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� فراکسيون پارلمانی حزب سبز های اتريشرئيس نامه

  رئيس جمهوری ايرانبه
�

 �
�! رئيس جمهوری محترم ، آقای خاتمی 

از طريق رسانه ها ی خبری بين المللی اطالع يافتيم که آقای ناصر  
زرافشان در حين انجام شغل وکالت دستگير و در دادگاه به عنوان  

ه ضربه شالق و محروميت از شغل    سال زندان و پنجا    ۵مجرم به 
�. وکالت محکوم شده است

برای ما روشن است که آقای دکتر ناصر زرافشان به عنوان وکيل 
�. خانواده های بازماندگان قتل های سياسی فعال بوده است   

من اين حکم را مخالف بيانيه جهانی حقوق بشر می دانم و بدين جهت  
ای لغو حکم و آزادی هر په  از شما آقای رئيس جمهوری محترم تقاض 

�. سريع تر آقای دکتر زرافشان را دارم

�با اميد دريافت جواب مثبت  

�و با سالم های دوستانه   

�پروفسور دکتر وان دربلن 

�سخنگو و رئيس فراکسيون پارلمانی حزب سبزهای اتريش  

 
�ی سياست خارجی حزب سبزهای اتريشسخنگو نامه

 ارجه اتريش رئيس اتحاديه اروپا و وزير خبه 
 �
 �

�رياست محترم اتحاديه اروپا 

�! آقای پر اشتيگ مولر

بر اساس اطالعاتی که من دريافت کرده ام، هم اکنون بحثی در اتحاديه   
اروپا در جريان است که چگونه بايد با نقض مکرر حقوق بشر در ايران      

�. برخورد شود

. خ داده است در هفته های اخير، اعدام های خيابانی متعددی در ايران ر
اجرای صد ها حکم اعدام در سال های گذشته و امسال ، حتی از سوی         

�. مراجع رسمی ايران مورد تائيد قرار گرفته است

به نظر می رسد موقعيت سياسی در ايران رو به وخامت نهاده ، زيرا        
�. که حکم اعدام های ديگری نيز صادر شده است 

 رياست دوره ای اتحاديه اروپا  من با احترام از شما می خواهم در مقام    
، تالش خود را برای رسيدن به توافقی جهت محکوميت اين نوع اقدامات        
به کار گيريد تا به طور رسمی از دولت ايران خواسته شود که هر چه 

�. سريع تر نسبت به لغو احکام اعدام ا اقدام کند   

�با اميد به دريافت جواب مثبت  

�و با سالم های دوستانه   

�يکه لوناچک اولر

�سخنگوی سياست خارجی حزب سبز های اتريش  

�سفارت دانمارک در اتريش  : رونوشت 

�

 
 

  
 

� قلم اتريش به خاتمیانجمن نامه

  زرافشانناصر درباره
�

 �
�عاليجناب حجت االسالم سيد محمد خاتمی

در شصت و نهمين کنگره بين المللی مجمع نمايندگان انجمن بين المللی 
 برگزار شد، ۲۰۰۲ سپتامبر ۲۴ تا ۱۷هيد مقدونيه از قلم که در ار

محکوميت ناصر زرافشان به پنج سال زندان و پنجاه ضربه شالق به 
جرم افشا اسرار دولتی و داشتن اسلحه و مشروبات الکل شديدا مورد 

�.انتقاد قرار گرفت
انجمن قلم اتريش با ناباوری و وحشت خبر يافت که قوه قضائی 

وکيل مدافع ، مولف ، مترجم و (ن دکتر ناصر زرافشان اسالمی در ايرا
که درعين حال وکيل مدافع چندين ) عضو کانون نويسندگان ايران

خانوانده نويسندگانی است که در دهه نود به قتل رسيدند را به پنج 
�.سال زندان و پنجاه ضربه شالق محکوم کرده است

 بر اين باور است که انجمن قلم اتريش نيز چون انجمن قلم بين المللی
اين محکوميت انتقامجوئی از صراحت دکتر زرافشان و وسيله ای برای 

به سکوت واداشتن ديگرانی است که حقايق پشت پرده قتل ها را پی 
�.جوئی می کنند

قوه قضائی " قضائی"ما ضمن اظهار بهت و نگرانی خود از اين انحراف 
نويسنده معتبر و شجاع را اسالمی در ايران ، آزادی فوری اين وکيل و 

�.خواهانيم
�با احترام

�انجمن قلم اتريش

� اتريش-کميته نويسندگان در بند

 
 

  کارزار بين المللی برای آزادی ناصر زرافشان
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� روزنامه نگاران اتريش به خاتمیاتحاديه نامه

 ی ناصر زرافشانآزاد درباره
�

 
�!رئيس جمهوری محترم ايران، آقای خاتمی

از طريق رسانه های خبری بين المللی اطالع حاصل کرديم که آقای 
دکتر ناصر زرافشان، وکيل مدافع و نويسنده، به هنگام انجام شغل 

 ضربه شالق و ۵۰ سال زندان، ۵وکالت دستگير و در دادگاه به 
�.محروميت از حق وکالت محکوم شده است

برای ما آشکار است که آقای دکتر ناصر زرافشان وکالت خانواده های 
�.بازمانده قتل های زنجيره ای را برعهده داشته است

از نظر ما محکوميت آقای زرافشان در تضاد با بيانيه حقوق بشر قرار 
واهان لغو هرچه سريعتر حکم و آزادی دکتر بدين جهت، ما خ. دارد

�.زرافشان هستيم
�با اميد به دريافت نتيجه مثبت

�و با سالم های دوستانه

�اتحاديه روزنامه نگاران اتريش

�)مسئول اتحاديه (فرانس ث باونر 
�)نيابت منشی اتحاديه(الکساندر ف باراتسيس آلتمپرگن 

 
 

� انجمن قلم کانادامديران نامه

 ران در پيوند با ناصر زرافشان ايسفير به
�

�

�جناب آقای دکتر محمد موسوی 

�سفير جمهوری اسالمی ايران در کانادا    

 
�عاليجناب  

ما امضاءکنندگان زير، اعضای هيأت مديره ی انجمن قلم کانادا با      
نگارش اين نامه نگرانی فوق العاده عميق خود را از تاييد حکم          

آقای . صر زرافشان، ابراز ميداريممحکوميت وکيل و نويسنده ايرانی، نا
زرافشان پس از محاکمه در دادگاه نظامی سری، ظاهرا به خاطر داشتن 
سالح در خانه، به پنجاه ضربه شالق و پنج سال زندان محکوم شده   

اين تنبيه فوق العاده سخت و سنگين، در صورت اجرا، زندگی وی         . است
�. را با مخاطره روبه رو ميکند

 را در يک محاکمه سری و در دادگاه نظامی محکوم     ناصر زرافشان
�. او اکنون در زندان اوين به سر ميبرد . شناخته اند

آقای زرافشان وکيل خانواده های دو نويسنده ای است که توسط جناح   
 بيرحمانه به قتل  ۱۹۹۸محافظه کار رژيم جمهوری اسالمی در سال 

اوی، و نيز به عنوان   وظايف آقای زرافشان به عنوان وکيل دع. رسيدند
عضو کميته تحقيق قتل های زنجيره ای در ايران، او را در جريان اطالع  
دست اول از ماهيت عواملی در جمهوری اسالمی گذاشت که مسئوليت       
توطئه عليه جان اين دو نويسنده و ساير روشنفکران و رهبران سياسی  

ی آقای  اين اطالع دست اول زندگ. و قتل آنان را برعهده داشتند
�. زرافشان را به خطر انداخته است

انجمن قلم کانادا نگران آن است که محاکمه و محکوميت آقای زرافشان       
به انتقام صراحت لهجه او صورت گرفته، و نيز تدبيری است برای 

�. ساکت کردن آنانی که دنبال حقيقت پشت سر اين قتل ها هستند   

 رفتار جمهوری اسالمی ايران    انجمن قلم کانادا مراتب انزجار خود را از    
نسبت به نويسندگان، روشنفکران و وکاليی که وظيفه دفاع نويسندگان     

�. در دادگاه ها را برعهده ميگيرند ابراز ميدارد   

انجمن قلم کانادا اتهامات عليه آقای ناصر زرافشان را تجاوز به حق   
قوق آزادی بيان وی ميداند، حقی که ماده نوزده ميثاق بين المللی ح         

. مدنی و سياسی آن را تضمين کرده و ايران نيز آن را امضا کرده است 
ما مصرا و قويا از مقامات جمهوری اسالمی ميخواهيم که ناصر  

�. زرافشان را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنند

، ديويد سيلکاکس   )نايب رئيس(، هارون صديقی   ) رئيس(رضا براهنی 
، بروس  )رئيس کميته زندانيان سياسی  (، الن کامين ) خزانه دار/ منشی(

رئيس کميته نويسندگان   (، تی سرسينگ  )رئيس کميته اعانات ( مگ دوگال
، ان  )عضو آزاد(، پتريشيا بست)سردبير خبرنامه(، برت آرچر)در تبعيد
�) رئيس سابق انجمن قلم(، سندرا مارتين )عضو آزاد(کالينز

�

�

�ال  در کانون وکزرافشانی ناصر  پروندهبررسی 
�

�

 ی محکوم شده و وکيل مدافع زرافشان، پروندهوکال حضور جمعی از با
�. اين وکيل دادگستری بررسی شد

ی وکيل خانواده ( مدافع ناصر زرافشان  وکيل علی فروغی، محمد
� خبرنگار حقوقی ايسنا با با، در گفت وگو )ایقربانيان قتلهای زنجيره

ی  مديره هيات ه دنبال دعوت   صبح امروز، ب : اعالم اين خبر اظهار داشت   
ی کانون وکالی دادگستری مرکز به اتفاق همسر زرافشان در جلسه  

 کانون جهت بررسی وضعيت وکالی محکوم شده حاضر اينی ويژه
�. شديم

در اين جلسه که بيش از سه ساعت به طول :  دادادامه زرافشان وکيل
ی کانون وکال  به هيات مديرهموکلمی انجاميد، آخرين وضعيت پرونده

 با ناصر   اوينی کانون در زندان ارايه و پيشنهاد شد هيات مديره  
�. زرافشان مالقات کنند

چنين در اين جلسه با توجه به گزارش اخير هم: افزودی فروغی جدار
ی از کانون وکال خواسته شد اسالمکميسيون اصل نود مجلس شورای 

ی، دادگستر کالی با بررسی موضوع، بيش از پيش از حقوق اساسی و
�.برد، دفاع کنداينک در زندان به سر می  به ويژه ناصر زرافشان که هم

�

�

�ی از نويسندگان ، هنرمندان و روشنفکران ايرانگروه نامه

� به محکوميت ناصر زرافشاناعتراض در

�

�

�ی سازمان ملل متحد در ايران ، تهران     نمايندگ دفتر به

� احترام ،   با

�.  ملل متحد در تهران    سازمانمقيم ی نماينده 
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 دوست  ۱۳۸۱ داريد ، از تاريخ شانزدهم مرداد  اطالع گونه که همان
 ای، ناصر زرافشان، به   زنجيرههمقلم ما و وکيل پرونده ی قتل های 

 حبس ،   سال اتهام واهی دستگير و برای تحمل پنجاه ضربه شالق و پنج        
�. به پشت ميله های زندان فرستاده شده است 

هان ، چه به هنگام محاکمه، و چه       ايران و جروشنفکران و آزادانديشان 
 تالشگر، از هيچ کوششی برای    وکيلدر دوران حبس اين نويسنده و    

 اکنون پس از    اما . رفع فشارها و تهديدها بر ضد وی، دريغ نورزيده اند    
گذشت بيش از هفتاد روز از گرفتاری ايشان، شاهد آنيم که گوش       

طلبانه ای  ی کشور برای شنيدن هر گونه سخن حق قضايمسئوالن 
�. بسته است

 و هنرمندان و روشنفکران ايران با تنظيم و  نويسندگان جمعی از ما،
ی سازمان ملل متحد در تهران، مراتب    نمايندگ ارسال اين نامه به دفتر   

اعتراض شديد خود را به محکوميت ناعادالنه ی ناصر زرافشان، که به 
  پرونده پيچيده ی ناروا، و تنها به دليل تالش برای روشن شدن مسايل     

ی قتل های زنجيره ای، به چنين مجازات سنگينی محکوم شده است،        
پنجم، ششم، هفتم، نهم، دوازدهم و  " طبق مواد وابراز می داريم 

 ی مجامع بين المللی و      همهاعالميه ی جهانی حقوق بشر، از    " نوزدهم
  راطرفداران حقوق انسانی می خواهيم که مسئله ی ناصر زرافشان   

ل مرور زمان نکنند و به نسيان نسپارند، زيرا فرود ضربه های        شام
 ، تازيانه هايی است بر اندام انسانهای      زرافشانشالق بر پيکر ناصر 

 پنج ساله ی ايشان نيز     زندانحق طلب و وجدانهای بيدار بشری ؛ و  
ی قربانيان   هايعنی به بند کشيدن عدالت و پايمال کردن حقوق خانواده        

�. ره ایقتل های زنجي

�

 اين نامه، از نمايندگی سازمان ملل متحد در تهران می            کنندگان   امضا  ما
 به مجامعه دادخواه جهانی، و رساندن آن    ماخواهيم با انعکاس صدای 

ی عنان، موجبات کوفبه شخص دبير کل سازمان ملل متحد، آقای 
�.رهايی دوست و همقلم ما را فراهم آورند

 �
 يعقوب - فرزانه آقايی پور- آذرهوشنگ   غالمرضا-ی آذربايجان اکبر

 حسن - شاهرخ امينی- حسين اکبری-دوست عاليه اقدام -احمدوند
 - الهام پاکزاد  -پاکزاد  بابک - احمد بيگدلی- هاشم بناء پور -ايلديريم

  عليرضا - فرهاد تهرانی - نيره توکلی - مولود ترکمانی-احمد پناهی 
 پوريا  -س حاجی زاده  پردي- محمد جهانگيری - عليرضا جباری-ثقفی

  - ايواز حمينی - محمد حاجی زاده - حاجی زادهفرخنده -حاجی زاده
 - جواد خردمند-یخراسان کريم - بهمن حميدی-مهشيد حمزه پور

 کيومرث - کاوه خورابه- علی خليلی پور- محمد خليلی-فريده خردمند
 - شهرام رضازاده  - اردشير رستمی - ولی اهللا رحيم زاده  -درکشيده  

 علی  - کامران روح صداقت- محمد رضوانيان-یرضايلعظيم عبدا
 خديجه - سلطانی رحمان - ايرج سلطانی - علی زيرک-اصغر رهبر

 حسن - محمد شکيبی-ر شکوریصغ ا- فرج اله شريفی-شريعتی
 سيما صنيع  - محمد باقر صميمی - صفاری دوستحسين -صانعی 

پور  حسين طهماسب محمد - سيامک طاهری- نازنين طالبی -زاده
 رحيم - شهناز عطار زاده - محمد عسگری- مسعود عاشوری-شهرک
 اشرف - کريم قربان زاده- آرزو فرمت- رضا عليپور منظم-یعقيق

 جعفر کوش -ی کريمی نورالدين وند فتحعل - عصمت کاظمی -کاظمی
 پرويز -یمحمد مهين - عزت الملوک محبوب- کاوه گوهرين-آبادی

 اعظم  - فاطمه ملک افضلی- رضوان مقدم- ژيال مشعشعی-مسجدی
 فروزنده - مجتبی ميثمی  -ی اشرف مهين رنجبر  عل -منتظرالظهور

 حسين - بختنيک حسن - جاويد نورمحمدی- زهرا نصر-ناظمی 
� نيکو يوسفی - احمد يوسفی- شکوفه وطن خواه-ورجانی

� ها رسانه برای رونوشت

 
� مجلس ۹۰گزارش کميسيون اصل 

�ی ناصر زرافشاندرباره

 
 
م مربوط به شکايت تعدادی ۴۸۷۹ی ارش حقوقی از پرونده شمارهگز«

از وکالی دادگستری در برخی محاکم دادگستری تهران که به      
�» .اندمحروميت موقت از شغل وکالت نيز محکوم شده

�: ها و محتويات پرونده مطروحهای از شکواييهخالصه

�:  آقای دکتر ناصر زرافشان-۱

ی سازمان قضايی نيروهای مسلح در دادنامه با شکايت روابط عمومی 
ی اول دادگاه ی دادرس شعبه بدون تاريخ و شماره، صادره به وسيله   

ی ششم دادگاه انقالب اسالمی، به   های عمومی تهران و دادرس شعبه
افشای اطالعات و اسناد طبقه بندی شده مربوط به پرونده   : اتهام

ی دم را به عهده داشته     وليا ای که وکالت ا های زنجيرهموسوم به قتل
است، نگهداری غير مجاز يک قبضه اسلحه کمری برتا به همراه شش   
تير فشنگ در محل کار، نگهداری مشروبات الکلی درمنزل و دفتر کار،       

 سال حبس   ۳های دوسال حبس تعزيری بابت اتهام اول و    به مجازات
وم، محکوم  ضربه شالق برای اتهام س ۵۰تعزيری بابت اتهام دوم و  

. شده است و رای صادره فاقد نام و نام خانوادگی قاضی دادگاه است 
 مورخ ۶۷۹ ۶۸۱ی ی شمارهرای مزبور در مرحله تجديدنظر طی دادنامه 

 دادگاه تجديد   ۳۶ی  در شعبه۲۲۵ و  ۲۲۳ ۸۱/۳۶ی  به کالسه۲۷/۳/۸۱
با  ) رانهای انقالب اسالمی تهمستقر در ساختمان دادگاه (نظر تهران 

امضای آقايان سيد احمد زرگر و خاوندگار تاييد و قطعی شده است و 
ی آقای محمدعلی جداری فروغی به وکالت از محکوم عليه، طی اليحه

  ۲۶۸ی مشروحی از دادستان محترم کل کشور درخواست اعمال ماده 
دادرسی کيفری نموده که نتيجه آن هنوز اعالم نگرديده   قانون آيين

�. است

 
 قدامات کميسيونا
 و ارسال  ۲۰/۵/۸۱م مورخ /۴۸۷۹/۱۴۴۹۷/۹۰ی  ی شماره ی نامه  تهيه-۱

ی قضاييه در خصوص اهللا شاهرودی رياست محترم قوهآن برای آيت
�. ی آقای زرافشان، که هنوز پاسخی واصل نشده است بررسی شکواييه

ع   و استما۹/۶/۸۱ای به تاريخ   دعوت از شکايت و تشکيل جلسه -۲
اظهارات آنان که متضمن توضيحات مفصلی راجع به ماهيت اتهامات و 

های اتهامی و ساير جزييات بوده که تماما  چگونگی تشکيل پرونده
�. ضبط شده است

ی قضاييه، که  ی کميسيون برای رياست محترم قوه رونوشت نامه-۳
برای دفتر محترم رياست جمهوری اسالمی نيز ارسال شده بود، مواجه   

نوشت جناب آقای خاتمی رياست محترم جمهوری شده که  با پی 
جناب اقای دکترمهرپور در هيات بررسی شود و موضوع  : اندفرموده

 برای آقای ۴/۶/۸۱ مورخ ۲۴۲۱۳نوشت معظم له طی نامه شماره  پی
دکتر مهرپور رياست محترم هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون  

 . اساسی منعکس شده است  



  ۱۸         ۱۳۸۱آبان ماه            ۱۰۲شماره  اتحاد كار 
 

 

 نظرات حقوقی 
رسد صرف نظر از ماهيت اتهامات وارده و اينکه آيا داليل به نظر می

های اتهامی و  اثباتی دارد يا نه، و قطع نظر از اينکه در تشکيل پرونده
هايی که صدور آرای صادره، مالحظات سياسی به جهت نوع پرونده

اشته يا  اند، دخالت د شکات از آنها در مراجع قضايی قبول وکالت کرده 
نداشته است، موارد زير به علت نقض شکل مقررات و طرز کار دادگاه  

 :های رسيدگی کننده به اتهامات وکال ياد شده قابل ذکر است    
های عمومی  صدور ابالغ ويژه به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه -۱ 

تهران و هم زمان دادرس شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران          
 دادرسی نظامی    ۱۳پست قضايی وی بازپرس شعبه برای کسی که 
تواند مطابق قوانين باشد چرا که معموال صدور ابالغ    تهران است، نمی  

ی اجرايی قانون تشکيل دادگاهنامه  آيين ۸ويژه به استناد تبصره ماده   
. ی قضاييه صادر می شود قوه۲۵/۴/۷۳های عمومی و انقالب مصوب  

تواند در هر ی قضاييه میرييس قوه: ددارتبصره مزبور اشعار می
حوزه قضايی هر يک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها، با  
ابالغ خاص برای رسيدگی به امور کيفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال،      
دريايی، پزشکی و دارويی، صنفی و امثال آن تعيين و منصوب نمايد، به          

ی قضاييه اجازه داده است در   عبارت ديگر مقرره مزبور به رياست قوه
های آن  داخل حوزه قضايی مشخص، وقتی که به روسای شعب دادگاه 

دهد، باتوجه به سابقه قضايی و تجربه کاری حوزه سمت قضايی می
آنها نوع کارهای ارجاعی قضات شعب را نيز لحاظ نمايد تا بدين وسيله      

های ه پرونده  رغم صالحيت عام دادگاه عمومی برای رسيدگی به هم   علی
در . حقوقی و کيفری، بحث تخصص و تجربه قضات نيز رعايت شود

های عمومی و انقالب سال حالی که عمال در اجرای قانون تشکيل دادگاه 
های قضايی شهرهای بزرگ با تشکيل   ، هم بحث تداخل حوزه   ۱۳۷۳

به " ابالغ ويژه"پيش آمده است و هم بحث جديد " های ويژهمجتمع"
در پرونده اتهامی آقای دکتر زرافشان عمل شده است، باعث      نحوی که 

ی آقای مضافا اينکه در پرونده. نقض مقررات قانون مذکور شده است
زرافشان شاکی روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح است و 

کرد قاضی استخدام سازمان  طرفی دادگاه نيز ايجاب می  قاعده بی 
 نباشد و در زمان واحد دارای سه  شاکی، حاکم دادگاه تشکيل شده  

" ابالغ ويژه"بنابراين به شرح مذکور، در صدور  ! پست قضايی نشود
 . تخلف از صراحت مقررات صورت گرفته است

 در دادنامه بدوی صادره عليه آقای زرافشان مشخصات قاضی  -۲
 قانون  ۲۱۳صادرکننده رای درج نشده است در حالی که تبصره ماده 

بايد  :  مقرر داشته است۲۸/۶/۷۸ کيفری مصوب دادرسیآيين
 مشخصات دادگاه رسيدگی کننده و قاضی آن در دادنامه صادره قيد  

 . شود
 قانون اساسی، مجمع محترم تشخص مصلحت ۳۵ در راستای اصل -۳

 و در تاييد مصوبه   ۱۱/۷/۷۰ ماده واحده مصوب    ۳نظام در تبصره   
�: می مقرر کرده است مجلس محترم شورای اسال ۱۱/۷/۷۰مورخ 

وکيل در موضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا،    
برخوردار است، به عبارت ديگر براساس اين مقرره و در تاکيد بر       

های وکالی دادگستری مقرر شده است   مقررات سابق تشکيالت کانون 
ها و نهايتا رعايت    به لحاظ حفظ امنيت دفاع از حقوق مردم در دادگاه  

دقيق قوانين کشور و به همان علتی که قضات بايدتامين و مصونيت      
شغلی در اجرای عدالت داشته باشند، وکال نيز در موضع دفاع از تامين   

اگر تفسيری غير از اين برای  . و مصونيت شغلی برخوردار باشند
 مزبور قابل باشيم، لزوما بر اين نظر بايد بود که مقنن با  ۳تبصره 

 مرتکب عمل لغو شده و نوعی تعارف تشريفاتی  ۳تصويب تبصره 
گيری نمی تواند مطابق اصول تدوين     و البته اين نتيجه    ! انجام داده است   

  ۱۷ و ۱۵مضافا اينکه در قوانين سابق و مشخصا مواد  . قانون باشد
  ۵/۱۲/۱۳۳۳اليحه قانونی استقالل کانون وکال دادگستری مصوب  

مورد نظر در متن تبصره " تامينات "تکاليف روشنی مقرر شده است که
 اليحه قانونی   ۱۷ و  ۱۵ مصوب مجمع تشخيص، دقيقا ناظر به مواد     ۳

در صورتی که رييس دادگاه يا  :  آمده است۱۵در ماده . مذکور است
دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفی از وکيل        

 مراتب را کتبا به دادسرای     مشاهده نمايند که قابل تعقيب باشد بايد     
در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را  . انتظامی وکال اطالع دهند  

قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور کيفرخواست به دادگاه  
کند و در غير اين صورت نظر خود را با ذکر انتظامی وکال ارجاع می 

مزبور به نظر   دهد و اگر دادستان   دليل به دادستان استان اطالع می     
دادسرای انتظامی وکال تسليم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکال       

�. نمايندرسيدگی به موضوع را تقاضا می

 نيز درهمين راستا و به منظور حمايت از امنيت و استقالل  ۱۷ی ماده 
ازتاريخ اجرای اين قانون هيچ   : ها مقرر داشته استدفاع وکال در دادگاه

ن از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب       وکيلی را نمی توا 
حکم قطعی دادگاه انتظامی، بدون اينکه شرحی عرض کنم بايد اين نکته        

توان بدين صراحت حکم  را به استحضار برسانم که در کمتر قوانين می 
هايی که با تفاسير عجيب و معدود دادگاه . موضوعی را جستجو کرد

 در خصوص ۱۲/۲/۳۹مينی مصوب  غريب مفاد قانون اقدامات تا
را در توقيف موقت تعداد کثيری از نشريات و " مجرمين خطرناک"

 اليحه  ۱۷ و ۱۵نمايند، چگونه از صراحت مواد ها استناد می  روزنامه
کنند؟ نکته قانونی  قانونی استقالل کانون وکال دادگستری صرف نظر می
ست که شايد در ديگری که در همين زمينه بايد توضيح داد اين ا

استدالل قضات محترم صادرکننده آرا عليه وکالی دادگستری موضوع   
پرونده حاضر اين تصور شکل گرفته باشد که قانون مجازات اسالمی  

مجازات   (۱۹ مجلس شورای اسالمی با وضع ماده       ۱۳۷۵مصوب 
در پاسخ اين    .  را تلويحا نسخ نموده است  ۱۷ و ۱۵مقررات مواد ) تتميمی
های وکال  بايد عرض شود که قانون اليحه قانونی استقالل کانونتصور

 نسبت به قانون مجازات اسالمی مصوب    ۱۳۳۳دادگستری مصوب 
و لذا طبق اصول تفسير    .  قانون خاص است نسبت به قانون عام    ۱۳۷۵

تواند  قوانين که جزء قواعد اصول فقه نيز هست قانون عام موخر نمی
به همين استدالل نيز   . قدم را تخصيص دهدبدون تصريح قانون خاص م

مصونيت شغلی قضات محترم با اينکه مستند به قوانين قبل از انقالب      
کس در عدم وجود مصونيت  باشد، هنوز هم الزم الرعايه است و هيچ     می

�. شغلی قضات ترديد به عمل نياورده است

�

 
 ...”گفتگو هاي فراگير “ 

 ۳۱ از صفحه 
 .سه ماهه آتي خبر مي دهد والت ايران در دوبودن تح”سرنوشت ساز“

خارج از داليل فوق و يا چانه زني مرسوم دول اروپائي به منظور     
گرفتن امتيازات بيشتر اقتصادي، موضوع تابع قرار دادن هر گونه 
پيشرفت در مناسبات تجاري با رژيم حاكم بر كشور، به رعايت شروط     

قويت مبارزات دمكراتيك ست در راستاي ت اچهار گانه فوق، اقدامي
 مي تواند از طرف احزاب ،سازمانها وشخصيتهاي سياسي،     مردم ما و

 .   ز كشور مورد پشتيباني قرار گيردا  خارج  داخل ودر




