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  چكيده 
  
نخست، ضمن اشاره به . اين گفتار حقوقي تالش شده است كه توامان، حول دو محور اساسي بحث شود در

 –هاي سياسي  هاي جزايي و چگونگي تشكيل پرونده چهارچوب كلي رژيم كيفري ايران، به روند رسيدگي
ي به مطبوعاتي پرداخته شده و سپس سعي شده است كه به جايگاه وكالي دادگستري در خالل رسيدگ

  .شودبهاي سياسي اشاره دقيقي  پرونده
   

ها و ظرفيتهاي موجود در قانون اساسي و ساير  نقد آيين دادرسي كيفري ايران، در كنار نشان دادن توانمندي
  .قوانين داخلي، از ديگر اهداف اين نوشتار حاضر است

  

  پيشگفتار
  

مين و تضمين أبدون ت. المللي حقوق بشر است يكي از مصاديق بارز نظام بين »دادرسي منصفانه«حق بر ) الف
. شودبتعريف  اين حق، دشوار بتوان تصور كرد كه يك ساختار سياسي، مبتني بر اصول دموكراسي و حقوق بشر

نهادي كه با . ديد نهاد قدرت استهقوق مهم نسل اولي است كه در پي تدادرسي منصفانه، در زمره آن دسته از ح
تجربه وحشت آور . واره قادر به سركوب فرديت و تمامي دستاوردهاي عيني آن استتوسل به قدرت قاهره، هم

فاشيسم در اروپاي قرن بيستم، به خوبي نشان داد كه قدرت عمومي تا چه اندازه، خطر آفرين، ويرانگر و نابود 
  .كننده فرديت و اومانيسم است

  
اقتصادي موجود و از سويي ديگر مشخص  – رژيم حقوقي هر جامعه، از سويي نمايانگر بافت اجتماعي) ب

مندي متهمين از حقوق و امتيازات  هاي كيفري و ميزان بهره چگونگي دادرسي. كننده ساختار سياسي حاكم است
مين موازين يك دادرسي أحاكميتي كه با ت. تواند معرف درستي از حاكميت سياسي جامعه باشد قانوني، مي

  .دهد كاهد و اجازه رشد كنشهاي فردي و جمعي آزاديخواهانه را مي خود ميمنصفانه، در واقع از قدرت عمومي 
  
به ويژه (ترديد مقررات آيين دادرسي هر كشور و حقوق و امتيازات در نظرگرفته شده براي متهمين  بي) ج

بدون داشتن يك . ترين شاخص سنجش ميزان تعهد به موازين يك دادرسي منصفانه است مهم) متهمين سياسي
ن دادرسي مدرن و مترقي كه دربرگيرنده حقوق متهمين است، دست يابي به يك نظام دادرسي توسعه گرا و آيي

  .انسان محور، به واقع امري محال و ناممكن است
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مالحظات سياسي نقش اصلي را . برد نظام دادرسي در ايران ناكارآمد است و از ضعفهاي بسياري نيز رنج مي) د
ها، پنهان  اما به رغم تمامي اين كاستي. اعتنا است ه بسياري از اصول پذيرفته شده جهاني بيكند و ب در آن ايفا مي

اي  ظرفيتهايي كه در صورت وجود اراده. توان كرد كه در اين نظام، برخي از ظرفيتها قانوني نيز وجود دارد نمي
كارآمد و توسعه گرا فراهم  مصمم، امكان انجام تمريني جمعي در راستاي دست يابي به يك ساختار دادرسي

  .خواهد شد
  بهنام دارايي زاده

  2010نوامبر  28
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  مفاهيم كلي
  

م اشاره هستايران بپردازيم، در ابتدا مايل  ترين شاخصهاي سيستم دادرسي كيفري در پيش از آنكه به بررسي مهم
دي بسيار ساده، در ايران دو نوع رسيدگي قضايي وجود بن مطابق يك تقسيم. م به انواع دادرسيكوتاهي داشته باش

هاي حقوقي، رسيدگي به جرايم و يا رفتارهاي  موضوع دادرسي. رسيدگي حقوقي و رسيدگي كيفري: دارد
هاي يك ديگر و يا شهروندان با ارگان مجرمانه افراد نيست، بلكه اختالفات و امور مدني شهروندان جامعه با

عقيب حكومتي هاي كيفري، دستگاه ت اما در دادرسي. گيرد ها قرار مي رسيدگي دادگاهحكومتي است كه موضوع 
ها مجازاتهاي مشخصي نيز ياد كرده و براي آن »جرم«ها به عنوان تر از آن پردازد كه پيش به پيگيري مواردي مي

  .است درنظر گرفته
  

 1است »جرم«آن مجازات تعيين شده باشد   ايكه در قانون بر  فعلي  مطابق قانون مجازات اسالمي هر فعل يا ترك
به بياني ديگر، ماهيت . و تمامي جرايم  نيز برابر با ماده دوم قانون آيين دادرسي كيفري، واجد جنبه الهي هستند

و  اي طراحي شده است كه فرد به هر حال در برابر قدرتي انتزاعي رژيم كيفري جمهوري اسالمي به گونه
با چنين نگرشي، در واقع مقامات قضايي جمهوري اسالمي خود را مجري احكام و  2.دگير عرفي قرار ميغير

كنند و تمامي اشخاصي را كه در داخل قلمروي سرزميني ايران مرتكب جرم شوند، با  خواستهاي الهي قلمداد مي
فتاري را انجام چنانچه شهروندان ايراني در خارج از كشور هم ر 3.كنند در نظر داشتن چنين نگرشي مجازات مي

برابر قانون، امكان ) فرضاً مصرف مشروبات الكلي و يا عدم رعايت حجاب اسالمي(دهند كه مجرمانه تلقي شود 
   4.پيگيري قضايي آنها در داخل كشور وجود دارد

  
اند، داراي  از جانبي ديگر، از نگاه مقامات قضايي جمهوري اسالمي، همه افرادي كه به سن بلوغ شرعي رسيده

بايد آنها را مورد تعقيب و مجازات  شوند، ميبجرمي  و در صورتي كه مرتكب ندهستمسئوليت كامل كيفري 
به . سن بلوغ شرعي براي پسران، پانزده سال تمام قمري و براي دختران، نه سال قمري تعين شده است 5.قرار داد

واجد همان مسئوليتي ) يديشايه تقويم خوربر پ(يباً هشت سال و نيمه اين معنا كه در ايران، يك دختر بچه تقر
  . است كه فرضاً زني چهل ساله دارا است

 

                                                            
  )1370. (قانون مجازات اسالمي ايران 2ماده  1
  )1378. (قانون آيين دادرسي كيفري 2ماده  2
  . قانون مجازات اسالمي 3ماده  3
  .همين قانون 7ماده  4
  .  همين قانون 49تبصره اول ماده  5
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در صورتي كه مانعي براي (شود ببه هر روي، چنانچه فرد بالغي در ايران مرتكب يكي از رفتارهاي مجرمانه 
جمهوري  »يآيين دادرسي كيفر«د شد كه بر پايه اصولي محاكمه خواه 6)تعقيب كيفري او وجود نداشته باشد

  .اسالمي آن را مقرر كرده است
  

شود كه براي كشف جرم و تعقيب  به مجموعه اصول و قواعدي اطالق مي »آيين دادرسي كيفري«به طور كلي 
چگونگي اين قانون و اينكه تا چه ميزان دربردارنده  7.رود كار مي به... مجرمان و نحوي رسيدگي و صدور راي و

هاي عموم شهروندان  مين حقوق و آزاديأاي در ت است، مسلماً نقش تعين كننده اصول و موازيني حقوق بشري
هاي سياسي از اين لحاظ در موقعيت خاص و  شك متهمين پرونده بي. دارد) هاي سياسي به ويژه متهمين پرونده(

اين قدرت مستقر اند و با اقدامات خود  اين متهمين، روي در روي قدرت مسلط حاكم ايستاده. اي قرار دارند ويژه
  .اند را كه قوه قضاييه نيز بخش مشخصي از آن است به چالش گرفته

  
اختار قدرت عمومي جامعه توان كرد دستگاه تعقيب دولتي در همه جهان، به هر حال بخش مهمي از س پنهان نمي

قدرت مسلط ايستادگي  بيني مكانيسمهايي منصفانه، كه فرد بتواند با تكيه بر آنها در برابر اين ساخت پيش. است
گيري از خدمات  ترديد يكي از اين ساز و كارهاي حمايتي، بهره بي. از اهميت زيادي برخوردار استكند، 

ند متهمين سياسي را در پروسه پيچيده هست افرادي آشنا به مقررات حقوقي كه قادر. وكالي دادگستري است
قوق و امتيازاتي باشند كه بر پايه موازين قانوني براي هاي كيفري همراهي كنند و در نهايت، مدافع ح دادرسي

  .بيني شده است تمامي متهمين پيش
  

  تحقيقات مقدماتي
  

اما به هر حال صرفاً از يك . پروسه دادرسي كيفري در ايران، ممكن است كه به سه شكل مختلف آغاز شود
به موجب رويه حاضر، . ري بهره بگيرندتوانند از خدمات وكالي دادگست مرحله خاص به بعد است كه متهمين مي

برخوردار است، وكالي  نيزكه از اهميت بسيار زيادي  »تحقيقات مقدماتي«در مرحله ابتدايي و يا موسوم به 
خوانده  »مفسده«ها در اغلب موارد شركت آن. توانند داشته باشند دادگستري در ايران، تقريبا هيچ دخالتي نمي

  8.شود پرونده تلقي مي شود و سبب افشاي اسرار مي
  

                                                            
توان به وجود جنون در فرد و يا تنبيه  براي نمونه مي. (شود هاي كيفري مي از تعقيب و يا رسيدگي مطابق قانون، وجود برخي از شرايط ويژه مانع 6

  )   قانون مجازات اسالمي 59ماده  .بدني كودكان توسط اولياي آنها اشاره كرد
  ) 1378. (بخش ابتدايي از ماده نخست قانون آيين دادرسي كيفري ايران 7

  )1378. (قانون آيين دادرسي كيفري ايران 128مستفاد از تبصره ماده   8
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پيش از آنكه در قسمتهاي بعدي به طور مبسوط به اين كاستي و محدوديت ناعادالنه در سيستم قضايي جمهوري 
در چهارچوب نظام كنوني دادرسي كيفري  »تحقيقات مقدماتي«اسالمي بپردازيم، در اين بخش به معرفي مرحله 

  .پردازيم ايران مي
  
شود كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و نيز  جموعه اقداماتي گفته ميبه م »تحقيقات مقدماتي«

اين تحقيقات در ايران در  9.شود تعقيب متهم از ابتداي پيگرد قانوني تا تسليم به مراجع قضايي را شامل مي
  .گيرد كه محرمانه و مكتوب است صورت مي »تفتيشي«چهارچوب سيستم موسوم به 

  
آوري داليل و مستندات جرم، جلوگيري از فرار و تباني متهم و  با سه هدف جمع معموالً »ماتيتحقيقات مقد«

تر نيز اشاره شد، اين  همان طور كه پيش. شود ابراز نظر قضايي مبني بر گناهكاري و يا بيگناهي فرد انجام مي
، بازداشت، بازجويي و چگونگي احضار. مرحله از دادرسي كيفري از اهميت بسيار بااليي برخوردار است

اي در سرنوشت  شود، به واقع نقش اصلي و تعين كننده نگهداري و كليه تصميماتي كه در اين مرحله گرفته مي
  . كند يك پرونده كيفري ايفا مي

  
با توجه به تجربه شخصي، نگارنده بر اين باور است كه بيش از هشتاد درصد امور مربوط به يك پرونده جزايي 

هاي  آيد كه در خصوص پرونده البته به نظر مي. گيرد آن صورت مي »تحقيقات مقدماتي«در مرحله  در ايران،
قيدتي، ع – هاي سياسي در پرونده. مطبوعاتي اين درصد از آنچه گفته شد به مراتب باالتر باشد – سياسي

در . شود ياد مي »نهاييگردش كار «كنند كه از آن با عنوان  مامورين وزارت اطالعات، گزارشي را تنظيم مي
، ضمن آن كه به روند شكلگيري پرونده و اعترافات گزينش شده متهم اشاره »گردش كار«اين گزارش يا 

امكان اعمال تخفيف و يا تشديد كيفر  يشود، به قاضي و يا دادرس پرونده پيشنهاد مجازاتهاي مقرر و يا حت مي
  .شود نيز گوشزد مي

  
هاي انقالب، به واقع دستور گيرندگاني بيش نباشند كه  هاي سياسي در دادگاه ندهرسد كه قضات پرو به نظر مي

از محتويات و  ياين قضات در بسياري از مواقع، حت. ندهستصرفاً مامور اجراي سياستهاي امنيتي حكومت 
در . شناسند د را نمياند و يا اساساً متهم خو پرونده را نخوانده. ها نيز اطالع و شناخت كافي ندارند جزئيات پرونده

در حد نام و نشاني (ها نيز قضات، به غير از طرح پرسشهايي ساده و تشريفاتي  اي اين دادگاه هاي چند دقيقه جلسه
هاي اجتماعي متهم انجام نمي  عموماً كار خاصي در راستاي كشف حقيقت و يا انگيزه..) . فرد و عنوان اتهامي و

  .دهند
  

                                                            
  ) 1378. (ماده نوزده آيين دادرسي كيفري  9
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المللي يك دادرسي  در ايران و مقايسه آن با موازين بين »تحقيقات مقدماتي«انجام به هر روي، معرفي چگونگي 
در حال حاضر و . اي كاستيها و نواقص پرشمار سيستم دادرسي در ايران را نشان دهد تواند تا اندازه منصفانه، مي

ها و زير نظر  در بازپرسي »تحقيقات مقدماتي«تمامي مراحل  10»قانون احياي دادسراها«پس از تصويب 
   11.ودش هاي مربوطه انجام ميدادستان

  

  بازپرسي پرونده
  

آوري داليل  خود را با هدف جمع »تحقيقات مقدماتي«تواند  مطابق قانون فعلي، بازپرس پرونده، تنها هنگامي مي
قات خود تواند تحقي مواردي كه بازپرس مي. جرم و ابراز نظر قضايي آغاز كنند، كه مجاز به چنين كاري باشند

) 1381اصالحي سال (هاي عمومي و انقالب  از ماده سوم قانون تشكيل دادگاه »د«را آغاز كند، مشخصا در بند 
   12.آمده است

  
هاي سياسي يا  در پرونده. شود در ايران آغاز تحقيقات بازپرس، معموالً با احضار و يا بازداشت متهم همراه مي

شوند يا پس  ها در خيابان و محل كار بازداشت مي ه دستور بازپرس پروندهغيرقانوني و خودسرانه ب افراد به طور
زندان  350و  209امنيتي نظير بندهاي  هاي ويژه ها به بازداشتگاه از احضار تلفني و كتبي براي آغاز بازجويي

  . شوند اوين فرستاده مي
  

رفتار تيمهاي بازجويي با آنها يا ميزان  اي در مسلماً نوع اتهام افراد و يا وابستگي گروهي آنها، نقش برجسته
عالوه بر موارد فوق، فضاي سياسي كه فرد در هنگام آن بازداشت شده . رعايت موازين قانوني در قبال آنها دارد

اي در  است و نيز شناخت و ميزان فعاليت سازمانهاي جهاني حقوق بشري در خصوص وي، نقش تعيين كننده
تر باشد،  المللي شناخته شده هرچه متهم در سطح بين. كند طبوعاتي در ايران ايفا ميم – هاي سياسي روند پرونده

اما الزاماً اين امر در معناي كوتاه بودن زمان بازداشت و يا . تر است برخورد تيمهاي بازجويي نيز با او ماليم
  .گيري از خدمات وكالي دادگستري در طول دوران بازداشت موقت نيست بهره

                                                            
. كنند مي ياد »هاقانون احياي دادسرا«قانوني از تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشت كه در محافل حقوقي ايران از آن با عنوان  1381در سال  10

هاي قضاوت  نهادي غربي و غيرشرعي است كه هيچ ارتباطي با آموزه »دادسرا«ستدالل كه با اين ا 1373تر مقامات جمهوري اسالمي در سال  پيش
  .هاي عمومي و انقالب كرده بودند در فقهي اسالمي ندارد، اقدام به برچيدن دادسراها و تصويب قانون تشكيل دادگاه

  .دكان استثنا هستندطبوعاتي، جنسي و يا اتهامات مربوط به كوم – البته در اين خصوص جرايم سياسي 11
جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است . اين حق را داشته باشد نمايد كه قانوناً بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي 12
 ؛آن فوريت داشته باشدشكايت يا اعالم جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به  - 2 ؛ارجاع دادستان -1از 
  .ناظر وقوع آن باشد در جرائم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصاً -3
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شود و بازداشت شهروندان، جز  يوي، اصل بر اين است كه آزادي افراد از حقوق بنيادين آنها شناخته مبه هر ر

و نيز بندهاي اول و دوم از  13قانون اساسي ايران 32مطابق اصل . باشد در موارد مشخص قانوني امكانپذير نمي
توان بازداشت و دستگير كرد، مگر  هيچ فردي را نمي 14»سياسي و كنوانسيون بين المللي حقوق مدني« 9ماده 

اراي حقوقي مشخص و ويژه است كه در صورت دستگيري، متهم د. آن كه شرايط مقرر آن فراهم شده باشد
  15.مورين امنيتي، ضروري و واجب استأمين آن از جانب دستگاه تعقيب و مأت

  

  بازداشت موقت
  

 »حفظ حقوق شهروندي«سيد كه به قانون ايران ر مجلسقانوني به تصويب  138316 در ارديبهشت ماه سال
به اصول و مقرراتي —تنظيم شده »ماده واحده«كه در واقع به شكل يك —اي ماده 15در اين قانون . مشهور شد

اصول و . در ايران مغاير است »تحقيقات مقدماتي«اشاره شده است كه به روشني با رويه جاري در جريان 
  17.مين كننده موازين يك دادرسي منصفانه باشدأاي ت توانست تا اندازه يضوابطي كه به واقع در صورت اجرا م

  

                                                            
در صورت بازداشت، . كند توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي هيچ كس را نمي«: كند مقرر مي قانون اساسي 32اصل   13

متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع  موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتباً به
  .»شود خلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميتم. صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد

  :كند مقرر مي )1966(سياسي  و كنوانسيون بين المللي حقوق مدني 9 ماده 14
هيچ كس نبايد از . هيچ كس نبايد تحت بازداشت و يا دستگيري خودسرانه قرار گيرد. هر كس حق آزادي و امنيت فردي دارد .1« 

 .كند آزادي خود محروم شود مگر در صورتي كه قانون و مقررات آئين دادرسي حكم مي
بايد بدون درنگ هر اتهامي كه ) نيز(رسانده شود و  شود بايد در زمان بازداشت، داليل دستگيري به اطالع او هر كس كه دستگير مي.2

  .»برسد وعليه او وجود دارد، به اطالع ا
از جمله حقوقي  ... ابالغ قرارهاي بازداشت، اعتراض رسمي به آن، تفهيم كتبي و سريع موارد اتهامي، آگاهي از داليل اتهام، حق سكوت و 15

  .بايد از آنها برخوردار باشد »تحقيقات مقدماتي«حله ند كه متهم به هنگام بازداشت و در جريان مرهست
در روزهاي پاياني مجلس ششم و به هنگامي كه اكثريت مجلس ايران به رياست مهدي كروبي در اختيار اصالح طلبان حكومتي بود  اين قانون 16

اي بود كه از  تر بخش نامه پبش »ماده واحده«ن اي. دكرييد أارديبهشت همان سال نيز شوراي نگهبان آن را ت 16به تصويب رسيد و در تاريخ 
  .ها ابالغ شده بود شمي شاهرودي رياست وقت قوه قضايه ايران به دادگاهها اهللا جانب آيت

، دادخواهي، قابل دسترسي در »قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي«رجوع كنيد به اين قانون متن كامل  براي مطالعه 17
http://dadkhahi.blogsky.com/?PostId=218 .  
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در اين ماده به نكته مهم ديگري نيز اشاره شده . ممنوع است »بازداشت خودسرانه افراد«اين قانون  5مطابق ماده 
رژيم حقوقي امري كه تا پيش از اين در چهارچوب  18،رساني به خانواده بازداشت شدگان است و آن لزوم اطالع

  .بيني نشده بود ايران پيش
  

هاي  شده  همه روزه صدها نفر از بستگان بازداشت 1388انتخابات رياست جمهوري سال  پس از پس از حوادث
كردند،  اعتراضات خياباني، نگران و سرگردان در برابر زندان اوين، دادگاه انقالب و يا دادستاني تهران تجمع مي

  .به آنها ارائه دهد آنهاترين اطالعي از وضعيت وابستگان  اي كوچك سميبدون آن كه هيچ مقام ر
  

ايران در  1388يكي از كشته شدگان رويدادهاي پس از انتخابات رياست جمهوري سال  19»سهراب اعرابي« مادر
كار من ) خرداد تهران25تظاهرات ( از آن روز به بعد ... «  :گويد بخشي از يك گفت و گوي مطبوعاتي مي

ديگر كمتر كسي بود كه مرا نشناسد، اين وضعيت . رفتن روزانه به پليس امنيت، دادگاه انقالب و زندان اوين شد
گشتم و  تيرماه من همه جا را به دنبال فرزند خود مي 20خردادماه تا  25تا روز بيستم تيرماه ادامه داشت يعني از 

  20.»كردم هيچ پاسخ درستي دريافت نمي
  

فرضاً توسط نيروهاي انتظامي در اعتراضات (مقام قضايي بازداشت نشده باشد  تور و خواستاگر متهم به دس
توان او را بدون قرار بازپرسي در زندان نگاه  ساعت بيشتر نمي 24برابر قانون، حداكثر تا ) خياباني دستگير شود

آنها صادر شده باشد به طور  هزاران نفر بدون آن كه قرار بازداشتي براي 1388پس از انتخابات سال  21.داشت
ها،  هفته يگروهي و جمعي در خيابانهاي تهران و ساير شهرستانها، دستگير و براي چندين روز متوالي و يا حت

   22.هاي موقت و يا راهروهاي زندانها نگاه داشته شدند بدون هيچگونه تفهيم اتهام مشخصي در بازداشتگاه
  

                                                            
نمايد  اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي«: گويد مي )1383(مشروع و حفظ حقوق شهروندي هاي  قانون احترام به آزادي 5ماده   18

د كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باش
  ».ندو خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گير

  .خانم پروين فهيمي  19
، پرشين »اعرابي گفتگو با مادر سهراب—رنج روز آخر را هرگز فراموش نخواهم كرد«رجوع كنيد به متن كامل اين گفت و گو براي مطالعه  20

  .http://persianteam.ir/forum/showthread.php?t=15390ف قابل دسترسي در 1388تير  25نيم، 
  . قانون آيين دادرسي كيفري 123قانون اساسي و نيز ماده  32برابراصل  21
بازداشت شده و براي چندين هفته بدون هيچ گونه تفهيم اتهام  1388از فعالين جنبش زنان ايران، در اسفند ماه سال  »ميمحبوبه كر«براي نمونه  22

، قابل 1388اسفند  28، تغيير براي برابري، »ادامه بازداشت محبوبه كرمي بدون تفهيم اتهام«رجوع كنيد به . مشخصي در زندان نگه داشته شد
  .http://www.1millioncampaign.info/spip.php?article5603دسترسي در 
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آيين دادرسي  13223و  35مواد . نها در موارد خاص و محدودي صادر شودقاعدتاً بايد ت »بازداشت موقت« قرار
د كه بازداشت موقت، يا بايد در خصوص اتهامهاي بسيار سنگيني نظير قتل نده كيفري ايران به روشني نشان مي

طمئن شود م...)  با توجه به سوابق جنايي، شخصيت فرد و(باشد و يا دستگاه تعقيب ...  ربايي و اسيدپاشي و و آدم
  .كه متهم در صورت آزاد بودن متواري خواهد شد

  
از جانبي ديگر، بايد به خاطر داشته باشيم كه فردي كه . سلب آزادي و بازداشت افراد، مسئله كم اهميتي نيست

بايد تا پايان  ثابت نشده و مي وبرد كه جرم ا ود، از لحاظ حقوقي هنوز در وضعيتي به سر ميش مي» متهم«
  .شودبقضايي هم چنان بيگناه تلقي رسيدگي 

  
. شود كند كه با متهم  با رعايت اصل برائت يا بيگناهي رفتار ، همواره اقتضا ميموازين يك دادرسي منصفانه

داري جمهوري ا – شخصي نگارنده در جايگاه يك وكيل دادگستري اين است كه مقامات قضايي هه تجربسفانأمت
بازداشت و بازجويي، ادبياتي كه در  هنحو. كنند رفتار مي »مجرم«به عنوان يك  »متهم«اسالمي از همان ابتدا با 

همگي گوياي وجود ...  ها و دادسراها و رود، برخورد كاركنان اداري بازداشتگاه پرسشهاي بازپرسها به كار مي
  .است چنين نگرش غلط و غيرقانوني 

  
. ون در طول روز و با ارائه برگه رسمي جلب باشداو بايد طبق قان »جلب«اگر بازداشت هم شود،  يمتهم حت

هاي مردم و بازداشت افراد و تفتيش منازل و وسايل شخصي آنها، در  مورين امنيتي به خانهأيورش شبانه م
به ساعاتي كه افراد به طور معمول در حال استراحت شبانه هستند، با توجه به جايگاه و شخصيت اجتماعي آنها، 

محبوبه كرمي، منصوره شجاعي، حسام فيروزي، جعفر پناهي، ابوالفضل  24.حقوقي نداردضرورت عنوان  هيچ
ها فعال اجتماعي و حقوق بشري ديگر، همگي در جريان رويدادهاي  عابديني، نويد خانجاني، اكبر منتجي و ده

                                                            
به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، درموارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان «: گويد مي )1378(آيين دادرسي كيفري  132ه ماد 23

  .مين كيفري زير را صادر نمايدأا  ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تشدن يا تباني ب
  التزام به حضور با قول شرف )1
  التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله )2
  اخذ كفيل با وجه الكفاله )3
  اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول )4
 »بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون )5

تفهيم نمايد، در ) گذار غير از متهم باشد چنانچه وثيقه( گذار كفالت ياوثيقه به كفيل يا وثيقه قبولي قاضي مكلف است ضمن صدور قرار - تبصره 
گذار نسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثيقه  ورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقهص

  .طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد
 همين قانون 100ماده . »عمل آيد ، بايد در روز بهجلب متهم به استثناي موارد فوري«: كند مقرر مي قانون آيين دادرسي كيفري 121ماده  24
جهت ضرورت را . گيرد كه ضرورت اقتضاء كند يد و هنگام شب در صورتي انجام ميآ تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي« :گويد مي

  .»قاضي بايد در صورت مجلس قيد نمايد
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بازداشت  دخو هاي مورين امنيتي به درخانهأهاي شب با يورش م پس از انتخاب سال گذشته ايران، در نيمه
  25.اند شده

  
افراد در چهارچوب سيستم قضايي  »بازداشت موقت«رسد كه چگونگي و مدت  از سويي ديگر به نظر مي

بيشتر مكانيسمي به منظور تحت فشار قراردان ) مطبوعاتي – هاي سياسي ر پروندهبه ويژه د(جمهوري اسالمي 
 3ماده  »ط«برابر بند . گيزه جلوگيري از فرار متهمينزنداني و شكستن روحيه او باشد، تا تمهيدي قانوني با ان

در اغلب اتهامها، بيش از دو ماه و در برخي از ) 1381اصالحي سال (هاي عمومي و انقالب  قانون تشكيل دادگاه
  .نگاه داشت »بازداشت موقت«توان افراد را در  ماه نمي جرايم خاص، بيشتر از چهار

  
ماه در بازداشتگاه وزارت  ازپرس پرونده اين اختيار را دارد متهم را تا چهارب »طبوعاتيم – سياسي«در جرايم 

بعد از گذشت اين مدت، چنانچه فرد همچنان در زندان بماند، بازداشت او غيرقانوني تلقي  26.اطالعات نگاه دارد
اشت متهم را بازد) بازپرس امنيتي پرونده(مگر آنكه مقام قضايي  27.خواهد شد و مجازات خاص خود را دارد

مسلماً دستگاه قضايي در ايران دستگاه مستقل و سالمي نيست و در غالب موارد ديده . تمديد نمايند مجدداً
از سوي  مطبوعاتي كه معموالً – شود كه بازپرسهاي شعب امنيتي با درخواست تمديد بازداشت متهمين سياسي مي

تواند به  فرد مي »بازداشت موفقت«صورت تمديد قرار  در 28.كنند شود موافقت مي اداره اطالعات محل مطرح مي
سفانه أاما مت. روز نسبت به آن اعتراض داشته باشد 10هاي عمومي و انقالب ظرف  هموجب  قانون تشكيل دادگا

در عمل، به سبب عدم آگاهي حقوقي زندانيان، كمتر ديده شده كه افراد از اين حق قانوني خود استفاده كرده 
  .باشند

  

                                                            
 13، كلمه، »در خصوص بازداشت گسترده فعاالن حقوق بشر هيطالعا« :يدكنمراجعه اين مقاالت  براي نمونه و اطالعات بيش تر مي توانيد به  25

نگار و  تن از فعاالن جنبش زنان، زنان روزنامه 24« ؛http://www.kaleme.com/1388/12/13/klm-13128، قابل دسترسي در 1388اسفند 
، قابل دسترسي در 1388دي  10، مدرسه فمينيستي، »نفر از آنها آزاد شدند 5/ پس از انتخابات بازداشت شدند  حوادث يط يفعاالن مدن

http://www.iranfemschool.com/spip.php?article4000 اسفند  11، راديو فردا، »ندارد ياسيس جنبه يبازداشت جعفر پناه: دادستان تهران«؛
 ، قابل دسترسي در1388

etained_Intelligence/1972028.htmlhttp://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_postelection_Jafar_Panahi_family_d.  
 20ماده  1طبوعاتي به موجب تبصره م – هاي سياسيشود و به اتهام نهايتاً در ايران تعريف »جرم سياسي«اين امر در صورتي است كه  البته 26

ت منصفه رسيدگي شود ئبا حضور هي و »كيفري استان«قانون اساسي در دادگاه  168هاي عمومي و انقالب و همين طور اصل  قانون تشكيل دادگاه
  .  هاي انقالب و نه در در دادگاه

هاي حكومتي كه برخالف  مورين وابسته به نهادها و دستگاهأهر يك از مقامات و م« :دارد مقرر مي )1370(قانون مجازات اسالمي  570 ماده  27
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محروم كند، عالوه بر انفصال از قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در 

  .»سال محكوم خواهد شد 3ماه تا  2سال از مشاغل حكومتي، به حبس از  5خدمت و محروميت يك تا 
ماه يك  رد كه هر دواداره اطالعات را مشاهده ك »تمديد بازداشت«توان نامه درخواست  ي انقالب، ميها ههاي سياسي دادگا در غالب پرونده 28

  . مورين وزارت اطالعات باقي بماندأدرخواست كرده كه متهم همچنان در اختيار م »عدم تكميل تحقيقات«مرتبه به بهانه 
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  رهاي دوران بازداشتفشا
  

نگهداري طوالني مدت افراد در سلولهاي انفرادي، عدم دسترسي مناسب به خدمات بهداشتي، استفاده از چشم بند، 
ق در رسيدگي، بايكوت كامل خبري كاركنان ساده اداري، بالتكليفي و تعلي يبدرفتاري تيمهاي بازجويي و حت

...  ع هواخوري و يا ممانعت از تماس تلفني و مالقات با خانواده ومن) و يا القاي اخبار جعلي و نگران كننده(
  . هاي روحي در زندانهاي ايران است شك از مصاديق بارز شكنجه همگي بي

  
ترين اصول حقوقي، به اظهارات و اعترافات متهم كه زير شكنجه و فشارهاي جسمي و روحي ابراز  بر پايه ابتدايي

ترين موازين حقوق  هرگونه شكنجه متهم و يا رفتار توهين آميز با او مطابق بديهي. شود نبايستي استناد كرد مي
خود، به صراحت شكنجه را ممنوع اعالم  38قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز در اصل  29.بشري ممنوع است

رام به قانون احت 9ماده  30.داند كرده و اعترافات حاصل از آن را فاقد هرگونه ارزش و اعتباري حقوقي مي
  31.اي را در اين زمينه مقرر كرد مقررات مشابه 1383آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروند نيز در سال 

  
علي كانتوري از جمله بازداشت شدگاني بود كه در جريان موج شديد برخورد با فعالين چپ در زمستان سال 

علي، پنج ماه را در زندان . هده داشتمدر سنندج برعوي پرونده كيفري در من وكالت او را . دستگير شد 1386
زماني كه . اوين تهران گذرانده بود و بارها از جانب تيمهاي بازجويي تحت فشار بود تا اتهامات وارده را بپذيرد

او در اين مدت . برد او از زندان آزاد شد، به طور محسوسي وزن كم كرده بود و از بيماري شديد تنفسي رنج مي
  .شتي مناسب دسترسي داشت و نه وكالي او توانسته بودند كه با وي مالقاتي داشته باشندنه به خدمات بهدا

  
شك يكي از مهمترين اصولي كه تضمين كننده يك دادرسي منصفانه است، حق برخورداري از وكيل  بي

اشت تا بايد از زمان احضار و يا بازد متهم مي. دادگستري و يا مشاور حقوقي در تمامي مراحل دادرسي است
به هنگام اجراي آن به خدمات وكالي دادگستري و مشاوران حقوقي  يمرحله قطعي شدن حكم دادگاه و حت

  . دسترسي داشته باشد
  
  

                                                            
همه و يا از ) 1966( سياسي و المللي حقوق مدني كنوانسيون بين 7و يا ماده ) 1948(اعالميه جهاني حقوق بشر  5توانيد به ماده  براي نمونه مي 29

  .نگاه نمايد) 1984(مهمتر ماده نخست كنوانسيون منع شكنجه 
اجبار شخص به شهادت، اقرار . هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است«: گويد مي )1358(قانون اساسي ايران  38اصل  30

  .»شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي .تيا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار اس
هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به «: گويد مي )1383(قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروند  9ماده  31

  .»امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت
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  ي سياسيها هحق دفاع متهم و وكالت در پروند
  

ها را ملزم به رعايت حق دفاع ها و دادسرا به صراحت، دادگاه) 1383( »حفظ حقوق شهروندي«قانون  3ماده 
حق «قانون اساسي نيز  35اصل  32.متهم و فراهم سازي فرصت استفاده از وكيل مدافع براي آنان كرده است

فراهم سازي امكانات  ها را مكلف به رسميت شناخته و به روشني دادگاه ها به را در تمامي دادگاه »انتخاب وكيل
 34.اند بيني شده ين دادرسي كيفري ايران پيشنيز در قانون آي يمواد مشابه 33.مين اين حق كرده استأالزم براي ت

اهميت برخورداري از اين حق، تا به آن اندازه است كه در جلسه رسيدگي دادگاه، اگر وكالي مدافع حضور 
ها موظفند  بر همين پايه، دادگاه. نداشته باشند، جلسه دادگاه از رسميت الزم براي آغاز رسيدگي برخوردار نيست

  35.وانايي مالي انتخاب وكيل را نداشته باشد، براي او وكيل تسخيري تعين نماينددر صورتي كه فردي ت
  

حضور وكالي ) مطبوعاتي – هاي سياسي خصوصاً در پرونده(ا هتر اشاره شد كه از نگاه اكثر بازپرس پيش
تبصره سفانه، أمت. اسباب  فساد و موجب افشاي اسرار پرونده است »تحقيقات مقدماتي« هدادگستري در مرحل

دهد كه مانع حضور  به بازپرس پرونده، اين اختيار را مي) 1378(قانون آيين دادرسي كيفري  128ذيل ماده 
رسد كه مسئله صرفاً هم ممانعت از حضور فيزيكي  به نظر مي 36.شودبها  وكالي دادگستري در حين بازجويي

 128ا به استناد همين تبصره ساده ماده غالب بازپرسه »تحقيقات مقدماتي«در مرحله . وكالي دادگستري نيست
   37.باشند وكال نيز نمي »وكالت نامه«حاضر به پذيرش  يحت
  

                                                            
  .محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند 32
ل را ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكي در همه دادگاه«: گويد مي قانون اساسي ايران 35اصل  33

  .»نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد
توانند وكيل يا وكالي مدافع خود را انتخاب و  در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي«: ان قانون اشاره كردهم 185توان به ماده  براي نمونه مي 34

مدافع آنان ابالغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكالي خصوصي و وكالي  معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي
  . »است هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي

ه چه دادگاوكيلي براي او تعيين نمايد، چنانتواند از دادگاه تقاضا كند  متهم مي«: دارد مقرر مي )1378(قانون آيين دادرسي كيفري  186ماده  35
ترين حوزه مجاور وكيلي براي  ي و در صورت عدم امكان از نزديكيوكالي حوزه قضا را ندارد از بين ي انتخاب وكيل يمتهم توانا تشخيص دهد

الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال  الوكاله نمايد دادگاه حق حق  متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست
 .شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد الوكاله ياد  حق. تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كندالوكاله  حق

  باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي -  1تبصره  
  .»او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزدتعيين وكيل تسخيري براي 

متهم به تشخيص قاضي  وع جنبه محرمانه دارد با حضورغيردر مواردي كه موض«: گويد مي )1378(قانون آيين دادرسي كيفري  128تبصره ماده  36
  .»منيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بودموجب فساد گردد و هم چنين در خصوص جرائم عليه ا

  .كيفري افراد ثبت شود و ياتواند در پرونده حقوقي  در ايران وكالتنامه تنظيمي بين وكيل و موكل صرفاً به موجب دستور مقام قضايي مي 37
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توانند موكالن خود را در حين مهمترين بخش يك دادرسي  با اين اوصاف، عمالً وكالي دادگستري، نه تنها نمي
آيين دادرسي . اعي نيز براي آنها نيستندقادر به مطالعه پرونده و تنظيم لوايح دف يكه حتكيفري، همراهي كنند، بل

هرچند مشاركت وكالي دادگستري را ) شد اجرا مي 1378تا شهريورماه سال  1290كه از سال (پيشين ايران نيز 
داد كه فرصت حضور و نظارت و  نپذيرفته بود، اما دست كم اجازه آن را هم نمي »تحقيقات مقدماتي«در مرحله 

من  »علي كانتوري«در جريان همان پرونده آقاي  38.وكالي دادگستري سلب شود ذكر موارد خالف قانون از
نيز به مانند ساير هم كارانم تنها هنگامي توانستيم به محتويات پرونده دسترسي داشته باشيم، كه تحقيقات و 

ين مشاوره كوچك تر يها به طور كامل تمام شده بود و موكالن ما در جريان چندين ماه بازداشت، حت بازجويي
 – هاي سياسي در اين پرونده نيز به مانند بسياري ديگر از پرونده. حقوقي و يا مالقاتي با وكالي خود نداشتند

و چگونگي دستگيري متهم، مدت بازداشت تا طرح  هشد از نحو مطبوعاتي، موارد خالف قانون مختلفي مشاهده مي
  .ارتباط با موارد اتهامي پرسشهاي شخصي و بي

  
داشته  »تحقيقات مقدماتي«اي در روند  تواند نقش تعيين كننده ك آگاهي متهم از حقوق قانوني خود، ميش بي

خواه اين (در برابر تمامي پرسشهاي بازجو و يا بازپرس پرونده  »حق سكوت«براي نمونه، آگاهي از . باشد
وجب قانون آيين دادرسي ايران نيز به م يحت) نوني و خارج از موارد اتهاميپرسشها قانوني باشد و خواه غيرقا

تواند در روند تحقيقات مقدماتي  روشن است كه برخورداري از اين حق تا چه اندازه مي 39.است بيني شده پيش
  . ثر باشدؤپرونده م

  
راهي با متهم، هرجا كه اقتضا كند، حقوق قانوني توانند ضمن هم تنها وكال و يا مشاوران حقوقي هستند كه مي

شكي نيست كه جلوگيري از حضور و مشاركت وكالي دادگستري . ا متهم را به او خاطر نشان كنندموكل و ي
حقيقت اين است كه آقاي . بيش از همه موجب تضييع حقوق متهمان است »تحقيقات مقدماتي«در مرحله 

ات وكيل، حقوق ها به سبب عدم دسترسي به خدم كانتوري و نيز ساير متهمين پرونده ايشان، در جريان بازجويي
را به طور كلي تغيير  او توانست جريان پرونده مين آن ميأسياري را از دست داد، حقوقي كه تو امتيازهاي ب

توان اين انتظار را داشت كه به همه حقوق قانوني خود اشراف داشته  ترديد از افراد عادي جامعه نمي بي. دهد
توانند موجب اجراي صحيح  و تحقيقات اوليه مي ها زجوييتند كه با مشاركت خود در باهساين وكال . باشند

  .قانون و گزارش عملكردهاي نادرست قوه قضايه باشند
                                                            

تواند يك نفر از وكالي رسمي دادگستري را همراه خود  متهم مي«: كرد مقرر مي )1290(قانون آيين دادرسي كيفري سابق  112تبصره ماده  38
تواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا  داشته باشد، وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجويي مي
  .»گردد نعكس مياجراي قوانين الزم بداند به بازپرس تذكر دهد، اظهارات وكيل در صورت جلسه م

سپس موضوع اتهام و داليل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم ... «: گويد چنين مي )1378(آيين دادرس كيفري  129بخشي از ماده  39
چنانچه متهم . ستسئواالت تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع ا. سئواالت بايد مفيد و روشن باشد. نمايد آنگاه شروع به تحقيق مي. كند مي

البته در اين قانون بازپرسهاي پرونده هيچ تكليفي به يادآوري اين حق متهم  .»شود از دادن پاسخ امتناع نمايد، امتناع او در صورت مجلس قيد مي
  .ندارند



۱۵ 
 

  
واقعيت اين است كه از همان سالهاي نخست حاكميت جمهوري اسالمي، مقامات قضايي كشور هيچگاه نگاه 

را به مثابه مزاحمان و نامحرماني  برخي از اين مقامات قضايي، وكال. خوشايندي به وكالي دادگستري نداشتند
ها وكيل دادگستري تهديد،  ها، دهدر طول اين سال. شوند هاي آنها مي قانوني پندارند كه مانع آزادي عمل و بي مي

نيز  »كانون وكالي دادگستري«. اند بازداشت و يا به سبب فشارهاي سياسي موجود، مجبور به ترك كشور شده
مين أهاي شخصي خود وكال در ايران ت ز دولت است و تمامي مخارج آن نيز با هزينهكه قانوناً نهادي مستقل ا

شود، در طول اين سالها، بر اثر فشارهاي مستمر سياسي تا اندازه بسيار زيادي استقالل خود را از دست داده و  مي
اينك به نظر . نده استدر برابر سركوبهاي گسترده و سازمان يافته وكالي حقوق بشري در ايران ساكت ما عمالً
رسد كه مقامات جمهوري اسالمي در صدد آن هستند كه با تصويب قوانيني تازه، همين استقالل نيم بند  مي

قانون برنامه  187توان به تصويب ماده  براي نمونه مي. كانونهاي وكالي ايران نيز به طور كامل از ميان بردارند
چنان به مثابه نهادي رقيب و حكومتي در برابر تشكيالت به آن، هم ورهسوم توسعه اشاره كرد كه به رغم اتمام د
  40.كند نسبت مستقل كانونهاي وكالي عمل مي

  
هاي سياسي، مقامات قضايي ايران آشكارا وكيل دادگستري مستقل را هم انديشه و هم پيمان متهمي  در پرونده
گفت و گوي تصويري مشهوري . اند معرفي كرده 41كند كه او را مخل امنيت كشور و يا ضد انقالب ارزيابي مي

و نيز رئيس سابق زندان ) در سالهاي ابتدايي دهه شصت(دادستان پيشين انقالب تهران  »سيد اسداهللا الجوردي«با 
حقوقي و گر وجود چنين ذهنيت غيرشبكه اينترنت قابل مشاهده است كه به روشني نشان اوين، در

غيرحقوقي، صرفاً هم به سالهاي ابتدايي حاكميت جمهوري اسالمي و دوران  اين ذهنيت 42.اي است مسئوالنهغير
امام  »امامي كاشاني« 43.سركوبهاي گسترده سياسي و برخوردهاي خشن با گروهاي دگرانديش محدود نمي شود

 اي قتي پروندهو«: وكالي دادگستري را مورد خطاب قرار داد كه) 1389تيرماه ( جمعه موقت تهران چندي پيش 
 44.»حق نيست، نبايد از آن دفاع كنند كننده به آنها ذي  شوند مراجعه  كنند و متوجه مي را مطالعه و بررسي مي

                                                            
ات قضايي و حفظ حقوق عامه، به به منظور اعمال حمايتهاي الزم حقوقي و تسهيل دست يابي مردم به خدم: )1379(برنامه سوم توسعه  187ده ما 40

براي  يسيس موسسات مشاوره حقوقأالتحصيالن رشته حقوق جهت صدور مجوز ت ييد صالحيت فارغأقوه قضاييه اجازه داده مي شود تا نسبت به ت
 .يدآنان اقدام نما

ييد أت. امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بودحضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام 
  .صالحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكانپذير است

  .شود ياد مي »ضد انقالب«در ادبيات رسمي جمهوري اسالمي، از مخالفين و منتقدين نظام سياسي حاكم، اغلب با عنوان  41
نگاه . را مشاهده كرد »اسداهللا الجوردي«توان اين گفت و گو با  بخش ابتدايي آن ميموجود هست كه در  "يوتوب"ويدئويي در وب سايت 42

  .spne7w-http://www.youtube.com/watch?v=Vnon، قابل دسترسي در  الجوردي آدم كش :كنيد به فايل ويدئويي
ز پذيرش وكالي دادگستري ا«: هاي ايران عبارتي با اين مضمون نوشته شده بود شصت، در پشت در بسياري از دادگاهدر سالهاي ابتدايي دهه  43

  .»معذوريم
، راديو زمانه، قابل دسترسي در 1389تير  11، »حق نيستند دفاع نكنند وكال از كساني كه ذي: امام جمعه تهران« 44

http://zamaaneh.com/news/2010/07/post_13640.html.  
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دهد كه تا چه  تدبيري برخي از مسئوالن سياسي ايران را نشان مي ين نهايت ناآشنايي با موازين حقوقي و بيا
  .اند ميزان از فهم ماهيت حرفه وكالت به دور مانده

  
از ديگر فعالين سياسي كه پس از صدور حكم  »سعيد حبيبي«هست كه در جريان وكالت پرونده  نمخاطر 

دادگاه  28محكوميت و ادامه فشارهاي سياسي، سال گذشته مجبور به خروج از كشور شد، قاضي نام آشناي شعبه 
هم دست  »وكيل دادگستري«را نيز در مقام ن ضمن فحاشي و رفتاري توهين آميز با نگارنده، م 45انقالب تهران

گيري اينجانب از ادامه دفاع حقوقي و پيگيري پرونده آقاي  كرد و به جد خواهان كناره معرفي مي منموكل 
  .حبيبي بود

  
تحقيقات «ها و پايان كامل مرحله  تر نيز اشاره شد، تنها پس از اتمام بازجويي به هر روي، همان طور كه پيش

تنظيمي خود را در دفتر دادگاه  »وكالت نامه«تواند  دادگاه است كه وكيل متهم مي و ارجاع پرونده به »مقدماتي
مين وثيقه أاي، يا متهم با صدور قرار وثيقه، موقتاً آزاد شده و يا به دليل ناتواني از ت در چنين مرحله. ثبت كند

تهم همچنان در زندان باشد، چنانچه م. برد سنگين مالي، همچنان در بند و بازداشت نيروهاي امنيتي به سر مي
با توجه به . وكيل به منظور امضاي وكالت نامه خود، نخست بايد اجازه مالقات متهم را از قاضي پرونده بگيرد

سياسي برخورد قضايي شود، بسيار از  -اين كه در ايران همواره اين احتمال وجود دارد كه با فعالين اجتماعي
هاي سياسي را  دفاع از پرونده و بازداشت، با مراجعه به وكاليي كه معموالً كنشگران اجتماعي، پيش از دستگيري

. كنند تا پس از دستگيري، ديگر نيازي به اجازه دادگاه نباشد خود را امضا مي »وكالت نامه«قبول مي كنند، 
عيت موكل تواند درباره وض در چنين حالتي، وكيل متهم مي. چنين تمهيدي، يك كاركرد مفيد ديگر نيز دارد

  .هاي آزاد ترتيب دهد هايي را با رسانه ، مصاحبهخودخود اطالع رساني داشته باشد و يا به فراخور سياست دفاعي 
  

هاي آزاد جهان، تنها راه كمك و نجات  گيري از امكانات رسانه واقعيت اين است كه در بسياري از مواقع، بهره
اشاره داشت كه با اقدامات و  »سكينه محمدي آشتياني«پرونده  توان به براي نمونه، مي. موكلين در ايران است

  .در مقام وكيل خانم آشتياني، تاكنون حكم سنگسار ايشان اجرا نشده است »ييمحمد مصطفا«تدابير به موقع 
  

هاي خود »وكالتنامه«توانند  وكالي دادگستري مي »تحقيقات مقدماتي«همان طور كه اشاره شد، پس از مرحله 
اگر متهم وكيل تعيين كرده باشد، تاريخ جلسه دادگاه به وكيل متهم ابالغ . هاي كيفري ثبت نمايند پروندهرا در 

بد و تواند تا پيش از جلسه دادگاه با مراجعه به شعبه مربوطه از محتويات پرونده آگاهي يا شود و وكيل مي مي
  .آماده سازد خودخود را براي دفاع از موكل 

  

                                                            
   .)شناخته مي شد »ناصريان« دادگاه انقالب تهران كه در دهه شصت ظاهراً با نام مستعار 28رئيس كنوني شعبه (قاضي محمد مقيسه   45
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مطبوعاتي، وكال مجاز نيستند كه از اوراق و يا اسناد موجود در پرونده، كپي و يا تصوير  -ي سياسيها هدر پروند
ند كه در چندين نوبت به شعبه دادگاه مراجعه كنند كه كامل پرونده، وكال مجبور بنابراين براي مطالعه. بردارند

  46.اي نيست ت و سادهي انقالب، اين كار راحها هاين امر با توجه به فضاي حاكم بر دادگا
  

  جلسه رسيدگي دادگاه
  

در ادبيات حقوقي به . است »صالحيت دادگاه«اي كه ممكن است مطرح شود  در جلسه رسيدگي، نخستين مسئله
به اين معنا كه هر پرونده، با توجه . گويند مي »صالحيت قضايي«توانايي و يا الزام قانوني مرجع رسيدگي كننده 

براي نمونه، مطابق . وقوع آن و يا شخصيت متهم، در مرجع خاصي بايد رسيدگي شود به موضوع اتهامي، محل
و با حضور  »علني«به طور  »ي عموميها هدادگا« قانون اساسي ايران، به اتهام هاي سياسي بايد در 168اصل 

   47.رسيدگي صورت گيرد »ت منصفهئهي«
  

اي را  خود، مقررات مشابه 20نيز در ماده ) 1381صالحي سال صا(ي عمومي و انقالب ها هقانون تشكيل دادگا
تهاي منصفه و در حضور ئبايد با حضور هي مطبوعاتي افراد مي -كند كه به اتهامهاي سياسي وضع كرده و مقرر مي

  48.رسيدگي كرد »دادگاه كيفري استان«سه قاضي 
  

و  16549ما به هر روي به موجب اصول اي نداشته، ا اين محاكم هيچ اشاره »علني بودن«هر چند اين ماده به لزوم 
   50.مطبوعاتي يك اصل مسلم حقوقي است – به ويژه در اتهامات سياسي »لني بودن دادگاهع«قانون اساسي،  168

  

                                                            
ي انقالب و مالقات با ها هها مطرح است، اساساً دسترسي به شعب دادگااني شهرستها هي سياسي در دادگاها هجداي از اين كه بسياري از پروند 46

براي نمونه در تهران، پس از ورود به ساختمان دادگاه انقالب كه زير نظر تدابير ويژه امنيتي و . مقامات قضايي اين محاكم كار دشواري است
اري دادگاه با شعبه مربوطه تماس گرفت و چنانچه آنها اجازه بدهند به وكال هاي بدني است، در ابتدا بايد از طريق كاركنان اد همراه با بازرسي

  .شود اي براي ورود به دادگاه و مطالعه پرونده داده مي برگه
  دادگستري  در محاكم  منصفه  تئو با حضور هي  است  يسياسي و مطبوعاتي علن  جرايم  به يرسيدگ«: كند مقرر مي قانون اساسي ايران 168ل اص 47

  .»كند يم  معين  اسالمي  موازين  بر اساس  سياسي را قانون  جرم  و تعريف  منصفه  تئهي  ، شرايط، اختيارات انتخاب  نحوه. گيرد مي  صورت
 يبرا...  دادگاه كيفري استان...  «: گويد چنين مي )1381اصالحي سال (ي عمومي و انقالب ها هقانون تشكيل دادگا 20بخشهايي از ماده  48

رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل (بوعاتي و سياسي باشد از سه نفر آنها قصاص عضو و جرائم مط يكه مجازات قانون يبه جرائم يرسيدگ
ت منصفه تشكيل خواهد ئدادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هي...  شود تشكيل مي) دادگاه تجديدنظر استان

  .»شد
شود و حضور افراد بالمانع است، مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني  محاكمات، علني انجام مي«: كند مقرر مي قانون اساسي ايران 165اصل  49

  .»نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد بودن آن منافي عفت عمومي يا
  .ها استآنيكي از  1378آيين دادرسي كيفري سال  188 در چند ماده قانوني ديگر نيز اشاره شده كه ماده ها هدن دادگابه لزوم علني برگزار ش 50
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اما هنوز مقامات قضايي جمهوري ) 1358(گذرد  صويب قانون اساسي كنوني ايران ميسال از ت 31بيشتر از 
مين حقوق و امتيازاتي كه أتعريف نشده، حاضر به پذيرش و ت »جرم سياسي«اسالمي به بهانه و دستاويز آن كه 

ايران،  1357سال از انقالب  32بعد از گذشت . گرفته است نيستند خود دولت ايران براي متهمين سياسي در نظر
ي اه هخطاب مي كنند و به پروند »ضد انقالب«جمهوري اسالمي، متهمين سياسي را چنان در ادبيات رسمي هم

ت ئ، نه هيها هدر اين دادگا. كنند رسيدگي مي »ي انقالبها هدادگا«يي ويژه موسوم به ها هقضايي آنها نيز در دادگا
تنها يك قاضي به پرونده رسيدگي . شود داده مي ها هاي وجود دارد و نه به طور معمول اجازه حضور رسان منصفه

عب دسترسي وكال به اين ش 51.يز از پيش مشخص استن ها هشعب تجديدنظر خواهي اين پروند يكند و حت مي
  .حاكم است ها هاي نيز بر اين دادگا آسان نيست و فضاي امنيتي ويژه

  
كه در  نيزيي ها هي سياسي، بلكه در ساير پروندها ههاي ابتدايي دهه هفتاد خورشيدي، نه فقط در پروندتا سال
عبدالفتاح «به تعبير . افع حق حضور و وكالت نداشتندشد، وكالي مد رسيدگي مي به آنها ي انقالبها هدادگا

وكيل باسابقه ايراني، تنها پس از روي كار آمدن دولت اصالحات در نيمه دوم دهه هفتاد بود كه اندك  »سلطاني
  52.اندك پاي وكالي دادگستري به دادگاه و دادسراهاي انقالب باز شد

  
 5متهمين سياسي بر اساس ماده  53يگر از قوانين داخلي ايرانبه هر روي، به رغم تصريح قانون اساسي و برخي د

و بدون حضور  »دادگاه انقالب«در دادگاهي خاص با عنوان  54ي عمومي و انقالبها هقانون تشكيل دادگا
تر نيز به آن اشاره كرديم، در  همانگونه كه پيش. شوند علني محاكمه ميتهاي منصفه و در اغلب موارد غيرئهي

نظير نام و مشخصات فردي و يا (هايي ساده و تشريفاتي ، به غير از طرح پرسشها هاي اين دادگا قيقهجلسات چند د

                                                            
اين دو شعبه دادگاه . كنند مطبوعاتي رسيدگي مي – ي سياسيها هبه پروند دادگاه تجديدنظر استان تهران، معموالً 54و  36براي نمونه دو شعبه  51

  . خود ساختمان دادگاه انقالب تهران مستقر هستندتجديدنظر در داخل 
، قابل دسترسي در 1388آذر  19، وكيل الرعايا، »عبدالفتاح سلطاني در نشيت گروه وكالي پارسيان چه گفت« 52

598.aspx-http://www.vakilroaya.com/post.  
  .يك مثال آن است )1381اصالحي سال (ي عمومي و انقالب ها هشكيل دادگاقانون ت 20ماده  53
مناطقي كه  ي انقالب، در مركز هر استان وها هبه تعداد مورد نياز دادگا«: كند مقرر ميي عمومي و انقالب ها هقانون تشكيل دادگا 5ماده  54

 يردد، و به جرائم ذيل رسيدگگ يت اداري حوزه قضايي تشكيل مدهد تحت نظارت و رياس س قوه قضاييه تشخيص ميئيضرورت تشكيل آن را ر
 :نمايد يم
  االرض يف كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد )1
  توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبري )2
  .سسات به منظور مقابله با نظامؤتخريب م توطئه عليه جمهوري اسالمي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور )3
 .جاسوسي به نفع اجانب) 4
 كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر )5
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ي اجتماعي ها هرئيس دادگاه، هيچ تالش خاصي به منظور كشف انگيز) بيان موارد اتهام و اخذ دفاع آخر از متهم
  .دهد ميمتهم و يا شنيدن شرح برخوردهاي صورت گرفته در دوران بازجويي انجام ن

  
اما . مطابق قانون، در ابتداي جلسه دادگاه، نماينده دادستان بايد كيفرخواست متهم را بخواند و از آن دفاع كند

شود كه دادگاه با  تر ديده ميدادگاه اعتراضي نداشته باشد، كم اگر وكيل متهم به عدم حضور وي در جلسه
مطبوعاتي، نماينده دادستان در اغلب موارد يكي از  – اسيي سيها هدر پروند. حضور نماينده دادستان تشكيل شود

كاركنان اطالعاتي دادسراي انقالب است كه در برخي از مواقع ممكن است كه نقشي نيز در جريان 
  .متهم داشته باشد »تحقيقات مقدماتي« هاي دوره بازجويي

  
. كلين خود دفاع كنند و هم به طور كتبيتوانند به طور شفاهي از مو به طور كلي، وكال در جلسه دادگاه، هم مي

را به وكالي پرونده  »دفاع شفاهي«طبوعاتي، قضات اجازه م – اي سياسي اما  در عمل و به ويژه در پرونده
رسد و مطابق قانون، قاضي  دگاه به امضاي متهم و وكيل او ميپس از اتمام دادگاه، صورتجلسه دا. دهند نمي

   55.هفته حكم خود را صادر كندپرونده موظف است در ظرف يك 
  

  حكم دادگاه و ابالغ آن 
  

اما عمالً كمتر ديده شده است كه  ،هر چند برابر قانون، قضات پرونده بايد در ظرف يك هفته، حكم صادر كنند
مطبوعاتي، تعليق در رسيدگي و يا  – ي سياسيها هدر پروند. كرده باشد دادگاهي در ظرف يك هفته حكم صادر

قانوني، اين سياست غير. كند نگاه داشتن افراد، به مثابه سياستي امنيتي در دست حاكميت عمل مي بالتكليف
شود، افراد را در برابر حاكميت، در  جداي از آن كه موجب فشار رواني بسيار سنگيني بر متهمين سياسي مي

  .ا سلب مي كندگيري را از آنه دهد كه قدرت عمل و تصميم وقعيتي انفعالي و تدافعي قرار ميم
  

ي، هم بايد به أبه اين معنا كه قضات به هنگام صدور ر. بايد مستدل و مستند باشد مي ها هبه هر روي، حكم دادگا
بپردازند كه حكم خود را بر پايه آن تنظيم  مباني استداللي خود اشاره كرده باشند و هم به مواد و اصول قانوني

                                                            
ي أر ءدادگاه پس از اعالم ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشا يقاض«: گويد مي ي عمومي و انقالبها هقانون تشكيل دادگا 17ماده   55
  .»باشد يم
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ي عمومي و انقالب، مقررات مشابهي را در ها هقانون تشكيل دادگا 9ماده  قانون اساسي و نيز 166اصل . اند كرده
   56.اند اين زمينه وضع كرده

  
ابالغ حكم دادگاه، مسئله كم اهميت و يا . بايد به طور رسمي به متهم و يا وكالي او ابالغ شود حكم دادگاه مي
اي  شود و از اعتبار ويژه شور تلقي ميجداي از اينكه حكم دادگاه در زمره اسناد رسمي ك. تشريفاتي نيست

برخوردار است، تاريخ ابالغ حكم نيز واجد اهميت خاصي است، چرا كه مهلت تجديدنظر خواهي از احكام، 
  .محدود است و زمان آغاز اين مهلت نيز تاريخ ابالغ حكم است

  
مقامات قضايي جمهوري . گيرد مطبوعاتي ابالغ احكام به طور معمول صورت نمي – ي سياسيها هدر پروند

اي از حكم دادگاه  دهند كه متهم و يا وكيل او نسخه اسالمي از بيم نشر احكام ضد حقوق بشري خود، اجازه نمي
ي انقالب تهران داشتم به غير از يك يا دو ها هيي كه اينجانب در دادگاها هدر پروند. را در اختيار داشته باشد

در ايران صدها محكوم سياسي وجود دارد . ي دادگاه را در اختيار داشته باشماي از آرا مورد هرگز نتوانستم نسخه
ي دادگاه بايد أاز سويي ديگر، ر. كه هيچ سندي از محكوميت خود و يا دوران زنداني شدن خود در دست ندارند

ه از اين حق و چگونگي استفاد ها هنظر خواهي از آراي دادگاخواهي باشد و امكان تجديد همواره قابل تجديدنظر
  .نيز در خود متن حكم قيد شده باشد

  

  نظر خواهي از احكامتجديد
  

 ي تجديدنظر نبايد مجازات در نظر گرفته شده در حكم اوليه راها همطابق يك اصل حقوقي شناخته شده، دادگا
ه از حكم صادره متهم با اين انگيز. اي تغيير دهند كه به زيان متهم تمام شود افزايش دهند و يا آن را به گونه
سفانه در أمت. كند در حكم ابتدايي را سنگين تلقي ميكند كه مجازات مقرر  درخواست تجديدنظر خواهي مي

به اين معنا . شود بسياري از مواقع، اين قاعده حقوقي شناخته شده در چهارچوب رژيم كيفري ايران رعايت نمي
نظر خواهي از حكم صادر شده، دارد كه با تجديدين احتمال وجود كه در برخي از جرايم خاص، همواره ا

  .مجازات پيشين افزايش يابد
  

رژيم كيفري ايران، خود را بر پايه موازين فقه شيعه تعريف كرده است و اصل چهارم قانون اساسي جمهوري 
با اين توصيف، . سالمي باشندگرفته از موازين فقه ا بايد بر كند كه تمامي قوانين كشور مي نيز تاكيد مي 57اسالمي

                                                            
ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده  احكام دادگاه«: گويد مي اساسي ايرانقانون  166اصل  56

و مستند به قانون يا شرع و  بايد مستدل بوده ها هقرارها و احكام دادگا«: كند مقرر ميي عمومي و انقالب ها هقانون تشكيل دادگا 9ماده . »است
  .»راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود ءتخلف از اين امر و انشا. بر مبناي آن حكم صادر شده است باشد كه ياصول
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چه دادگاه ابتدايي، حكمي صادر كند كه مطابق دستورات شرعي نباشد، اين امكان وجود دارد كه با چنان
براي نمونه، اگر دو زن . نظر مقرر شودخواهي از حكم پيشين، مجازات شديدتري در دادگاه تجديدتجديدنظر 

مطابق قانون به  58نبوده باشد »حد مساحقه«شمول د كه از نظر دادگاه اوليه ماي داشته باشن همجنسگرا، رابطه
اما اگر يكي از آن دو زن، از همين حكم تجديدنظر خواهي كند، . ضربه شالق محكوم خواهند شد 100از  تركم

  59.باشد »مساحقه«اين امكان وجود دارد كه از نظر دادگاه تجديدنظر، عمل آنها مصداق 
  

دهند و بدون احضار متهم و يا شنيدن سخنان وكيل  تشكيل جلسه نمي ي تجديدنظر،ها هدادگا در ايران معموالً
ها تر نيز به آن اشاره كرديم، تن ي سياسي، همان طور كه پيشها هدر پروند. كنند ي خود را صادر ميأوي، ر

راي نمونه در تهران، ب. كنند ي سياسي رسيدگي ميها هنظر هستند كه به پروندبرخي از شعب خاص دادگاه تجديد
ن در فضاي دادگاه تجديدنظر استا 54و يا  36مطبوعاتي، اغلب در شعب  – نظر متهمين سياسياحكام تجديد
  . شود اي رسيدگي مي امنيتي ويژه

  

  رييگ نتيجه
  

 1966هاي معروف از منشور ملل متحد تا كنوانسيون ،المللي زيادي را امضا كرده است دولت ايران معاهدات بين
قانون مدني ايران نيز، مفاد پيمان  9مطابق ماده . المللي كار ي سازمان بينها هنام ولهو يا مقا 60مجمع عمومي

  61.ندهستها را قبول كرده در حكم قانون داخلي المللي كه دولت ايران آن ي بينها هنام
  

از تعهدات خارجي دولت ايران كه بگذريم، خود مجموعه قوانين داخلي جمهوري اسالمي نيز به رغم تمامي 
هاي قابل ع واجد ظرفيتاي از مواق شود، در پاره هاي ذاتي كه در آنها مشاهده مي هاي و ناكارآمدي استيك

                                                                                                                                                                                 
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير « :كند مقرر مي )1358(قانون اساسي ايران  4اصل  57

اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين . ازين اسالمي باشداينها، بايد بر اساس مو
  .»امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است

نه زير يك ههر گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت بر«: گويد مي) 1370(قانون مجازات اسالمي  134ماده  58
در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده . شوند تر از صد تازيانه تعزير ميپوشش قرار گيرند به كم

  .»شود مي
حد «: كند ر ميمقر همين قانون 129ماده  .»س بازي زنان است با اندام تناسليمساحقه، همجن«: گويد مي قانون مجازات اسالمي 127ماده  59

  .  »مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است
  .فرهنگي سازمان ملل است و اجتماي ،سياسي و حقوق اقتصاديو  هاي حقوق مدنيمنظور كنوانسيون 60

حكم قانون  د درساير دول منعقد شده باش مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و«): 1307(قانون مدني ايران  9ماده   61
  .»است
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ظرفيتهايي كه به وكالي دادگستري و يا ديگر كنشگران اجتماعي داخل كشور اين توانايي را . اي هستند مالحظه
چالش بگيرند و يا خواستار رعايت موازين ي غيرقانوني مقامات قضايي جمهوري اسالمي را به ها هدهد تا روي مي

  .شوندبقانوني خودنوشته آنها 
  

شك يك خواست جمعي عدالت خواهانه  استاندارد سازي قوانين و يا تالش در جهت تطبيق با عرفهاي جهاني، بي
فعلي  اما در شرايط. خواستي كه همواره بايد ادامه داشته باشد و كادرهاي متخصص حقوقي پيگير آن شوند. است

چنان عامل اساسي سياسي مترقي، هم رسد كه نبود يك اراده و با توجه به موقعيت عيني جامعه ايران، به نظر مي
بر همين پايه، دشوار بتوان تصور كرد كه اصالح ساختار حقوقي كشور، . هاي كشور است بسياري از نابساماني

  .پذير باشد ه ايران امكانجز در پرتوي انجام اصالحاتي راديكال در سپهر سياسي جامع
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