
ــای  ــت ارتق ــداوم در جه ــی های م ــم اندیش ــی و ه ــجام، هماهنگ انس
ویه ، شــفافیت و تعامل مســمتر  وکارهای نظارتــی ، وحــدت بخشــی ر ســاز
ــت  ــت حکوم ــر در تثبی ون ت ــز ــی اف ــت و کار آی ــاد وکال ــوت نه ــه ق مای

ــود ــد ب ــته خواه ــتری شایس ــه و دادگس ــی منصفان ــون و دادرس قان
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كرد: ح  كشور مطر كانون های وكالی سراسر  دكتر عیسی امینی در همایش دادستان های انتظامی 

كانون هــای  • همایــش دادســتان های انتظامــی 
كانــون وكالی  كشــور بــه میزبانــی  وكالی سراســر 
 1398/8/30 خ  مــور پنج شــنبه  روز  مركــز 
كانــون  عمومــی  روابــط  بــه  گــزارش  برگزارشــد 
كــه  وكالی دادگســتری مركــز در ایــن همایــش 
آغــاز شــد.  پنج شــنبه  روز  از ســاعت 9 صبــح 
نیــز  و  وكال  كانون هــای  رؤســای  از  تعــدادی 
دادســتان های  و  انتظامــی  دادگاه  رؤســای 
ســالن  در  كشــور  سراســر  وكالی  كانون هــای 
در  و  آمدنــد  جمــع  هــم  گــرد  نایینــی  جاللــی 
اختــالف  محــل  و  غالــب  مســائل  خصــوص 
كــه طــی دســتور جلســه ای قبــال بــرای  انتظامــی 
شــده  ارســال  دادگســتری  وكالی  كانون هــای 
كانــون  گفتگــو پرداختنــد. پیــام رئیــس  بــود، بــه 
ــت: ح اس ــر ــن ش ــه ای ــز ب ــتری مرك وكالی دادگس
انتظامــی  محتــرم  دادســتان های  عالیجنابــان 
و  ســام  بــا  کشــور،  سراســر  وکای  کانون هــای 
کــه بــه عشــق عدالــت  احتــرام؛ حضــور آن بــزرگان 
شایســته  دادگــری  تحقــق  آرزوی  دنبــال  بــه  و 
ــات  ــه مباه ــی مای ــوش آمدگوی ــن خ ــتند ضم هس
ــم: ١- همــای  ــه مــواردی را بیــان نمای ک ــم  می دان
دارد.  راســخ  عــزم  شــرافت  قامــوس  بــر  عدالــت 
ضــرورت  گــر  حکایــت  بشــری  جامعــه  تجربــه 
کارهــای  تثبیــت عدالــت و تحقــق انصــاف بــا ســازو 
اثربخــش و اطمینــان آفریــن اســت در عصــر حاضــر 
کانون وکای مســتقل  دادگســتری نوین همراه با 

▪ سّید مصطفی عدل
)ملقب به منصورالسلطنه(

بــرای  خــود  موقعیــت  و  موضــع  توجیــه  خصــوص  در  وكال 
مــردم عــادی بــا دشــواری مواجهنــد امــا ایــن دشــواری شــاید 
كوچکتریــن مشــکل یــک وكیــل مدافــع باشــد و وكیــل نبایــد از 
آن و همچنیــن طــور دیگــر مشــکالت بهراســد. چــه بی تردیــد 
 نبایــد بــه حرفــه وكالــت وارد 

ً
كــه می ترســند اصــوال كســانی 

شــوند. )كتــاب قانــون اساســی -1327(

مقتــدر بــه مثابــه بنمایــه خیــر عمومی شــهروندان 
شــاخص های  بســتر  ایــن  می شــوند.در  معرفــی 
کفایــت در مقیــاس جهانــی تعریــف و  کیفیــت و 
ضابطــه مشــخصی دارد. ٢- نظــام حقوقــی ایــران 
بــا همــه پیشــینه ها و پشــتوانه ها ، نهــاد وکالــت 
مســتقل را برکشــیده و ضمــن تکیــه بــر تشــخیص 
پایــش  بــرای  قــدرت عمومــی،  از منبــع  تمایــز  و 
ترســیم  راه  نقشــه  وکالتــی  خدمــات  ســامت  و 
نهــاد  آهنــگ  نیــک  گــذاران  اســت.پایه  نمــوده 
کانــون وکا را بــی نیــاز از نظــارت  وکالــت هیــچ گاه 
ارکان  ایــده مهــم  انــد.  نکــرده  قلمــداد  پایــش  و 
نیــز  ایــران  مــدرن  حقوقــی  نظــام  شــکل دهنده 
کانــون وکا بــرای  تقویــت همــکاری دادگســتری بــا 
ــا فســاد و نظارتهــای پیشــگیرانه و خــود  مقابلــه ب
کنترلــی بــوده اســت. ٣- افتخــار داریــم بــا خویــش 
گــری  تنظیــم  خــود  سیســتماتیک،  نظارتــی 
هدفمنــد و تعــادل بخشــی داوطلبانــه، راه بــروز 
فســاد را بــه طریــق پیشــگیرانه مســدود نمــوده 
ایم.بــی شــک، هجمه هــای نــاروا بــه نهــاد وکالــت 
ــا  ــن ب ــاد، قری ــا فس ــارزه ب ــتگاه مب ــتقل از خاس مس
حســن نیــت و بــه قصــد تضمیــن منافــع عمومــی 
و ملــی نبــوده و بــا شــناخت اجمالــی از ســاختار 
سســتی  وکا،  کانون هــای  انتظامــی  دادســتانی 
ــهروندان  ــه ش ــد ب گردد.بای ــی  ــکار م ــا آش ــن ادع ای
و بهــره منــدان از خدمــات نهــاد وکالــت مســتقل 

کــه در مقــام مبــارزه  کنیــم  ــراز  ایــن اطمینــان را اب
بــا تخلــف و قانــون شــکنی، تردیــد و مــدارا نداریــم.

اتحــاد  نــه  وکا  کانون هــای  بداننــد  شــهروندان 
عضــوی  بلکــه  ای  حرفــه  ذینفعــان  از  جمعــی 
مشــفق از پیکــره جامعــه و از خــود مــردم بــوده 
و بــرای اعتــای حقــوق فــردی و اجتماعــی آنهــا 
کانــون وکای  بــدون  ورزنــد. ٤-  نمــی  مضایقــه 
و  صــاح  روی  نیــز  قضائیــه  قــوه  ســتیز،  فســاد 
اصــاح نــدارد و بایــد بنــا بــر وثاقت ســوگند وکالتی، 
و  ارتقــای ســامت  بــرای  را  اراده خــود  و  همــت 
کار آیــی مرجــع تظلــم خواهــی و احیــای حقــوق 
عامــه صــرف نماییم.ســزاوار اســت قــوه قضائیــه 
در راه ایفــای تکالیــف ســترگ خــود وفــق اصــل 
ــون اساســی، همراهــی اطمینــان بخــش  ١٥٦ قان
توجــه  مــورد  را  کانــون وکای مقتــدر و مســتقل 
قــرار داده و بــا تکیــه بــر ایــده حکمرانــی همکارانــه، 
کشــور را بــه  کانــون وکا در سراســر  جلــب مشــارکت 
منظــور ســرعت بخشــی بــه تحــول و تعالــی قضایی 
گــذار بــه وضعیــت مطلــوب  فرصتــی مغتنــم بــرای 
شایســته شــهروندان قلمــداد نمایــد. همانطــوری 
کــه وکیــل آزاده و بــا شــرافت باید از تامینات شــغل 
قضــا برخــوردار و مصــون از تهدیــدات و تضیقــات 
باشــد، وکیــل فاقــد وصــف امانــت نبایــد بــه اتــکای 
گری  کانــون وکا محملــی بــرای ســودا اســتقال 
غ، جوالنگــه  خــود متصــور شــود. عرصــه ســیمر

نبــوده  جویــان  منفعــت  و  ســتیزان  عدالــت 
بــه  اتــکا  بــا صــدای رســا و ضمــن  کانــون وکا  و 
هوشــیاری و تعهــد مراجــع انتظامــی راه ســامت و 
توســعه پایــدار را مــی پویــد و خــود را ذینفــع اصلــی 
در انتظــام و ســالم ســازی قاطعانــه مــی دانــد. ٥- 
اینجانــب متواضعانــه از دادســتانهای انتظامــی 
کــه  کشــور  کانون هــای وکای دادگســتری سراســر 
کیفیــت  بهبــود  و  ســامت  تضمیــن  مســئولیت 
خدمــات وکالتــی را بــر خــود همــوار داشــته انــد 
کمــال تشــکر و امتنــان را ابــراز نمــوده و یــادآور مــی 
شــوم انســجام، هماهنگــی و هــم اندیشــی های 
مــداوم در جهــت ارتقــای ســازوکارهای نظارتــی ، 
وحــدت بخشــی رویــه ،شــفافیت و تعامــل مســمتر 
کار آیــی افــزون تــر در  مایــه قــوت نهــاد وکالــت و 
تثبیــت حکومــت قانــون و دادرســی منصفانــه و 
ــران  دادگســتری شایســته خواهــد بود.جامعــه ای
ک ،مدنــی ،مســتقل و مقتــدر  بــه نهــاد وکالــت پــا
کــه ایــن  بیــش از همیشــه نیازمنــد اســت و حــال 
بــا همــه  کــه  رواســت  عهــده ماســت  بــر  امانــت 
ــه اردوگاه عدالــت  ــوان از ایــن فرصــت خدمــت ب ت
و  اســت  رفتنــی  فرصت هــا  کــه  نکنیــم  فروگــذار 
رئیــس  امینــی،  عیســی   . مانــدگار  خدمت هــا 
کانــون وکای دادگســتری مرکــز، ســی ام آبــان مــاه 

.١٣٩٨
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كشاورز ▪ شادروان استاد بهمن 
ک - قانــون دادگاه هــای عــام و حــذف دادســرا هنــوز فرامــوش نشــده  تجربــه تلــخ - بلکــه دهشــتنا
كتــب و  و هرگــز هــم فرامــوش نخواهــد شــد و اســامی آنان كــه هــوادار ایــن پدیــده شــوم بودنــد، در 
كــه از بیــن رفتنــی نیســت، مضبــوط اســت و بــه ایــن ترتیــب انــکار ایــن افــراد و ادعایشــان  منابعــی 
در خصــوص اینکــه از ابتــدا مخالــف دادگاه هــای عــام بوده انــد، بی فایــده و مردود.همچنانکــه 
كانــون یــا  كــه متضمــن خدشــه دار شــدن اســتقالل  گفتیــم، بی گمــان، مــا هیــچ پیشــنهادی را 
نظــارت بیشــتر قــوه قضائیــه بــر آن و یــا دخالــت ایــن قــّوه در آن باشــد، نخواهیــم پذیرفــت و هیــچ 
كــرد.در عیــن حــال امیدواریــم همــه  كــه در بردارنــده ایــن معانــی باشــد امضــاء نخواهیــم  توافقــی را 
كنــار مرحــوم مصــدق و مرحــوم  كــه نامشــان در  كننــد  دســت اندركاران ایــن ماجــرا چنــان عمــل 
گیــرد نــه طرفــداران بــد اقبــال دادگاه هــای عــام. )ســخنرانی در همایــش  داور و مرحــوم پیرنیــا قــرار 

اســکودا؛ ســال 1395(

▪ دكتر محمد علی موحد
آری! مــا بــه عشــق عدالــت زنده ایم.بــه عشــق و بــه عدالــت زنده ایــم. 
كــه فــروغ بیشــتری دارد. عدالــت  اّمــا در ایــن میــان، ایــن عشــق اســت 
پــاس داشــتن مرزهاســت.قانع شــدن بــه حــق خویــش و تجــاوز نکــردن 
ــری  ــه دیگ ــار ب ــش و ایث ــتن از خوی گذش ــق  ــت. عش ــری اس ــّق دیگ ــه ح ب
گــر آدم هــا عاشــق بودنــد نیــازی بــه عدالــت نداشــتند. )كتــاب  اســت. ا

در هــوای حــّق و عدالت؛صفحــه 31و 32(.
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بیانیه پایانی همایش دادستان های انتظامی
کانون های وکالی سراسر کشور

▪ پنج شنبه 1398/8/30
١- ســیمای حکومــت قانــون در دادرســی عادالنــه 
گردد.تحقــق  مــی  تصدیــق  و  ،تصــور  مقتــدر  و 
ــرو  گ ،تضمیــن و تثبیــت دادگســتری شایســته در 
تــوان افزایــی و قــوت منــدی و ســامت بخشــی 
نهــاد   -٢ اســت.  قضایــی  عدالــت  موجــد  ارکان 
مســتقل وکالت،حرفــه ای و مصمــم بــه حمایــت 
دژ  و  رکیــن  رکــن  جمعــی،  و  فــردی  حقــوق  از 
مســتحکم پاسداشــت حقــوق ملــت و در راس آن 
کننــده تمامــی  دفــاع شــهروندان بمثابــه تضمیــن 
فــردی و اجتماعــی اســت. ٣- دغدغــه  حقــوق 
اســتقرار  بــا  عامــه  حقــوق  احیــای  اراده  تلفیــق 
کارافــزار  ای  حرفــه  نظــام  و  صنفــی  حکمرانــی 
توســعه و ترقــی ایــن نهــاد دیرپــای مدنــی اســت.
ــا  ــق ب ــی و منطب ــهروند ایران ــزاوار ش ــه س ک ــان  آنس
آرمانشــهر منقــوش در بطــن قانــون اساســی- ایــن 
خونبهــای شــهیدان و ثمــره دو انقــاب مشــروطه 
و اســامی - بــوده و چشــم انــداز عدالــت قضایــی 
کارگــزاران و بازیگــران  را در ســپهر رفتــار حرفــه ای 
و  کننــده  امیــدوار  گســتری،  عدالــت  ســامانه 
کانون وکا  خرســندی آفریــن جلــوه می دهــد. ٤- 
همپــای دیرینگــی خــود و مســتظهر بــه اعتمــاد به 
کــم نظیــر در میــان  ســرمایه انســانی بــی بدیــل و 
کشــور،هیچگاه  ای  حرفــه  و  صنفــی  نظام هــای 
غ از نظــارت و صیانــت از حریــم رفتــار حرفــه  فــار
واژه  کلیــد  بــه  تاســی  اســت.با  نبــوده  وکا  ای 
کــه دســت خویــش مطلــق  کلیلــه و دمنــه -کــه هــر 
کنــد- نهــاد وکالــت  کــژ  دیــد دل بــر خلــق عالــم 
در  اثربخشــی  و  خودپــاال  نظارتــی  ســازوکارهای 
کــه  بافــت و ســاخت خــود تــدارک و تمهیــد نمــوده 
اســتحکام و صابــت ایــن نهــاد مســتقل را قریــن 
تعــادل  گــر و  بــا سیســتم نظارتــی خــود تنظیــم 
بــی  کــه  خرســندیم   -٥ اســت.  نمــوده  بخــش 
محابــا و مداهنه،شــفاف و بــی پیرایــه مجموعــه 
دادســتانی انتظامــی را در دســترس شــهروندان و 
کانــون وکا  گــران قــرار داده ایــم تــا آبــروی  گــزارش 
ــد  ــی بمان ــوگند وثاقت ــان س ــتقل هم ــت مس و وکال
کــه شــرافت وکیــل محامــی مظلــوم دادخــواه را بــه 
کشــانده اســت. ٦-  بایــد  معرکــه وجــدان عمومــی 
گیرنــدگان از نهــاد وکالــت  بــه مــردم و خدمــات 
بــا  کــه  نماییــم  ابــراز  را  ایــن اطمینــان  مســتقل 
وجــود دادســتانی انتظامــی فســاد ســتیز و مصمــم 
حکمروایــی  تضمیــن  بــه  عــازم  و  شــفافیت  بــه 
قانــون ،منزلــت وکالــت را نــه در حمایــت از تخلــف 
بلکــه در پیرایــش از قانــون شــکنی و آراســتن بــه 
ــار  ــال و رفت ــئون واالی اعم ــه ای و ش ــلوک حرف س
وکالتــی  یافتــه ایــم و در ایــن رونــد ضمــن شــعار 
گرایــی و اعتمــاد افزایــی  پرهیــزی، ســودای عمــل 
کانون هــای  داریــم. ٧- دادســتانهای انتظامــی 
کشــور هیــچ تخلفــی را  وکای دادگســتری سراســر 
بــر نمــی تابنــد. امــروز دادگســتری ایــران همنــوا بــا 
مطالبــه عمومــی، نیازمنــد حکمرانــی همکارانــه و 
ــرای مقابلــه  گــذاری ایده هــا و اراده هــا ب ک  اشــترا
اســت.کانون های  تخلــف  مختلــف  ســطوح  بــا 
وکا، همراهــان شــفیق و مصمــم بــرای مقابلــه بــا 
فســاد هســتند.نظارت پیشــگیرانه و همبســتگی 
دادســتانهای  کــه  اســت  رهــاوردی  همکارانــه، 
کشــور در مســیر تحــول قضایــی  انتظامــی سراســر 
گســترش  برخــود همــوار ســاخته و در ایــن افــق، از 
ــی  ــا دســتگاه قضایــی و نهادهــای نظارت تعامــل ب
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