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سالروز جشن ملی استقالل وکیل مدافع و تأسیس قانونی 

کانون وکالي مستقل دادگستري

1اسالمیعلیرضا 

گـذاري دوران نخسـت وزیـري دکتـر محمـد مصـدق بـه اتکاءاختیـارات         به قـانون نظر

تفویضی مجلس شوراي ملی و تصویب الیحه قانونی اسـتقالل کـانون وکـال ي دادگسـتري     

گذار با ابتکاري بـدیع  یابیم که قانونمی در1334و آیین نامه آن در سال  1331اسفند  7در 

وبـوده بـی نظیـر  را بکار برده که در متون قـانونی »جشن«واژه زیباي ، آیین نامه 15در ماده 

اسـت  گذار نیزآگاهانه و ادیبانه بـه تبیـین اهمیـت موضـوع پرداختـه     دانیم که قانونمی نیک

تـاریخ  خورشیدي و دوره طالیی و منحصـر بفـرد   30گذاري مذکور در دهه چرا که قانون.

بزرگـان تکـرار   و تولد اندیشه .گرددمی محسوب روشنفکري جامعه ایرانی وبرگرفته از آن

قـانون  تأییدي بر این حقیقت انکارناپذیر است که نگرش، نشدنی تاریخ ادبیات معاصر ایران

 ملی روشن تـر هاي  فرهنگ و تمدن ایران باستان و آیین جشنهاي  در راستاي ریشهگذار را

جشـن  :روشنهاي  داراي چهرهکه در تاریخ کهن سرزمینمان»جشن«نماید و نظر به واژه می

گـرد هـم   «و آهنـگ واحـد   با مراسم ویژه...، جشن یلدا، جشن سده، جشن مهرگان، نوروز

روابـط انسـانی و   مهربـانی و گسـترش  ، براي همدلیشادمانههاي  آیی آیینی و انجمن کردن

، باشـکوه ، دیدگاه حرفه اي و برگزاري رسمیباباید، است»اجتماعی در موضوعات خاص

هرسـاله خودمـان گـرد هـم آیـیم و بـه گفـت        ، وکیل مـدافع با شخصیتشادمانه و متناسب

و تجدیـد پیمـان وسـوگند    وگوي حرفه اي و بررسی عملکردسال گذشته و برنامه سال آتی

پاسداشت استقالل وکیل مدافع و کـانون وکـالي مسـتقل بـراي دفـاع از حقـوق       مقدس در

.وکیل پایه یک دادگستري.1
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گذار اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز بـا اختصـاص       که قانون دانیممی ملت بپردازیم و

را حق مسلم مـردم بـی دفـاع دانسـته     وجود وکیل مستقل، در سرفصل حقوق ملت 35اصل 

.است

اینک در شصت و نهمین سالگرد هفتم اسـفند مـاه بـر آنـیم تـا گـرد هـم آیـیم و جشـن          

با بیماري مرگ زاي بـه  استقالل را برگزار نماییم و امیدواریم کوشش دانشمندان در مبارزه 

شور زندگی و چشمه خورشید دوبـاره در ایـن   و شوره زار یاس خشکیده شود وبار نشیند و

.و صداقت مان وثیقه این امید واري است...سرزمین بروید و بجوشد 


