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  جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN 

Affiliée à la Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme(FIDH) 
  

  1381يكم بهمن 
  

  احكام متناقض دادگستري جمهوري اسالمي 
  در باره وكالي دادگستري

  

 وكيل خانواده هاي قربانيان قتل ناصر زرافشاناست كه نزديك به شش ماه 
دوران محكوميت خود را به پنج سال حبس در ) قتل هاي زنجيره اي(هاي سياسي 

كه براي خنثي كردن ” نوارسازان“اما در پرونده معروف به . زندان اوين مي گذراند
 وكالي  رهاميمحسن و شيرين عباديمحاكمه مهاجمان به كوي دانشگاه تهران بر ضّد 

قربانيان آن فاجعه ساخته و پرداخته شد و به دستاويز آن، نخست به بازداشت آنان 
 ماه حبس تعليقي 15و سپس در جريان يك محاكمه غيرعلني به محكوميت ايشان به 

 دادگاه 10 سال محروميت از اشتغال به وكالت دادگستري انجاميد، شعبه 5و 
 را از اتهامهاي افترا و محسن رهامي و شيرين عباديتجديدنظر استان تهران نه تنها 

 آئين نامه اليحه قانوني استقالل 76نشر اكاذيب تبرئه كرد كه با استناد به ماّده 
كانون وكالي دادگستري، مراجع قضايي را فاقد صالحيت براي رسيدگي به تخلفات 

ل به حرفه وكالت انتظامي وكالي دادگستري و به مراتب اولي محروميت آنان از اشتغا
  .تلقّي نمود

افترا، عبارت است از اسناد صريح “درباره افترا مرجع تجديدنظر مي گويد كه 
سپس . ”جرم به ديگري به يكي از وسايل مذكور در قانون و عجز از اثبات صحت آن

چنانچه در اثر رسيدگي قضايي نسبت به جرم موضوع اسناد قرار “اضافه مي كند كه 
 اعالم برائت حاصل شد، آنگاه عجز از اثبات و صحت اسناد ثابت مي منع تعقيب يا

  .”شود و اسناد دهنده به جرم افترا قابل تعقيب است
ولي از آنجا كه هيچگونه تحقيق و تعقيبي درباره كساني كه در نوار اظهارات 

 به عنوان عوامل مؤثر در فاجعه كوي دانشگاه و حوادث نظير آن اميرفرشاد ابراهيمي
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به شمار رفته اند، صورت نگرفته و براي آنان قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر 
  .نشده، ركن ماّدي جرم افترا تحقق نيافته است

درباره اتهام شركت در نشر اكاذيب هم، دادگاه تجديدنظر به علّت فقد دليل 
  . را نقض مي كندمحسن رهامي و شيرين عباديحكم محكوميت 

 محمدعلي دادخواهدو تن ديگر از وكالي دادگستري، آقايان اما حكم محكوميت 
مذهبي را - كه وكالت عده اي از متهمان جريان معروف به ملّيعبدالفتاح سلطانيو 

عهده دار بوده اند و براثر شكايت رئيس دادگاه انقالب اسالمي به اتهام افترا به ترتيب 
  .تأييد مرجع تجديدنظر قرار گرفت ماه زندان محكوم شده بودند، مورد 4 ماه و 5به 

اين دو را به گناه اينكه در جريان مدافعاتشان گفته اند كه موكالنشان در دوران 
بازداشت و طّي بازجويي هايشان مورد آزار و بدرفتاري قرارگرفته اند، به محاكمه 

ن ، موكالّعبدالفتاح سلطانيطرفه اينكه در جريان محاكمه . فراخواندند و محكوم كردند
  .وي در محضر دادگاه حاضر شدند و مدافعات وكيل خود را تأييد كردند

 دادگاه تجديدنظر استان تهران از جرم افترا 10اما برخالف تعريفي كه شعبه 
ارائه داده، دادگاههاي بدوي و تجديدنظر وارد اين مقوله نشده اند كه بازجويان 

هام بدرفتاري با زندانيان مورد تعقيب  هرگز به اتسلطاني و دادخواهموكالّن آقايان 
قرار نگرفته اند تا در صورت صدور قرار منع تعقيب درباره آنان، كذب اظهارات 

  .زندانيان ثابت شود و جرم افترا مصداق داشته باشد
از سوي ديگر اصل بر عدم مسئوليت وكيل نسبت به گفته هاي موكّل است و 

  تحقّق، منتسب به وكيل نمود ؟؟چگونه مي توان جرم افترا را به فرض 
، دايره محمدعلي دادخواه و عبدالفتاح سلطانيولي با تأييد احكام محكوميت 

اجراي احكام به آنان اخطار كرده است كه خود را به زندان اوين معرفي كنند و قرار 
 امروز خود رابه مقامات زندان تحويل دهند و سلطاني و دادخواهبود كه آقايان 

 تا جلوي زندان اوين ايشان را انجمن مدافعان حقوق بشر همراهان آنان در همكاران و
 را روز گذشته پس از خروج از مجلس سالگرد محمدعلي دادخواهاما . بدرقه كنند

 هم امروز خود را به عبدالفتاح سلطانيدرگذشت مهندس بازرگان بازداشت كردند و 
  .زندان اوين معرفي كرد

 ضمن ابراز خشنودي از رفع اتهام از ر در ايرانجامعه دفاع از حقوق بش
، ناصر زرافشان و محكوم كردن احكام محكوميت محسن رهامي و شيرين عبادي
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 كه مخالف صريح اصول حقوقي و موازين عبدالفتاح سلطاني و محمدعلي دادخواه
 دسامبر 9حقوق بشر به ويژه اعالميه جهاني حمايت از مدافعان حقوق بشر مصوب 

 است، درخواست آزادي فوري و بي قيد شرط آنان و رفع هرگونه محدوديت ها 1998
  .و تضييقات فردي و حرفه اي از ايشان را دارد

ما يكبار ديگر به مقامات جمهوري اسالمي اخطار مي كنيم كه از سياست 
مزورانه و فريبكارانه اي كه در قبال اتحاديه اروپا و كميسارياي حقوق بشر سازمان 

نمي توان با ادامه سياست سركوب و .  متحد در پيش گرفته اند، دست بردارندملل
تفتيش عقايد و تعقيب و محكوميت روزنامه نگاران و وكالي دادگستري و فعاالّن 

به پاي ميز مذاكره با …سياسي و دانشجويان و صدور احكام اعدام و قطع عضو و 
اي غيردولتي مدافع حقوق بشر كارشناسان حقوق بشري اتحاديه اروپا و سازمانه

  .نشست
ما از هم اكنون اعالم مي كنيم كه از گزارشگران موضوعي كميسارياي حقوق 
بشر سازمان ملل، درباره بازداشت هاي خودسرانه، شكنجه و مجازات هاي بدني، 

، كه قرار است در جريان ماههاي آينده از ايران .…مدافعان حقوق بشر، حقوق زن 
محمدعلي ، ناصر زرافشانخواهيم خواست كه به ديدار و گفتگو با بازديد كنند، 

 و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي دست يازند تا گزارش عبدالفتاح سلطاني، دادخواه
  .هاي آنان بر وقايع و شواهد عيني متكّي و مستند باشند

  
  عبدالكريم الهيـــــجي

  رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق نايب رئيس 
 بشر


