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دادگستري تضمین کنندة حقوق ملتاستقالل کانون وکالي 

وکالي دادگسـتري در سـالی کـه گذشـت در     هاي  کانون، به اذعان تمام جامعه حقوقی

سـالی  ، مقام دفاع از حیثیت و جایگاه خود و تأکید بر حفظ و تثبیت اسـتقالل نهـاد وکالـت   

 جلسـات متعـددي بـا نهادهـاي ذي ربـط     ، در ایـن راسـتا  .سخت و پر هیاهویی را داشته انـد 

بدون .ازجمله قوه قضاییه و مجلس شوراي اسالمی برگزار کرده و در حال برگزاري هستند

وکـالي دادگسـتري و آیـین نامـه     هـاي   تردید غرض تدوین کنندگان الیحه استقالل کانون

و تأکید بر اداره کانون توسط وکال و پذیرش اصـل   1334و  1333هاي  اجرایی آن در سال

ورت استقالل این مجموعه ارزشمند و به منظور تحقق هـدف  نظارتی همگی مؤید ضرخود

.مقدس عدالت در جامعه است

ایفاي نقش به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت توسط وکـالي دادگسـتري منـوط بـه     

به ویژه پذیرش نظري و عملی استقالل این نهاد توسط متولیان و ، فراهم شدن بسترهاي الزم

، زشمند عدالت و نقش وکیل و قاضـی در تحقـق ایـن موضـوع    جایگاه ار.قوه حاکمه است

همکاري و تعامل دو مجموعه دستگاه قضایی و نهاد وکالـت را ضـمن حفـظ اسـتقالل هـر      

کند و قطعاً هرگونه تالش براي دخالت در امور ایـن دو نهـاد و از بـین بـردن     می یک طلب

 ن را بـا مشـکل مواجـه   دستیابی به عـدالت و تضـمین حقـوق دفـاعی شـهروندا     ، استقالل آن

هـاي   وکـالي دادگسـتري و وکـالي محتـرم آن در سـال     هـاي   کـانون هاي  دغدغه.سازدمی

و لوایح مطرح در مجلـس  ها  اخیر در ارتباط با برخی از طرحهاي  متمادي و به ویژه در سال

از جمله طرح تسهیل صدور برخی مجوزهاي کسب و کار که درصدد اجراي قواعد کسب 
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ت بر این حوزه است و برگزاري جلسات متعدد با نمایندگان محتـرم مجلـس و   و کار و رقاب

سایرین براي خارج کردن وکالت از حوزه کسب و کار همگی در راستاي تأکید بر جایگاه 

تناسبی با اجـراي  ، بدون شک نهادي با این جایگاه.نهاد وکالت و براي تحقق عدالت است 

وکـالي دادگسـتري نگـران از بـین     هاي  نکه چرا کانونای.قواعد کسب و کار و بازار ندارد

خـود  ، رفتن یا تضعیف استقالل وکالت و اعمال قواعد کسب و کار بـر ایـن حـوزه هسـتند    

نخبگان جامعه و از بهتـرین و شایسـته تـرین    ، وکالي محترم دادگستري.پاسخ روشنی دارد

کنار استقالل وارد این دانش آموختگان حقوق هستند که با امید کمک به تحقق عدالت در 

و نقض استقالل این نهاد موجـب بـی انگیزگـی وکـال و همچنـین مـانع ورود       اند  حوزه شده

در ایـن  .عالقمندان نخبه به این حوزه شده که قطعاً متضرر واقعی این موضوع مـردم هسـتند  

صورت مراجعه مردم به عدلیه براي احقاق حقوق دچار خدشـه شـده و بایـد منتظـر هـرج و      

.ج و بازگشت به دوران قبل از عدلیه یعنی انتقام شخصی باشیممر

وکـالي دادگسـتري بـر جـذب متناسـب و همـراه بـا نیـاز وکیـل نیـز           هاي  اصرار کانون

وکال در تعیین ظرفیت جـذب وکیـل در   هاي  با اینکه کانون.توجیهات شایسته خود را دارد

تأکیـد بـر تربیـت افـراد نخبـه و      ، شـوند می اقلیت هستند و در کمال تعجب متهم به انحصار

صالحیت دار براي ورود به این حوزه بـه ایـن علـت اسـت کـه افـرادي بتواننـد بـه وکالـت          

بپردازند و این امانت مردم را به درستی انجام دهند که ظرفیت علمی و عملی مناسب داشـته  

سـازي  حذف ظرفیت و داشتن صرف دغدغه اشتغال با وجود عدم بستر، بدیهی است.باشند

کمبود امکانات و محدودیت ظرفیت آموزشی و عملـی  ، الزم از جمله الزامی شدن وکالت

وکال و به ویـژه در دسـتگاه قضـایی موجـب ورود افـرادي فاقـد       هاي  کارآموزان در کانون

 توانمندي و صالحیت الزم در وکالت دادگستري و در نتیجه موجب ضرر به حقـوق مـردم  

اي استقالل این نهاد با حضور وکـالي بـا سـواد و بـا تجربـه      ضمن اینکه حفظ و بق.شودمی

.شودمی بیشتر تأمین

بـه ویـژه   ، بزرگ کشـور هاي  کانون وکالي دادگستري خراسان به عنوان یکی از کانون

در دوره مدیریت جدید با کمک تمام اعضاي هیأت مدیره و با برخـورداري از مشـورت و   
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مربـوط بـه   هاي  به صورت جدي در صحنه، و جوانکمک تعداد زیادي از وکالي با تجربه 

مختلـف از  هـاي   وکالت حضور داشته و ضمن برگزاري جلسات متعدد بـا متولیـان دسـتگاه   

در صدد تبیـین ضـرورت   ، علما و دانشگاهیان، دستگاه قضایی، قبیل مجلس شوراي اسالمی

جتماعی خود از استقالل این نهاد و تضمین حقوق دفاعی مردم از یک سو و ایفاي رسالت ا

در راسـتاي تـدوین پـیش نـویس اصـالحی آیـین نامـه        ، همچنین.برآمده است، سوي دیگر

کانون وکالي خراسان نقش جدي داشته و ، وکالي دادگستريهاي  اجرایی استقالل کانون

روز رسـانی در مقـررات آیـین نامـه بـر ضـرورت اسـتقالل        تمام تالش بر آن بوده که بـا بـه  

.کید گرددوکال تأهاي  کانون

به امید آنکه قـوه قضـاییه و متولیـان امـر بـا احتـرام بـه جایگـاه نهـاد وکالـت و پـذیرش            

وکال به ویژه در خصوص پیش نویس اصـالحی آیـین نامـه اجرایـی     هاي  پیشنهادات کانون

وکالي دادگستري در مسیر حفظ و بقاي استقالل این نهـاد و در نتیجـه تضـمین    هاي  کانون

.ایدحقوق ملت عمل بنم

وکیل دکتر مجتبی زاهدیان

مدیر مسؤل فصلنامه وکیل مدافع


