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کافه وکیل

گفتگو با جناب آقاي ناصر مولوي

وکالي پیشگام و موفق در کـانون وکـالي دادگسـتري    

نقـاط  تواننـد ماننـد نـورافکنی موانـع و     خراسان همواره مـی 

، تاریک شغل پر فراز و نشیب وکالت را به سـایر همکـاران  

فصـلنامه  ، از همـین رو .به ویژه وکـالي جـوان نشـان دهنـد    

، وکیل مدافع در تالش است تا ضمن دستیابی به این هـدف 

در ایـن  .تاریخ شفاهی وکالت در خراسان را نیز غنی نماید

ی از به عنـوان یکـ  ، آقاي ناصر مولويشماره مصاحبه اي با 

، وکالي پیشکسـوت کـانون وکـالي دادگسـتري خراسـان     

1.صورت گرفته است

جناب مولوي ابتدا مختصري از تحصیالت خود بیان کنید؟ *

با تشکر از شما و همکارانتان در مدیریت نشریه کانون که کـار بسـیار خـوب و الزمـی      

طبیعـی را در  حضورتان که من دیپلم عرض کنم.براي کانون وکالي بزرگ خراسان است

دبیرستان فردوسی مشهد گرفتم و به تناسب رشته تحصـیلی دنبـال کنکـور پزشـکی بـودم و      

براي موفقیت در کنکور پزشکی همه کار کردم غیر از درس خواندن و چند سـال از عمـرم   

به تهران رفـتم و در  .را تلف کردم تا باالخره متوجه شدم رشته مورد عالقه من ادبیات هست

در)یکـی دو مـاه بعـد   (با معدل خوب دیـپلم ادبـی گـرفتم و همـان سـال     ، بانهشهاي  کالس

انجـام شـده    28/10/1400در تـاریخ  )وکیـل پایـه یـک دادگسـتري    (این مصاحبه توسط جناب آقاي جمال مختاري .1

.است
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43-42دیـپلم گـرفتم و سـال تحصـیلی      1335در سـال  .کنکور رشته ادبیات شرکت کـردم 

بعد از اینکه دیپلم ادبـی را در تهـران گـرفتم و بـا معـدل خـوب       .وارد دانشکده حقوق شدم

رشـته حقـوق قضـایی را انتخـاب     ، عدي داشتمقبول شدم و حق اولویت براي انتخاب رشته ب

وارد دانشـکده حقـوق تهـران     1342در سـال  .کردم و خوشبختانه همان سال هم قبول شـدم 

شدم که در آن وقت دانشکده منحصر حقوق ایران بود و من هنوز لیسانس نگرفته بودم کـه  

.دانشگاه ملی هم با اعتبار باالیی افتتاح شد

تهران فارغ التحصیل شدید؟در چه سالی از دانشگاه *

از آنجــا بــدیهی اســت کــه در وزارت .بــود 46-45تحصــیلی ســالاگــر اشــتباه نکــنم، 

دادگستري درکارآموزي قضایی شرکت کردم و پذیرفته شدم و شش ماه دوره کارآموزي 

و دادسـراها کـارآموزي عملـی داشـتیم و     هـا   در شعب دادگـاه ها  صبح.بسیار فشرده را دیدم

اسـاتیدي کـه غالبـاً رؤسـاي     .علمـی را گذرانـدیم  هـاي   سالن جنایی آنجا کالسعصرها در 

.دادندمی به ما درسدشعب دیوان عالی کشور بودن

در چه سالی به عنوان قاضی وارد دادگستري شدید؟*

دقیق یادم نمیـاد و آنجـا خوشـبختانه اولـویتی در انتخـاب       47و  46اگر اشتباه نکنم سال 

تربت حیدریه را انتخاب کردم و با دادیاري دادسراي تربـت حیدریـه   محل خدمت داشتم و 

به کار قضاوت اشتغال داشتم تا باالخره دیدم که کار قضایی به هر حال کارمنـدي هسـت و   

الزاماً از دادگستري اسـتعفا کـردم و بـا فاصـله اي     .آن تصوري که من از آن داشتم را ندارد

وکالي تهران پروانه وکالت گرفتم و در مشهد شروع به از کانون  56که افتاد نیمه اول سال 

.کار وکالت کردم

.قضایی خود را بفرماییدهاي  جناب مولوي سمت*

من با دادیاري سمت قضایی اسـتخدام  .کنم که خب زمان زیادي من نبودممی بله عرض

 شدم در تربت حیدریه دو سال دادیار بـودم در همـان جـا دو سـال بـازپرس بـودم و شـانس       
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خدمتی که داشتم قضات بسیار خوبی آنجا اشتغال داشتند که مـن هـم تربیـت قضـایی را در     

شناسـید و قبـل از   مـی  آقاي ضرغامی و آقاي نجومیان را شما.حد استعدادم از آنها آموختم

هاشمی به عنوان قاضـی دیـوان کشـور کـه خیلـی بـه ایشـان         غزنینیآنها آقاي فربد و آقاي 

دارم ازپرس بـودم مـن را بـراي ریاسـت دادگـاه بخـش مسـتقل بـه طـبس          دو سال بـ .ارادت

فرستادند که خاطرات خوبی از آنجا دارم و بعد به دادگاه بخش مسـتقل شـیروان کـه بسـیار     

از من بـراي دادسـتانی سـبزوار    ، همچنین.پرکار بود و در آنجا دو دادرس علی البدل داشتم

دیک ده سال قضاوت خاطرات بسیار خوبی خواستند که به سبزوار بروم و در کل از تمام نز

سپس استعفا کردم و به وکالت آمدم که بسیار براي من مهم و لذت بخش بود و هنوز .دارم

.کنم و تعصب خاصی به این شغل دارممی هم به اینکه وکیل دادگستري هستم افتخار

به عنوان پرسش بعدي شروع دوره وکالت شما از چه زمانی بـود و تحـت   *

ستی کدام وکیل بودید؟سرپر

وکیل شدم ولی چون سابقه قضاوت داشتم نیازي بـه کـارآموزي وکالـت     56اوایل سال 

.در نتیجه افتخار اینکه یکی از بزرگـان آن وقـت سرپرسـتی مـن را بگیرنـد نداشـتم      ، نداشتم

نیازي نبود ولی عمالً کـارآموزي وکالـت را در شـروع بـه وکالـت در جامعـه وکـال و نـزد         

سـال قبـل از ورود مـن     11جامعـه وکـال   .همکاران بزرگتر و پیشکسـوت و اسـتاد آمـوختم   

و متین و آبرومندي آنجـا بودنـد و در محضـر آنهـا      وکالي بسیار فرهیخته.تأسیس شده بود

در جامعه وکال که مستقر در دادگستري بود عمالً کارآموز بـودم ولـی ایـن طـور نبـود کـه       

.وکیل سرپرست داشته باشم

دادید یـا  می از ابتداي شروع وکالت به صورت مستمر کار وکالت را انجام*

کردید؟می به صورت گزینشی فعالیت

حقوقی داشتم هاي  پرونده.کردممی ر مستمر و با عالقه و پیگیر و قبول وکالتبسیا، خیر

.دادممـی  جزایی را کمتر در دادگـاه جنحـه و بیشـتر در دادگـاه جنـایی انجـام      هاي  و پرونده
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در.شد و مراجعه خیلی داشـتم و فعـال بـودم   می مهم قتل به دالیلی به من ارجاعهاي  پرونده

.ا به خاطر ندارم که قبول وکالت کرده باشمو دادسراهها  بازپرسی

وکالتی شما در زمینه حقوقی بود یا کیفري؟ هاي  عمده فعالیت*

بـا  .تمایلم به کارهاي حقوقی بود ولی به این معنی نیسـت کـه کـار جزایـی قبـول نکـنم      

مطالعه و با پاسخ و پرسشی که با موکلم داشتم و بررسی و مشورت با دوسـتان آن کارهـا را   

قتـل پـر سـر و صـدا و     هـاي   ولی عالقه ام به کار حقوقی بود و در پرونده.کردممی م قبوله

.کردممی جنایی هم کارهاي  مشهور در دادگاه

کـه دهـه ابتـدایی     66که وارد دادگستري شـدید تـا سـال     1356از سال *

هـاي   حال و هواي آن دهه ابتدایی با دهه، اشتغال شما به حرفه وکالت بود

سوم تفاوتی داشت؟دوم و 

بـه  .بودنـد و خـب طبیعـی بـود     آمدهتعدادي از قضات روحانی .تفاوت چندانی نداشت

حسـین  ، اوحـدي ، صـفري پـور  ، آقاي قاسـم زاده .تدریج قضات قدیمی هم بازنشسته شدند

متـین و  ، باسـواد ، چقـدر معتبـر  ، بخـش بودنـد  هاي  صادق غیاثی رئیس کل دادگاه، هوشمند

گفتنـد و بـا   مـی  خـوش آمـد  ، گذاشتندمی حال محترم و به وکال احترامباصالبت و در عین 

.گفتند بفرماییدمی اشاره دست

از همکاران قدیم و پیشکسوتان وکالت اطالعی دارید؟*

آخرینشان مرحـوم  .از قضات و وکالي آن دوره اي که من بودم هیچ کدام زنده نیستند

ا شـروع کردنـد و پـس از انحـالل مجلـس      وکالت ر 62ایشان از سال .آقاي خورشید بودند

پروانۀ ایشان را براي مدتی تعلیق کردند البته .شوراي ملی که ایشان عضو هیئت رئیسه بودند

آقایـان صـفوي،   ماننـد  بقیـه هـم   .که خوشبختانه دادسـراي یـا دادگـاه انتظـامی نقـض کـرد      

.خیلی جلوتر از ایشان فوت کردندپیرزاده و شهید پورهوشمند، اوحدي، باستانی، 
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در زمان اخذ پروانه وکالت چندمین وکیل خراسان بودید؟*

وکیل بیشتر نداشت و آقاي شال فروشـان بـا   30تا  25در زمان من کل خراسان حداکثر 

پروانـه ایشـان   ، پروانه وکالت گرفته بودنـد  ابتداچون از  ، امابودند جوانتراینکه خیلی از من

حـداکثر بـا کارگشـا و    .سایرین هـم مثـل آقایـان پیـرزاده و فاضـل بودنـد      .زودتر از من بود

.نفر بودیم 30وکالي پایه دو 

.یکی از بهترین خاطراتتان از دوران وکالت را بفرمایید*

محلی در سوم اسـفند داشـتیم کـه    .تازه پروانه وکالت گرفته بودم.خاطره که بسیار دارم

ق را تخلیه کرده بودند واتاق نسبتاً بزرگ بود که نیاز به بازسازي داشـت و خـودم بـاالي    اتا

وارد شـد و گفـت کـه     شخصـی یکی از دوستان که خدا رحمتش کند با .سرکارگرها بودم

کنـی؟ گفـتم قضـیه    مـی  قبـول  ،خواهـد مـی  ن یک وکالتی در تربت جام براي بـرادرش اایش

طر وارد کـردن اتبـاع بیگانـه از افغانسـتان بـه مـرز ایـران        ؟ گفت برادر ایشان را به خاستچی

 فرمانـداري تشـکیل  آدم قاچاق کرده و در کمیسیون امنیت اجتماعی که در، دستگیر کردند

من با این کار آشنایی داشتم چون وقتی قاضـی بـودم   .شود به سه ماه حبس محکوم شدهمی

هـاي   و دادسـتان و یـا رئـیس دادگـاه    به ریاسـت فرمانـدار   .خودم نماینده آن کمیسیون بودم

من بودم و رئیس شهربانی و رئـیس ژانـدارمري   ، بخش مستقل که آن وقت به جاي دادستان

دانستم حکـم آنهـا در   می من.دادند و حق داشتند حکم بدهندمی و نماینده ساواك تشکیل

بودم که دیـدم  الیحه دفاعیه را نوشته ، بعد از اخذ وکالت.دادگاه استان قابل اعتراض هست

بـراي  .هزار تومان به من داد که براي من خیلی جالب بـود  20آن شخص یک پاکت حاوي 

همـان روز حکـم   .بـود  56هزار تومان معادل سه ماه حقوق دادستانی مـن در سـال    20اینکه 

برائت موکل را صادر کرده بودند و تلگرافی به شهربانی تربت جام اعالم کـرده بودنـد کـه    

در تایبـاد و تربـت جـام فـراوان     ، مشابه این پرونـده قاچـاق  .ه شده و آزادش کنیدایشان تبرئ

.رفتممی داشتم و به دلیل شهرتی که پیدا کرده بودم مرتب به تایباد و تربت جام
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لطفاً بفرمایید که کانون خراسان چه زمانی تشکیل شد و نحـوه تشـکیل آن   *

.چگونه بود

در ، 1376ت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصـوب  کانون خراسان بر اساس قانون کیفی

نفر بود و چون مـا بـه    60تشکیل شد که مالك آن داشتن تعداد وکالي بیش از  1377سال 

وزیـر  ، نفر رسیده بودیم به تقاضاي وکالي مستقر در جامعه وکـال از دادگسـتري   70حدود 

ي به نام آقاي احمـدي  وقت دادگستري با تشکیل کانون خراسان موافقت کردند و نماینده ا

البتـه  (ایشان گفت که متقاضیان ثبت نام کنند و عده اي ثبـت نـام کردنـد    .نامی را فرستادند

انتخابات در محل جامعـه وکـال   .و صالحیت بیشتر افراد احراز شد)من جزو متقاضیان نبودم

مـد  دکتـر اعتمـاد سـرابی و مح   ، نیکبخـت ، ریـاحی ، نفر که آقایـان احمـدي   5برگزار شد و 

زینالی بودند به عنوان اعضاي اصلی و آقاي شال فروشان نیز به عنـوان علـی البـدل انتخـاب     

از آنجا که هیچ مکانی براي استقرار نداشتند از وکالي جامعه کمک مـالی خواسـتند   .شدند

توانسـتند  متـري   75در بلوار مدرس یک آپارتمان ، هجمع آوري شدهاي  و در نهایت با پول

اجاره کنند و خوشبختانه با همت هیئت مـدیره وقـت مخصوصـاً آقـاي احمـدي بـه تـدریج        

سال آن آپارتمان را بخرند و در نهایت کانون خراسان با سه آپارتمان متصـل   4توانستند در 

.به هم تشکیل شد

.نظرتان در مورد حرفه وکالت در ایران چیست*

؛ خیلی اخبـار  )که رسماً بازنشسته شده امچون ده سال است (در حال حاضر از همکاران 

شـئونات شـغلی وکـال عمـدتاً     ، دورهاي  اما در سال، خوبی در این خصوص به من نمی رسد

شد و تا حدود زیادي وکیل را به عنوان بـال دوم فرشـته عـدالت قبـول داشـتند و      می رعایت

ستري حرمـت داشـت   وکیل دادگ، در جامعه.احترام متقابل با دستگاه قضایی هم طبیعی بود

در اصل قضیه حرفه وکالـت حرفـه بسـیار شـریفی     .کردندمی و به نیکی و بزرگی از وي یاد

چـون  ، تحصیلی دانشگاهی دیگر مفیدتر اسـت؛ حتـی از پزشـکی   هاي  هست و از تمام رشته

این شغل در همـه امـور   .حوزه وکالت بسیار وسیع است و با حقوق تمام مردم سروکار دارد



مولويناصرآقايجنابباگفتگو:وکیلکافه

تاریخیو ادبی

181

.و ها  تجاري تا ادارات دولتی و دانشگاههاي  از شرکت، دکارایی دار البته خـاطرم هسـت   ...

االن مــن .کـه همکــاران هـم رعایــت شــرافت شـغلی و هــم رعایــت شـئونات آن را داشــتند    

.شنوممی اطالعات زیادي ندارم ولی بعضاً گالیه هایی

داشته و  فصلنامه وکیل مدافع مراتب سپاس و قدردانی را از جنابعالی اعالم*

در پایـان اگـر توصـیه و    .کنـد مـی  براي شـما آرزوي تندرسـتی و سـالمتی   

.کنم بفرماییدمی راهنمایی به وکالي جوان دارید خواهش

نیـاز بـه توصـیه خاصـی     ، موجـود هاي  وکالي جوان با توجه به فضاي مجازي و پیشرفت

.کننـد مـی  مشـورت ندارند و همه همکاران جویاي فهم وکالت هستند و در امور پیگیـري و  

هنوز هم با وجود اینکـه کـه سـنم    ، فقط من چون تعصب خاصی نسبت به شغل وکالت دارم

کـنم و از حضـور و   می خیلی باالست در تشکل حقوقی جامعه وکال براي یادگیري شرکت

کـنم بـه اینکـه شـأن و شـرافت      توصـیه مـی  ، با ایـن حـال  .برممی تفکر همکاران جوان لذت

ایت کنند و باید به گونه اي رفتار کنـیم کـه دیگـران وادار بـه پـذیرش      وکالت را همیشه رع

.شخصیت و حرمت وکیل شوند

خیلی متشکرم آقاي مولوي و سپاس مجدد از اینکه وقت تان را در اختیـار  *

.ما قرار دادید

از شما که بنده را پذیرفتید و با من گفتگـو کردیـد و همکارانتـان در مـدیریت فصـلنامه      

انشااهللا موفق باشید و حضور شماست که به کانون اعتبـار  .کنممی ن سپاسگزارينشریه کانو

.خواهد داد


