژه با کاظمی شــریک است. در تبلیغات این 
شرکت آمده که »با هدف پشتیبانی، پیگریی و تکمیل فرآیند سرمایه گذاری و ساخت و 

ساز هتل پنج ستاره لوکس Sweet Royal راه اندازی« گردیده است.3 
در حایل که پروژه ی مزبور در گرجستان پیشرفت چندانی نداشته و این دو دنبال سرمایه گذار 
می  گردند اما همچنان تبلیغ می شــود »پیش بینی شرکت ســوئیت رویال برای سال ۲۰۲۵ 
ایجاد حداقل پنج هتل زنجریه ای متحد الشکل و تا سال ۲۰۳۰ پانزده هتل در سرتاسر دنیا 
خواهد بود«.4 کاظمی و سهراب بیگ از سال گذشته با یکدیگر به مشکل برخورده اند اما 

همچنان به همکاری ادامه می دهند. 
سهراب بیگ همچننی با خرید یک دریاچه و زمنی های اطراف آن به دنبال سرمایه گذار 

برای طرح های گردشگری و همچننی فروش زمنی ها در قطعات کوچکرت است. 
وی همچننی کارچاق کن مهندس طیب رشیدمنش یک سرمایه دار بزرگ هشتاد و نه ساله 
ایرانی انگلیسی است که در امارات و گرجستان اقامت دارد. طیب رشیدمنش که شرکت ها 
و کارخانجات متعددی در ایران دارد به ایل کلهر در کرمانشاه تعلق دارد و کارهایش را در 
گرجســتان پســرش اداره می کند. او دارای شرکتی در کالیفرنیا بود که به علت نرپداخن 

1--http://adonis-realestate.com
2-http://adonis-realestate.com
3-http://www.sweetroyalhotel.com/fa/project-introduction/project-goals/sweet-
royal-company
4-www.sweetroyalhotel.com/fa/project-introduction
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مالیات تعطیل شد.1

خرید روســتاهای مختلف و زمنی های کشــاورزی بزرگ در گرجستان توسط رشیدمنش 
موجب اعرتاضات زیاد روستاییان شد و موضوع به پارلمان این کشور نیز کشیده شد.2

ســهراب بیگ برای وابســتگان نظام که امکان پرداخت پول در خارج از کشور را ندارند 
تسهیالت خاصی قائل می شود. وی امالک و مستغالت  آن ها در تهران را خریداری کرده 
و در ازای آن در گرجستان به آن ها ملک و آپارتمان تحویل می دهد. وی سفرهای متعددی 

به اروپا داشته و در خرید و فروش مستغالت در کانادا و اسرتالیا نیز فعال است. 
یکی از همدستان وی در تفلیس، محمد شریف ملک زاده است. در جلد دوم »عدالتخانه 
و ویرانگرانش« توضیح دادم که ملک زاده قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و 
با ارتباطاتی که فراهم ســاخت در سفرهای هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، 

 رانندگی و همراهی وی را به عهده  داشت. 
همصحبتی با هاشمی شــاهرودی، راهی شــد برای امکان ارتبــاط با مقامات قضایی و 
رســیدن به مدیرکلی در این قوه و مشاورت هاشمی شاهرودی. وی در حال حاضر عضو 
هیأت امناء و معاون امور علمی دانشگاه عدالت است. وی پیشرت عهده دار مناصب دولتی 
مختلفی نیز بوده است. از آن جمله می توان به پست هایی چون مشاورت رئیس جمهور، 
مشاورت و دستیاری وزیر امورخارجه، معاونت اداری و مایل وزارت امورخارجه، دبری کل 

امور ایرانیان خارج از کشور و... نیز اشاره داشت.

پس از پریوزی احمدی نژاد در انتخابات سال 13٨4، ملک زاده با نزدیک شدن به مشایی، 
به معاونت رئیس سازمان گردشگری و مریاث فرهنگی رسید و سپس ریاست این سازمان 
را تا پایان دولت احمدی نژاد به عهده داشــت. پس از آن که وی مشــاور جاسبی و رئیس 

مرکز اطالع رسانی دانشگاه آزاد شد، دکرتای خود را از این دانشگاه دریافت کرد. 
ملــک زاده به تازگی اعالم کرده اســت که متقاضیان مدارک کارشناســی ارشــد و دکرتا 
می توانند به مؤسسه وی مراجعه نمایند. وی با دریافت حدود پانصد میلیون تومان، برای 

متقاضیان مدرک دکرتا از گرجستان تهیه می کند.   
 وی یک بنگاه کارچاق کنی تأســیس کرده اســت به نام ســازمان بنی المللی ســیتی وان 
)International Organization SITI1( عضو وابســته ســازمان جهانی گردشــگری 

)UNWTO-World Tourism Organization(، که از طریق آن حقه بازی می کند. 

1-www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=14666&lang=eng
2-www.transparency.ge/en/blog/ban-land-sales-stories-large-foreign-farmers



506
وکالی کارچاق کن در دستگاه قضایی

ملک زاده به منظور فریب مراجعان ساده اندیش مدعی است سیتی وان تنها سازمانی است 
که براساس مجوزهای بنی المللی، در بیست و دو شاخه، دارای صالحیت گواهی کردن 
و صدور پروانه استاندارد محصول )صدور گواهی نامه بنی المللی استاندارد محصوالت 
و خدمــات، اســتانداردهای 17۰65، 19933 و 17۰2۰(، در حوزه های کیفیت، ســالمت، 
حلیت و اصالت، در جهان می باشد. سازمان بنی المللی سیتی وان، به عنوان تنها سازمان 
بنی المللی علمی و پژوهشــی در حوزه اســتاندارد، توســط اتحادیه بنی المللی رؤســای 
دانشــگاه ها )IAUP- International Association of University Presidents( به 
تمام اعضای اتحادیه IAUP اعالم شده است. سیتی وان عضو رسمی و قانونی شورای 
اجرایی IAUP بوده و درحال  حاضر با ســیصد دانشــگاه بنی المللی در جهان تعامل و 
همکاری دارد. این ســازمان ریاســت منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی IAUP را بر 
عهده دارد. ســازمان بنی المللی ســیتی وان )SITI1(، اولنی سازمان بنی المللی در جهان 
است که اتحادیه بنی المللی رؤسای دانشگاه ها )IAUP( مستقر در نیویورک و لندن در 
جوالی 2۰17، این سازمان را به عنوان اولنی سازمان علمی پژوهشی در شورای اجرایی 
اتحادیه )IAUP( در کشــور اتریش انتخاب نمود. این ســازمان طی مصوبه هشتم ژوئن 
 )UNWTO( 2۰1٨ به عضویت رســمی ســازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد
درآمده است. یکی از اهداف سازمان بنی المللی سیتی وان، شناسایی مدیران و کارآفرینان 
برجسته و فعاالن اقتصادی برتر جهان و اعطای جایزه برترین به آنان می باشد. این جوایز 
دوســاالنه و در یک مراســم با شکوه در مادرید اسپانیا به عنوان یکی از جاذبه ها پیشتاز 

جهان و مقر سازمان جهانی جهانگردی )UNWTO( اهدا می گردد.1

1-http://siti1.com/about-us



وکالیامنیتی

حضــور وکالی امنیتی در مرکز مشــاوران و کانون وکال یکــی از تهدیدات اصلی مقوله 
»وکالــت« در ایران اســت. چهار وکیلی که سوابق شــان در این جا مورد رســیدگی قرار 

می گریند تنها مشت نمونه خروار هستند. 

دبریدریابیگیبلوردی
دبری دریابیگی متولد بلورد یکی از بخش های سریجان 
در استان کرمان است. وی یکی از وکالی امنیتی است 
که نام وی به کرات در پرونده های امنیتی و فساد شنیده 

می شود. 

وکیلپروندهجنایتپاکدشت
اولنی بار نام وی در سال ۱3۸3به عنوان وکیل تسخریی 

در دادگاه »محمد بسیجه« معروف به »بیجه« متهم اصلی جنایات پاکدشت مطرح شد 
اما در گزارش ها و اخبار، چندان نامی از او به چشم نمی خورد. بیجه به تجاوز و قتل هفده 

کودک و سه بزرگسال اعرتاف کرد.
محمد بیجه بیست و دو پسربچه را ربوده و مورد تجاوز قرارداده  و سپس، به قتل آنان اقدام 
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کرده  بود. از این میان، پنج کودک جان سالم به در برده و بقیه جان باختند. 
دادگاه رسیدگی به جرایم بیچه غریعلنی بود و علی غالم پور معروف به باغى همدست 
وی بطرز عجیبی از مجازات مرگ رهید. دیوان عایل کشور برای رهانیدن علی  غالمپور از 

مجازات مرگ، این دو را »مفسد فی االرض«  تشخیص نداد. 
انتشار اخبار این پرونده، بهت و خشم گسرتده ای در جامعه ایجاد کرد. آن چه باعث خشم 
افکار عمومی شــد، انتقاداتی بود که نسبت به عملکرد نریوی انتظامی و قوه قضاییه در 
رسیدگی به این پرونده مطرح شد. متهمان بیش از یک سال به ارتکاب جرم مشغول بوده 
بدون این که مورد شناسایی قرار بگریند و همچننی یکی از متهمان پس از این که برای بار 
اول بازداشت شد، به دستور قاضی پرونده با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد و 
به ارتکاب جرم ادامه داد. حتی مشخص نشد که کارگر کوره پزی چطور چننی وثیقه ای را 

در آن زمان فراهم نمود.
دریابیگی در گفتگو با مطبوعات قبل از شروع دادگاه رسیدگی به پرونده موکل اش برعلیه 

وی موضع گریی کرده و گفت:
البته طبق اعالم پزشکی قانونی موکل بنده کاماًل سالم است و هیچ آثاری از جنون 
در او دیده نمی شود و مشکلی ندارد. بنده هم که با او گفت وگو کردم بسیار سرحال 
بود و متأسفانه هیچ گونه عالئمی از عذاب وجدان و پشیمانی را در چهره او ندیدم.۱

تراژدیسیامکپورزند
دریابیگی در پرونده ی ســیامک پورزند وکیل تســخریی بود و در اعرتافات تلویزیونی و 

رسانه ای، او را همراهی می کرد تا سناریوی نظام اسالمی تمام و کمال اجرا شود.۲
در جلسه خربنگاران با سیامک پورزند، از دبری دریابیگی، وکیل مدافع وی، سؤال شد که آیا 

با توجه به تأیید حکم آقای پورزند، به حکم صادره اعرتاض خواهد کرد؟
آقای دریابیگی اظهار داشت از آنجا که وی وکیل تسخریی است، اعرتاض به حکم باید 
توسط موکل وی تسلیم شود و افزود  »با توجه به اقاریر وی، متأسفانه به نظر نمی رسد این 

کار تأثری چندانی داشته باشد. من کماکان منتظر پیگریی درخواست عفو وی هستم.«3
مهرانگیز کار همسر ســیامک پورزند در مورد چگونگی آماده سازی وی برای اعرتافات 

تلویزیونی می گوید: 
آقای جعفر صابر ظفرقندی که رئیس آن دادگاه مجتمع فرودگاه مهرآباد بودند کارگردان 
این صحنه بودند، و همه کسانی که احضار شده بودند با منش و روش ایشان آشنایی 

1-www.isna.ir/news/8307-07650/
2-www.bbc.com/persian/news/020724_he-purzand.shtml
3-www.bbc.com/persian/news/020724_he-purzand.shtml
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دارند. گفته می شد ایشان از قضاتی هستند که از طرف رادیکال ها و تندرو ها کاشته 
شــده اند در آن مجتمع برای این که شــکار کنند ســوژه هایی را به قول خودشــان و 
سناریوســازی کنند با این ســوژه ها زیر ضرب و شــتم و قرار دادن شان در سردخانه 
و دوباره آوردن شــان بریون از ســردخانه و انواع شــکنجه ها، بــرای این که رفرم و 

اصالحات را در ایران با این سناریو ها تضعیف کنند. 
متأسفانه این قاضی   همان است که بر سیامک آن چه که از دستش بر می آمده انجام 
داده. روزی که خواسته بیاوردش جلوی تلویزیون به علت فشارهای بنی المللی مجبور 
بودند. برای این که ما همه جا می گفتیم ]سیامک[ مرده، ما نمی دانیم زنده است. با 
آن حالت آوردندش جلوی تلویزیون. آقای ظفرقندی حتی ترسیده یک سلمانی خارج 
از زندان بیاورد و ریش و سبیل این مردی که تا روی سینه اش آمده بوده، اصالح کند. 
خودش فرچه گرفته دستش. آمده و سیامک را اصالح کرده مثاًل. اگر کسی نگاه کند 
درست به آن فیلم، جای زخم ها را روی صورت سیامک می بیند که این با فرچه و 
چیزهای اولیه ریش تراشی، آقای قاضی ریش تراش شده. او را آوردند جلوی صفحه 
تلویزیون که آن اقاریر را مردم هم ببینند که البته هیچ کس باور نکرد و همه به ریش 

آقایان خندیدند.۱
در چننی شــرایطی، دریابیگی به عنوان وکیل تســخریی سیامک پورزند در محل حضور 

داشت و ناظر این صحنه ها بود. 

وکالتپروندهاحمدرضاجالیل
دبری دریابیگی، وکیل فعلی احمدرضا جالیل است. وی برگه تأیید حکم اعدام از سوی 

دیوان عایل کشور را به مادر احمدرضا نشان می دهد. 
احمدرضا جالیل پزشک و متخصص پزشکی بحران است. او در دانشگاهی در بروکسل 
تدریس می کرد و برای دانشگاه »پری منتو« ایتالیا و دانشگاهی در سوئد کارهای پژوهشی 
انجام می داد. پروژه او در دانشگاه پری منتو، درباره بهبود عملکرد مراکز درمانی در سوانح 
طبیعی مثل زلزله و سیل و... در کشورهای توسعه نیافته بود که از سوی دستگاه امنیتی نظام 

والیی به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد. 
خانواده جالیل ســه وکیل برای بررســی پرونده  احمدرضا به دادگاه معرفی کرده اما قوه 
قضاییه از پذیرفنت دو وکیل آن ها خودداری کرد. »محمودعلیزاده طباطبایی«، اولنی وکیل 
انتخابــی خانــواده جالیل بود اما پیش تر به »ایران وایر« گفتــه بود که قوه قضاییه اجازه 
دسرتســی به پرونده را به او نداده اســت: »می گویند طبق تبصره مــاده ۴۸»قانون آینی 

۱- رادیو فردا، ۱۵ اردیبهشت ۱3۹۰. 
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دادرسی کیفری«، درمرحله بازپرسی فقط وکالیی را می پذیرند که مورد تأیید رئیس قوه 
قضاییه باشند و من جزو آن وکال نبودم. در نتیجه، وکالت من را در تحقیقات مقدماتی 

نپذیرفتند«.۱
»زینب طاهری« دومنی وکیل احمدرضا جالیل است اما وکالت او هم پذیرفته نشد. مادر 
جالیل به خربگزاری »هرانا« گفته اســت که خانم طاهــری، وکیل پرونده را تهدید کرده 

بودند که از وکالت پرونده پسرش انصراف دهد.
پرونده احمد رضا جالیل، بهمن ۱3۹۵به شعبه ۱۵دادگاه انقالب ارجاع شد، و با فشارهای 
زیاد از طرف ابوالقاسم صلواتی برای عزل وکالت زینب طاهری  نهایتاً در کشمکش میان 
دادگاه و احمد رضاجالیل و به خواسته شعبه ۱۵دادگاه انقالب تهران، دبری دریابیگی به 

عنوان وکیل دوم در این پرونده اعالم وکالت کرد.۲
ویدا مهران نیا همسر وی می گوید: »دو وکیل اول که اصاًل نتوانستند به پرونده دسرتسی 
پیدا کنند و آن را بخوانند اما شنیدم که آقای دریابیگی توانسته است تا حدودی در جریان 
پرونده قرار بگرید. ضمن این که احمدرضا دو وکیل اول را هم عزل نکرده است تا بتواند 

از آن ها هم کمک بگرید«.3

وکالتپروندههایفسادنانوآبدار
دریابیگی در سال ۱3۸۶در پرونده موسوم به »قلعه فرامرزی«، وکالت محمدرضا یوسفی 
متهم ردیف اول را به عهده داشت. متهمان این پرونده ی که به قاچاق شکر  متهم بودند 
مدعی شــدند میلیاردها تومان از درآمد حاصل از فروش اراضی قلعه فرامرزی را بابت 
ســرمایه گذاری در کارخانه قند دزفول و طلب کشــاورزان چغنــدر کار پرداخت کرده اند. 
یوسفی به  قاچاق شکر، مشارکت در کالهربداری از طریق تبانی با دیگران، خرید اموال 
بیت المال، انتقال این اموال از طریق اسناد المثنی، کسب مال از طریق نامشروع از طریق 

فروش اراضی و استفاده از اسناد دارای تعارض ثبتی متهم شده بود. 
عاقبت وی با لقب »سلطان شکر« در سال ۱3۹۱به بیست و شش سال حبس محکوم شد. 
او پرونده سنگینی از زمنی خواری، کالهربداری و ارتشا داشت. به جهت نقش عمده ای 
که در خرید و فروش کارخانجات شکر داشت و در واردات و صادرات این کاال تأثریگذار 
بود، ملقب به ســلطان شکر ایران شــد. او که مدیرعامل شرکت قند کرج نیز بود، تا سال 
۱3۷3کارمند ساده شهرداری کرج بود، اما در زمان دستگریی صدها میلیارد دارایی داشت. 
در دیماه ۱3۹۱خرب درگذشت محمدرضا یوسفی براساس آگهی چاپ شده توسط یکی 

1-www.peykeiran.com/content.aspx?id=135972
2-humanrightsinir.org/ahmadrezajalai/
3-www.peykeiran.com/content.aspx?id=135972
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از شرکت های وی منتشر شد اما کارشناسان پرونده یوسفی، ساختگی بودن خرب فوت وی 
برای بسته شدن پرونده مفتوح و صدها میلیارد تعهدات وی را منتفی ندانستند. 

پیگریی های خربگزاری فارس از سازمان بهشت زهرا نشان می دهد که »در روز بیست و  
سه دیماه ، فردی با مشخصات محمدرضا یوسفی فوت کرده ، به بهشت زهرا منتقل شده 
اما در این مکان دفن نشده است.« اطالع رسانی خربگزاری فارس در همنی نقطه به پایان 

می رسد و مشخص نیست پس از آن چه می شود و متوفی در کجا دفن شده است؟
محمدرضا یوســفی که حجم پرونده وی به حدود هزار میلیارد تومان می رســید، با وثیقه 
حدود صد و شــصت میلیارد تومانی آزاد شــد و از قرار معلوم با دسیســه ی دریابیگی و 
مقامات قضایی از کشــور گریخت و به کانادا رفت، اما بعدا مشــخص شد وثایق وی نیز 
به اندازه مبلغ گفته شــده نیســت. باوجود تمهیداتی که اندیشیده بودند پرونده یوسفی و 

همدستانش در دادگاه مفتوح ماند.دریابیگی به روزنامه ی »بهار« گفت: 
موکل من فوت کرده است و به همنی دلیل دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند. 
اما نمی دانیم به چه دلیل این قرار صادر نشــده و دادگاه همچنان پرونده را مفتوح 
نگاه داشته است. این در حایل است که ما گواهی فوت ارائه کرده ایم، گواهی حصر 
وراثت صادر شــده و مســئوالن دادگاه اطالع داشته اند. با این حال پرونده مفتوح 

مانده و این از نظر من اشتباه است.
دریابیگی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است مسئوالن قضایی گواهی فوت را مستند 

تشخیص نداده و به موضوع مشکوک اند، گفت: 
بله ممکن است یکی از دالیل این باشد که آن ها فوت موکلم را باور نکرده اند. اما 
آن ها از محل دفن ایشــان اطالع دارند و حتی بعضی آقایان در مراســم او حضور 
داشتند. اما معلوم نیست چرا رأی به موقوفی تعقیب او نمی دهد. این در حایل است 

که با توجه به فوت متهم مفتوح بودن پرونده دیگر وجاهت حقوقی ندارد. 
دریابیگی در پاســخ این ســؤال که با توجه به مطالعه کل پرونده احکام صادر شده برای 
شانزده متهم این پرونده را در تناسب با اتهامات شان چگونه ارزیابی می کند، گفت: »به 
باور من مجازات های سنگینی صادر شده است و به همنی دلیل اکثر محکومان به حکم 
صادر شــده علیه شــان اعرتاض کرده اند و به هر تقدیر پرونده باید در دادگاه تجدید نظر 

بررسی شود.«۱

دریابیگی آنقدر بدنام است که حتی دستگاه قضایی نیز ادعای او در مورد فوت موکل اش 
را نمی پذیرد. 

1-mobareze.ir/news/8790.html
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کارچاقکنابوالقاسمصلواتی
دبری دریابیگی یکی از کارچاق کن های ابوالقاسم صلواتی قاضی قدرتمند دستگاه قضایی 
است. در بسیاری از محاکمی که او اداره می کند دریابیگی نقش وکیل را به عهده می گرید.

وی از متهمانی که در شعبه ی صلواتی دارد، مبالغ هنگفتی را مطالبه می کند تا در حکم شان 
تعدیل صورت گرید. در پرونده فساد مایل مؤسسه الربز ایرانیان که توسط صلواتی رسیدگی 

می شد دریابیگی وکیل مدافع بود.۱
او همچننی وکیل مدافع مهدی  جهانگریی برادر اســحاق جهانگریی معاون اول حســن 
روحانی اســت. جهانگریی رئیس »گروه ســرمایه گذاری مریاث فرهنگی و گردشگری 
ایران«، یکی از بزرگ ترین مجموعه های اقتصادی کشور در بخش »خصوصی« و نایب 
رئیس اتاق بازرگانی تهران بود که توسط سپاه ثارالله کرمان بازداشت شد. وی در عرض 

یک سال صاحب میلیاردها تومان ثروت شد.۲
دریابیگی همچننی وکالت عباس ایروانی مسئول شرکت عظام را به عهده داشت. دادگاه 
رســیدگی به جرایم وی و شــش تن دیگر از مسئوالن شرکت در مهرماه ۱3۹۸به ریاست 
ابوالقاسم صلواتی آغاز به کار کرد. وی به »مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی 
کشور از مجرای اخالل در نظام پویل و ارزی« متهم شد. حجم فساد مایل این پرونده پانزده 
بیلیون و هفتصد و پنجاه و سه میلیارد و دویست و شست و شش میلیون و یکصد و پانزده 
هزار و چهارصد و بیست و هشت تومان )۱۵،۷۵3،۲۶۶،۱۱۵،۴۲۸تومان( بود و پس از پرونده 
فساد بابک زنجانی، دومنی پرونده بزرگ و کالن فساد اقتصادی کشور به شمار می رفت.

عباس ایروانی دو پرونده باز در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی دارد و اتهامات او 
در پرونده قاچاق قطعات خودرو، افساد فی ا الرض، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده 
از اسناد معجول است.وی پیش از این به اتهام افساد فی االرض در پرونده واردات غری 
مجاز قطعات خودرو و گاز سوز نشان دادن قطعات بنزین سوز تحت محاکمه قرار گرفته بود.

وکالتدرپروندههایامنیتیوسیاسی
دریابیگی در پرونده ی سام رجبی یکی از متهمان محیط زیستی وکیل مدافع تسخریی و 
منتخب دادگاه بود که با برکناری وکیل پرونده از سوی دادگاه وکالت را به عهده گرفت.

وی همچننی در دادگاهی که ریاست  اش را صلواتی به عهده  داشت وکیل مدافع روح  الله زم 
بود. به این ترتیب یک بار دیگر اهمیت دریابیگی برای قاضی صلواتی و دستگاه قضایی 
و امنیتی مشخص شد. از آن جایی که دستگریی روح الله زم در عراق برخالف تعهدات 

1-www.hamshahrionline.ir/news/438972
2-www.mashreghnews.ir/news/840899
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بنی المللی عراق و نظام اسالمی بود و سری تشکیل پرونده نیز برخالف ابتدایی ترین اصول 
حقوقی است و ناگفتنی های امنیتی آن نیز بی شمار است صالح دیده شد که وکالت پرونده را 
به یکی از کارکشته ترین وکالی خودی بدهند تا در اجرای سناریوی دادگاه مشکلی پیش نیاید. 
روح الله زم در کانال تلگرامی »آمد نیوز«، فســاد اخالقی قاضی صلواتی را برمال کرده 
بود. دریابیگی در اولنی اقدام چشم به روی ابتدایی ترین اصل حقوقی بست و نسبت به 

صالحیت قاضی صلواتی برای رسیدگی به این پرونده اعرتاض نکرد. 
آخریــن پرونــده  ای که دریابیگی همراه با قاضی صلواتی به ســرانجام رســاند پرونده ی 
متهمان جنبش اعرتاضی آبان ۱3۹۸بود. وی وکیل سعید تمجیدی یکی از متهمان جنبش 
اعرتاضی آبان ۱3۹۸در جریان دادگاه بود و از سوی قاضی صلواتی به تمجیدی تحمیل 
شــده بود. دریابیگی به جای دفاع از او، بیش تر بابت آن چه در اعرتاضات رخ داده بود 

اظهار تأسف کرد و به نوعی موکل خود را مقصر نشان داد. 
سعید تمجیدی برای هم بندی هایش تعریف می کند که دریابیگی به او گفته بود در دادگاه 
چیزی نگوید و تنها اظهار پشیمانی کند و وی خودش با قاضی مذاکره می کند تا حکم 
سنگینی به وی ندهند؛ با ترفندی که دریابیگی به کار برده بود تمجیدی عماًل اتهاماتی 
را که بازجویان زیر شکنجه از وی  گرفته بودند می پذیرد. وی از سر ناچاری و اعتماد به 
دریابیگــی، توصیــه او را پذیرفته و می گوید حضور در تجمعات را قبول دارد و بابت آن 

پشیمان است اما خرابکاری نکرده است.۱ 
محمد رجبی دیگر متهم این پرونده نیز فریب وکیل تبصره  ۴۸ خود را می خورد. این دو 
پس از آن که به اعدام محکوم شدند طی نامه   ای وکالی تسخریی خود را خلع کردند و 
برای بررسی پرونده در دیوان عایل کشور وکالی جدیدی معرفی کردند اما پرونده حتی در 

اختیار آن ها نیز قرار نگرفت. 
مصطفی نیلی، یکی از وکالی مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی می گوید:

پرونده موکالن من در شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب رســیدگی و  منجر به صدور حکم 
اعدام در مرحله بدوی شــد و آقای رجبی و تمجیدی از زندان طی نامه ای وکالی 
تسخریی شــان را عزل و من و همکارانم را به عنوان وکیل شــان معرفی و تقاضای 
اعاده کردند. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عایل کشور فرستاده شود تا در دیوان  
به پرونده ورود کنیم؛ در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم اما براساس 
کدملی و اسم موکالن، به من اعالم شد که چننی پرونده هایی در دیوان وجود ندارد. 
تاکنون به ما اعالم نشده که این پرونده در کدام شعبه دیوان است و همچنان پیگری 

1-iranwire.com/fa/features/39066
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این موضوع هستیم که این پرونده کجاست تا بتوانیم اعالم ورود کنیم.۱
بابک پاک نیا درباره وضعیت وکالت خود و همکارانش در پرونده این سه جوان گفت: 

اولنی نکته قابل تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان 
عایل نیامده و اسم وکالی تسخریی آمده است. چون وکالی تسخریی توسط محمد 
رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامه ای را مبنی بر عزل این 
وکالی تسخریی و معرفی حسنی تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر 
از این که اعالم وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکالی تسخریی عزل شده 
بودند ویل علی رغم این موضوع دادنامه صادر شــده از دیوان علی کشــور به این 

وکالی منعزل ابالغ شده است.۲
وی عضو کانون وکال و یکی از اعضای دادسرای کانون وکالست و در پاپوش دوزی برای 
وکال نقش فعایل دارد. دفرت وکالت دریابیگی در خیابان شریعتی باالتر از پل سیدخندان 

ابتدای خیابان سیمرغ پالک ۲ طبقه اول واحد ۷ است. 

محمودساالرکیا
محمود ساالرکیا یکی از چهره های امنیتی و قضایی 
اســت که از ســال ۶۰ به دســتگاه قضایی و امنیتی که 
تفکیکــی بنی آن ها نبود پیوســت. وی بنی ســال های 
۱3۸۲تا ۸۹معاونت امور زندان های مرتضوی دادستان 

عمومی و انقالب تهران را به عهده داشت. 
او پیــش از آن که به این ســمت برگزیده شــود همراه 

با ده ها نفر از مدیران قضایی دادســرای عمومی و انقالب تهران از هاشمی شــاهرودی 
بــه خاطر انتخاب ســعید مرتضــوی به عنــوان مدیر نمونه کشــوری تشــکر کردند. این 
عــده در مورد انتخاب ســعید مرتضوی به عنوان مدیر نمونه اظهار داشــتند: »انتخاب 
حاضــر بــه عنــوان توجه بــه مدیریــت دادســرای تهران بــه عنــوان یک ســند افتخار 
در کارنامــه عدلیــه نظــام مقــدس جمهوری اســالمی ثبــت و ضبــط خواهد شــد.«3

انکارشکنجهدرزندانهایجمهوریاسالمی
ساالرکیا در سوم دیماه ۱3۸۴با اشاره به قطعنامه  سازمان ملل و بیانیه  اتحادیه اروپا درباره  

نقش حقوق بشر در ایران گفت: 

1-www.baharnews.ir/news/220362
2-https://p.dw.com/p/3f8WM
3-www.isna.ir/news/8301-07285
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موضوعی به نام شــکنجه در زندان ها نداریم و کلیه  اصــول زندان بانی در زندان ها 
رعایت می شود. متهمانی که محکوم و حکم قضایی دارند دوران محکومیت خود 
را طی می کنند و به هیچ وجه در این مرحله ایجاد رعب و وحشت و شکنجه وجود 
ندارد. قسمت دیگر، متهمان تحت قرار هستند و این دسته از افراد با قرارهای صادره 
از ناحیــه  قضات دادســراها روانه  زندان می شــوند و پرونده  این افــراد نیز در حال 
تحقیقات مقدماتی اســت. عده ای از این افراد نیز با ســرپدن کفالت یا وثیقه آزاد 
می شوند و ضرورتی بر انجام اعمال و برخورد غری متعارف در داخل زندان ها نیست.

فاجعــه ی کهریزک و اعمال شــکنجه های وحشــیانه در مورد صدها جوانــی که در این 
بازداشتگاه ها به بند کشیده شده بودند و قتل چندین نفر در زیر شکنجه     میزان اعتبار ادعای 

او را نشان می دهد. 

مسئولیتدرقتلسعیدزینایل
محمود ساالرکیا درحایل شکنجه در زندان های جمهوری اسالمی را انکار می کرد که به 
عنوان معاون امور زندان های دادســتانی از سرنوشت سعید زینایل خرب داشت. اما حتی 

سال ها پس از قتل سعید زینایل در زیرشکنجه، خانواده ی او را سرمی دواند. 
ســعید زینایل، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشــگاه تهران به گفته خانواده اش تنها 
پنــج روز بعــد از هیجده تریماه ۱3۷۸و درگریی های کوی دانشــگاه در منزل مســکونی 
خود بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. پیگریی های خانواده زینایل در خصوص 

وضعیت و سرنوشت او تاکنون بی نتیجه بوده است.
اکرم نقابی، مادر سعید زینایل در گفت وگویی با بی بی سی فارسی اعالم کرد: »سه مأمور 
با اســلحه آمدند و گفتند سعید را برای ده دقیقه سؤال می برند. سعید در زمان بازداشت 
بیست و دو ساله بود. دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت، گفت من خوب 

هستم و دنبال کارهایم باشید، بعد از آن هیچ خربی از پسرم ندارم.« 
محمود ساالرکیا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان ها و محمدرضا نقدی، رئیس 
حفاظت اطالعات نریوی انتظامی در ســال ۱3۷۸از جمله مسئوالنی هستند که به گفته 
خانم نقابی با او درباره فرزندش صحبت کرده اند و محمدرضا نقدی خطاب به او گفته 

است که »پسر شما را بچه های عملیات ما دستگری کرده اند.«
اما پیگریی های خانواده ســعید زینایل در نهایت به هیچ نتیجه ای نرســید و غالمحسنی 
محسنی اژه ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه عنوان  کرد که »هیچ مدرکی« مبنی بر بازداشت 

او وجود ندارد و ممکن است آقای زینایل »مفقود« شده  باشد.«۱

1-www.bbc.com/persian/iran-48936401
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محمود ساالرکیا در سال ۱3۹۲در گفتگو با مسیح علی نژاد و در پاسخ به این پرسش که آیا 
االن که قوه قضاییه مرگ ستار بهشتی و ضرب و شتم در زندان را تأیید کرده اند، خانواده 
سعید زینایل هم می توانند امید داشته باشند که به آن ها هم حداقل پاسخ بدهند فرزندشان 
کجاســت، می گوید: »االن مسئوالن قوه قضاییه با توجه به حساسیتی که نسبت به این 
موضوعات دارند حتمًا پیگریی می کنند.اگر با مسئوالن وقت تماس بگریید حتماً پاسخ 
می دهند ،کما این که آن موقع هم ما وظیفه خودمان می دانستیم در مقام پاسخگویی قضیه 
را پیگریی کنیم، حاال این مورد خاص یادم نمی آید. االن سه سال است که بازنشست شدم 

و دقیقًا نمی دانم چه پاسخی به این خانواده داده بودیم.«۱
مادر ســعید زینایل در ســال ۱3۹۲در مصاحبه ای با مسیح علی نژاد در مورد چهارده سال 

بی خربی از فرزندش گفت: 
ما بارها رفتیم پیش آقای مرتضوی، معاون ایشــان آقای ســاالرکیا به ما گفت بچه 
شما مورد امنیتی دارد و زمان می برد ویل ما از نماینده سپاه خواستیم که به شما یک 
مالقاتی بدهد. مالقاتی به من که ندادند، هیچ، امروز فردا، امروز فردا... .نمی دانم 

چه بالیی سر بچه من آوردند.۲
خانم نقابی در روند پیگریی سرنوشت فرزندشان، می گوید: 

زیر نامه ما نوشته بودند که به پرونده شما جای دیگری باید رسیدگی کند. من بارها 
به بیت رهربی شــکایت برده و از او خواســته بودم دستور بدهد به من بگویند چه 
بالیی ســر ســعید من آورده اند اما نتیجه ای نگرفتم. برای همنی به خربگان رهربی 
شکایت بردم که پاسخ را بازجویان سپاه به من دادند و تهدید کردند که با شکایت از 

آقا حرمت شکنی کردید.3

مشارکتدرپروندهسازیعلیهوکیلشناختهشدهمردمی
ســاالرکیا همراه با مرتضوی در پرونده ســازی علیه عبدالفتاح ســلطانی مشارکت فعال 
داشــت. پس از دستگریی ســلطانی در محل کانون وکالی دادگســرتی در مرداد ۱3۸۴  
محمود ساالرکیا، در تاریخ نهم مرداد  گفت:  »موضوع اتهام وی به یکی از اقداماتی که 

در گذشته انجام داده اختصاص دارد و او در زندان اوین است.«
اما ســاعتی بعد محمد شریف، وکیل سلطانی، گفت: »بر اساس اعالم مسئوالن زندان 

اوین، سلطانی در این مکان نگهداری و پذیرش نشده است«.
ســپس جمال کریمی راد، سخنگوی وقت قوه ی قضاییه ضمن ابراز بی اطالعی از محل 

1-soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-salarkia-zeynali
2-soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-salarkia-zeynali
3-www.bbc.com/persian/iran-48936401
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نگهداری سلطانی، درباره ی علت بازداشت او به خربنگار ایسنا گفت: »او اسرار پرونده ی 
جاسوسان هسته ای را در داخل و خارج و با خانواده ی متهمان مطرح کرده است«. 

بیســت و چهار مرداد ۱3۸۴سعید مرتضوی در این باره به خربنگاران گفت: »دستگریی 
ســلطانی با اعالم جــرم و گــزارش وزارت اطالعات و معاونت ضدجاسوســی وزارت 
اطالعات انجام شــد« و این وزارتخانه طی گزارشــی هفت صفحه ای استدالل کرده که 
سلطانی »جاسوس« است. یک روز بعد، وکالی سلطانی اعالم کردند طی جلسه ای که با 
بازپرس پرونده داشته اند، او انتساب اتهام جاسوسی به سلطانی را  کالً منتفی دانسته است. ۱

مشارکتفعالدرسرکوبجنبش۱۳۸۸
محمود ساالرکیا به عنوان معاون دادستان تهران در امور زندان ها مسئول بازداشت بسیاری 
از فعاالن سیاســی و مدنی در جریان اعرتاضات پس از انتخابات ۱3۸۸بود. بسیاری از 
دستگریی ها و بازداشت هایی که زیر نظر او انجام شد با کوچکرتین موازین بنی المللی و 

حتی قواننی نظام اسالمی همخوانی نداشت. 
او پس از شــکل گریی اعرتاضات خیابانی، مســئولیت »رســیدگی و پاســخگویی« در 
خصوص دستگری شدگان در تظاهرات ها را به عهده داشت. وی در یک مورد، از صدور 
قرار بازداشت موقت برای صد و شصت تا صد و هفتاد نفر از دستگریشدگان که وی آن ها 

را »سران اغتشاشات« می خواند خرب داد.۲
در جریان اعرتاض های پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به گفته سخنگوی 
قوه قضاییه، چهار هزار نفر از فعاالن سیاســی، مدنی، روزنامــه نگاران و مردم عادی از 
سوی نریوهای امنیتی و بسیجی بازداشت و تعداد زیادی از آن ها به نقاط نامعلومی انتقال 
داده شده اند.به گفته معاون دادستان تهران این افراد از »سران اغتشاشات« وقایع پس از 
انتخابات هستند و دادگاه درباره آن ها تصمیم گریی خواهد کرد.3در آذرماه ۱3۸۷وی از 

تشکیل »دادسرای ویژه جرایم رایانه ای و اینرتنتی در دادستانی تهران« خرب داد.۴
وی در بیست و پنج خرداد ۱3۸۸با هدف تکمیل پروژه ی کودتای انتخاباتی با اشاره به 
این که فضای بعد از انتخابات آرام است و مشکل خاصی وجود ندارد، گفت: »حدود ده 
نفر که در سایت ها و وبالگ های خودشان با گزارش های خالف واقع اقدام به تشویش 

اذهان عمومی کرده بودند، بازداشت شده اند.« 
وی با تأیید خرب فیلرت شــدن ســایت »جمهوریت«، »نوروز«، »موج سوم«، »آینده« و 

1-aftabnews.ir/fa/news/538614
2-www.radiofarda.com/a/o2_tehran_deputy_prosecutor_prisoners/1805508.
3-www.radiofarda.com/a/o2_tehran_deputy_prosecutor_prisoners/1805508.
4-www.radiofarda.com/a/f1_computer_crimes/477374.html
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»انتخاب« به اتهام ایجاد تشویش و اخالل در امر انتخابات، گفت: »... »آینده« و»نوروز« 
در حنی برگزاری انتخابات به لحاظ ایجاد تشویش و اخالل در انتخابات فیلرت شدند.«۱

مســئولیت او در جنایات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک غریقابل انکار بود اما از 
آن جایی که قرار نبود این پرونده مورد رسیدگی عادالنه قرار گرید از کنار نقش او به سادگی 
گذشتند و متهمان اصلی پرونده همچون سعید مرتضوی و قاضی حداد را نیز تربئه کردند. 
سعید مرتضوی در دفاعیات خود از دادگاه خواست که محمود ساالرکیا را به عنوان شاهد 

به دادگاه احضار کند تا ادعاهای کذب وی را تأیید کند.۲
وی در شش مرداد ۱3۸۸منکر وجود زندانی سیاسی در کشور شد و گفت:

ما زندانی تحت عنوان زندانی سیاسی در زندان های کشور نداریم. بازدید اعضای 
کمیته مجلس از زندانیان با جرایم مختلف است و فقط مشمول کسانی که به دلیل 

اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می برند، نیست.3

مدافعسرسختسرکوباجتماعی
وگشتارشادوحجاباجباری

وی بــه عنــوان معاون امــور زندان های مرتضــوی یکی از مدافعان طرح های ســرکوب 
اجتماعی نیز بود. در فروردین ۱3۸۸در پاســخ به کروبی و موســوی که خواهان تعطیلی 

گشت ارشاد شده بودند،۴ گفت: 
دستگاه قضایی با مسایل سیاسی ارتباطی ندارد و آن چه در اجرای این طرح برای مان 
مهم است، افزایش امنیت عمومی با رعایت حقوق شهروندی است. مسایل قضایی 
و امنیتی نباید به مسایل سیاسی آلوده شوند زیرا نتایج خطرناکی را به دنبال خواهد 
داشــت. ورود سیاســیون به طرح امنیت اجتماعی و آلوده شــدن طرح به شبهات و 
تبلیغات سیاسی، اخالل در عدالت اجتماعی و رعایت حقوق عامه است... برخورد 
بــا بدحجابی، بی توجهی به اخالق اجتماعی، عدم رعایت شــئونات اســالمی و 
پوشش های نامناسب مردان و زنان بخشی از طرح امنیت اجتماعی است و همه طرح 
نیست. گشت های ارشاد تعطیل بردار نیست و این گشت ها به کار خود ادامه خواهند 
داد. این گشت ها در وهله اول سعی می کنند با ارشاد و تذکر موضوع را حل و فصل 
کنند. در صورت بی توجهی به تذکرات، برخورد قضایی با شخص خاطی صورت 
می گرید. برخورد با اراذل و اوباش و شناســنامه دار شــدن آن ها یکی از نقاط قوت 

1-www.isna.ir/news/8803-12771
2-www.javanonline.ir/fa/news/516539
3-www.boursenews.ir/fa/news/22324
4-www.shafaf.ir/fa/news/1990/
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اجرای طرح امنیت اجتماعی است. توجه به مسایل ترافیکی، نظافت شهر، رعایت 
قواننی و... از دیگر اجزای طرح امنیت اجتماعی است که باید به آن ها توجه شود.۱

این در حایل بود که پیش از آن سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقالب تهران از تبعید 
زنان بدحجاب خرب داده بود: »با توجه به این که تعدادی زنان دســتگری شــده در طرح 
امنیت اجتماعی از شهرستان ها به تهران  آمده  اند لذا چنانچه این افراد به تذکرات قانونی 

توجه نکنند از سوی دادگاه به شهر زادگاه خود تبعید می شوند.«۲
وی در هماهنگی با رئیس خود سعید مرتضوی در مورد حجاب و تأکید بر این که عرف 
حجاب در جامعه ی ما پذیرفته شــده و اســتفاده از پوشش های نامناسب و عدم رعایت 
شئونات اسالمی در شأن زن ایرانی مسلمان نیست، گفت: »آزادی باید در چارچوب قانون 
باشد قانون اجازه داده، زنان در جامعه حضور فیزیکی فعال، روشن و هماهنگی داشته 
باشند. این حضور باید در چارچوب خاص باشد تا سبب تعدی به حقوق دیگران نشود.«

بر اســاس بررسی های صورت گرفته، بســیاری از مردانی که فریب این گونه زنان را 
می خورند با مشکالت متعددی در زندگی خانوادگی خود مواجه شده و متأسفانه در 
مواردی زندگی شان از هم می پاشد. اکنون نیز شاهد هستیم بخشی از پرونده های مطرح 
در دادگاه خانواده به دلیل فریب خوردن مردان از این گونه زنان تشکیل شده است.3

وی که دبری ستاد پیشگریی و مبارزه با جرایم خاص نیز بود در پاسخ به این سؤال که اجرای 
طرح های مقطعی تا چه اندازه می تواند مفید و کارساز باشد؟ به ایسنا گفت: 

ممکن است ظاهر این طرح نشان از مقطعی بودن آن داشته باشد اما این گونه نیست. 
نریوی انتظامی در طول سال به وظیفه ی خود در راستای برخورد با جرایم مشهود عمل 
می کند. انجام اقدامات مورد نظر ستاد با عنوان طرح برای هوشیار کردن جامعه است.

ساالرکیا با بیان این که استفاده از لباس های آن چنانی، شلوارهای فاق کوتاه و شال های 
نواری در شأن زنان و مردان برای حضور در جامعه نیست، گفت: 

این موارد از جمله مواردی است که نریوی انتظامی در طول سال موظف به برخورد 
با آن اســت اما از مردم نیز انتظار وجود دارد که با مشــاهده ی این موارد بی تفاوت 

نباشند؛ بی تفاوتی نسبت به این مسایل سبب انحطاط جامعه می شود.۴
او همچننی فاش ساخت که معتقد به جداسازی زنان و مردان در دانشگاه است: 

در این مسئله باید به این نکته نیز توجه شود که اکنون در مقاطع ابتدایی، راهنمایی 
و دبریســتان، دخرتان و پســران از هم جدا هســتند اما در دوران دانشــگاه که اوج 

1-www.magiran.com/article/1838571
2-ir-women.com/3165
3-www.isna.ir/news/8602-04540
4-www.isna.ir/news/8602-04540
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خواسته های جوانان است، در کنار یکدیگر قرار می گریند بدون آن که فرهنگ نشسنت 
در کنار همدیگر را داشته باشند، بنابراین اگر قرار است از دبستان دخرت و پسر در کنار 
هم نباشــند که فرهنگ اسالمی ما اقتضاء می کند، در دانشگاه نیز در کنار هم قرار 
نگریند. اگر قرار است که باشند پس باید فرهنگ سازی و شناخت صورت بگرید.۱

نصبدوربنیدرمدارس
در حایل که بســیاری از مدارس کشــور از کمبود امکانات اولیه و مناســب در کالس ها و 
محیط مدرسه از جمله کمبود فضای آموزشی، نبود و کمبود آزمایشگاه های مناسب، کمبود 
وسایل ورزشی مناسب، مشکل در سیستم های گرمایشی و سرمایشی و بسیاری مشکالت 

دیگر رنج می برند، او مدافع نصب دوربنی در مدارس کشور بود. 

وی در گفت و گو با ایرنا مدرسه را یک »محیط عمومی« دانست و اظهار داشت: »بحث 
حریم خصوصی در مدارس مطرح نیســت و اولیای مدارس بایــد رفتار دانش آموزان را 
کنرتل کنند. دوربنی های مدار بسته می تواند به عنوان وسیله ای خوب، اگر به نحو صحیحی 
به کار گرفتــه شــود، اولیای مدارس را در شــناخت دانش آموزان و رفتارهــای آنان یاری 
رســاند.« وی با اشاره به این که ناظم در مدارس، وظیفه دیده بانی دارد، گفت: »سئوال 
این است که زاویه دید ناظم و مدت حضور وی در مدرسه برای کنرتل رفتار دانش آموزان 
چقدر اســت؟ قطعاً زاویه دید ناظم و مدت حضور وی در مدرســه محدود اســت. لذا، 
استفاده از دوربنی های مدار بسته در ایجاد نظم و ضابطه مندی در مدارس و دادن تذکرات 

الزم به دانش آموزانی که هنجارها را رعایت نمی کنند، مفید است.۲

معاونتستادمدیریتحملونقلوسوخت
پس از باالگرفنت افتضاحات سعید مرتضوی و کشته شدن فرزند روح االمینی در کهریزک 
که منجر به برکناری سعید مرتضوی و تحت تعقیب قرارگرفنت او شد، ساالرکیا به عنوان 

یکی از عوامل نزدیک به مرتضوی مجبور به ترک دادستانی شد. 
از آن جایی که ساالرکیا رابطه ی نزدیکی با سردار محمد رویانیان داشت در شهریور ۱3۹۰ 
هنگامی که وی مسئولیت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را به عهده  داشت در پست 

معاونت این ستاد مشغول کار شد.3 

1-www.isna.ir/news/8602-04540
2-www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100905864643
3-www.isna.ir/news/9004-12457
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معاونتحقوقیباشگاهپرسپولیس
پس از آن که رویانیان مدیرعامل باشــگاه ورزشــی پرسپولیس شد، محمود ساالرکیا نیز 
همراه او به پرسپولیس رفت و معاونت حقوقی و سپس ریاست کمیته انظباطی این باشگاه 
را عهده دار شــد. یک تا دو ســال بعد در این ســمت باقی ماند. ندانم کاری های وی و 
رویانیان و برکناری مانوئل ژوزه مربی پرتقایل پرسپولیس،  موجب شد که در سال ۱3۹۶ این 
باشگاه محکوم به پرداخت هفت میلیارد تومان دستمزد و جریمه به ژوزه به خاطر چند ماه 
مربی گری در پرسپولیس شود. این مبلغ با توجه به سقوط ارزش ریال در دو سال گذشته 

به مراتب بیش تر شده است. 
اتحادیــه اروپــا طی تصمیم مورخ هیجده مهر ۱3۹۰ )دهم اکترب ۲۰۱۱(، بیســت و نه مقام 
ایرانی از جمله محمود ســاالرکیا را به دلیل نقشــی که در نقض گسرتده و شدید حقوق 
شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های 
این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. او در انتخابات شورای شهر تهران در سال 

۱3۹۲ نامزد »ائتالف فراگری آبادگران« بود اما توفیق نیافت که به شورای شهر راه یابد. 
ســاالرکیا با چننی ســابقه ای پس از بازنشستگی از قوه قضاییه پروانه وکالت دادگسرتی 
گرفت و به عضویت کانون وکالیی درآمد که تا چندی پیش به توطئه  چینی علیه اعضای 
شریف آن مشغول بود. وی هم اکنون در بلوار مریداماد - نرسیده به ولیعصر - کوی نور 
- کوی قبادیان -ســاختمان قبادیان - پالک ۲3واحد ۲مشغول وکالت در پرونده  های 
میلیاردی اســت. وی همچننی عضو هیأت مدیره شرکت بهدین کیش است که در جزیره 

هرمز فعال است. 

قاسمشعبانی
قاسم شعبانی در ســال ۱3۴۰به دنیا آمد. سابقه ی روشنی 
از وی در دســت نیســت. او از اولــنی وکالی »مرکز امور 
مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه« معروف 

به مشاوران ماده ۱۸۷ است.

دانشآموختهفقهوحقوقاسالمی
شــعبانی دانش آموخته فقه و حقوق اســالمی از مدرسه 
عایل شهید مطهری است و پایان نامه ی او در سال ۱3۶۹ 

»معلوم بودن مورد معامله در بیع« بوده است. از جمله کسانی که از این مدرسه مدرک 
گرفته  اند می توان به نام های زیر اشاره کرد. 

سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایبه، محمدجواد حاج علی اکربی امام جمعه موقت تهران 
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و رئیس شــورای سیاست گذاری ائمه جمعه، سیدمهدی خاموشی رئیس سابق سازمان 
تبلیغات اسالمی و رئیس اوقاف و امور خرییه، محسن اسماعیلی حقوقدان سابق شورای 
نگهبان و عضو مجلس خربگان رهربی، سیدمسعود خامنه ای فرزند سیدعلی خامنه ای، 
علی خلفی معاون قضایی رئیس قوه قضاییه، علی مژدهی پور رئیس سابق سازمان تعزیرات 
حکومتی و سفری فعلی حقوقی ایران در سازمان ملل متحد، محمد بهرامی عضو مجلس 
خربگان رهربی، محمد روشن معاون سابق وزیر علوم و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی، سیداحمد موسوی معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم،  سفری سابق ایران 
در سوریه و رئیس سابق حج و زیارت کشور، علی دارابی معاون سیمای صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی، یدالله حبیبی معاون عقیدتی و سیاسی وزارت دفاع. 
بســیاری از دیپلمات هــای ارشــد وزارت خارجه و قضات و مدیــران عایل رتبه و میانی 

حکومتی نیز از این مدرسه مدرک گرفته اند. 
شــعبانی در بنگاه های مدرک جعل کنی نظام والیی دکرتا گرفته و در دانشــگاه تدریس 
می کند. او در سال های ۱3۷۵و ۱3۷۶در حایل که معاون دانشگاه  بنی المللی امام خمینی 
بود، به عضویت کمیسیون حقوقی سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و تا سال 
۱3۹۰ در این سمت ماند. او همچننی در سال های ۱3۸۲و ۱3۸3 مشاور رئیس کمیسیون 

اصل نود مجلس شورای اسالمی بود. 
شعبانی از سال ۱3۸۰به وکالت روی آورد و در دعاوی حقوقی داخلی و بنی المللی، وکالت 

مهره های نظام والیی و پرونده های حقوقی وزارت نفت و... را به عهده گرفت. 

وکیلپروندههایامنیتی
قاسم شعبانی وکالت پرونده های امنیتی را به عهده دارد. وی در پرونده قتل زهرا کاظمی 
خربنگار ایرانی- کانادایی، وکالت محمدرضا احمدی اقدم را به عهده داشت. احمدی 
اقدم یکی از بازجویان پرونده کاظمی بود. این متهم با توجه به پاسکاری که بنی نهاد های 
امنیتی درگری در قتل زهرا کاظمی می شد تربئه گردید و موضوع قتل کاظمی مورد پیگریی 
قضایی قرار نگرفت. سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده بود اما پس از این قتل ارتقای 

مقام یافت و به دادستانی عمومی و انقالب تهران منصوب شد. 
اولنی باری که نام شعبانی به عنوان وکیل امنیتی مطرح شد در دادگاه مه آفرید  خسروی متهم 

پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بود. 
در جلســه دوم رســیدگی به این پرونده، متهم ردیف اول زمانی که در جایگاه قرار گرفت 
اعالم کرد که در غروب چهارشنبه گذشته به وی گفته اند که وکیلش از وکالت در این پرونده 
انصراف داده است و طی تماسی با وکیل خود، وی دلیل این انصراف را مشغله و سفر به 
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خارج از کشور عنوان کرده است.
قاضی سراج در این باره اظهار کرد: »وقتی وکیل امنیتی می گریید نتیجه اش همنی است.« 
و »مه آفرید امریخسروی« در پاسخ گفت: »من نمی دانستم این وکیل امنیتی است.« در 
این خصوص نماینده دادســتان نیز بعد از اظهارات متهم ردیف اول اظهار کرد: »وکیل 
مدافع مه آفرید امریخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی 
آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است 

و این آقای وکیل هم با همنی استدالل اعالم استعفا کرد.«۱
فردای آن روز مشخص شد دلیل اصلی استعفای شعبانی نه حرام بودن حق الوکاله بلکه 

انتصاب وی از سوی احمدی نژاد در هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بود. 
قاسم شعبانی در پرونده ریحانه جباری، از سوی وزارت اطالعات وکالت خانواده مرتضی 
عبدالعلی سربندی را به عهده گرفت که به قتل رسیده بود. او همه کوشش اش را به خرج 
داد تا با همدســتی تردســت قاضی دادگاه و شــاملو بازپرس پرونده حکم اعدام ریحانه 
جبــاری را گرفته و رضا شــیخی متهم اصلی را که یکــی از مأموران امنیتی بود از پرونده 
حذف کند. آن ها  کوشــش می کردند ریحانه جباری را مجبور کنند ســناریوی تهیه شده 

توسط دستگاه امنیتی را بپذیرد تا از مجازات مرگ رهایی یابد.۲ 
ریحانه مرگ را به پذیرش ادعای آن ها ترجیح داد و آن ها با خونسردی مرتکب قتل دیگری 

شدند. 
ریحانه جباری در دلنوشته هایش می نویسد که »شاملو«، بازپرس پرونده تحت تأثری قاسم 
شــعبانی بوده اســت: »شاملوی مســلوب االختیار )چه کلمه قلمبه ای یاد گرفته ام!( همه 
اختیارش را به دو بازجوی اطالعات داده بود و مرتب از نظریه های فردی به نام شعبانی 
صحبت می کرد.«3مادر ریحانه نیز می گوید: »ریحانه از لحظه دســتگریی تا چهار روز 
زیر ضربات بازجویانش دوام آورد و حرفش را زد. از روز چهارم برید. به اسم بازجویی 
فنی پلیسی بدون حضور شاملو که بازپرس پرونده بود، دو مرد که ما نامشان را نمی دانیم و 
ریحانه هم نمی داند روی برگه های سفید بدون سربرگ و آرم مخصوص قوه قضاییه از او 

اقرار گرفتند. و با ورود وکیلی نام آشنا به پرونده، مهندسی پرونده شکلی دیگر یافت.«۴

وکیلپروندههایفسادمایل
در اردیبهشت ۱3۹۸ در جریان دادگاه محسن پهلوان متهم ردیف اول پرونده شرکت پدیده 

1-www.asriran.com/fa/news/205287
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/01/26/339225
3-www.bbc.com/persian/iran/2015/01/141028_me_reyhaneh_jabbari_cd
4-www.bbc.com/persian/iran/2015/01/141028_me_reyhaneh_jabbari_cd
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سروکله ی قاسم شعبانی به عنوان وکیل مدافع شاکیان و سرمایه گذاران این شرکت پیدا 
شد. این پرونده نیز یکی از بزرگرتین پرونده های مایل نظام والیی است و تصمیم گریی در 

مورد آن روی سرنوشت صد و سی و شش هزار سهامدار و سرمایه گذار تأثریگذار است.۱
در ســال ۱3۹۸علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکال، کارشناســان رســمی و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه در حکم خود شــعبانی را به ریاســت شــورای عایل داوری این نهاد 

غریقانونی منصوب کرد. 
کتابی تحت عنوان حقوق اساسی و ساختار حکومت )حقوق اساسی جمهوری اسالمی 
ایران( به قلم او انتشار یافته است. او به عنوان یک حقوقدان وابسته به دستگاه امنیتی از 
مخالفان گزارشگر ویژه ملل متحد برای تحقیق در امر نقض حقوق بشر در ایران است 

و گزارش های نماینده ویژه را فاقد وجاهت قانونی معرفی می کند.۲

حسنیشمسیان
حسنی شمســیان متولد ۱3۵۰حقوقدان، عضو کانون 
وکال، عضــو شــورای ســردبریی روزنامــه کیهــان، 
مشاور حقوقی روزنامه کیهان و وکیل مدافع حسنی 
شــریعتمداری مدیر مســئول این روزنامه در محاکم 
اســت. وی پیش تر مدیرکل حقوقــی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری و مدیرکل حقوقی سازمان امور دانشجویان بود.  

ضربوشتمتوسطمردمبهجانآمده
در نهم تریماه ۱3۹۲رسانه های نظام اسالمی خرب یکسانی را منتشر کرده و از قول محبتی 
فروزنده یکی از کارکنان مؤسسه کیهان از ضرب و شتم یکی از همکارانش، توسط اراذل و 
اوباش خرب دادند. حسنی شمسیان در تشریح حادثه به دروغ ادعا کرد »همراه با یک نفر از 
دوستانش در شهرستان لنگرود در حال عبور از خیابانی که اراذل و اوباش زیادی داشت، 
بود که دو نفر از اراذل و اوباش با موتور جلوی آن ها را گرفته و شمسیان و همراهش را با 

چاقو مضروب می کنند.«3
دو روز بعد روابط عمومی و اطالع رســانی دادگســرتی گیالن، در گزارشی که انتشار داد 

شمسیان را عامل حمله معرفی کرد و نوشت:
دبری سرویس علمی و آموزشی روزنامه کیهان در تاریخ هشت تری جاری مقارن ساعت 

1-shahraraonline.ir/news/98712
2-www.humanrights-iran.ir/print-42853.aspx
3-www.asriran.com/fa/news/282765
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یک بامداد در شــهر لنگرود میدان بسیج با موتورسواری که دارای دو نفر سرنشنی 
بوده به دلیل گردش به چپ ناگهانی و عدم استفاده از چراغ راهنما درگریی لفظی 
و فیزیکی پیدا کرده و با شوکر برقی یک نفر از راکبان موتورسیکلت را مصدوم کرد.

در ادامه یک نفر از راکبان موتورسیکلت در بنی سه سرنشنی خودرو محاصره شده 
و ظاهراً به دلیل ترس و دفاع از خود ضربه ای با چاقو به پهلوی حســنی شمســیان 
وارد کرده که پس از انتقال به بیمارســتان و مداوا شــخص مورد نظر مرخص شده 

است.
از آن جا که خربنگار مذکور به هیچ یک از مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نکرده 
است پلیس امنیت لنگرود به محض وصول خرب، ضمن اعزام گروهی به بیمارستان 
اظهارات »شمســیان« را اخذ  کرده و متهمان در کمرت از بیســت و چهار ســاعت 
دستگری شدند و با تشکیل پرونده در اختیار مقام های قضایی قرار گرفتند... هیچ کدام 

از متهمان این پرونده هیچ گونه سابقه درگریی و شرارت نداشته اند.۱

آرایحقوقییاتبلیغقتلوکشتار
شمسیان در پاسخ به سؤال خربنگار تسنیم درباره ی آن چه »نحوه برخورد قضایی با سران 

فتنه و عامالن حوادث سال ۱۳۸۸« خوانده است، گفت:
از نظر فقهی و مبانی دینی، دستورات روشنی درباره نحوه برخورد با این افراد داریم 
که نشان می دهد مواجهه با این افراد باید حداکثری باشد. در فقه قاعده ای داریم 
که می گوید هرکســی برای ترساندن مردم سالح بکشد »فهو محارب« یعنی این 
شخص محارب است. از نظر فقهی این فرد باید تواماً دو کار انجام دهد، اول این که 
اقداماتش ترس مردم را درپی داشته باشد و دیگر این که دست به اسلحه بربد و در 
بنی مردم ایجاد ارعاب کند. این اتفاق در فتنه ۱3۸۸ به روشنی افتاد، تعدادی از مردم 
مؤمن و انقالبی در اثر اقدامات شرورانه فتنه گرها در خیابان های مختلف تهران به 
شهادت رسیدند و جو روانی و وحشت بر جامعه حاکم شده بود این قاعده ای است 
که فقه پیش روی ما قرار داده است. در قانون هم براساس همنی قاعده مسریی معنی 
شده و قانون مجازات اسالمی اقدام علیه امنیت ملی را از مهمرتین جرایم برشمرده 

و برای آن مجازات مختلفی تا اعدام در نظر گرفته است.۲
حسنی شمسیان به روشنی دروغ می گوید. او قتل بیش از صد نفر در خیابان ها و زندان ها 
به دست نریوهای سپاه و بسیج و لباس شخصی )اراذل و اوباش( تحت هدایت قرارگاه 

1-fararu.com/fa/news/154872
2-www.ensafnews.com/48259/
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ثار الله را به گردن تظاهر کنندگان و مردم بی دفاع می اندازد و به دروغ مدعی می شود که 
»تعــدادی از مــردم مؤمن و انقالبــی در اثر اقدامات شــرورانه فتنه گرها در خیابان های 

مختلف تهران به شهادت رسیدند«.
شمسیان در ادامه می گوید: 

حدود سه سال قبل قوه قضاییه در یک اقدام خوب و مثبت دو فرد کیف قاپ را که 
در روز روشــن با ترساندن مردم از طریق چاقو و سالح سرد در خیابان به شخصی 
حمله کردند را مورد تعقیب قرار داد و آن ها را نه به خاطر سرقت که مبلغ آن کم تر از 
صد هزار تومان بود، بلکه به خاطر ایجاد رعب و وحشتی که در جامعه بر اثر انتشار 

آن فیلم به وجود آمده بود، اعدام کرد. 
این وکیل دادگسرتی همچون رئیس اش حسنی شریعتمداری اشاره ای به ترور حجاریان در 
مرکز تهران نمی کند  که متهمانش از وابستگان سپاه و بسیج بودند و در دادگاه می خندیدند و 
به جنایتی که مرتکب شده بودند افتخار می کردند و پس از مدت کوتاهی همگی آزاد شدند 
و سرکارهای سابق شان برگشتند.این وکیل مدافع و استاد حقوق اشاره نمی کند که چگونه 
در یک سیستم مدرن قضایی، دو متهم به فاصله چند روز پس از ارتکاب جرم، علریغم 
مخالفت و گذشت شاکی، محاکمه و اعدام می شوند.  او سپس نتیجه  می  گرید و می گوید: 

طبیعتاً وقتی مجازات دو فردی که با استفاده از سالح سرد در خیابان فرعی عده ای 
را ترساندند، مرگ است که مجازات درستی است به طور طبیعی مجازات کسی که 
کشور را به تعبری مقام معظم رهربی به لبه پرتگاه برده به مراتب بیش تر از این هاست.

نظام نســبت به عوامل میدانی این حادثه حداکثر رأفت را نشــان داد. بســیاری از 
افرادی که مســتحق مجازات های سخت بودند به حبس های کوتاه مدت محکوم 
شدند. برخی از این حبس ها هم تعلیق شد و یا با عفو رهرب انقالب این افراد آزاد 
شــدند و زندگی عــادی خود را دارند، البته بعضی از آن ها نمک نشناســی کرده و 

ادعاهایی را مطرح می کنند. 
و در مورد  کروبی و موسوی می گوید: 

در مورد آمرین و بانیان فتنه ۱3۸۸ماجرا کاماًل متفاوت است. این گونه  نیست که این 
افراد ندانسته و فریب خورده چننی اقداماتی را انجام داده باشند. متأسفانه آن ها تا 
آخرین روزی که به حصر نرفته بودند، فعل و انفعاالت ضد انقالبی  خود را انجام 
می دادند، حتی وقتی وقایع روز عاشورا و شش  دیماه اتفاق افتاد، آقای موسوی بیانیه 
داد و توهنی کنندگان به پرچم امام حسنی )ع( و عزاداران سیدالشهدا )ع( را با عنوان 
مردم خداجو خطاب کرد. این نشان می دهد آن ها هوشمندانه و آگاهانه این مسری را 

طی می کردند و بحث اشتباه و خطا را نمی توان برای آن ها متصور شد.
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اگر هم فرض بگرییم اشتباه و خطایی کردند تاکنون چننی چیزی از زبان آن ها )سران 
فتنه( بیان نشــده اســت؛ بعضی از عوامل و دست اندرکاران فتنه بعدها در محافل 
خصوصی اعالم کردند تقلب ممکن نبوده، ویل سران فتنه هرگز در منظر مردم توبه 
نکردند و یا با صراحت به مردم نگفتند دروغ گفتیم و  تقلب نشده، طبیعتاً مجازات 
این افراد با کسی که به طور سهوی و اشتباهی رفتاری از او سرزده، کامال ً فرق می کند.

اگر بحثی در مورد رفع حصر باشد اولنی کاری که دستگاه قضایی تکلیف قانونی 
براســاس قانون اساسی دارد، رسیدگی و تعینی اشد مجازات برای این افراد است. 
حداقل مجازات برای این افراد اعدام اســت و این را باید قیاس کنیم با  کســانی 
که تخلفات و جرایم بسیار به مراتب کم تری انجام دادند و قانوناً به مرگ محکوم 
می شوند و کیفر را تحمل می کنند. این حداقل کاری است که قوه قضاییه می تواند 

در حق این افراد انجام بدهد.۱

حمایتازالریجانیواختیاراتش
شمسیان با چشم پوشیدن بر فساد گسرتده برادران الریجانی و نزدیکرتین همکاران رئیس 
قوه قضاییه به حمایت از اختیاراتی که خامنه ای به الریجانی برای مبارزه با »فساد مایل« 

تفویض کرد برخاست و گفت:  
طوالنی شدن دادرسی، تبدیل قرار بازداشت مجرمنی به قرار وثیقه و کفالت، عدم 
افشای نام مجرمنی، رفت و برگشت مکرر پرونده بنی مرجع تحقیق و دادگاه، تخفیف 
مجــازات محکومــنی و... از بدتریــن موضوعاتی بود که موجب ناامیــدی مردم از 
رســیدگی عادالنه در محاکم قضایی شــده بود، در حایل کــه بخش مهمی از این 

نقائص، حاصل قانون گذاری های جهت دار بود.
اکنون با تشکیل شعب ویژه با اختیارات و آینی دادرسی خاص، آن هم برای حداقل 
دوسال)که کاش تا ابد تمدید شود( می توان امید زیادی به رفع همه این نارضایتی ها 
داشت.این یک فرصت مهم و تاریخی در دست قوه قضاییه است که با قرار گرفنت 
شخصی مثل حجت االسالم اژه ای در رأس آن، امیدها را به موفقیت بیش تر کرده 

است. دعا کنیم این آزمون، آزمون سربلندی و روسپیدی دستگاه قضا باشد.۲
شمســیان در مورد کسب اختیاراتی اظهار خوشحایل می کند که در تضاد با ابتدایی ترین 
اصول شناخته شده ی قضایی است. او در حمایت از این اقدام غریقانونی تا آن جا پیش 

می رود که می گوید: 

1-www.ensafnews.com/48259/
2-www.mashreghnews.ir/news/883753
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نامه آیت الله آملی الریجانی به محضر مقام معظم رهربی و اجازه خاص ایشان، یکی 
از مهم ترین رخدادهای قضایی پس از انقالب است.

کسانی که معتقدند »رئیس قوه قضاییه برای انجام وظایف ذاتی خود کسب اجازه 
کــرده« اطالعات حقوقی ندارند و خوب اســت در نظر بگریند کــه آن چه در این 
استجازه طلب شده، گره های کور و ناراضی کننده در آینی دادرسی بود که با وضعیت 

مجلس و دستکاری لوایح قضایی در دولت، امیدی به گشودن آن ها نداشتیم.۱  

دفاعازاقداماتسرکوبگرایانهیمأمورانگشتارشاد
در اردیبهشت ۱3۹۷مأموران گشت ارشاد در یک پارک با خشونت با دخرتی که مدعی 
بودند بدحجاب بوده برخورد کردند. فیلم این برخورد در فضای مجازی پخش شــد و 
نریوی انتظامی و مأموران گشت ارشاد شدیداً تحت فشار قرار گرفتند.۲ وزیر کشور از نریوی 
انتظامی درخواســت برخورد با خاطیان را کرد. نریوی انتظامی نیز تأیید کرد که برخورد 
مزبور مورد تأییدشان نیست. و حتی خرب از این داده شده که مأمور مزبور منتظر خدمت 
شــده اســت.3 اما ناگهان ورق برگشت و اعالم شــد مأمور خاطی مورد تشویق نیز قرار 

می گرید. در این میان حقوقدان روزنامه کیهان به میدان آمد و گفت: 
شنیده می شــود مقامات دولتی درصدد تنبیه مأمور شجاع ناجا هستند که مانع زن 
بی حجاب شــده، حاضرم وکالــت او را رایگان به عهده بگریم تا ثابت کنم او تنها 
نیســت، تن نمایی جرم است و غلط می کند کسی که بخواهد در جمهوری اسالمی 

مأمور را به خاطر ایستادگی پای قانون مجازات کند.۴
توجه به ادبیات ســخیف و غریحقوقی این مأمور نظام اســالمی که ادعا می شود استاد 

حقوق است ما را با عمق نکبتی که بر کشور حاکم است آشنا می کند.

تکذیبوجوددانشجویانستارهدار
وی در مقام دبریکل حقوقی سازمان امور دانشجویان، با تکذیب ستاره دار شدن دانشجویان 
منتقد، اعالم کرد که »در حال حاضر حتی یک دانشجوی ستاره دار نداریم... ابتدا باید از 
فردی که به ستاره دار شدن دانشجو اشاره می کند سؤال کرد تعریفش از »ستاره دار« بودن 
چیست و اصاًل دانشجو به چه علت باید ستاره دار شود؛ این افراد تنها کلی گویی می کنند 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/31/1809236
2-www.youtube.com/watch?v=ENHuIH4cdi8
3-www.alef.ir/news/3970201221.html
4-twitter.com/farsnews_agency/status/968375930723995648?lang=bg
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و حتی نمی دانند ستاره دار شدن چرا اتفاق می افتد.«۱
حســنی شمســیان دبری شــورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم با اشــاره به برخی 

محورهای مهم آینی نامه کمیته های انضباطی می گوید:
محوری ترین بحث آینی نامه این اســت که فضای انضباطی دانشــگاه ها به سمت 
ارشادی حرکت کند. براین اساس مباحث مشاوره، روانشناسی و نیازهای دانشجویان 
مورد توجه قرار گرید. همچننی تنبیهاتی که به لحاظ قانون الزم است اجرا شود، در 
آینی نامه در نظر گرفته شــده اســت تا در صورت مشاهده مواردی از تخلف از آن ها 
اســتفاده شود... مسئولنی دانشگاه ها می توانند با استفاده از این تنبیهات بر اساس 
قانون مصوب شورای عایل انقالب فرهنگی با مواردی نظری تخلف در امتحانات 
دانشــگاه ها، تخلفات اخالقی، توهنی به استاد و دانشجو و مواردی که باعث شود 

نظم و امنیت را در دانشگاه برهم بزند، برخورد کنند.۲

دشمنیباکانونوکال
شمســیان یکی از دشــمنان اســتقالل کانون وکالســت و آن را در پوشــش دفاع از حق 

»دادخواهان« پنهان می کند و می گوید: 
کانون وکالی دادگســرتی بر اساس اساســنامه ای که دارد تحت نظارت هیچ یک 
از قوای جمهوری اسالمی نبوده و مستقل فعالیت می کند. استقالل کانون وکال که 
سابقه ای حدوداً نیم قرنی دارد، در طول زمان محل بحث و اختالفات زیادی بوده 
اســت. این اســتقالل که قرار بود یک امتیاز و امکان ویــژه برای تحقق عدالت و 
احقاق حقوق مردم بدون هیچ فشاری از جانب نهادهای حاکمیتی باشد، در طول 
زمان تغیری ماهیت داد و کار به جایی رسید که دستگاه های مختلف در ادوار مختلف 
حتی قبل از انقالب بارها و بارها ســعی کردند اســتقالیل که کانون برای خودش 
ایجاد کرده بود را محدود کنند و در اصل به کمک دادخواهان بیایند! به این معنی که 
چون قاضی تشکیالت کانون، ناظر تشکیالت کانون، اساسنامه نویسان تشکیالت 
کانون و خالصه همه عناصرش در خود کانون متمرکزند و بخشــی از دســتگاه هم 
دولتی نیست، اگر افراد بخواهند از تصمیمات کانون وکال به دیوان عدالت اداری 
شکایت کنند، به دلیل دولتی نبودن این کانون مجبورند به محاکم عمومی مراجعه 
کنند. چنان که در چند سال اخری، خصوصاً در باره مسایل مربوط به آزمون های کانون 
وکال و تخلفات جدی که اتفاق افتاد، زیان دیدگان به محاکم عمومی مراجعه کرده و 

1-fararu.com/fa/news/134533
2-fararu.com/fa/news/63238
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از این کانون شکایت کردند.۱
او در دفاع از این که کانون وکال تحت نظر قوه قضاییه قرار بگرید می گوید: 

حال متوجه می شوید چرا عده ای اصرار دارند کانون وکال تحت نظر یکی از قوای 
عمومی قرار گرید! چون اگر این چننی باشد شکایت ها از این کانون به دیوان عدالت 
اداری خواهد رفت و حقوق متضرر به مراتب بیش تر رعایت خواهد شد تا این که به 
دلیل استقالل کانون مجبور باشد به محاکم عمومی مراجعه کند. مراجعه به محاکم 
عمومی، یعنی شخص متضرر برای احقاق حق خویش می بایست به تنهایی، با همه 
بدنه کارشناســی کشــور در حوزه وکالت، که زبده ترین وکال در عضویت آن هستند، 
مبارزه کند. از همان ابتدای کار تکلیف آن شخص و تکلیف آن پرونده معلوم است.

او نمی گوید که اصواًل این دادخواهان از دستگاه قضایی و ظلمی که در حق مردم می کند 
می نالند و نه از دســت قوه قضاییه و ظالمان؛ ویل در دفاع از اقدام برخالف قانون قوه 

قضاییه در تأسیس نهاد موازی کانون وکال می گوید: 
اهتمام قوه قضاییه برای به کارگریی خیل عظیم فارغ التحصیالن رشته های مرتبط 
با امور قضایی از یک سو و ورودی های محدود کانون وکالی دادگسرتی از سوی 
دیگر باعث شد ماده ۱۸۷در قانون برنامه پیش بینی گردد و در واقع گفته شد حال 
کــه کانون وکال همراهی نمی کند، ما یک تعداد از واجدان صالحیت را طبق این 
ماده قانونی برای امر وکالت تربیت می کنیم و اکنون در کنار وکالی کانون، وکالی 
اصطالحاً ماده  ۱۸۷ نیز مشغول امر وکالت هستند. اگر آن اتفاقی که جناب آقای 

کاتوزیان گفتند در عالم واقع رخ داده بود، هرگز  کار به این جا نمی کشید. 
او در مورد اختالف بنی روحانی و الریجانی بر سر کانون وکال می گوید: 

در بر رسی این اختالف، بعد سیاسی آن را نباید فراموش شود و از نگاه صرفاً علمی 
و فنی نباید به این مســئله نگریســت. باید بگویم به نظر بنده اصواًل ورود این دو 
بزرگوار به مسئله اخری اشتباه بود. در حقیقت مسئله اختالفی که همان استقالل یا 
عدم استقالل کانون وکال بود از پایه ایراد داشت. رئیس جمهور محرتم و رئیس قوه 
قضاییه باید می دیدند استقالل کانون وکال به سود چه  کسی و به ضرر چه  کسی است. 
عرض من این است که کانون وکال اساساً فقط از حاکمیت جمهوری اسالمی مستقل 
است واال از بعد بنی المللی کاماًل تابع و مطیع می باشد که این مسئله حساسیت های 
زیادی را هم برانگیخته است. پس اساساً مباحثه و مجادله راجع به استقالل یا عدم 
استقالل کانون غلط است. زیرا این نهاد هم مستقل است و هم غریمستقل. مستقل 

از جمهوری اسالمی و غریمستقل از نهادهای بنی المللی. 

1-salameno.ir/detail/18798
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آن چه وی در مورد تابع و مطیع بودن کانون وکال به نهادهای بنی المللی می  گوید دروغ 
محض اســت. کانون وکال به ســادگی می تواند به گزارشگر ویژه و همچننی گزارشگران 
موضوعــی ملــل متحد و اتحادیه بنی المللی کانون های وکال نســبت بــه مخدوش کردن 
استقالل کانون وکال توسط قوه قضاییه شکایت کرده و تقاضای رسیدگی کند اما از این 
کار سر باز می زند. کم ترین هماهنگی و ارتباطی بنی کانون وکال و نهاد های بنی المللی که 
ضروری می باشــد، نیست. این گونه ادعاها از جنس پرونده سازی هایی است که روزنامه 

کیهان به عنوان ارگان دستگاه  امنیتی و باندهای سیاه نظام اسالمی می کند. 
وی در باره ی هم سویی کانون وکال با نظام اسالمی می گوید: 

کانون وکالی کشور سوریه که قدمتی تقریباً به قدمت کانون وکالی ایران- و حتی 
اندکی بیش تر- دارد، عضویتش از ســوی اتحادیه بنی المللی کانون وکال با نفوذ و 
فشار البی صهیونیستی لغو شد. چرا که کانون وکالی سوریه حاضر نشد از براندازها 
و آن هایی که دست شــان به خون مردم بی گناه سوریه آغشته بود دفاع کند. آن ها- 
البی صهیونیستی-به تالفی پایداری کانون وکالی سوریه، عضویت این کانون در 
اتحادیه بنی المللی کانون وکال را لغو کردند. این را بگذارید در کنار عملکرد سیاسی 
اعضای برجســته کانون وکالی کشــور ما. کانون وکالی کشور ما اساساً یک رنگ 
و بوی دیگری به خود گرفته اســت. تنگ نظری های موجود در کانون وکال باعث 
شــده بســیاری از دانشمندان حقوق ما سال ها پشــت در این کانون بمانند. چرا که 
نگاه سیاسی آن ها با نگاه سیاسی اعضای کانون همسو نیست. تاکنون در بسیاری از 
مباحث حقوق بشری که در نهادهای مختلف بنی المللی علیه جمهوری اسالمی ایران 
مطرح شده است، رد پای اعضای کانون دیده می شود. در بسیاری از مسایل راجع به 
حقوق زن و حقوق کودک که علیه جمهوری اسالمی ایران در مجامع بنی المللی رأی 
صادر می شود، رد پای اعضای کانون وکالی ما دیده می شود. بارها و بارها اعضای 
برجسته این کانون محکومیت های جدی در حوزه جرایم علیه امنیت داشته اند. این 
نشــان می دهد که کانون وکالی دادگسرتی اگرچه از جمهوری اسالمی ایران کاماًل 
مستقل است، اما در عنی حال وابستگی زاید الوصفی به بریون از مرزها دارد. در واقع 
می خواهند یک جریانی باشند دارای پرستیژ و پوزیشن بسیار مطلوب علمی در داخل 
کشور و کاماًل مستقل از قوای جمهوری اسالمی. در حایل که دارند از تمام امکانات 
شــان استفاده می کنند، اما دست شان در دست کسانی است که حاضرند هر کاری 
را برای ســرنگونی این نظام انجام دهند. متأسفانه این ها یک شکل اپوزیسیون به 
خــود گرفته انــد و در یک نهادی که قرار بــوده کار علمی و حقوقی صرف بکنند، 

دارند کارهای سیاسی می کنند. 
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ادعاهای شمسیان یکسره دروغ و غریواقعی است. او در مورد تالش های شریین عبادی، 
مهرانگیز  کار، عبدالکریم الهیجی و... صحبت می کند که هیچ ربطی به کانون وکال ندارد 

و اتفاقاً کانون از تمدید پروانه ی وکالت آن ها خودداری کرده است.
او همچننی در مورد لزوم پایبندی وکال به نظام اسالمی می گوید: 

در بعد اجتماعی باید بگویم پایبندی به نظام جمهوری اسالمی شرط اصلی است. به 
هر حال امروز با همه کاستی ها و ضعف ها پرچم اسالم در دست جمهوری اسالمی 
اســت. پایبنــدی یــک وکیل به نظام اســالمی به مراتــب مهم تر از پایبنــدی او به 
پروتکل های بنی المللی و مواردی است که آن ها برای استعمار و استحمار توده های 

جهان القا می کنند.۱

دیگرحقوقدانروزنامهکیهان
شمسیان تنها تولیدی حقوقدان روزنامه کیهان نیست. محمدصادق فقفوری عضو شورای 
سردبریی کیهان و دانشجوی دکرتای حقوق که در زمره ی دشمنان کانون وکال محسوب 

می شود در توجیه اعدام یک زندانی به اتهام نوشیدن مشروب  الکلی می نویسد: 
به اســتناد و تصریح منطوق ماده ۱3۴ قانون مجازات اســالمى، حکم شخصى که 
براى چهارمنی بار به مجازات حدى محکوم شــود، اعدام است؛ به عبارت دیگر، 
مجرم اعدام شــده دو بار و دو ســال دیرتر اعدام شــده اســت. او که ۶ بار به جرم 
مشــروب خوارى محاکمه شــده  اســت، اگر زودتر از این اعدام مى شد، با ارتکاب 
جرایم کم تر به جامعه ضرر کمرتى مى زد؛ اما معلوم نیست چند خانواده از اقدامات 
مجرمانه این شرور متضرر شده اند و دادگسرتى مشهد به خاطر رأفت اسالمى، چند 
بــار فرصــت ارتکاب بزه به این فرد داده  اســت. با همه ایــن اوصاف، حکم ماده 
۱3۴قانون مجازات اســالمى که برگرفته از اجماع فقها اســت )مسأله دوازدهم از 
تحریرالوســیله هم به این حکم فقهى تصریح کرده  است(، مجازات دیگرى را جز 

اعدام براى چننی شخصى درنظر نمى گرفت. تصریح قانون گذار نمایشى نیست.۲

1-salameno.ir/detail/18798
2-www.farsnews.ir/news/13990421000793
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در دهه ی ۷۰ و ۸۰ خورشیدی مسئوالن نظام والیی که از کمرتین تحصیالت دانشگاهی 
برخــوردار بودنــد هریک چندین مدرک تحصیلی را بدون آن که یک روز در دانشــگاه 

حضور یابند دریافت کردند و در کنار آن مدارک جعلی برای خود دست و پا کردند. 

علیکردان
وزیر کشور دولت احمدی نژاد بدون آن که مدرک لیسانس و فوق لیسانس داشته باشد خود 

را دکرت کردان می نامید و از مزایای آن در نظام اسالمی برخوردار بود. 
کردان پس از تحقیقات اولیه مدعی شــد مدرک دکرتای او در رشــته حقوق اساســی 
براساس سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی و ارائه رساله درباره تعلیم و تربیت در اسالم 
توسط فردی که به نام »دانشگاه آکسفورد لندن« در تهران دفرت نمایندگی زبان انگلیسی 
تأسیس کرده بود صادر شده است. کردان حتی نمی دانست که دانشگاه آکسفورد در شهر 
لندن نیســت. او با این مدرک ســال ها در صدا و ســیما و وزارت نفت و دانشــگاه آزاد 

پست های حساس و مدیریتی داشت و در رشته حقوق تدریس می کرد. 

محمدرضارحیمی
مدرک دکرتای حقوق محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد و رئیس دیوان 
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محاسبات نظام والیی نیز از همنی مؤسسه در تهران صادر شده بود. او با این مدرک ریاست 
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد را به عهده داشت و به تدریس در دانشکده های حقوق نیز 
اشتغال داشت. در مجلس شورای اسالمی نسبت به مدرک لیسانس و فوق  لیسانس وی 

نیز تشکیک شد اما برای سرپوش گذاشنت بر افتضاحات پیگریی نشد. 

شیخحسنروحانی 
حسن روحانی ریاست جمهوری اسالمی نیز از سال ۱3۵۸ خود را دکرت حسن روحانی می نامید 
و از مزایای آن برخوردار بود. او در حایل که عاجز از بیان یک جمله ی ساده انگلیسی است 
ادعا می کند با ادامه تحصیل در بریتانیا، مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی به 
تاریــخ ۱۹۹۵میــالدی )۱3۷3–۷۴( و دانشــنامه ی دکــرتا در رشته ی حقوق اساســی را 
از دانشگاه کلدوننی گالسگو به  تاریخ ۱۹۹۸میالدی )۱3۷۶–۷۷( دریافت کرد. با این حال 
او به مدت دو دهه حتی پیش از پذیرفته شدن در مقطع دکرتی از عنوان جعلی دکرت در 
مناسب سیاسی و تبلیغات انتخاباتی استفاده می کرده است. وی با کسب پروانه ی وکالت 

از کانون وکالی دادگسرتی مرکز در اول آبان ۱3۸۶وکیل پایه یک دادگسرتی شد.

عباسعلیعلیزاده 
رئیس اســبق دادگسرتی تهران که در حوزه ی علمیه تحصیل کرده و فاقد دیپلم دبریستان 
اســت، مدرک دکرتای حقوق خصوصی جعلی خود را از دانشــگاه غریقانونی هاوایی 
در تهــران کســب کرد. پس از برمال شــدن موضوع، وی بــرای رد گم کردن در گفتگو با 
خربگزاری فارس ضمن اعالم ممنوع الخروج شدن قاسملو رئیس این دانشگاه و مسدود 

شدن حساب های بانکی وی وعده داد نتایج این رسیدگی ها بزودی اعالم خواهد شد.
شعبه ای از دانشگاه هاوایی در سال ۱3۷۲در ایران بدون مجوز وزارت علوم تأسیس شد که 
به متقاضیان به صورت تحصیالت مکاتبه ای مدرک تحصیلی اعطا می کرد. فعالیت این 
دانشــگاه در دهه ی ۱3۸۰با شــکایت وزارت علوم متوقف شــد و دادگاه اردشری قاسملو 
مؤسس ایرانی این دانشگاه چندین سال طول کشید  و سرانجام به واسطه   ی نفوذی که در 

قوه قضاییه داشت، به پرداخت ده میلیون تومان جریمه محکوم شد! 
معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم در گفتگو با خربگزاری فارس با اشاره به اینکه از 

دانشگاه هاوایی حمایت می شود گفت: 
در دادگاه قبلی قاسملو رئیس شعبه ایران دانشگاه هاوایی به سه سال حبس محکوم 
شد. هفته گذشته شنیدیم که قاسملو در شعبه ۱۲تجدید نظر، تربئه شده است. وکیل 
قاسملو در مصاحبه با یکی از رسانه ها حتی شماره دادنامه )۱۰۸3( حکم تربئه وی 
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را اعالم کرده در حالیکه پس از پیگریی های وزارت علوم اعالم شد که چون حکم 
تایپ و امضا نشده خالف قانون است که مفاد آن اعالم شود.۱

صدها صاحب منصب جمهوری اسالمی مدارک شان را از این دانشگاه گرفته بودند. 
آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردى، عضو شوراى عایل  قضایی و از نزدیکان خمینی و 
پدر زن حسن خمینی به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصى و اعضای مؤسس این 

دانشگاه در افتضاحات صورت گرفته نقش داشت. 
خربگزاری فارس نیز در مورد فارغ التحصیالن این دانشگاه نوشت:  

فارغ التحصیالن دوره دکرتی، فوق لیســانس و لیســانس این دانشــگاه عبارت از 
یکی از وزرای آموزشی دولت )گرینده مدرک فوق لیسانس(، هفت مسئول ارشد 
دیوان عایل کشور، یک قاضی دادسرای انتظامی قضات، یکی از رؤسای مجتمع های 
قضایی خانواده، یک معاون وزیر دادگسرتی، یک رئیس دادگاه انقالب استان، یک 
رئیس کل دادگسرتی، دو رئیس دادگسرتی دو شهرستان جنوبی کشور و چند قاضی 
دادگسرتی است. در میان اساتید دانشگاه در مقطع دکرتا اسامی پنج استاد دانشگاه 

آزاد اسالمی و یک رئیس دانشگاه آزاد به چشم می خورد.۲
حجت االسالم سیدمحمد سجادى رئیس یکى از شعبه هاى دیوان عایل کشور، بهرام بهرامى، 
معاون ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور، محمد رئیســى، نماینده مجلس ششم از 
شهر کرد، نورالدین صفى نیا، از مدیران ارشد شهردارى تهران، دکرتاى حقوق خصوصى  
احد باقرزاده، معاون وزیر دادگسرتى و رئیس سازمان تعزیرات حکومتى، دکرتاى حقوق 

بنی الملل خود را از دانشگاه هاوایی گرفتند.  
بعد از کشــتار ۱3۶۷مصیب، افسر نگهبان بی سواد و جنایتکار اوین در امتحاناتی که در 
زندان اوین برگزار  شد و نگهبانان و مسئوالن زندان از امکان تقلب وسیع برخوردار بودند، 
دیپلم گرفت و با اســتفاده از رانت اســالمی در دانشگاه آزاد مشغول تحصیل در رشته ی 

حقوق شد. خدا می داند او امروز کجاست و چه می کند. 

سعیدمرتضوی 
دادستان پرسروصدای عمومی و انقالب تهران که جنایات زیادی را مرتکب شد و عاقبت 
کارش به زندان افتاد در سننی کودکی پدر خود را از دست داد و مجبور شد در نوجوانی 
با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کند. در ســن نوزده ســالگی با اســتفاده از 
سهمیه بسیج در دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و همزمان 

1-old.alef.ir/vdcg.x9qrak9nupr4a.html?1527
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=8306270083
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به عنوان دادرس، دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب گردید و سپس به ریاست 
دادگاه حقوقی شهر بابک رسید. 

در سال ۱3۷3در سن بیست و هفت سالگی، از طریق اسدالله بادامچیان به ریاست شعبه 
۹دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط هم پیمان او شیخ محمد یزدی که 
ریاست قوه قضاییه را داشت به شعبه 3۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه 
۱۴۱۰دادگاه مطبوعات رفت و از همان جا مورد توجه ویژه بیت رهربی و رؤسای قوه قضاییه 
قرار گرفت و مدارج ترقی را طی کرد. در همنی دوران او با استفاده از رانت اسالمی بدون 
حضور در کنکور و یا کالس درس دارای فوق لیسانس و دکرتا از دانشگاه آزاد اسالمی 

شد. 

نام او با پرونده فروش سؤاالت کنکور هم پیوند خورد. اعضای هیأت تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اســالمی عملکرد ســعید مرتضوی در پرونده فروش ســؤاالت کنکور را 
»انتحــار قضایی« توصیف کردند. زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیأت، 
مرتضوی را متهم کرد که با از بنی بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده های فروش سؤاالت 
کنکور از سراسر کشــور موجب »کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سؤاالت 
کنکور« شده است. به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس 
بیش از ده بار اعالم کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه 
ربوده شــد. حســن کامرانی در بهمن ۱3۸۸درباره ی سعید مرتضوی گفت: »با توجه به 
گزارش تفحص مجلس، اســنادی از کهریزک و فروش سؤاالت کنکور موجود است که 

نشان از نقش دادستان سابق تهران دارد.«۱
وی با داشنت مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی در رشته  حقوق دانشگاه آزاد 

واحد شمال تهران تدریس می کرد. 

ماشاءاللهاحمدزاده 
یکی از دست پروردگان و همراهان صلواتی در فساد مایل است. وی که »کارمند اجرای 
احکام شعبه ششم دادگاه انقالب« در سال ۱3۸۴بود طی دوسال بر صندیل »دادیاری 
اجرای احکام شعبه شش« تکیه زد. وی به مدد برخورداری از رانت اسالمی، دانشجوی 

دکرتا است و در دانشکده قضایی تدریس می کند.
احمد زاده در ســال ۱3۸۸به دادرســی شــعبه اصل ۴۹نشانده شــد و از اواخر سال ۱3۹۲ 
یا اوایل ســال ۱3۹3تا زمستان ۱3۹۷رئیس شــعبه ۲۶ دادگاه انقالب تهران بود. او که به 

1-www.fardanews.com/fa/news/103023
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»ماشنی امضا« نهادهای امنیتی و دادستان تهران جعفری دولت آبادی معروف بود، تعداد 
زیادی از فعالنی سیاســی، روزنامه نگاران، فعالنی حقوق بشــر و مخالفنی حکومت را به 

مجازات های سنگنی محکوم کرد. 

ابراهیماسالمی 
قاضی فاســد و منحرف اخالقی دادگاه کیفری یک اســتان تهران و از یاران و نزدیکان 
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و حسن صادقیان بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه 
جرایم کارکنان دولت با استفاده از رانت اسالمی و بنگاه  های مدرک سازی نظام والیی، 
تحصیالت خود را تا مقطع دکرتا در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد. وی در حال حاضر 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز بوده و در دانشگاه های شهید 
بهشــتی، عالمه  طباطبایی، پلیس و عدالت به تدریس مشغول است و در پژوهشگاه قوه  
قضاییه کار پژوهشی می کند. گفته می شود وی به علت فساد از  کار برکنار شده و از کانون 
وکال، پروانه وکالت دریافت کرده است. نکته قابل توجه آن که هر سه آن ها در نظام فاسد 

حاکم بر دستگاه قضایی از قضاوت محروم شدند. 





انگلستان؛
میعادگاهچهرههایقضاییوحقوقینظاموالیی

برخالف تبلیغات دستگاه تبلیغات نظام اسالمی در مورد بریتانیا و روباه پری و استعمار 
انگلیس از ابتدای تشکیل نظام والیی علریغم فرازونشیب های موجود، روابط نزدیکی بنی 
دو کشور وجود داشته و بریتانیا و به ویژه لندن یکی از مراکز مورد عالقه ی رهربان سیاسی 
و قضایی و دینی نظام اســالمی برای درمان و تحصیل و تفریح اســت. نوه ی رهرب نظام 

اسالمی نیز محصول درمان نازایی در این کشور است. 

بسیاری از چهره های قضایی و حقوقی نظام والیی به ویژه حقوقدانان تأثریگذار شورای 
نگهبان از جمله دانش آموختگان انگلستان هستند. 

عباسعلیکدخداییالیادرانی
عباســعلی کدخدایــی الیادرانــی در ســال ۱3۴۰در 
اصفهان به دنیا آمد. در سال ۱3۵۸در رشته ی حقوق 
دانشگاه تهران پذیرفته شد. او یکی از صد و هشتاد 
دانشــجویی بود که بهشــتی گردهم آورد تا دوره های 
آموزشــی برای آن ها بگــذارد و علم حقوق به آن ها 
بیاموزد؛ در حایل که بهشتی خود هیچ سواد حقوقی 
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نداشت. کدخدایی می گوید:
ترم اول دانشگاه که تمام شد، با انقالب فرهنگی مواجه شدیم و دانشگاه تعطیل شد. 
مرحوم شهید بهشتی بچه های حقوق را جمع کردند تا تحویل در دادگسرتی ایجاد 
شود. من هم همراه این جمع بودم و بعد از این که مدتی آموزش دیدیم، در دادسراها 

مشغول به کار شدم. 

وی در سن نوزده سالگی به عنوان بازجو در اوین به خدمت الجوردی درآمد. کدخدایی 
پس از چند سال فعالیت در دادسرای انقالب تهران، به سپاه پاسداران می پیوندد و به 
مناطق جنگی می رود. او پس از بازگشــایی دانشگاه ها، جسته و گریخته تحصیل خود 
را در دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران از سر می گرید و موفق به اخذ مدرک لیسانس 

می شود. 
در سال  ۱3۷۰در حایل که عضو وزارت سپاه بود با بورسیه وزارت علوم راهی انگلستان 
شــد۱ تا در دانشــگاه  هال، در شــهر کنزینگتون  Kingston رشــته ی حقوق بنی الملل به 
تحصیل برپدازد. سپس برای تحصیل در مقطع دکرتا راهی دانشگاه لیدز انگلستان می شود 

و دکرتای خود را در رشته حقوق بنی الملل به اتمام می رساند.
کدخدایی عالوه بر عضویت در هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به دعوت 
علی الریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما به این سازمان می رود و در دفرت مطالعات 
حقوقی، تحقیقی در زمینه ی ماهواره ها و پخش مستقیم از آن ها برای این سازمان انجام 

می دهد. او عضو گروه چهار نفره قضات دیوان دائمی داوری بنی المللی است.  

هــادی طحان نظیف دیگر عضــو حقوقدان شــورای نگهبان یکی از دســت پروردگان 
کدخدایی است. وی در دانشگاه تهران با کدخدایی آشنا می شود و به حلقه ی قدرت راه  
می یابد.  کدخدایی که در دوران یاد شــده وردســت احمد جنتی در شورای نگهبان بود 

استاد راهنمای طحان نظیف در نگارش رساله ی دکرتا می شود. 
وی در سال ۱3۸۷ وارد دولت احمدی نژاد شده و در معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست 
جمهوری مشــغول به کار می شــود و سپس با حکم عباسعلی کدخدایی به عنوان مشاور 

حقوقی به شورای نگهبان راه می یابد و دبری داخلی جلسات شورای نگهبان می شود.
طحان نظیف به مدت ده ســال کنار دست احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی مسئولیت 

تنظیم صورت جلسات شورای نگهبان را عهده دار می شود. 

1-cinemapress.ir/news/76644
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سیدفضلاللهموسوی
فضل الله موسوی در سال ۱33۲در خانواده ای مذهبی 
در اصفهان به دنیا آمد. در سال ۱3۵۱در رشته ی حقوق 
دانشــگاه تهــران پذیرفته شــد. وی هیچ  ســابقه ای در 
مبارزات دانشــجویی قبل از انقالب نداشت و پس از 
شــروع جنگ ایران و عراق هم هیچ نشانی از فعالیت 
و یا مشارکت او در جنگ نیست. موسوی تحصیالت 
خود را تا مقطع فوق لیسانس در رشته حقوق خصوصی 

در دانشگاه تهران ادامه می دهد و در سال ۱3۶۴، برای ادامه تحصیل به لندن رفت. او در 
این رابطه می گوید:

ابتدا مدتی برای یادگریی زبان و ســپس تحصیل در کالج کوئنی مری و کار کردن با 
استادی که در رشته ی حقوق کار در آن جا منحصر به فرد بود، در شهر لندن مشغول شدم. 
پس از مدتی آن استاد به فلورانس ایتالیا رفت و سپس با مکاتباتی که با دانشگاه های 
مختلــف داشــتم از دانشــگاه لیورپول در رشــته حقوق بنی الملل پذیــرش گرفتم.۱

موســوی در ســال ۱3۷۱جذب هیأت علمی دانشگاه تهران شــد و از سال ۱3۷3عالوه 
بر تدریس در دانشگاه تهران، به سمت معاون آموزشی و سرپرست تحصیالت تکمیلی 
دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران گمارده شــد. وی در ســال ۱3۸۱با عضویت در کمیته 
حقوقی شورای عایل انقالب فرهنگی و کمیســیون حقوق بنی الملل شورای  عایل توسعه 
قضایی وابسته به قوه قضاییه، به حاکمیت نزدیک شد و توسط هاشمی شاهرودی برای 

تصدی کرسی حقوقدان شورای نگهبان به مجلس ششم معرفی شد اما رأی نیاورد.  
فضل الله موســوی بدون کوچکرتین فعالیت سیاســی و انقالبی مــورد نظر نظام والیی 
در ســال ۱3۸3با حمایت احمدی  نژاد در لیســت انتخاباتی وی قرار گرفت و به مجلس 
شورای اسالمی راه یافت و بر کرسی نایب رئیسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تکیه 
زد. وی کــه در تیــم حقوقی احمدی نژاد بود به حکــم وی به عضویت هیأت نظارت بر 
حســن اجرای قانون اساسی درآمد و به ریاست کمیته حقوق دفرت گسرتش وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری رسید و با حکم فرهاد رهرب، رئیس وقت دانشگاه تهران به ریاست 
دانشــکده حقوق دانشگاه تهران منصوب شــد. در این دوران تعدادی زیادی از اساتید 

حقوق دانشگاه تهران به حکم او بازنشسته  شدند که با اعرتاضات بسیاری روبرو شد. 
احمد جنتی دبری شورای نگهبان، او را در سال ۱3۸۷به عضویت هیأت مرکزی نظارت 
بر انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۱3۸۸منصوب کرد تا در حمایت از احمدی نژاد و 

1-www.markazdavari.com/fa/news/3181
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تقلب در انتخابات از چیزی فروگزار نکند. او بنی سال های ۸۸ تا ۹۰عضو هیأت منصفه 
دادگاه مطبوعات بود  و در سال ۱3۹۵از سوی صادق الریجانی رئیس وقت قوه قضاییه 

به مجلس دهم معرفی شد و به عضویت شورای نگهبان در آمد. 
مرگ حسنی خجسته نیا یک دانشجوی دوره دکرتا بعد از خروج از دفرت کار وی در دانشکده 
حقوق، خرب پرحاشیه دیگری بود که او سعی کرد آن را بی ارتباط با مسایل دانشکده بداند. 
در حایل که خجسته نیا در اتاق موسوی کپسول سیانوری را که از قبل تهیه کرده بود با یک 
جرعه آب سرمی کشــد.۱ او جزو حقوقدانانی بود که از رد صالحیت هاشمی رفسنجانی 

برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. 

سامسوادکوهی
ســام ســوادکوهی متولد ۱33۶ عضو حقوقدان شورای 
نگهبــان که از ســال ۱3۶۱ به خدمت دســتگاه قضایی 
درآمــده و در ســمت دادیــار و بازجــو در شــهرهای 
استان های مازندران، گیالن، خوزستان، آذربایجان شرقی 
و غربی و شمریانات خود را نشان داده بود در سال ۱3۶۹ 
با اســتفاده از رانت اسالمی به فرانســه رفت و در سال 

۱3۷۴با مدرک »دکرتای« حقوق به کشور بازگشت.۲
ســوادکوهی در ســال ۱3۷۴رئیس دادگسرتی اسالمشهر شد و از سال ۱3۷۴تا ۷۷معاون 
دادگسرتی تهران و از سال ۱3۷۷تا ۷۹مدیرکل تدوین لوایح و مقررات وزارت دادگسرتی 
بوده  است. وی همچننی از سال ۱3۷۵تاکنون عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بوده 
و به عنوان استادیار در این دانشگاه در رشته حقوق به صورت پاره وقت تدریس می کند. 
او در ســال ۱3۷۹دادیار و عضو معاون در شعب دیوان عایل کشور و در مجموع بیش از 

هفت سال به عنوان مستشار دیوان عایل کشور به فعالیت پرداخته است.3

از آن جایی که احمد جنتی از سوادکوهی و نجات الله ابراهیمیان در شورای نگهبان راضی 
نبود، مانع معرفی دوباره آن ها به مجلس شورای اســالمی از ســوی ابراهیم رئیســی شد. 
سوادکوهی یک روز پس از انتقاد از رویکرد جنتی، همه ی حرف هایش را پس گرفت و 

به تعریف و تمجید از وی پرداخت.۴

1-faradeed.ir/fa/news/218
2-www.isna.ir/news/92042314418
3-www.isna.ir/news/92042314418
4-www.khabaronline.ir/news/1280074
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مریحسنیمریمحمدصادقی
مریحسنی مریمحمدصادقی  در سال ۱33۵در تهران به دنیا 
آمــد. پدر وی عالء الدین مریمحمد صادقــی از گردانندگان 
مؤتلفه و سرمایه داران بزرگ کشور است. وی که در کارنامه 
خود استادی دانشکده حقوق دانشگاه »شهید بهشتی« و 
ریاســت دانشگاه علمی و کاربردی اتاق بازرگانی ایران را 

دارد با استفاده از رانت  اسالمی به مدت ده سال در لندن و لیورپول به تحصیل در رشته ی 
حقوق پرداخت. وی در دوران اقامت در انگلستان مدتی با بخش حقوق و مطبوعاتی 
سفارت جمهوری اســالمی ایران در لندن همکاری داشته و به مدت پنج سال در فاصله 
سال های ۱3۶۰تا ۶۵به عنوان سرپرست دفرت خدمات حقوقی بنی المللی جمهوری اسالمی 
ایران در لندن فعالیت می کرد. در اسفندماه ۱3۷3از سوی شیخ محمد یزدی رئیس قوه 
قضاییه به عنوان رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری منصوب و مشغول به کار 

شد و در دوران هاشمی شاهرودی سخنگوی قوه قضاییه بود. 

مسعوداخوانفرد
مسعود اخوان فرد، متولد         ۱33۸،  رئیس سابق سازمان بسیج 
حقوقدانان یکی دیگر از دانش آموختگان انگلیس است. 
قضایــی  حقــوق  رشــته ی  ۱3۵۶در  ســال  در  وی 
دانشگاه تهران پذیرفته شــد. از سال ۱3۶۰به دادستانی 
انقالب اسالمی پیوست و نزدیک به چهار دهه سابقه 

فعالیت در مشاغل قضایی دارد. 
 او فوق لیسانس خود را در رشته ی حقوق بنی الملل از 

دانشگاه »ادین بارا« انگلیس در سال ۱3۶۷و دکرتای حقوق تجارت بنی الملل خود را 
از دانشگاه اسرتاسکالید انگلیس در سال ۱3۷۰اخذ کرد. یادآوری این نکته الزم است که  
ادعای بسیاری از کارگزاران نظام والیی مبنی بر داشنت مدارک علمی معترب از دانشگاه های 
اروپایی غریواقعی است. اخوان فرد ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال را به 
عهده دارد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشرت و درگری پروژه های اتمی رژیم 
است. همچننی وی معاونت حقوقی، بنی المللی، برنامه ریزی و امور مجلس سازمان انرژی 
اتمی را به عهده داشت و در حال حاضر عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. 
او جزو حقوقدانانی بود که از رد صالحیت هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات 

ریاست جمهوری حمایت کرد. 



544
انگلستان؛ میعادگاه چهره های قضایی و حقوقی

فریوزاصالنی
فریوز اصالنی از جمله دانش آموختگان انگلســتان 
اســت. او در ســال ۱33۷بــه دنیــا آمــد و در ســال 
۱3۵۶وارد رشــته حقوق قضایی دانشگاه تهران شد 
و در ســال ۱3۶۵ فارغ التحصیل شــد. وی در ســال 
۱3۶۸با اســتفاده از رانت اســالمی به دانشگاه هال 
انگلســتان رفت و در ســال ۱3۶۹در رشته ی حقوق 

بنی الملل فوق لیسانس گرفت. این که وابستگان نظام اسالمی چگونه به سرعت مدارک 
علمی را آن هم به زبانی دیگر کسب می کنند، از عجایب روزگار است. 

وی در سال ۱3۸۶دکرتای خود را در رشته ی اندیشه ی سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی دریافت کرد. 

اصالنی در ســال ۱3۸3در زمره ی حقوقدانانی بود که از ســوی هاشمی شاهرودی برای 
انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شد اما آرای الزم را کسب نکرد. 
وی عضو هیأت منصفه ی دادگاه مطبوعات بود و در پرونده های گوناگون وکالت حسنی 

شریعتمداری و روزنامه کیهان را به عهده داشت.
اصالنی که دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران است به شدت از حکم »مهدورالدم« 

دفاع کرده و می نویسد: 
اگر  کسی مهدورالدم شد و عده ای او را  کشتند، کسی حق ندارد به آنها تعرض کند... 
همنی آقای گنجی روی چهار عنصر منحرف رده پاینی ]فروهر ها و مختاری و پوینده[ 

که کشته شده اند، بحث ندارد بلکه اهداف دیگری دارد.۱
وی همچنــنی مدیر گــروه حقوق عمومی و بنی الملل دانشــکده حقوق و علوم سیاســی 
دانشگاه تهران و عضو شورای عایل سازمان بسیج حقوقدانان و عضو کمیسیون حقوقی 

سازمان بسیج حقوقدانان است.

۱-صبح امروز، ۱3 بهمن ۱3۷۸.



حقوقدانانشوراینگهبان

در هیچ کجای دنیا حقوقدانان، گردانندگان دانشکده های حقوق، وکالی مدافع و... که 
عناوین »استاد« و »دکرت« را هم یدک می کشند، مانند حقوقدانان و استادان نظام اسالمی 
از سوابق ننگنی و دست های آلوده برخوردار نیستند. باید توجه داشت حقوقدانان شورای 
نگهبان اختیار تفسری قانون اساسی، تأیید یا رد مصوبات مجلس و همچننی تأیید صالحیت 
نامزدهای مجلس شورای اسالمی، خربگان رهربی و ریاست جمهوری را به عهده دارند. 
این افراد نقش اساسی در دو مرحله  ای کردن انتخابات و تبدیل آن به نوعی انتصابات و 
همچننی مهندسی آرای به صندوق ریخته شده دارند. سوابق تعدادی از آن ها در بخش های 

قبل مورد رسیدگی قرار گرفته است. 

محمدرضاعلیزاده
محمدرضا علیزاده در ســال ۱33۰در ســوادکوه به 
دنیا آمد. وی باسابقه ترین عضو حقوقدان شورای 
نگهبان است که در اردیبهشــت ۱3۹۷درگذشت. 
علیــزاده منصــب قضــاوت را از دادگاه ســوادکوه 
آغاز کرد و در اردیبهشــت ۱3۵۸به عنوان سرپرست 
دادســرای انقالب  اسالمی قائم شهر و بعد از آن با 
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حفظ سمت به عنوان دادستان انقالب اسالمی ساری منصوب شد.
علیزاده در اردیبهشت سال ۱3۶۰در دفرت بهشتی مشغول به کار شد و بعد از کشته شدن وی به 
خدمت موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عایل کشور درآمد. در پاییز سال ۱3۶۰با تشکیل 
ســازمان بازرســی کل کشور به ریاست سیدمصطفی محقق داماد از سوی وی دعوت به 
همکاری شده و پس از مدتی به عنوان معاون این سازمان برگزیده شد و تا سال ۱3۷3در این 
سمت باقی ماند. وی از سال ۱3۶۵به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان شروع به کار کرد. 
او دوبار در دوره ریاست یزدی بر قوه قضاییه، یک بار در دوره ریاست هاشمی شاهرودی 
و دوبــار دیگــر در دوره ی ریاســت الریجانی بر قوه قضاییه به مجلس معرفی شــد و با 
رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان برگزیده شد.

محمدرضا علیزاده همچننی از تریماه ۱3۸۶تا اردیبهشت ۱3۹۷به مدت یازده سال به عنوان 
قائم مقام دبری شورای نگهبان مشغول خدمت در این نهاد بود.

وی در مقاطــع مختلف انتخابات اعم از ریاســت جمهــوری، مجلس خربگان رهربی و 
مجلــس شورای اســالمی عضو هیأت مرکزی نظــارت بر انتخابات بــود و بر تقلبات و 

سازماندهی و مهندسی آرا و... صحه گذاشت.
محمدرضا علیزاده مشاغل دیگری نیز در قوه قضاییه بر عهده داشت؛ از جمله در دوره 
ریاســت یزدی بر قوه قضاییه، مدتی به صورت همزمان و بعد به صورت مستقل، رئیس 
ارزشیابی قضات و عضو کمیسیون نقل و انتقاالت بوده است. مهمرتین سمت قضایی وی 
معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در دوره هاشمی شاهرودی 
بوده است. برادر بزرگرت وی حاج احمد  علیزاده نیز در زمره ی حقوقدانان شورای نگهبان 
بود که در دوره های دوم و سوم در این نهاد خدمت کرد. او که متولد ۱3۱۸است در سوابق 
خود نمایندگی مجلس شورای اسالمی، دادستانی دیوان محاسبات، معاونت رئیس قوه 

قضاییه و تدریس در دانشگاه را دارد. 
این دو برادر همزمان و به مدت دوازده سال در عضویت حقوقدانان شورای نگهبان بودند 
و از حامیان طرح ادامه ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال ۱3۷۶بودند. معلوم 

نشد به چه علت صالحیت احمد علیزاده توسط شورای نگهبان رد شد. 

غالمحسنیالهام
غالمحســنی الهام در سال ۱33۸در اندیمشک به دنیا آمد. یکی از هم دوره ای هایش در 

دانشگاه تهران می گوید: 
پوشش دوران دانشجویی اش خیلی با اسم و رسم حاالیش فرق می کرد. یک جور 
دیگری بود. یادم هست آن سال ها ازدواجش با فاطمه رجبی خیلی برای ما عجیب 
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بود.۱ 
فاطمــه رجبی دخرت حجت االســالم علی دوانی 
از مورخنی معروف حــوزه علمیه قم بود. حاصل 
ازدواج آن ها، دو پســر به نام علی و صادق اســت 
که گویا علی فرزند ارشد این دو تحصیالت خود 
را در روســیه گذرانده و صادق دانشجوی دکرتای 

دانشگاه امام صادق در رشته فقه االقتصاد است.
الهام خود دارای مدرک کارشناســی حقوق قضایی از دانشــگاه تهران اســت. پس از 
انقالب و در حایل که مشاغل گوناگونی داشت با استفاده از رانت اسالمی ،کارشناسی 

ارشد و دکرتای حقوق جزا و جرم شناسی را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. 
او پس از انقالب به سپاه پاسداران پیوست و از سال ۱3۵۹ابتدا به عنوان دادیار و بازجو 
و سپس دادستان انقالب اسالمی سپاه پاسداران تا سال ۱3۶3مشغول خدمت در این نهاد 

بود. او در دهه ی ۶۰ نامش را از »عصا بدست« به »الهام« تغیری داد. 
الهام از سال ۱3۶3تا ۶۵در حایل که دبری کمیته حقوقی دادستانی کل کشور بود مسئولیت 

دفرت نظارت و دفرت سیاسی دادستانی کل کشور را  هم به عهده داشت. 
او در سال های ۱3۶۴و ۶۵عضو کمیته منصوب شورای عایل قضایی در تأسیس سازمان های 

قضایی نریوهای مسلح و عضو کمیته تدوین لوایح قضایی نریوهای مسلح بود. 
الهام بنی ســال های ۱3۶۸تا ۷۰در حایل که عضو هیأت بازرسی شورای عایل قضایی در 
دادگاه های کیفری بود هم مشاور سیاسی علی  یونسی دادستان عمومی تهران بود و هم 

مشاور اسماعیل شوشرتی وزیر دادگسرتی در تدوین لوایح حقوقی. 
الهام بنی سال های ۱3۷۱تا ۷3معاونت دانشکده حقوق دانشگاه تهران و در سال ۱3۷3 
معاونت دانشــگاه تهران را به عهده داشــت و پس از تشخیص سرسرپدگی او به والیت 
فقیه و جناح راست نظام اسالمی به سمت قائم مقام نهاد نمایندگی رهربی در دانشگاه ها 

منصوب شد و از سال ۱3۷3 تا ۷۹در این سمت خدمت کرد. 
او در سال ۱3۷۸به سمت معاونت تحقیقات سازمان تبلیغات اسالمی منصوب شد و در 

همنی جا با احمد جنتی آشنا شد و درهای قدرت به روی او باز شد. 
الهام در ســال ۱3۷۹توسط احمد جنتی به ریاســت مرکز تحقیقات اسرتاتژیک شورای 
نگهبان منصوب شد و به همکاری نزدیک با او  پرداخت و به عنوان کارگزار وی معروف 
شــد و تا ســال ۱3۸۴در این ســمت باقی ماند. او در همنی ایام به مؤسسه پژوهشی امام 

1-www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1c1249829688_gholam_hos-
sein_elham_p1.php
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خمینی که زیر نظر مصباح یزدی اداره می شد، رفت و به عنوان مدرس و مدیر گروه حقوق، 
مشغول کار شد. نفوذ این دو روحانی پرقدرت جناح راست نظام، هاشمی شاهرودی را 
واداشــت تا دو بار او را به عنوان نامزد عضویت در گروه حقوقدانان شــورای نگهبان به 
مجلس شورای اسالمی که در دست جناح رقیب بود معرفی کند. الهام بار اول بیست و 

شش رأی و بار دوم چهار رأی آورد.
رضایــت زعمــای جناح راســت از عملکــرد الهام موجب شــد که پــس از کناره گریی 
مریمحمد صادقی از ســخنگویی قوه قضاییه، وی به حکم هاشمی شــاهرودی جانشــنی 

مری محمدصادقی در قوه قضاییه شود.
در مجلس هفتم به مدد قلع وقمع شورای نگهبان، الهام برای سومنی بار به مجلس معرفی 
شــد و این بار با صد و هشــتاد و چهار رأی بر کرسی یکی از حقوقدانان شورای نگهبان 
تکیه زد. او بنی سال های ۱3۸3تا ۸۹عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی آن بود. 
با پریوزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری درهای قدرت بیش از پیش 
به روی الهام  باز شد. فاطمه رجبی بالفاصله دست به قلم شد و احمدی نژاد را »معجزه 
خداوند« نامید و به توصیف آن در کتاب »معجزه هزاره سوم« پرداخت. الهام نیز با وجود 
عضویت در شــورای نگهبان به عنوان رئیس دفرت ریاست جمهوری و سخنگوی هیأت 

دولت منصوب شد که باعث اعرتاضات فراوان اما بی  نتیجه ای شد. 

زمستان سال ۱3۸۵ جمال کریمی راد وزیر دادگسرتی در یک سانحه رانندگی جان خود 
را از دســت داد و احمدی نژاد پس از رایزنی با هاشمی شــاهرودی، غالمحســنی الهام 
سخنگوی دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان را به عنوان وزیر پیشنهادی دادگسرتی 
به مجلس فرســتاد. او در این دوران رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز بود و به 
»ابوالمشاغل« معروف گردید. اعرتاضات گسرتده ی عمومی کارساز نشد و او در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱3۸۸ با توجه به عضویت تؤامانی که در شورای نگهبان و دولت 
احمدی نژاد داشــت به همراه شــیخ محمد یزدی و جنتی و محمد مؤمن فقهای شورای 
نگهبان و ابراهیم عزیزی و عباس کعبی حقوقدانان شورای نگهبان از هیچ  کوششی برای 

پریوزی دوباره احمدی نژاد فروگزار نکردند.

الهام در مرداد ۱3۸۹توســط محمود احمدی نژاد به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور 
منصوب شد و در پاییز ۱3۹۱مجدداً به عنوان سخنگوی دولت معرفی شد. 

رابطه ی تنگاتنگی بنی دانشــکده های حقوق و علوم قضایی نظام اســالمی با مسئوالن 
قضایی و حکام شرع و بازجویان و شکنجه گران است و از این حیث نظام اسالمی در 
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دنیا نمونه است. در هیچ نظامی چننی پیوند عمیق و گسرتده ای دیده نمی شود.  
الهام نیز از این قاعده به دور نبوده و بنی سال های ۱3۷۱ تا ۸۴عضو هیأت علمی مدعو 
دانشکده علوم قضایی بود. وی در چهل سال گذشته عضو هیأت علمی مدعو دانشگاه های 
علوم انتظامی، مجتمع قضایی قم )وابسته به دانشگاه تهران(، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی، دانشکده مدیریت وزارت آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم تهران و... از سال 
۱3۶۵ به بعد عضو هیأت امنای دانشگاه های شهید چمران و عالمه طباطبایی بوده است. 
فرزند او علی الهام در سال های اخری به استفاده از بورسیه دولتی در روسیه و عدم بازگشت 

به کشور متهم شده است. 

عباسکعبینسب
عباس کعبی نسب در سال ۱3۴۱در خانواده ای عرب 
در منطقه لشکر آباد، اهواز به دنیا آمد. او تحصیالت 
دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در مدارس اهواز 
سرپی کرد. از سال ۱3۵۵تحصیالت حوزوی خود را 
آغــاز نمود و در دوران انقالب به پخش اعالمیه در 
اجتماعات و در مساجد و محافل گوناگون پرداخت. 

پس از پریوزی انقالب در مراکز فرهنگی، بسیج و جهادسازندگی خوزستان حضور پیدا 
کرد. با شروع جنگ ایران و عراق، در قالب نریوهای بسیج و سپس به شکل رسمی به 

عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد. 
بخشی از فعالیت وی در سپاه پاسداران مربوط به فعالیت فرهنگی در بخش عربی سپاه 
پاسداران و در میان عشایر عرب خوزستان بوده است. کعبی در قالب بخش عربی سپاه 
پاسداران، در سال ۱3۶۱به لبنان اعزام شد. وی در این دوره، در زمینه سازماندهی حزب الله 

لبنان به همکاری با سیدعباس موسوی و سپس حسن  نصرالله پرداخت. 
گفته می شود وی مدت چهل و شش ماه را در جبهه های جنگ گذرانده و دو بار نیز در 
مناطق عملیاتی مجروح شــده است. در سال ۱3۷۲در مؤسسه »امام خمینی« که توسط 

مصباح یزدی اداره می شود مشغول تدریس شد. 
کعبی که دیپلم متوســطه ندارد، دوره مقدماتی دروس حوزوی را در حوزه علمیه عالمه 
کرمــی و مدرســه علمیه امام خمینی اهواز گذراند و دوره ســطوح عــایل و خارج فقه و 
اصول را در حوزه علمیه گذراند. وی بدون داشــنت دیپلم، مدرک کارشناســی حقوق را 
از مجتمع آموزش عایل قم وابسته به دانشگاه تهران دریافت کرد و دوره کارشناسی ارشد 

حقوق عمومی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به پایان رسانید.
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وی یکی از اساتید راهنما، مشاور و داور پایان نامه های علمی سطح سه کارشناسی ارشد و 
سطح چهار دکرتی، طالب حوزه های علمیه  است و تاکنون بر بیش از صد پایان نامه نظارت 
داشته است. وی با چننی سابقه ای به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمد. 
در ســال ۱3۹۷ کعبــی بــه عنــوان »حقوقــدان برجســته تراز انقالب در فسادســتیزی و 
مطالبه گری« از سوی سازمان بسیج حقوقدانان و با همکاری قوه قضاییه معرفی شد و 

مورد  تجلیل قرارگرفت. 
وی عضو جامعه مدرسنی حوزه علمیه قم، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نائب 
رئیس مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم، عضو مجلس خربگان رهربی، 
مخرب کمیســیون سیاســی و اجتماعی مجلس خــربگان رهربی و نایب رئیس کمیســیون 
حراســت مجلس خربگان رهربی اســت. او جــزو حقوقدانانی بود کــه از رد صالحیت 

هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. 

خسروبیژنی
محمدخسرو حبیب زاده بیژنی معروف به خسرو بیژنی 
در ســال ۱3۱۵در روســتای فکچال بندپی از توابع آمل 
به دنیا آمد و تحصیالت ابتدایی و متوســطه را در بابل 
گذرانــد. پــس از اخذ دیپلم مدتی به شــغل دبریی در 
دبریســتان های بابل مشغول بود و سپس وارد دانشکده 
حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران شد و تا مقطع 
کارشناسی ارشد در رشته حقوق قضایی تحصیل کرد. 

در سال ۱3۶۲توسط شورای عایل قضایی به مجلس معرفی شد و به عضویت حقوقدانان 
شورای نگهبان درآمد. بیژنی همچننی در سال های ۶۶تا ۶۸به عنوان قائم مقام دبری شورای 

نگهبان منصوب شد.  
خسرو بیژنی تا سال ۱3۷۱به عنوان معاون اجرایی قوه قضاییه مشغول به کار بود. در همنی 
سال توسط محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه به مجلس معرفی شد و با رأی مجلس تا 
بیست و شش تری ۱3۷۷در این شورا ماند. ا همزمان با حضور در شورای نگهبان سال ها 

به عنوان معاون اول رئیس قوه قضاییه کل کشور فعالیت می کرد. 
در ســوابق وی رئیس دادگاه های صلح تهران، معاون اجرایی قوه قضاییه، رئیس دادگاه 
بخش تهران، رئیس دادگاه شهرســتان تهران، قائم مقام دبری شــورای نگهبان و بازپرس 

دادسرای انقالب اسالمی تهران دیده می شود. 
وی پس از بازنشستگی از قوه قضاییه به وکالت روی آورد و دفرت وکالتش در خیابان شهید 
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مفتح خیابان وراوینی پ ۲۱ ط ۴ واحد ۹ واقع است. 

محمدسلیمی
محمد سلیمی که بطور مشروح در جلد اول 
»عدالتخانــه و ویرانگرانش« معرفی شــده 
اســت، یکی از بزرگرتیــن جنایتکاران علیه 
بشــریت اســت.  وی که در ســال ۱333 در 
یکی از روستاهای همدان به دنیا آمد، پس از 
انقالب ابتدا راننده  و دستیار آیت الله مؤمن 

بود. اما در ســال ۱3۵۹توســط بهشتی و قدوسی به دســتگاه امنیتی و قضایی راه یافت 
و به عنوان حاکم شــرع در اســتان های تهران، خراســان، فارس و همدان مشغول به کار 
شــد و به مدت شــش ســال ریاســت دادگاه انقالب همدان و همچننی ریاست سازمان 
قضایی نریوهای مســلح استان همدان را نیز به عهده  داشت. وی همچننی ریاست شعبه 
3۱دیوان عایل کشــور را  عهده دار شــد. وی از سال ۶۹تا ۸۴رئیس شعبه دوم دادگاه ویژه 
روحانیت و از سال ۱3۸۵تا ۹۱دادستان کل ویژه روحانیت بود و سپس در شورای نگبهان 
به عنوان عضو حقوقدان حضور یافت و در کنار همه ی این امور با کم ترین سواد حقوقی 

به تدریس »حقوق« در دانشگاه نیز می پردازد!
وی پس از سی خرداد یکی از جانیانی بود که برای جان ستادن در هرکجا آماده و گوش 

به فرمان بود. خودش می  گوید: 
بحران ســال ۱3۶۰-۶۱ آقای قدوســی می گفتند فالن جا پرونده منافقنی رسیدگی 
نشده، یکی برود آن را رسیدگی کند و ما می رفتیم. نمونه آن شاهرود بود. من گفتم 
یک بلیط بگرید، من می روم. با اتوبوس رفتم شاهرود پیاده شدم و یک هفته تمام 
پرونده منافقنی را رســیدگی کردم و همراه نماینده شــاهرود آقای معصومی که یک 

روحانی بود برگشتم.۱
علــی رازینی در مورد مأموریت ســلیمی در همدان می گوید:  »در اســتان همدان آقای 
سلیمی حاکم شرع و آقای رئیسی دادستان بودند و در آنجا تمام منافقنی غرب کشور مانند 
استان های همدان، کرمانشاه، را شناسایی و با آن ها برخورد کردند و کاری که در دهه اول 
انقالب انجام شــد،کاری بسیار بزرگ بود که مدیون قاطعیت امام خمینی و تعهد او به 

اجرای احکام شرعی بود.«۲

1-www.shafaqna.com/persian/services/countries/iran/item/104966
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
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او همچننی یکی از اعضای هیأت کشتار در سال ۱3۶۷در استان های مرزی بود. سلیمی در 
ارتباط با نقش خود در برپایی این دادگاه ها می گوید: 

... در عملیات مرصاد در دادگاهی که برای رسیدگی به  پرونده منافقنی در خطوط 
مقدم تشکیل شد، با حکم حضرت امام)ره( و درخواست رئیس وقت دیوان عایل 
کشور حضور داشتم که این دادگاه ها بالفاصله پس از آزادسازی مناطق اشغایل برای 

رسیدگی به امور برپا می شد. 
منظور سلیمی از »رسیدگی به امور«، قتل  عام اسرای مجاهد و مردمی است که متهم به 

همکاری با آن ها در جریان عملیات فروغ جاویدان بودند. 
محمد سلیمی پس از قتل عام ۱3۶۷مانند دیگر کسانی که درگری این جنایت بزرگ بودند 
ارتقای مقام یافت و به ریاســت شعبه ی دوم دادگاه ویژه روحانیت و ریاست شعبه ی 3۱ 
دیوان عایل کشور ارتقا یافت که تا سال ۱3۸۹که عضو حقوقدان شورای نگهبان شد به 
مدت بیست و دو سال ادامه پیدا کرد. در این مدت مسئولیت سرکوبی روحانیون ناراضی 

کشور نیز به عهده  او گذاشته شد.   
ســلیمی که با دفرت خامنه ای ارتباط مســتقیم داشته و مورد حمایت همه  جانبه ی شخص 
خامنه ای قرار دارد تا آن جا پیش رفت که در سال ۱3۷۷برای نشان دادن وفاداری اش به 
خامنه ای آمادگی خود را برای دادگاهی کردن آیت الله منتظری و صدور حکم اعدام برای 

وی اعالم کرد. وی اعتقاد داشت »غائله « ی منتظری تنها با اعدام او به پایان می رسد. 

حسینعلیامریی
حسینعلی امریی در سال  ۱3۴۵در سنقر به دنیا آمد. در 
سال های پایانی دبریستان به جبهه های جنگ اعزام شد 
و پس از پایان جنگ با اســتفاده از ســهمیه رزمندگان 
به تحصیل در دانشــگاه علوم قضایــی تهران۱پرداخت. 
فوق لیسانس خود را در شریاز  گذراند و مدرک دکرتا در 
حقوق عمومی را از دانشگاه آزاد اسالمی دریافت کرد. 

وی همچننی دارای تحصیالت حوزوی است. 
امریی از جمله قضاتی است که تقریباً همه مناصب قضایی را از جمله دادیاری تحقیق، 
دادیاری اظهار نظر، دادیاری ناظر زندان، دادیاری سرپرستی، معاونت دادستان، جانشینی 
دادســتان، دادستان عمومی، دادستانی انقالب، رئیس دادگاه عمومی، قائم مقام رئیس 

۱-در این دانشکده بیش از ۵۰۰۰ دانشجو طی دوره های مختلف جذب و فارغ التحصیل شده اند که هم 
اکنون اکثریت آن ها در کسوت قضاء و بعضاً در مشاغل دیگر نظری استاد دانشگاه، نماینده مجلس، وکیل 
دادگسرتی، کارشناسان ارشد سازمان های وابسته به قوه ی قضاییه و مانند آن مشغول انجام وظیفه هستند. 
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کل دادگسرتی استان، رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان، رئیس کل دادگسرتی در چند 
اســتان و مستشــار دیوان عایل کشور و معاونت رئیس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور را تجربه کرده است. وی رئیس کل دادگسرتی استان های خوزستان، 
کردستان و فارس بوده است. صحنه گردانی نمایش دستگریی شهروندان یهودی در شریاز 

و محکومیت آن ها باعث شد امریی پله های ترقی را به سرعت بپیماید.

امریی در سال ۱3۸۶برای اولنی بار از سوی سیدمحمود شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه 
به مجلس هفتم معرفی شــد و توانســت با کسب آرای موافق نمایندگان مجلس به جمع 

حقوقدانان شورای نگهبان بپیوندد. 
وی در دور اول عضویت در این شورا توانست سمت سخنگوی شورا را بر عهده بگرید. 
او در سه ساله دوم دوره پنجم و سه سال اول دوره ششم تا تریماه ۱3۹۲ به مدت شش سال 
عضو این شورا بود. او همچننی قائم مقام وزیرکشور و سخنگوی وزارت کشور بوده و در 

حال حاضر معاون امور مجلس دولت روحانی است. 

سیامکرهپیک
ســیامک ره پیک در ســال ۱3۴۲در تهــران به دنیا آمد. 
تحصیالت خود را در رشــته حقوق در دانشــکده علوم 
قضایی آغاز و با اخذ مدرک دکرتای حقوق خصوصی 

از دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رساند. 
با پایان تحصیالت، جذب وزارت اطالعات شــد و در 
حوزه مطالعات راهربدی و امنیت ملی نظام اســالمی 

به تحقیق و فعالیت مشغول گردید. وی مدیرمسئویل فصلنامه مطالعات راهربدی و ریاست 
پژوهشکده ی مطالعات راهربدی وابسته به وزارت اطالعات را به عهده داشت. 

ره پیک عالوه بر سردبریی فصلنامه دیدگاه های حقوقی، رئیس هیأت مرکزی بدوی انتظامی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که وظیفه ی آن بررسی صالحیت اعضای هیأت های 
علمی و تدوین ممیزه هایی برای گزینش و حذف و پاکســازی اســاتید نامطلوب است. 
ریاســت دانشــکده علوم قضایی و معاونت رئیس دیوان عدالت اداری از جمله مشاغل 

آموزشی و قضایی وی بوده است. 

ره پیک سپس ریاست مرکز تحقیقات شورای نگهبان را عهده دار شد و با حکم  احمد 
جنتی به عضویت هیأت نظارت بر انتخابات منصوب و به سخنگویی این هیأت رسید. 
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یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱3۸۸، او پاداش خوش خدمتی در هیأت 
نظارت بر انتخابات را گرفت و به عضویت شورای نگهبان در آمد و از سوی احمد جنتی 

دبری شورای نگهبان به معاونت اجرایی و امور انتخابات این شورا منصوب شد. 
ره پیک پس از شش سال عضویت در شورای نگهبان در سال ۱3۹۵ کرسی حقوقدانی 
این شورا را واگذار کرد اما دو سال بعد یعنی در سال ۱3۹۷مجدداً به عنوان حقوقدان به 

عضویت شورای نگهبان درآمد و کماکان این کرسی را برعهده دارد. 
ســیامک ره پیک به همراه محمدحســن صادقی مقدم، از اعضای حقوقدان و سه عضو 
دیگر شــورای نگهبان به دلیل جلوگریی از انتخابات آزاد در ایران در بیســت فوریه ۲۰۲۰ 

توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدند.



سهحقوقدانمجلس

برای پی بردن به ماهیت کســانی که در مجلس شورای اســالمی به تصویب قواننی کشور 
مشــغولند نیاز به بررســی ســوابق و نظرات همه ی نمایندگان نیســت. بررســی اجمایل 
ســوابق و آرای سه تن از حقوقدانان مجلس که مدعی داشنت مدرک »دکرتای« حقوق 

هستند کافی ست ما را با گوشه ای از فاجعه ای که کشور با آن روبروست آشنا کند. 

محمدحسنیفرهنگی   
محمدحســنی فرهنگی در سال ۱3۴۰در تربیز در 
خانواده ای روحانی به دنیا آمد و پس از پریوزی 
انقالب به سپاه پاسداران پیوست و در سرکوب 
پس از ســی خرداد ۱3۶۰نقش فعایل داشت. او 
پس از پایان جنگ با استفاده از رانت اسالمی 
مدارک مختلف حوزوی و دانشگاهی کسب کرد 

و مدعی داشنت مدرک دکرتای حقوق است. فرهنگی نماینده ی دوره های هفتم و هشتم 
و نهم و دهم مجلس شورای اســالمی از تربیز، آذرشــهر و اســکو بوده و در دوره ی نهم 
عضو هیأت رئیسه مجلس و دوره ی هفتم نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 

شورای اسالمی بود.
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فرماندهسپاهپاسداران 
فرهنگی ادعا می کند از »ســال ۱۳۷۹، محل خدمت خود را از ســپاه به محیط علمی 
دانشگاه تغیری دادم« و به این ترتیب مانند بسیاری از جنایتکاران تبدیل به استاد دانشگاه 
و حقوقدان و... شده است. وی عضو هیأت رئیسه علمی گروه حقوق دانشگاه تربیز بوده  
و در دانشــگاه آزاد واحد تهران مرکز، برخی دروس دوره کارشناســی ارشد رشته حقوق 

را تدریس می کند. در مورد سوابق او در سپاه پاسداران می توان به موارد زیر اشاره کرد.
فرماندهی منطقه مقاومت بســیج اســتان آذربایجان شــرقی و جانشینی ســپاه عاشورا، 
فرماندهی سپاه استان آذربایجان شرقی، ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور، معاونت 

مرکز تحقیقاتی سپاه و ریاست هیأت مدیره تیم فوتبال فجر عاشورا.

توجیهاستفادهازحقتریوشکنجهمخالفان
لزوم استفاده از »حق تری« و اعمال شکنجه علیه مخالفان در زمره ی نظریه های حقوقی 

اوست. او در این زمینه می گوید:
وقتی در کشوری فردی به دنبال براندازی نظام آن است، به طور جدی با فرد برخورد 
می شود و از حق تری تا شکنجه نسبت به او در قانون آمده و اعمال می شود. بنابراین 

رفتار مجلس و حساسیت نسبت به فتنه ۱3۸۸ طبیعی است.۱
با همنی توجیه بود که در آبان ماه ۱3۹۸صدها تظاهر کننده را به قتل رساندند و بزرگرتین 

سرکوب خیابانی تاریخ معاصر ایران را سازمان دادند. 
البته این نظریه جدید نیست و از ابتدای برقراری نظام جمهوری اسالمی رویه ی فوق اعمال 
شده است؛ با این تفاوت که در دهه ی ۶۰ مسئوالن قضایی، امنیتی و سیاسی رژیم از به کار 
بردن کلمه ی »شکنجه« پرهیز داشتند و به جای آن از  کلمه ی »تعزیر« و یا مجازات های 
اسالمی برای اعمال وحشیانه ترین شکنجه ها استفاده می کردند و از این بابت »دکرت« و 

»استاد« دانشگاه نظام فصل تازه ای را در حیات جمهوری اسالمی رقم زده است.
اگر چه بر اساس اصل ۴۲ قانون اساسی مصوب ۱3۵۸و  اصل 3۸ قانون اساسی مصوب 
۱3۶۸شکنجه ممنوع است و فرد خاطی می بایستی مجازات شود و این اصل به صراحت 

می گوید:
شکنجه به هر نحو برای گرفنت اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به 
شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چننی شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش 

و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اما بایستی توجه داشت که این اصل در فضای پس از پریوزی انقالب ضد سلطنتی و در 

1-www.baharnews.ir/news/15657
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دورانی که در هر کوی و برزن از شــکنجه های ســاواک و مذموم بودن آن گفته می شد و 
بازجویان دستگاه امنیتی پهلوی به این اتهام به جوخه ی اعدام سرپده می شدند تصویب 
شد. هنوز دستگاه سرکوبگر و بریحم قضایی و امنیتی جمهوری اسالمی مسلط نشده بود و 
مسئوالن نظام با خطر از دست دادن قدرت و به خطر افتادن منافع نامشروع شان مواجه نبودند.

از آن جایی که شکنجه در قانون اساسی تعریف نشده بود در تاریخ دوم اردیبهشت ۱3۸۱ 
طرحی که از ســوی نمایندگان مجلس ششــم در همنی رابطه تهیه شــده بود، به تصویب 
اکثریت مجلس رسید. شورای نگهبان در تاریخ شانزده خرداد ۱3۸۱با رد مفاد طرح در نه 
بند، نظر خود را اعالم کرد. شورای نگهبان برخالف اصل 3۸قانون اساسی که شکنجه را 
مطلقاً منع کرده و صورت جلسه ی مشروح مذاکرات مجلس خربگان بررسی نهایی قانون 
اساسی هم تصریح دارد که نمایندگان این مجلس شکنجه را مطلقاً منع کرده اند و حتی 
اصرار داشته اند قید »مطلقاً« در اصل 3۸ ذکر شود، شورای نگهبان در رد این طرح قید 
زد، قیدش این بود که برای قاضی اختیاراتی قائل شد و گفت که قاضی اگر ضروری دید 

می تواند به این اعمال )شکنجه( دستور دهد.
طرح به مجلس برگشت و مجدداً نمایندگان بر اساس ایرادات شورای نگهبان اصالحاتی 
انجــام داده و ســعی کردند که ایــن ایرادات را برطرف کنند و دوباره طرح را به شــورای 
نگهبان فرستادند. شورای نگهبان در تاریخ هفده دی ۱3۸۱در خصوص مصوبه مجلس که 
متضمن اصالحات طرح نخستنی بود، نظر خود را اعالم کرد. نهایتاً چون نظرات شورای 
نگهبان تأمنی نشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا مسکوت ماند و پس 

از  گذشت هفده سال همچنان تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.
آن چه که دکرت محمدحسنی فرهنگی در ارتباط با اعمال »حق تری« در جمهوری اسالمی  
می گوید همانا داشنت »حق« به رگبار بسنت تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم در جریان 
جنبش ۱3۸۸و یا به رگبار بسنت تظاهرات مردم با سالح سنگنی و تریبار و پیش از آن به 
رگبار بســنت مردم با هلی کوپرت در تظاهرات اســالم  شــهر و یا گلوله باران تظاهرات مردم 
در قزوین و... یا کشــتار مردم بی دفاع در تظاهرات ســی خرداد ۱3۶۰اســت و نه قانون 
به کارگریی ســالح توســط نریوهای مســلح که در تاریخ بیســت و دی ۱3۷3به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید. البته همنی قانون نیز دست مأموران را برای کشتار مردم باز 

گذاشته است. چنانچه در نص قانون آمده است:
راهپیمایی هایی که دارای مجوز از مراجع قانونی مثل وزارت کشــور یا اســتانداری 
نیستند برخی مواقع به شورش ها و بلواها و ناآرامی ها منجر می گردد، بر اساس ماده 
۴ قانون به کارگریی، تشخیص و اعالم ناآرامی با شورای تأمنی محل است. قانون 
بکارگریی سالح، به مأمورین اجازه داده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون 
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در صورت نیاز از طریق تریاندازی نسبت به اعاده وضع به حال سابق و برقراری نظم 
و امنیت اقدام نمایند. 

مأموران مسلح رژیم پس از استفاده از سالح حتی در دعواهای شخصی نیز به سادگی از 
مجازات رهایی می یابند اما در ارتباط با سرکوب تظاهرات ها و شورش های مردمی آن ها 
با هیچ محدودیتی مواجه نیســتند. در رابطه با »حق تری« هم چنانچه قانون محدودیتی 

اعمال کرده باشد از »شرع انور« برای دور زدن قانون استفاده می شود.

محمدعلیپورمختار
محمدعلی پورمختار در سال ۱3۴۱در شهرستان 
بهــار از توابع همدان متولد شــد. وی نماینده 
دوره نهــم مجلــس شورای اســالمی و رئیس 
کمیسیون اصل نود قانون اساسی  این مجلس 
از حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در اســتان 

همدان بود؛ وی در مجلس دهم نیز از اعضای کمیسیون حقوقی است.

حقوقدانامنیتیوسپاهی 
پورمختار دارای فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی و فوق لیسانس حقوق خصوصی 
است. وی مدعی  است که دارای دکرتای حقوق است. او هم نظامی است، هم امنیتی، هم 

استاد دانشگاه، هم نماینده مجلس. در سوابق وی از جمله آمده است: 
مدرس مســایل حقوقی و قضایی بحران های امنیتی در قوه قضاییه، سپاه، ناجا، شورای 
امنیت کشور، مدرس مسایل حقوقی جنگ نرم در قوه قضاییه و ناجا، عضو و دبری کمیته 
تدوین قانون سپاه، عضو کمیته تدوین قانون استخدامی ناجا، جانشنی رئیس ستاد فرماندهی 
قرارگاه نجف اشرف، جانشنی فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور، فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی شهرستان صحنه، معاون طرح و برنامه و بودجه قرارگاه نجف 
ســپاه، مسئول مدیریت قضایی قرارگاه نجف و نماینده ســپاه در کمیته ویژه رسیدگی به 
جرایم جنگی در غرب کشور، رئیس اداره قواننی ستاد کل سپاه، معاون قضایی و انضباطی 
ســتادکل سپاه، معاون ارزشیابی و ترفیعات ستادکل ســپاه، معاون بازرسی دانشگاه امام 
حسنی، معاون نریوی انسانی سازمان حفاظت اطالعات کل سپاه، معاون حقوقی بازرسی 
ســتاد کل ســپاه، معاون حقوقی و امور مجلس نریوی انتظامی، مدیرکل حقوقی و امور 
مجلس بنیادشهید و امور ایثارگران کشور، مشاور دبریکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
و مشاور رئیس جمهور، معاون اداره حقوق شهروندی وزارت کشور، نماینده فرمانده کل 
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سپاه در سازمان قضایی نریوهای مسلح، نماینده فرمانده کل سپاه در هیأت عایل انضباطی 
سپاه )رسیدگی به تخلفات و جرایم فرماندهان(، نماینده ناجا در کمیسیون های حقوقی و 
اجتماعی دولت، عضو معتمد حقوقی شوراهای تخصصی حل اختالف دیوان عدالت 

اداری. 

دشمنیباموسیقیوآرزویظهورخلخایل
وی بــه عنوان نماینده مجلــس در حایل که در حوادث آبان ماه ۱3۹۸صدها تن توســط 
نریوهای سرکوبگر رژیم به قتل رسیده و هزاران نفر دستگری شده بودند از آن ها به عنوان 
اغتشاشگر نام برد و گفت:  »باالخره اغتشاشگران با سرویس های جاسوسی ارتباط دارند 

و آب به آسیاب دشمن می ریزند.« ۱
وی در اردیبهشــت ۱3۹۸در پــی پخــش آن  چه نظام اســالمی آهنگ های مبتذل حاوی 

شعرهای زننده در مدارس می نامید گفت:  
مسایلی که در مدرسه ها منتشر شود که موجب انحراف فکری نوجوانان و فرزندان 
شــود و باعث شــود که آن ها نسبت به مسایل دینی بی اعتقاد شــده و یا زمینه های 
آن را فراهــم کنــد... از جملــه آهنگ های تند و زننده که همراه با رقــص و آواز در 
مدارس پخش شــده اســت قطعاً فرزندان تأثری خواهند پذیرفت. با این کار حرمت 
مدارس شکســته شده و در حقیقت براساس قانون مجازات اسالمی هم مجازاتی 
را برای این موضوع در نظر گرفتند چرا که بر همنی اســاس هر کســی که در اماکن 
عمومی بخواهد رفتارهای زننده اینگونه داشته باشد قطعاً دارای مسئولیت کیفری 
خواهد بود. مجریان این برنامه ها، دعوت کنندگان و مدیران آموزش و پرورش باید در 
این خصوص پاسخگو باشند ضمن این که مدعی العموم هم می تواند آن ها را مورد 

تعقیب قضایی قرار دهد.۲ 
پورمختار همچننی برای حل معضالت جامعه گفت:  

امیدوارم یک آیت الله خلخایل دیگر در قوه قضاییه بیاید هرچند دشمنان نسبت به 
ایشان حقد و کینه دارند اما کار اصلی را مرحوم خلخایل کرد. هنگامی که در عرصه 
موادمخدر ورود کرد بساط موادمخدر برچیده شد... امروز هر فسادی به اعتقاد من 
مشــمول مبارزه مسلحانه با نظام اســت. با آن ها چه برخوردی می کنیم؟ می گوییم 
مستحق اعدام هستند، اینها هم که در نظام اقتصادی اخالل ایجاد می کنند و اساس 
نظام ر ا تهدید می کنند مستحق اعدام هستند، ان شاءالله برخوردی خیلی قاطع با 

1-www.khabaronline.ir/news/1322842
2-www.khabaronline.ir/news/1258371
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مفسدین صورت گرید.۱
وی در مرداد ۱3۹۸خرب از » طرح شــکایت مجلس از ســینمای هالیوود، با امضای صد 
و هشتاد نماینده«  داد.۲وی همچننی خواهان حذف مسعود شجاعی کاپیتان از تیم ملی  
فوتبال شــد که با توجه به پیامد های بنی المللی که برای فوتبال ایران داشــت، جلوی آن 
گرفته شــد.3 صالحیت وی از ســوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی در اسفند ۱3۹۸رد شد. 

فرهادتجری
فرهاد تجری در سال ۱3۴۷در سرپل ذهاب استان کرمانشاه 
به دنیا آمد. پس از پایان تحصیالت متوســطه با اســتفاده 
از ســهمیه بســیج و مناطق محروم تحصیــالت اش را در 
رشــته حقوق قضایی آغاز کرد و ســپس در رشته ی جزا و 

جرم شناسی فوق لیسانس گرفت. 

ازقوهقضاییهتانمایندگیمجلسوبازرسیامنیتی
تجــری پس از فارغ شــدن از دانشــگاه جذب دادگســرتی کرمانشــاه شــد و بــه عنوان 
دادیار دادســرای نظامی ناحیه سقز و بانه، قاضی تحقیق دادســرای عمومی، دادرس و 
رئیس شــعبه دادگاه عمومی کرمانشــاه، رئیس دادگســرتی قصر شریین، مستشار محاکم 
تجدیدنظر استان کرمانشاه، معاون دادگاه های عمومی و انقالب کرمانشاه خدمت کرد. 
در انتخابات هشــتمنی دوره مجلس شورای اســالمی، او با اســتعفا از مسئولیت خود در 
دادگسرتی، با حمایت اصولگرایان از حوزه انتخابیه سرپل ذهاب، گیالنغرب و قصرشریین، 

به مجلس شورای اسالمی راه یافت و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی شد. 
با پایان یافنت مجلس هشــتم، تجری مدعی ادامه تحصیل در دانشگاه خوارزمی شد. او 
هم اکنون خود را دکرت تجری معرفی می کند. تجری در دوران فراغت از نمایندگی مجلس 
با حکم مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و یکی از اعضای هیأت 

کشتار ۱3۶۷ به عنوان بازرس کل امور نظامی، امنیتی به این سازمان پیوست.
در دهمنی  دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی او دوباره به این نهاد راه یافت و نایب 
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شد. وی از جمله حامیان ابراهیم رئیسی در انتخابات 

ریاست جمهوری بود. 

1-www.ion.ir/News/395496.html
2-www.icana.ir/Fa/News/434546
3-www.baharnews.ir/news/145923/
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تجری همچننی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبریخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و عضو شورای مشورتی سیاست های کلی نظام در حوزه قضایی است. 

عضوکمیتهویژهمجلسدربارهبازداشتگاهکهریزک
فرهاد تجری با سابقه فعالیت قضایی و همکاری با دادسرای نظامی و با رأی نمایندگان 
مجلس هشتم به عضویت کمیته ویژه مجلس درباره جنایات صورت گرفته در بازداشتگاه 
کهریــزک، درآمد. کمیتــه ای که نه تنها واقعیات کهریزک را هیچگاه عنوان نکرد بلکه با 
تحلیل سیاسی این فاجعه و تکذیب آزارجنسی زندانیان و تقلیل شکنجه ی منجر به مرگ 
و تحمیل غریانسانی ترین و فاجعه بارترین شرایط به »زندانی شدن صد و چهل و هفت نفر 
در یک مساحت کم، عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب، شنیدن فحش های 
رکیک، کالغ پر رفنت همراه با ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش و تحقری شدن« 

به پرده پوشی این جنایت پرداخت.
این کمیته به نقل از مرتضوی بازداشــتگاه کهریزک را زندانی »مناســب و اســتاندارد« 
دانست و مرگ روح االمینی، کامرانی و جوادی فر در این بازداشتگاه را ناشی از شیوع 
بیماری مننژیت اعالم کرد. و خواهان برخورد با موسوی و کروبی به عنوان عامل به وجود 

آمدن »حوادث تلخ« شد.۱
تجری با غریامنیتی و عادی خواندن اتهام دست اندرکاران فجایع کهریزک، خواهان رعایت 
قانون در باره ی متهمان و عدم افشای نام و مشخصات آن ها تا پیش از صدور حکم در 
باره ی آن ها شــد.وی جرم کســانی را که اتهام شان شــکنجه،  آزار و اذیت و قتل زندانیان 
زیر شکنجه بود قابل قیاس با جرایمی همچون شرکت در تظاهرات های اعرتاضات آمیز  

۱3۸۸ نمی دانست و دومی را سنگنی تر معرفی می کرد.
وی نمایش علنی و رسانه ای دادگاه  کسانی که به طور مسالمت آمیز به نتیجه ی اعالم شده ی 
انتخابات اعرتاض کرده  بودند و نقل قول گاه و بی گاه از آن ها در رســانه ها را این گونه 
توجیه می کرد: »اتهامات متهمان حوادث اخری فعال ًدر حد اتهام اســت و زمانی محرز 
می شــود که دادگاه در مــورد آن هــا رأی صادر کند، اما چون مردم باید از مســایل اخری و 
برگزاری روند دادگاه های متهمان آن اطالع داشــته باشند مصلحت ایجاب می کند این 
دادگاه ها علنی برگزار شود. در این زمینه اگر هم تعدی به برخی حقوق متهمان صورت 

بگرید توجیه پذیر است.«۲
وی همچننی مدعی شــد:  »در بررســی های به عمل آمده از زندان اوین طی بازدیدهای 

۱- روزنامه جام جم،  دوشنبه ۲۱ دی ۱3۸۸. 
2- https://p.dw.com/p/JLJe
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هیــأت از بندهای مختلف چه زندانیان میدانی اغتشاشــات و چــه زندانیان غریمیدانی 
هیچ گونه شواهدی دال بر شکنجه و آزارهای جسمی دیده نشده است.«۱ 

تجری به عنوان مخرب کمیته ویژه رسیدگی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های پس از 
انتخابات با تأکید بر برخورد با افرادی که اســکناس های شعارنویســی شده را در سطح 

کشور پخش می کنند، گفت: 
بانک مرکزی باید بدون هیچ درنگی وارد میدان شود و این اسکناس ها را ابطال و 
از چرخه پویل کشور حذف کند. این دسته اسکناس ها باید بی اعتبار خوانده شوند 
تا کسی در جامعه آن ها را نپذیرد. عده ای فکر می کنند با این دست کارها می توانند 

آرامش و امنیت جامعه را مجدداً بر هم بریزند.۲

سرپوشگذاشنتبرقتلپزشککهریزک
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا بررسی مرگ رامنی پوراندرجانی پزشک کهریزک هم 
در گزارش کمیته ویژه آمده است، گفت: »از نظر ما مرگ پزشک کهریزک مشخص است 

و نیاز به بررسی ندارد.«
تجری در پاســخ به ســؤال دیگر پارلمان نیوز درباره مشــکوک بودن علت مرگ پزشک 
کهریزک از نظر خانواده این پزشــک و همچننی برخی نمایندگان مجلس، خاطرنشــان 
کرد: »ایشان در گذشته قرص هایی مصرف می کرده که احتماال ًبر اساس مصرف همان ها 
دچار مســمومیت شــده است و نیازی نمی بینیم که مجلس وقت خود را برای این موارد 

بگذارد.«3

مدافعحملهبهمیهمانیهاوتعددزوجاتوصیغه
فرهاد تجری در گفت وگو با خربنگار خربگزاری خانه ملت، بر تأکید بر ضرورت برخورد 
قاطع با برپایی میهمانی های خارج از موازین قانونی و شئونات اسالمی، گفت: برپایی 
چننی میهمانی هایی زیبنده جامعه اسالمی نیست. وی درباره ی موضوعات مطرح شده 

مبنی بر وجود ایرادات حقوقی به نحوه محاکمه میهمانان پارتی، گفت: 
طبق قانون برخورد با جرم و مجازات مجرمان و متخلفان وظیفه دســتگاه قضایی 
است اما در کنار این وظیفه تکلیفی هم برای آنان مبنی بر رعایت چارچوب قواننی 
دادرسی در نظر گرفته شده است. در این فرایند تنها اگر مجرم بر حسب ضرورت از 
خود سلب حق تجدیدنظرخواهی کند، اجرای حکم بالفاصله بعد از صدور صورت 

۱-همشهری ۷ شهریور ۱3۸۸. 
۲روزنامه اعتماد ۲۱ مهر ۱3۸۸. 

3-www.kaleme.com/1388/09/24/klm-5702/?theme=new
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می گرید...۱
وی مدافع تعدد زوجات و صیغه۲و همچننی مخالف اعطای تابعیت به فرزنداِن مادران 
ایرانی است. صالحیت وی از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی در اسفند ۱3۹۸رد شد. 

1-www.aftabksh.ir/fa/detail.aspx?id=129464
2-https://article.tebyan.net/140329





سخنپایانی

اکنون به پایان این کتاب رسیدیم. امید است خواننده دریافته باشد که با یک تابلوی پیچیده 
و وسیع سروکار دارد که جوانب متفاوتی از وارونه سازی و فساد دستگاه عدالت و وکالت 
در ایران را تشریح می کند. روند این تباهی، حدیث تحقق برنامه ایدئولوژیک نظام اسالمی 
است که به جای معیارهای دمکراتیک و حقوقی، آموزه های مذهبی و شریعت را پایه و 

بنیاد نظام قضایی قرارداده است. 

اما چنانچه خواننده آگاه دریافته، هدف این کتاب تنها شرح فاجعه و بررسی مصیبتی که به 
آن دچار شده ایم، نبوده است. این تابلوی وسیع ضمن آن که ایدئولوژی حاکم و ساز وکار 
تبلیغاتی آن را مورد بررسی قرارداده، نشان می دهد که چگونه نظام شکل گرفته برپایه ی 
والیت فقیه، توانسته طی چهاردهه گذشته، قدم به قدم وکال و حقوقدانان را به پذیرش 

چهارچوب  موردنظر خود وا دارد. 

چنانچه در این تحقیق مشاهده می شود حاکمان اسالمی بدون به کارگریی شعار »النصر 
بالرعب« و ایجاد و ترس و وحشــت در میان وکال و حقوقدانان، نمی توانســتند تســلط 

ارگان های قضایی و امنیتی بر کانون وکال، و تضعیف روزافزون آن را جا بیاندازند. 

عادی سازی سیاست سازش، پذیرش شرایط تحمیلی حاکمان و عقب نشینی های پی در 



پی باعث شد که نهاد وکالت و کانون وکال بطور کلی مهار و بی خطر شوند. در نتیجه نه تنها 
استقالل کانون که حتی بخشی از دست آوردهای یکصد ساله وکال از بنی رفت. 

جایگزین سازی معیارهای ایدئولوژیک اسالمی و موازی سازی برای کانون وکال، بدون 
همکاری بخشی از وکالیی که منافعی در این زمینه دارند، امکان پذیر نشده است. 

تأمل بر عقب نشینی مداوم گردانندگان کانون وکال و تن دادن شان به خواسته های حاکمان 
از یک ســو به فهم و درک بی  فایده گی سیاســِت ســازش  و حرکت در چهارچوب های 
تحمیلی دســتگاه قضایی راه می برد. از ســوی دیگر این درک و فهم یاری می کند تا به 
اهمیت مقاومت در برابر مسخ نهاد عدالت هرچه بیش تر آگاه شویم و راه های تقابل با 

آن را پی بگرییم. 

شــکافنت موضوعات فوق و شــناخت تبلیغــات و پروپاگاندای نظام والیــی با این امید 
صورت گرفته که به یافنت پاســخ های ســنجیده و اتخاذ اقدامات مناسب در برابر یورش  

 آن ها یاری رساند. 

همچنان که در این کتاب نشان داده شده، علریغم گفتارهای تبلیغاتی جمهوری اسالمی، 
بی عدالتی نهادینه شده در این نظام یکی از پاشنه آشیل های آن در سطح بنی المللی است. 
پس برخالف پروپاگاندای حاکمان و گفتار توجیهی همدستان شان در داخل و در میان 
البی گران خارج از  کشــور، عقب نشــینی و ســازش  با وضعیت موجود، امری محتوم و 

سرنوشتی مقدر شده، نیست. 

در ارائه ی این تحقیق امید من آن اســت که تأمل در نقطه ضعف ها و شکســت هایمان به 
اتخاذ یک سیاست سنجیده برای مقاومت یاری کند. 

به راســتی تأمنی اســتقالل وکال جهت دفاع از حقوق مردم، نقشــی اساســی در احیای 
عدالتخانه و مبارزه با فساد ایفا می کند.


