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 درآمد

نهادهاى جامعه مدنى و قوه  ،پهلوى و در نبود آزادى عقیده و بیان دوره آمریت یط در  

" وضع شدند،  گذارى مرکب از نمایندگان واقىع مردم، هر چند ن قانو  ى "عرفى قانون  ساختار  وىل قوانی 

گذارى و هم در قوه قضائیه سهم و شیىع که در آن مالیان هم در قوه قانون -اساىس دولت سلطنت  

 نقش داشتند، حفظ شد. 

دولت سکوالر، چاره کار را در  در جهت تبدیل بهبه جاى اصالح قانون اساىس و ساختار نظام 

وطیت و افزایش قدرت شاه دیدند و به جاى کنار  گذاردن ارباب مذهب و مالیان از تعطیل مشر

یىک از عوارض دولت آمرانه هم محو تدریجى استقالل و  حکومت، با آنان به مماشات بر آمدند. 

 تضعیف مستمر قوه قضائیه به سود قوه مجریه است. 

ى که دشمن دولت به ظاهر  -اما حکومت مذهتى  ایدئولوژیک بر خاسته از انقالب نه تنها جانشی 

به عیان ىم گوید که قوه قضائیه در آن نه تنها مستقل نیست که در خدمت   ست و سکوالر گذشته ا 

   را مقدم بر رعایت قانون ىم داند.  نظام است و اجراى اوامر رهبى در ریشه کن کردن مخالفان نظام 

ى "چنگ " نینداختند که حکومت را از آن خود کردند. نظام حقوف  ما  آخوند ها تنها به دادگسب 

  ساس زیر و رو کردند. بر هر سه قوه مستوىل شدند. را از ا

 اینان خود را مقید به حفظ ظاهر هم نىم بینند. 

در پایان مقاله دو قطعنامه مجمع عموىم سازمان ملل ناظر بر قواعد بنیادى  به این دلیل است که

ى، را آورد  با  همخوانست نشان دهم که قوه قضائیه حکومت مالیان معجونى ا تا م اه ناظر بر دادگسب 

  "جمهورى اسالىم".  عنوان 

هانی که بدانها هانی داشت، زمینه اما این معجون یکباره و بر حسب اتفاق شکل نگرفت. زمینه 

 نگریم در آیینه تاری    خ قضاوت در ایران عرص جدید. ىم
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 در پایان دوران کهن 

 

ى  ایملغمه ، نظام حقوف  ایران در دوران استبداد  . در چنی 
یع و قواعد عرفى بود از احکام شر

ی هم عرصه رقابت و زورآزمازمینه  مالیان با حکام دولت  برای تحکیم نفوذ و قدرت نی ای دادگسب 

 خویش بود. 

( با مالیان بود و ، ماىل، دعاوی ملیک)  حل و فصل اختالفات مدنى ، در یک نگاه کیل 
ی

خانوادگ

حکام دولت  دست باال داشتند زیرا که حفظ نظم و ، و جنایتدرامور جزانی و در صورت وقوع جرم 

 برقراری امنیت در عهده آنان بود. 

زا  ى خان سپهساالر و با دستیاری مب  زا حسی  ی در دوران وزارت مب 
ى سازمان دادگسب  نخستی 

پایه گذاری شد و »قانون وزارت عدلیه اعظم و  ، لف رساله »یک کلمه« ؤ م ،یوسف خان مستشارالدوله 

وطیت( به  ۳۶) قمری ۱۲۸۸ماده در سال  ۱۱۹های ایران« در التخانه عد سال قبل از انقالب مشر

در مقدمه آن آوردند که »این ، تصویب رسید. اما در نبود نهاد قانونگذاری و برای ترضیه خاطر مالیان

 مجموعه مشتمل بر اصول قواعد است«. 

گاه اجرانی از دخالت در قضاوت بودند.  قانونمند کردن قضاوت و منع دست، ن قواعد یاز جمله ا

امور جزانی در صالحیت انحصاری محاکم عدلیه بود و در دعاوی مدنى اصحاب دعوا مختار بودند که 

ع.   ر صادر شد: یفرمان ز ، در اجرای این تصویب نامه دولت   به محکمه عدلیه بروند یا محرصى شر

است و قصاص مقرص از هر طبقه که  یس م که در یدار ک از حکام ممالک امر و مقرر ىمی»به هر 

الت و حکومت قبل از ثبوت و وضوح ینفس ا، ا متعرض منال و ناموسیخواه مباشر قتل نفوس ، باشد 

چ مجرىم به جز  یخ به بعد در حق هی    ن تار یاست و قصاص نباشد. از ایه ابدا مجاز و ماذون در سیقطع

تخت بفرستند  ی ه پایل به عدالتخانه عدلیرا با دال چ وجه نکنند بلکه گزارش جرم یگر به هیحبس حکم د 

  1« . تا پس از غوررىس کامل حکم مجازات از مصدر خالفت صادر شود 

 
 .یتآدم یدونو حکومت قانون )عصر سپهساالر(، اثر فر یترق یشهبه : اند یدنگاه کن یشترب یلتفص یبرا ۱
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  ۱۳۵۷تا انقالب  ۱۲۸۵از انقالب 

اضى که از ، ای از»علمای اعالم« انجامید آغازید و به تحصن عده  ۱۲۸۴به سال  در جنبش اعب 

ای بود در ان تشکیل عدلیه یمنظور مال  .عدالت خانه بود های تحصن کنندگان تأسیس جمله درخواست 

یع. از این رو  وطیت و هنگام بحث در بارۀ ، اختیار آنان برای اجرای احکام و حدود شر پس از اعالم مشر

وطیت هم به مخالفت و ضدیت علتى بانظام ، طرح متّمم قانون اساىس در مجلس مالیان طرفدار مشر

 قضانی ُعرفى برخاستند. 

ى اختالف نظر اساىس ب، ابتدای کار مجلساز  ت  ی ان در باره صالحیخواهان با مال  جبهه ترف  ی 

ى د عبدهللا بهبهانى خطاب به آنان چن یمجلس به عنوان مرجع قانونگذاری بود. س  ک خواهش ی گفت »ی 

. م یاند و ما هم بکند که در فالن دولت همچو کرده ی وقت شخصا عنوان نکنچی که ه  ستا نیدارم و آن ا

ى خورد. و حال آنکه ما قوانستند و به ما بر ىمیرا که عوام ملتفت نیز  خواهم م. نىم یم و قرآن دار ی دار ی 

اند از ن کاری که آنها کرده ید و معلوم شود که ایکن بشکاف ی ل، د یید و بگو ید. اسم ببى یم که اسم نبى ی بگو 

ى روی حکمت بوده و از قوان ع ماخذ کرده اند ی   2« .  شر

ى حق ىمیک ارائه طر یپراگمات  د  یس ات در آن یکند و آن به کار گرفی  یع است که حرصى د ی له شر

ى ه چنیهمو در باره عدل!  دارند نی طوال    :  گفتی 

ع ىم ی بات عدلی»تمام ترت ى ه کاری ندارد مگر اجرای قوان یشود و عدله راجع به اجرای حکم شر  و ی 

ع ع است. از ا هین شاه هم گفته بود که عدلیه. نارصالدی احکام شر و همه قوانیفراش باىسر شر ى بى  مربوط  ی 

 3« . گر ممکن نیست ین طور دی از اب  د و غب  ح علما قرار گ یست  مورد مالحظه و تنقیه بای به عدل

ى قی ام فرستاد که »یآخوند مال کاظم خراسانى هم به مجلس پ   است که فصول نظامنامه قانون  ی 

عیاسات با مواز یاند که در مواد راجعه به محاکمات و سفرموده ح یاساىس را طوری مرتب و تصح ه ی ن شر

 4« . منطبق باشند 

 
 42۱تا  4۱2چاپ اول، صص  یام،تهران، انتشارات پ یران،ا یتنهضت مشروط یدئولوژیا  یت،آدم یدونفر 2
 همانجا. 3
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گر چه کاری برای علما باف   ی ه دیس محاکم عدلی سأد محمد طباطبانی هم گفته بود که »با تیس

 5« . ماند ىم

اض دیگر به مجلس  اختالف علما با جبهه ترف  خواهان باال گرفت و  سید عبدهللا بهبهانى به اعب 

محکمه  ، غب  ازمحاکم وزارت عدلیهبه علما پیام داد که »، رئیس مجلس، آمد. احتشام السلطنهنىم 

ایط قضا هم باید در عدلیه انجام وظیفه کرده و حقوق   دیگری نباید باشد و مجتهدان جامع الشر

ند    6« . بگب 

کار متّمم قانون اساىس به انجام رسید. در ،  خواهان نبود ترف   در مجلیس که تناسب قوا به سود 

ى ن ین و فقهای متدی پنج تن از »مجتهد، ست  در هر دوره مجلسیصدر آن اصل دّوم را آوردند که با  که  ی 

ى مخالف  ، ات زمان هم باشند«یمطلع از مقتض در مجلس حضور داشته باشند تا مانع از تصویب قوانی 

سۀ اسالم« شوند.  
ّ
 »قواعد مقد

قوه قضائیه و حکمّیه که  قوای مملکت« در تعریف قوه قضائیه نوشتند : »»در فصل مربوط به 

عیات و به محاکم عدلیه در   عیه درشر ى حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شر عبارتست از تمب 

یع و عرفى را به رسمیت  (. ۲۷اصل)  عرفیات  ى دوباره دو عدلّیه شر در فصل »اقتدارات محاکمات« نب 

دیوان عدالت عظىم ومح اکم عدلیه مرجع رسىم تظلمات عموىم هستند و قضاوت درامور »شناختند : 

ایط است عیه با عدول مجتهدین جامع الشر  (. ۷۱اصل )  «شر

داختند و از سوی دیگر در اصل واضعان متّمم قانون اساىس از یکسو به تع عیه« نبر ریف »امور شر

که ناظر بر فصل  ،  « منازعات راجعه به حقوق سیاّسیه مربوط به محاکم عدلیه است» آوردند که  ۷۲

ى تع » ۷۳( است. در اصل ۲۵تا  ۸اصول )  حقوق ملت ه منوط به حکم قانون« شد. اما ی  محاکم عرفیی 

ى شخص مدیع عموم با تصویب حاکم »گفتند که  ۸۳برای رضایت خاطرعلمای اعالم در اصل  تعیی 

ع درعهدۀ پادشاه است  «. شر

 
 همانجا. 4
 همانجا. 5
 .همانجا 6
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دادستان( مشخص است. اما در سلسله مراتب  )  گاه مدیع عمومیجا، ه عرفى ی در ساختار عدل 

ع را منصوب  ، د استیروحانیت که اصل بر تعدد مراجع تقل معلوم نیست که چه مرجىع حاکم شر

 کند. ىم

یه)  ا ینب  در مجلس دوم حسن پ 
ّ
الدوله( وزیر عدل خواستار اجرای ، حه قانونى یبا ارائه سه ال ، مشب 

ى سیون قوانیب کمیماده به تصو  ۳۱۱ه در یالت عدلییسر آنها شد. قانون اصول تشکیآزما ه ی  عدلی 

ى قانون موقت  اصول محاکمات حقوف  در یمجلس رس ب ی ون تصو یسیماده در آن کم ۸۱۲د. همچنی 

هر دو قانون را تائید کردند. اما ، دو مجتهد حارصى در مجلس، نی  خو ت  حیزا ب  د حسن مدرس و م ی . سشد 

ى ب »قوان ی تصو  ى ون قوان ی سیماده در کم ۵۶۶« در نی  موقت  محاکمات جزا ی  به ، ه در شور دومی عدلی 

 د. ی لحاظ انقضای دوره قانونگذاری مجلس به انجام نرس

ی و فیاما با توجه به ن ه و یر عدلیای با حضور وز ژه یون و یسیمقرر شد که کم، ت امر یور از دادگسب 

  أت یه»ب ی را به انجام برساند و پس از تصو نی شور دوم قانون اصول محاکمات جزا، د حسن مدرسیس

 صورت  نی ب نهایموقتا به اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شورای میل« تصو  له وزرا یجل

 7رد. یپذ

ى ه این قوانیدر ته ی فرانسه سمت دادستانى داشت و به عنوان ی   آدولف پرنى که در دادگسب 

در خدمت  ۱۳۰۵تا سال  او نقش اساىس داشت. ، ران در آمده بود یمستشار به استخدام دولت ا

ی ا ،  د یب مجلس شورای میل رسیبه تصو  ۱۳۰۴ماه ی یران بود و قانون مجازات عموىم که در ددادگسب 

 ازجمله کارهای اوست. 

،  نی در تهران شش محکمه بدوی حقوف  و جزا، هیالت عدلی یسر قانون اصول تشکیدر اجرای آزما

ى تم»وانعاىل یناف و دیدو محکمه است  ل شدند. یران« تشک یه ای  دولت علب 

 
 ت.یدون آدمیاثر فر ی،د به : مجلس اول و بحران آزادیشتر نگاه کنیبل یتفص یبرا ۷
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ژه در مجلس پنجم هنگام طرح  یدن وی به و ی عیل اکبى داور که در بر کش، سلطنت رضا شاهبا آغاز 

انر و به مدت شش یدولت پ أتیهدر سه ، دی داشتیه نقش کل یماده واحده انقراض سلطنت قاجار 

 سال عهده دار وزارت عدلیه شد. 

الدول ۱۳۰۵در بهمن  او  یه را منحل کرد و کمیسیونى را به ریاست مشب 
ّ
ى عدل ه برای اصالح قوانی 

الدوله و محسن صدر محاکىم از قضات تحص ل کرده تأسیس کرد و ی عدلیه برگزید. داور باکمک مشب 

د یبرای آنکه مورد طعن و لعن مال  یه آورد. به مرور تصو  آنان برخى از ، ان قرار نگب 
ّ
ب یرا هم به عدل

ى اصالخ اصول محاکمات حقوف  و جزا  ى همچن، نی قوانی  در سه  ، ب قانون مدنى ی ه و تصو یبزرگ ته کار ی 

ی حوزۀ صالحیت و یبه انجام رس، ماده۱۳۳۵جلد حاوی  دخالت علما  دند. در تشکیالت جدید دادگسب 

 در امور قضانی روز به روز محدودتر شد. 

هم ، اما افزایش روزافزون قدرت و سلطه شاه بر روی دولت و مجلس و استقرار دولت آمرانه 

د ی اىس و در صدر آنها آزادی مطبوعات را به بار آورد و هم تحدیهای اجتمایع و سی دزوال تدریجى آزا

ی یاستقالل قضات در دستور کار قرار گرفت. ز  مرجع رسىم تظلمات عموىم « بود و از »را که دادگسب 

 د. یکشکه اقتدار دولت آمرانه را به چالش ىم،  ت از ماموران دولتی جمله شکا

به  ۱۳۱۰مرداد  ۲۶که در ،  متمم قانون اساىس شاغ کردند  ۸۲تفسب  اصل چاره کار را در قانون 

ى عدلیه مجلس رس  د.  ی تصویب کمیسیون قوانی 

 یا هیچ حاکم محکمه عدلیه را نىم »قانون اساىس  ۸۱به موجب اصل  
ً
توان از شغل خود موقتا

 بدون محاکمه وثبوت تقصب  تغیب  داد 
ً
هم  ۸۲«. در اصل استعفاء نمایدمگر این که خودش ، دائما

 شود مگر به رضای خود او«. ه ممکن نىم یت حاکم محکمه عدلیل مامور ی تبد»ح شده بود که ی    ترص 

متمم  ۸۲مقصود از اصل ن گونه محدود کردند که: »ین تفسب  بدیوىل استقالل قضات را با ا 

ای خود او ازشغل قضانی به توان بدون رضقانون اساىس آن است که هیچ حاکم محکمۀ عدلیه را نىم

شغل اداری و یا به صاحب منصتى »پارکه« ]دادشا[ منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضات 

 « . بارعایت رتبۀ آنان مخالف با اصل مذکور نیست
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ى علیه امنّیت و استقالل کشورهم چند ماه قبل از تفس  به ، ۸۲ اصل ب  قانون مجازات ُمقدمی 

ات ب  قانون اساىس مقرر شده بود که »در موارد تقص ۷۹بود.در اصل  تصویب همان مجلس رسیده

ى منصف أتیهاىس و مطبوعات یس ن قانون به جرمهای  یب ای  در محاکم حارصى خواهند بود«. اما با تصو ی 

ایک«ی    اىس و از جمله »ترو یس  ت و استقالل کشور را دادند. ی ه امنیعنوان اقدام عل،  ج مرام اشب 

ی دوران رضا شاه برگذار شد یای که به استناد امحاکمه ترین معروف  محاکمه  ، ن قانون در دادگسب 

در دادگاه  ۱۳۱۷آبان  ۱۱د و محاکمه روز یآغاز  ۱۳۱۶بهشت یها از ارد»پنجاه و سه نفر« بود. بازداشت 

وع شد.   جنانی تهران شر

ى در ب  ییوک، کپزش، استاد دانشگاه،  متهمانی  ،  ر مدرسهیمعلم و مد، کارمند دولت،  ل دادگسب 

دو ، دادگاهرأی  شدند. شانجام به موجبده ىم ی ش از ده دانشجو و دانش آموز دی کارگر صنعت  و ب

ئه و پس از  سال   ۱۰تا  ۳ه متهمان به حبس مجرد از ی ماه زندان آزاد شدند و بق ۱۸دانش آموز تبى

 محکوم شدند. 

ی د حوزه اقتدار ی است تحدیدر ادامه س  فر ارتش در سال یب قانون دادرىس و کیبا تصو ، دادگسب 

 به جرائم ارتکانى نظامیرس، ۱۳۱۸
ی

ب قانون  ی با تصو ، ی نظاىم ارجاع شد. ده سال بعد هادادگاه ان به یدگ

 به جرائم مذکور در قانون مجازات مقدم یرس، ی نظاىمهادادگاه ت ی راجع به صالح
ی

ى دگ ت و ی ه امنی علی 

 ی نظاىم قرار گرفت. هادادگاه ت ی ح استقالل کشور در صال 

،  قانون اختیارات نخست وزیر  ۷در دوران نخست وزیری دکب  محمد مصدق و در اجرای بند 

ى راجع به اصالح قوان یی  الیحۀ قانونى حذف محاکم اختصاض به تصویب رسید. تصویب  ،  دادگسب 

ییال  گر از آثار ینهاد جامعه مدنى هم یىک د به عنوان یک ، حه قانونى استقالل کانون وکالی دادگسب 

 ر بود.  یارات نخست وز یقانون اخت

ب نامه مورخ  یبه موجب تصو ، در نبود مجلس قانونگذاری، ۱۳۳۲مرداد  ۲۸اّما پس از کودتای  

تا مجوزی باشد برای محاکمه  ،  قانونى تلق  کردند ب  ر سابق را غیاقدام نخست وز ، ۱۳۳۲ور یشهر  ۵

 ی نظاىم. هادادگاهاىس در یها متهم ساو و صد مصدق و وزرای دولت 
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و محاکمه  نی بازجو ، یب  دستگ، بی ساواک( تعق)  ل سازمان اطالعات و امنّیت کشور یبا تشک 

( از بدو تا ختمیامن)  متهمان سیاىس گرفت. در ی نظاىم انجام ىمهادادگاهدادشاها و ، توسط ساواک ، ت 

 نظاىم حق دفاع از متهم را داشتند.  تنها وکالی، ی نظاىمهادادگاه

به مرور قانون اساىس به بوته فراموىسر افتاد ، اجرای اوامر ملوکانه«»با رجعت دولت آمرانه برای  

ی هم د  دادهای ماموران دولت نبود. یمرجع رسىم تظلمات عموىم « از ب»گر یو دادگسب 

جان و حقوق وآزادیهای  ، انی ت قضین وادی پر مخاطره برای امنیدر ا، ست و پنج سالییط ب 

ی رخصت دخالت داشت و نه وک، اساىس مردم ی حق دفاع.  ینه دادگسب   ل دادگسب 

 دادگستری به دوران انقالب و پس از انقالب

 دوران گذار

وطیت اضى سالهای ، پس از گذشت بیش از هفتاد سال از انقالب مشر  -۵۷در جریان جنبش اعب 

ی و ، ۱۳۵۶ نویسندگان وگروههای ، دانشجویان، قضات که دانشگاهیان نه تنها وکالی دادگسب 

کت کننده درآن جنبش خواستار آزادی زندائیان سیاىس و احیای استقالل قوه قضائیه و ، روشنفکری شر

ی وانحالل مراجع قضانی اختصاض شدند. هادادگاه اعادۀ صالحیت عام   ی دادگسب 

ى جنبش دانشجونی و افزایش شمار تظاهرات که به مداخلۀ پلیس   با ، ۱۳۵۶دراواخرسال اوج گرفی 

ی روز افزون دانشجویان ىم   به برخى از این موارد را ، انجامید و دستگب 
ی

دولت تصمیم گرفت که رسیدگ

ی ارجاع کند. این محاکمه هادادگاه به  یهادادگاهها در ی دادگسب  ی هادادگاه و در اغلب موارد ، ی دادگسب 

ی با پلیس را وکالی ىم ار ز به صورت علتى برگ، انی جن شدند و دفاع از متهمان به اخالل نظم و درگب 

ی  به عهده داشتند. ، داوطلبانه، دادگسب 

یف اماىم ى  ، ۵۷ور یمه نخست شهر یدر ن، در دولت شر و در نر گفتگوهانی که یط چند جلسه بی 

ی با نمایندگان جمعیت دفاع از آزادی و  جمعیت حقوقدانان ایران و کانون  ، حقوق بشر  وزیر دادگسب 

ی و با حضور دادستان ارتش صورت گرفت ی و دادستان ارتش پذیرفتند که  ، وکالی دادگسب  وزیردادگسب 
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ی بتوانند در  ی نظاىم عهده دار دفاع ازمتهمان سیاىس شوند. از آن هادادگاه از آن پس وکالی دادگسب 

ی به ل داد یپای وک، سال ۲۵زمان و پس از   ی نظاىم باز شد.  هادادگاه گسب 

وزی انقالب و استقرار دولت موقت اما پنج ماه بعد و  ها خبى از روزنامه ، چند روز پس از پب 

 محاکمۀ انقالنى و اعدام نى درنگ چهارتن از امرای ارتش دادند. محل محاکمه واجرای حکم  
ى نخستی 

ر انقالبیون پس از بازگشت آ
ّ
رفه این که نخست اعدام درهمان مدرسۀ مق

َ
یت هللا خمیتى به ایران بود. ط

های خارخى و از جمله روزنامه فرانسوی  های متعدد به ویژه با روزنامهدر مصاحبه ، وزیر دولت موقت

  8کرد. ها اظهار نى اطالیع ىم »لوموند« ازاین محاکمه 

ع که از سوی آیت هللا خمیتى منصوب  یبد نسان »دادگاه انقالب اسالىم« به ریاست یک حاکم شر

ر دادگاه، پایه گذاری شد ، شد ىم
ّ
ى دادرىس حاکم براین دادگاه معلوم ، نى آن که مق ع و آئی  هوّیت حاکم شر

 و مشخص باشد. 

 و حرص  ادگری دادند. بیدهای جدید ىم اعدام  خبى از ، های آن زمان هرچند روز روزنامه 
ّ
ها نى حد

« چشم و گوش هواداران انقالب را بسته بود. همگان درنر  ایط و اوضاع و احوال »انقالنى
بودند وىل شر

ى بودند و نه اجرای عدالت. گروههای انقالنى  ، از اسالىم گرفته تا مارکسیست و کمونیست، انتقام گرفی 

 ب بودند. ی انقال هادادگاه یک شه خواستار قاطعّیت هرچه بیشب  

ت« به شمار ىمها، دادگاهاّما این 
ّ
اضدولت  درکنار »دولت موق های مکّرر رئیس آمدند. با اعب 

ى نامۀ ، دولت ى »آئی   ۲۷و دادشاهای انقالب« را در تاری    خ  ها دادگاه شورای انقالب ناگزیر شد که نخستی 

 9تصویب کند.  ۱۳۵۸خرداد 

ى نامه: یکم به موجب ماده   ستور رهبى انقالب اسالىم ایران در مرکز هر استان یک به د »این آئی 

ها، دادگاه «. از جمله موارد صالحیت این شوددادشای انقالب اسالىم و به تعداد الزم دادگاه تشکیل ىم

 به جرائىم بود 
ی

وزی انقالب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ » رسیدگ که قبل از پب 

 
 . ۱3۵۷اسفند ۱۰به نقل از روزنامه اطالعات،  ۸
 . ۱3۵۸مرداد 2۰، مورخ ۱۰۰39شماره  ی،روزنامه رسم 9
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 انقالب اسالىم ایران روی داده و یا ىم
ّ
وزی انقالب بر ضد «.  دهدبیگانگان صورت گرفته و یا پس از پب 

ى نامه در یدرنر ا   ، ۱۳۵۸ ب  ت ۱۳ن آئی 
ی

شورای انقالب »الیحۀ قانونى تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگ

 انقالب« را تصویب کرد. به 
ّ
   10جرایم ضد

ى »قضات  ست  توسط وزیر ی قضات دادگاه انقالب با، این الیحه ۲براساس ماده  ی از بی 
دادگسب 

ه 
ّ
شاغل یا بازنشسته یا حقوق دانان دیگر که به موازین اسالم آگاه باشند« انتخاب شوند. اّما نه این ماد

که به موجب آن   ۱۱به مورد اجرا گذاشته شدند و ازجمله ماده حه قانونى هرگز ی و نه دیگر مواد این ال 

ى جاری کشور« صادر شود  ى وکیل   ۱۲یا ماده ؛ حکم دادگاه باید »براساس قوانی  که به متهم حق تعیی 

این الیحه ۱۶شمرد. ماده که احکام حبس ابد و اعدام را قابل فرجامخوایه ىم  ۱۴یا ماده ؛ داد مدافع ىم

هرموقع که هیأت دولت هرگز رعایت نشد. مطابق این ماده »، ه خواهد آمد چنان ک، قانونى هم

 به جرایم ضد انقالب را الزم تشخیص ندهد هادادگاهجمهوری اسالىم کار 
ی

به ، ی فوق العاده رسیدگ

 «. موجب تصویب نامه آنها را منحل خواهد کرد

ع که خود را   یها، دادگاهعیل رغم این مصوبات ام شر
ّ
انقالب همچنان مشغول کار بودند و حک

به هیچ قانون  ، کردند دانستند و احکامشان را بر اساس فتاوی وی و دیگر فقها صادر ىممنصوب امام ىم 

ى دادرىس حاکم برو قاعده  بند نبودند. در نتیجه خود را مسئول و یمحاکمۀ عادالنه« پا» ای و از جمله آئی 

ی و به طور کیل دولت موقت هم نىم  پاسخگو در قبال دانستند. عزل ونصب آنان توسط  وزیر دادگسب 

 نى آن که دولت در آن نقیسر داشته باشد. ، گرفتآیت هللا خمیتى صورت ىم 

 قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

  در پیش نویس قانون اساىس که پس از تصویب شورای انقالب به مجلس بررىس نهانی قانون

گان( فرستاده شد )  اساىس جمهوری اسالىم قوه قضائیه مستقل است و رئیس ، معروف به مجلس خبى

 لوازم و مقتضیات این استقالل را فراهم آورد ، جمهور موظف است که با همکاری با شورایعاىل قضانی 

ى . شورایعاىل قضانی که »(۱۲۶اصل)   استخدام و نصب و عزل قضات و تغیب  محل ماموریت و تعیی 

مرکب است ازسه تن از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان کشور  ، « را برعهده دارد مشاغل و ترفیع آنان
 

 . ۱3۵۸ر یت 2۵مورخ  ۱۰۰۱۸شماره  ی،روزنامه رسم ۱۰
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شش تن ازقضات با حداقل ده سال سابقه خدمت قضانی که نحوۀ  ، به انتخاب قضات آن دیوان

ى ىم شورای عاىل دادستان کل کشور و رئیس دیوان کشور که ریاست ، کند انتخاب آنان را قانون تعیی 

 (۱۳۸اصل) . شوند قضانی راهم به عهده دارد. اعضای شورا برای مدت پنج سال انتخاب ىم 

شنوشت این پیش نویس از همان روز افتتاح مجلس بررىس معلوم بود. آیت هللا خمیتى در پیاىم 

یا  ای از پیش نویس قانون اساىس و اگر ماده »از آنان خواست که ، خطاب به نمایندگان آن مجلس

ها و جنجال روزنامه  الزم است با رصاحت اعالم دارند و از ، پیشنهادهای وارده را مخالف با اسالم دیدند 

 11«. نویسندگان غرب زده نهراسند

ساختار طرح پیشنهادی را درهم کوفتند و قانون اساىس دیگری  ، حواریون او هم در مجلس

قوه  اعمال»ساختند و پرداختند که شالوده آن بر اصل والیت فقیه استوار است. در این قانون اساىس 

ی است که باید طبق موازین اسالىم تشکیل شود و به حل و فصل هادادگاهقضائیه به وسیله  ی دادگسب 

دازددعاوی و حفظ حقوق عمو  ش و اجرای عدالت و اقامه حدود الیه ببر  (. ۶۱اصل ) «ىم و گسب 

ی قرار دادند. ترکیب شورای عاىل ، بدین ترتیب »اقامه حدود الیه« را هم جزو وظایف دادگسب 

دادستان کل کشور و سه تن قاضى مجتهد و ، مرکب بود از رئیس دیوان کشور  قضانی هم تغیب  کرد و

رئیس دیوان کشور و دادستان کل را هم که بایست   (. ۱۵۸اصل ) شدند ب ىم عادل که توسط قضات انتخا

با مشورت قضات دیوانعاىل  »رهبى جمهوری اسالىم ، «مجتهد عادل و آگاه به امور قضانی باشند»

ى ىم کشور صفات و »ترصی    ح کردند که:  ۱۶۳از همه مهم تر این که در اصل (. ۱۶۲اصل ) کرد « تعیی 

ى ىم ایط قاضى طبق موازین فقیه به وسیله قانون معی ّ  «. شودشر

یان تشکیل ىم
ّ
یت آن مجلس را مال ای در امر که هیچگونه شناخت و تجربه ،  دادند از آنجا که اکبر

دل و مستند به مواد  ها اه دادگاحکام آوردند که » ۱۶۶ازیک سو در اصل ، قضاوت نداشتند 
ّ
باید مست

اصل بعدی ترصی    ح   در ، ازسوی دیگر ، «. اما قانون و اصوىل باشد که براساس آن حکم صادر شده است 

ونه بیابد و اگر نیابد با استناد کردند که »
ّ
ى مد قاضى موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانی 

 
 یاداره کل امور فرهنگ  یران،ا یاسالم یجمهور یقانون اساس یینها یصورت مشروح مذاکرات مجلس بررس ۱۱

 . ۶و ۵، صص ۱3۶4تهران، جلد اول، چاپ اول،  ی،اسالم یمجلس شورا یو روابط عموم
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های نسان فتاوی فقها و رسالهی«. بده را صادر نمایدبه منابع معتبى اسالىم یا فتاوی معتبى حکم قضی

 علمیه در حکم قانون تلق  شدند. 

قانون اساىس شدند. تغیب   تجدید نظر در  حواریون وی ناگزیر از ، پس ازفوت آیت هللا خمیتى 

 های مسئولیت زیرا با حذف شورای عاىل قضانی »، اساىس درفصل مربوط به قوه قضائیه صورت گرفت 

 و اداری و اجرانی 
ی« قوه قضائیه درکلیه امور قضانی « به رئیس قوه قضائیه واگذار گردید. به »مقام رهبى

ى این حق داده شد که  ر را برای مدت » نب    ۵یک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضانی و مدیر و مدبّ

ى کند ی« به اسال  (. ۱۵۷اصل ) ن سمت تعیی 

به نوبۀ خود رئیس   او یک مجتهد منصوب رهبى است.  بدین ترتیب مسئولیت قوه قضائیه با 

ى   ،مجتهد عادل و آگاه به امور قضانی باشند«» دیوان عاىل کشور و دادستان کل کشور را که باید  تعیی 

به  »کند. استقالل مقام قضاوت را هم به کیل محو کردند و به رئیس قوه قضائیه اختیار دادند که ىم

مشورت با رئیس دیوان عاىل کشور و دادستان کل که هردو منصوب   « و پس از اقتضای مصلحت جامعه

 (. ۱۶۴اصل ) سمت قاضى را تغیب  دهد یا محل خدمت او را عوض کند ، وی هستند 

 اسالمی کردن دادگستری 

را  آیت هللا خمیتى سید محمد بهشت  ، ۱۳۵۸پرىس آذرماه تصویب قانون اساىِس در همه پس از 

که همانند بهشت  عضو شورای ، م موسوی اردبییل را ی عاىل کشور و عبدالکر به سمت رئیس دیوان 

ت پنج سال به سمت دادستان کل کشور ، حزب جمهوری اسالىم« بود » انقالب و از مؤسسان 
ّ
به مد

رئیس دیوانعاىل کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل  منصوب کرد. هرچند بر طبق قانون اساىس»

عیات در ، « ند وآگاه به امورقضانی باش  مدارس بود و دیگری پیشنماز مسجد.   از این دو یىک معلم شر

های قضانی نه تحصیالت حقوف  داشتند و نه  ن سمت یتى به باالتر یت هللا خم ی دو منصوب آ 

نى اعتنا به ، «. خمیتى در انتصاب آن دو آگاه به امور قضانی شده باشند»آن راه  تجربه قضاوت که از 

 با قضات دیوان عاىل کشور هم مشورت نکرده بود. ، ىسنص رصی    ح قانون اسا
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ی ی را ، با انتصاب بهشت  و موسوی اردبییل در رأس دادگسب  برنامه اسالىم کردن دادگسب 

ایط قاضى طبق موازین فقیه به قانون اساىس » ۱۶۳م که بر طبق اصل ی دند. گفتیغاز آ صفات وشر

ى ىم  قضاوت اختصاص به مجتهدان دارد و بدین دستاویز پای ىع یعت شی«. در شر شود وسیله قانون معی 

ی باز کردند. صدها تن از  کار برکنار شدند و به آنان که مورد تصفیه قرار   قضات از  مالیان را به دادگسب 

ای بود که چند ساىل مقدمات زبان عرنى و فقه را نگرفتند عنوان »مشاور« دادند. رئیس دادگاه طلبه 

قاضى ، گرداند که دادگاه و محاکمه را ىم -در واقع مرنى و شپرست وی -او آموخته بود وىل مشاور 

ی بود و دستکم دارنده لیسانس حقوق و  . سال  دادگسب   ها تجربه در مشاغل گوناگون قضانی

یان از 
ّ
نه ، و شعب دیوان عاىل کشور تکیه زده بودند  ها دادگاهکرىس ریاست   ده که بر یراه رس مال

ى دادرىس و  نه با سازمان و ، ۀ قضانی داشتند الت حقوف  وتجربی تحص ی و آئی 
   تشکیالت دادگسب 

ی
چگونىک

مراجع باالتر آشنا بودند و نه آگاه از مقررات و قواعد عرفى حاکم بر   در  ها دادگاهشکایت از احکام 

 ران. یمناسبات و روابط اجتمایع مردم ا

با هم  گناه را جرم و ، ت اسالىمم قانون مجازا ین بود که در تنظین »جهل مرکب« ایج ایاز نتا 

ر  حیثیت  یا ماىل بزند و یا این که  ، جانى  مخلوط و مغلوط کردند. جرم عمیل است که به دیگری رصى

و به موجب قانون هم قابل مجازات باشد. اما گناه ارتکاب  ، های دیگری را سلب کند حقوق و آزادی

ری متوجه غب  ، عمل حرام است ى دو انسان بالغ و ، کند. باده گساری  بدون این که رصى روابط جنیس بی 

ر برای دیگران نیستند  من رصى
ّ
در حقوق جزای تدوین ، عاقل و مختار و رفتارهانی ازاین دست که متض

 و احراز ارتکاب جرم استجرم محسوب نىم ، قرن اخب   شده دو 
ی

امر )  شوند. وظیفه قاضى هم رسیدگ

قواعد خاّص خود را دارند: چگونه بایست   م قانون و مراجع قضانی ه، ماهوی(. از سوی دیگر 

توان شکایت  از حکم دادگاه به چه مراجىع ىم ، شود ار ىمز محاکمه چگونه برگ، دادخواست را تنظیم کرد 

ى دادرىس   امور شکیل(. )  نها ی برد وجزا  آئی 

 هیچگونه آگایه و تخصیص برای تشخ
ّ
ارد.  ص امور شکیل از امور ماهوی ندیاّما طلبه و مال

 قرن بیستم قانون جزانی  یهای فقیه هزار سال پیش را شمشق قرار دادند و برای جامعه اکتاب 
رانى
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ی جمهوری اسالىم به موقع  ، ب مجلس شورای اسالىم گذراندند ی اسالىم نوشتند و از تصو  تا در دادگسب 

 اجراء گذارند. 

ى نتیجه چن  ى تشکیالن  خرانى و هرج و مرج و   جز اغتشاش و نی هایکار  غلط ی  فساد نبود. قوانی 

ی را چند بار تغیب  دادند. با حذف مراحل دادرىس
حکم دادگاه را قطىع تلق  کردند و الزم االجرا. ، دادگسب 

ی هادادگاه  علتى در ب  ساعت محاکمه غ دو -ىکیصدها و هزاران زن و مرد پس از چند دقیقه و حد اکبر 

حکوم شدند. خرانى و نى عدالت  چنان فزونى یافت که حت ّ  های دراز مبه اعدام و یا به حبس ، انقالب

اف کرد. خواستند چاره کنند وىل بدتر از گذشته کردند.   »حاکم« هم به آن اعب 

به  و دادشاها را درهم ادغام کردند و  ها دادگاه وىل ، را قابل تجدید نظر خواندند  ها دادگاهاحکام  

 ازجامعه)  قاضى ، اقتباس از فقه
ی

ع( را همه کاره. او هم به نمایندگ مدیع العموم( درخواست  )  حاکم شر

بازپرس( مأمور تحقیق از متهم و جمع )  هم به عنوان قاضى تحقیق ؛ کرد تعقیب و مجازات متهم را ىم

کسوت    از ، که بنا به اصل باید نى طرف باشد ،  آوری دالیل جرم بود و هم به عنوان قاضى و رئیس دادگاه

 !  شد عهده دار محاکمه و صدور حکم ىم  آمد و دستان و بازپرس به در ىمدا

ى ، ۱۳۸۱بهمن  ۹هرج و مرج بیش از دو ده ه به درازا کشید تا آن که در  نامه  با گ ذراندن یک »آئی 

رر کردند که »، اصالخ«
ّ
، درحوزۀ قضانی دادگاه کیفری و دادشا را چون گذشته از یکدیگر تفکیک و مق

به رئیس  ۱۳۷۳ی عم  وىم و انقالب مصّوب هادادگاه دادستان که در اجرای قانون تشکیل اختیارات 

 به دادستان محّول ىم، حوزه قضانی تفویض شده بود 
ً
 (. ۱۰ماده )  «گرددمجددا

با تجدید نظر در قانون اساىس و انتصاب یک مجتهد به عنوان رئیس قوه قضائیه  ، افزون بر این

های قوه قضائیه در کلیه امور قضانی و اداری و مسئولیت و تفویض »، ىمارطرف رهبى جمهوری اسال 

یان بر ، « به ویاجرانی 
ّ
محاکم را هم بدین گونه حل کردند که رئیس قوه   مشکل تصدی انحصاری مال

 دهد. اجازه قضاوت ىم، شوند قضائیه به قضان  که استخدام ىم

یبه موازات اسالىم کردن سازمان و تشکیالت  یعت ، دادگسب  ى ایران را هم با اصول شر قوانی 

جز آنکه  ، تغیب  زیادی نکرد ، سازگار کردند. قانون مدنى که قسمت اعظم آن برگرفته از فقه شیعه بود 
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سال قمری کاهش یافت. با لغو قانون حمایت  ۱۵سال قمری و پش به ۹بلوغ دخب  در آن به  سنّ 

وع. سال طالق دوباره حق انحصاری مرد شد و تعدد زوجات هم مجاز و ، خانواده ها بعد به برکت مشر

رأی  ه و سال افزایش یافت و وقوع طالق هم به دادگا۱۳سن ازدواج دخب  به ، مبارزۀ نر گب  و مستمر زنان

 قاضى موکول شد.  

ى دادرىس کیفری و مدنى را  ى آئی  از ، ای که اشارت رفتبه گونه ، اما قانون مجازات عموىم و قوانی 

قطع اعضای ، مصلوب کردن، همچون سنگسار ،  انسانى ب  انه و غیهای وحشاساس تغیب  دادند. مجازات 

 . و لواط را وارد قانون مجازات کردند زنا ، شالق زدن و جرایىم نظب  محاربه و افساد فى االرض،  بدن

 ی اختصاصیهادادگاه

 الف( دادگاه انقالب 

اعمال قوه قضائیه به وسیله  »قانون اساىس جمهوری اسالىم ترصی    ح شده که  ۶۱در اصل 

ی است هادادگاه ی نه تنها در این اصل و اصول ی دادگسب  و ۱۵۶«. اصل صالحیت عام محاکم دادگسب 

 به  یک مرجع اختصاض برای رسیتنها  ۱۷۲بلکه در اصل ، اساىس مورد تأکید قرارگرفتهقانون  ۱۵۹
ی

دگ

ادآور یی را دوباره هادادگاه ی هادادگاه ت عام یاصل صالح، تى شده و در ورای آنیش ب یجرائم خاص پ

 به جرایم مربوط به وظایف خاص نظاىم یا انتظاىم اعضای ارتششده اند: »
ی

،  مریژاندار ، برای رسیدگ

وىل به جرایم ، گردد شهربانى و سپاه پاسداران انقالب اسالىم محاکم نظاىم مطابق قانون تشکیل ىم

 ىم 
ی

ی مرتکب شوند درمحاکم عموىم رسیدگ «.  شودعموىم آنان یا جرایىم که درمقام ضابط دادگسب 

ول مربوط به  بخیسر از قوه قضائیه کشور و مشمول اصی نظاىم »هادادگاه هم آمده که  ۱۷۲ذیل اصل 

 «. این قوه هستند 

مرجع اختصاض ، ی عموىمهادادگاه خواستند که به موازات اگرتدوین کنندگان قانون اساىس ىم

بایست  اصل یا اصوىل از ، گری به عنوان دادگاه انقالب در ساختار قوه قضائیه جانی داشته باشد ید

ى دادند وترصی    ح ىمقانون اساىس را به دادگاه انقالب اختصاص ىم همچون  ، کردند که این دادگاه نب 

 رود. »بخیسر از قوه قضائیه« به شمار ىم ، ی نظاىمهادادگاه
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ی براساس آن نسان مسلم است که با تصویب قانون اساىس و یبد ،  سازماندیه دادگسب 

اند. در الیحه افته و خود به خود منحل شده یب حکم »سالبه به انتفاء موضوع « را ی انقال هادادگاه

قانونى مصّوب شورای انقالب از این دادگاه به عنوان »دادگاه فوق العاده« یاد شده بود. دادگاه 

م محاکم عموىم و استثناء نیاز به نّص قانونى دارد. قنی العاده استثنا فوق
ّ
انون   است بر اصل صالحیت عا

ى و مقررات سابق را که با آن قانون مغایرت دارند  کند. در لغو و نسخ ضمتى ىم، اساىس جدید همه قوانی 

ى نامه  به پیشنهاد دولت و تصویب مقررات  » ی انقالب هم آمده بود که این دادگاه ها هادادگاه آئی 

ی کارهای ناتمام آن  شوند و در این صورت داد کسب اجازه از امام منحل ىم   انقالب اسالىم پس از  گسب 

 12. «را ادامه خواهد داد ها دادگاه

 داللت بر موقت  بودن دادگاه انقالب دارد و به رصاحت گفته  
ی

ت همىک
ّ
اند که پس  مفاد این مقررا

ی درچارچوب قانون اساىس جدید  ی  ک»، از تشکیل دادگسب  ارهای ناتمام« دادگاه انقالب به دادگسب 

 شود. محول ىم 

ست. زیرا که اختیارات رهبى در اصل یاستظهار به دستور یا اجازه رهبى انقالب هم چاره ساز ن 

قانون اساىس ترصی    ح شده و اجازه تأسیس یا ادامه کار محاکم اختصاض هرگز جزو اختیارات رهبى  ۱۱۰

 پس از بازنگری قانون اساىس نبوده است.  چه پیش و چه، جمهوری اسالىم

ورت عمیل داشت زیرا که اهرم رعب و وحشت و ابزار شکوب   اما ادامۀ کار دادگاه انقالب رصى

ب و دور زدن قانون اساىس دیدند و مزورانه در اردیبهشت 
ّ
دوران ، ۱۳۶۲واعدام بود. چارۀ کار را در تقل

ى س قانون حدود صالحیت »ای را با عنوانده واحده ما ، است شکوب و اعدامیوحشت و اوج گرفی 

 ی انقالب« از مجلس گذراندند. هادادگاهدادشاها و 

ی جمهوری اسالىم   یهادادگاه دادشاها و »به موجب این ماده واحده   انقالب بخیسر از دادگسب 

یشونداست و زیر نظر شورای عاىل قضانی اداره ىم از جمله دوایر ، «. گونی که سازمان اداری دادگسب 

ی« نیستند. این موضوع چه ارتبایط به اصل »، آنها  کارپردازی و جز ،  کارگزیتى ،  بودجه بخیسر از دادگسب 

 
 .۱3۵۸خرداد 2۷انقالب، مصوب  ینامه دادگاهها ینآئ 3ماده  ۱2
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یهادادگاهصالحیت عام » مگر ؟ دارد ، « که در اصول متعدد قانون اساىس ترصی    ح شده ،ی دادگسب 

 ب  قانون اساىس را دور زد و بر خالف مرصحات قانون اساىس به یک دادگاه غ ، شود با قانون عادیىم

وع   ؟ ت داد یقانونى مشر

ى محرّمات  وع ساخی  ات که در مشر یع( تخصص دارند )  اما حرصى بدین گونه به خیال ، کاله شر

تصویب »قانون   با  ۱۳۷۳ی انقالب صبغه قانونى دادند. آن تقلب بارز را در سال هادادگاه خود به 

عموىم و انقالب« علتى تر کردند. عنوان این قانون خود داللت بر اختصاض بودن   یهادادگاه تشکیل 

 ست. یی عموىم نهادادگاه نکه دادگاه انقالب جزو یعتى ای، دادگاه انقالب دارد 

 به جرایم سیاىس »، قانون اساىس ۱۶۸بر طبق اصل ، افزون براین
ی

با حضور هیأت رسیدگ

ی صورت ىم منصفه در  دگمحاکم دادگسب  توازی دادگاه انقالب با   «. با تصویب قانون جدید و ب 

ا یجرایم علیه امنیت داخیل وخارخى و محاربه تمام جرایم سیاىس را به عنوان »، ی عموىمهادادگاه

ی و توطئه علیه   ى به مقام بنیانگذار جمهوری اسالىم و مقام معظم رهبى افساد فى االرض و توهی 

 ی انقالب قرار دادند. هادادگاه انحصاری ..« در صالحیت جمهوری اسالىم.. 

ی جمهوری اسالىم همان نقش و موقعیت و ماموریت  را هادادگاه نسان یبد ی انقالب در دادگسب 

. در اهادادگاهیافتند که  ى  همه وکالی؛ علتى اند ب  ها غهم محاکمه ها دادگاهن یی نظاىم در نظام پیشی 

ی مجاز به وکالت ن ى آئ؛ ستند یدادگسب  چگونه قرابت  با دادرىس  ی  دادرىس خاص خود را دارند که هی 

 عادالنه ندارد. 

( همان آئ)  نکه بنا به دستور رهبى ی طرفه ا ى حکم حکومت  کنند. رؤسای ت نىم ی دادرىس را هم رعای 

اند که در اجرای اعالم کرده  های مطبوعان  یس( در مصاحبه یم رئیجانى و ابراهیصادق الر )  هیقوه قضائ

،  به استثنای احکام اعدام، ی انقالب در باره مفسدان اقتصادیهادادگاه ت ی احکام محکوم، اوامر رهبى 

 ! د نظر ی  قابل تجدب  اند و غقطىع

 ب( دادگاه ویژۀ روحانیت 



19 

 

تدوین   این دادگاه اختصاض از همان سنخ دادگاه انقالب است با این تفاوت که این دادگاه هنگام

ورت ىم ، و تصویب قانون اساىس وجود خارخى نداشت. در ذهنّیت حاکمان تواند هر ممنوع و حراىم رصى

پس چه باک که امری که در قانون اساىس ! های فقه آمدهکتاب   جواز آن هم در  را مجاز و مباح سازد و 

 !  توسط رهبى جمهوری اسالىم مجاز به شمار آید  ممنوع شده از روی ناگزیری

آنان دین و دولت را در هم ادغام کردند و معجون جمهوری اسالىم را به خورد مردم دادند. پس از 

 دولت دیتى نوبت به دین دولت  رسید که متولیان خاص خود را ىم
ّ
را به عنوان »دادستان نی طلبید. مل

حانیون و مراجع تقلید مخالف »والیت امر و وامامت امت« بیعت ویژه روحانیت« برگزیدند تا از رو 

د و در غب  این صورت آنان را »خلع لباس« کند. بدینسان دادگاه ویژه روحانیت پاگرفت تا در نظاىم   بگب 

یان حقوق ویژه دارند 
ّ
ن دادگاه اختصاض آنان هم به یا، که اصل بر تبعیض حقوف  است و در آن مال

دازد و اجازه ندهد که بر حاکم، پاسداری از سیادت و شوری حاکمان است اجرای رسالتش که ت  یببر

 د. یآنان خلیل وارد آ

ى نامه محمدی ری  ۱۳۶۹ای نداشت. در سال این دادگاه رهبى ساخته در ابتدا هیچ قانون و آئی 

ى نامه ، ر اطالعات بعدییدادستان ویژه روحانیت و وز ، شهری ی فرستاد.  ای تهیه کرد و به دفب  آئی  رهبى

ى   رهبى خطاب به ری شهری چنی 
ل به قانون شد و رئیس دفب 

ّ
ى نامه مبد ظرف چند روز عنوان آئی 

ى دادرىس آنها هادادگاهقانون تشکیل دادشاها و »نوشت:  ، ی ویژه روحانیت و حدود صالحیت و آئی 

ی قرارگرفت و معظم له در ذیل قانون مقرر فرمود ند که با موارد مرقوم  مورد موافقت مقام معظم رهبى

 13«. شودی ویژه روحانیت موافقت ىم هادادگاهبرای دادشاها و 

ى نامه یا قانون هرگز به تصویب مجلس شورای اسالىم نرسید. این دادگاه که  به »اّما این آئی 

ی از نفوذ افراد منحرف و تبه کار در حوزه حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر  ، های علمیهمنظور پیش گب 

ی« قرار دارد و همواست که  رساندن روحانیون متخلف  « تشکیل شده زیر نظارت »مقام معظم رهبى

فان« را ىم
ّ
ى نامه(.  ۱۳و۱مواد )  دهد. دستور تعقیب »متخل  آئی 

 
 . ۱3۶9مرداد   ۱۵مورخ  ۱32۸۵شماره  یبه نقل از روزنامه رسم ۱3
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 وکالت دادگستری 

ط تحقق دادرىس ی( دادگاه مستقل و حق دفاع دو پRule of law ( مدار حقوق لت در دو  ش شر

نده ی ند. اصل بر برائت است و در دعوای جزانی اثبات وقوع جرم بر عهده نمایآعادالنه به شمار ىم

ى ت موازنه قوا بی مدیع العموم( است. از نظر رعا، دادستان)  دولت امر دفاع هم ،  دو طرف دعوا ی 

با قانون تخصص و تبحر نی ست  به کیس محول شود که همچون دادستان در حوزه حقوق و آشنایبا

ست  یل مدافع( بایوک)  متصدی دفاع، نده دولت استینکه چون دادستان نمایگر ایداشته باشد. د

 مستقل از دولت باشد.  

ن نهاد مهم یای اد و سنگ بنی ب رسیبه تصو  ۱۳۳۱حه قانونى استقالل کانون وکال در یگفتیم که ال 

ی مؤسسه ا» ن قانون یا ۱جامعه مدنى نهاده شد. به موجب ماده  ست مستقل و یکانون وکالی دادگسب 

 شود«.  ل ىمیت حقوف  که در مقر هر دادگاه استان تشکیدارای شخص

 دادشای انتظاىم و دادگاه انتظاىم وکال. ، رهیمد أتیههای کانون وکال عبارتند از : ارگان

است کانون را دارد و یسمت ر  أتیهرئیس »ره عهده دار اداره امور کانون است و یمد أتیه 

ف کانون برشمرده شده و از یوظا ۶(. در ماده ۲ماده )  ه مراجع رسىم است«ی نده قانونى کانون در کلینما

یاداره امور راجع ، جمله : دادن پروانه وکالت   به  ی رس، نظارت بر اعمال وکال ، به وکالت دادگسب 
ی

دگ

 له دادشا و دادگاه انتظاىم وکال. یب انتظاىم وکال به وسی تخلفات و تعق

ی انتخاب ىم  ۲ره کانون برای مدت یمد أتیه  (. در مواد ۳ماده )  شود سال توسط وکالی دادگسب 

ى ح شده که اعضای آنها از بی     تشر ل و سازمان دادشا و دادگاه انتظاىم وکال یهم تشک ۱۴و  ۱۳  وکالی ی 

ی   شوند«. مخقى انتخاب ىمرأی  سال به ۲ره کانون برای مدت یمد أتیهاز طرف »دادگسب 

ی در استانکانون     ۳۰ب ی فارس و خراسان قر ، جانیآذربا، مرکز( )  های تهرانهای وکالی دادگسب 

ی بودند. یسال عهده دار کل  ر یک بار ز یره هر دو سال یهای مدأت یهه امور مربوط به وکالت دادگسب 

ی، های نظارت بر انتخاباتأت یهنظر  ی انتخاب  رأی  با ، مرکب از وکالی دادگسب  وکالی دادگسب 
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  ن انتخابات در ین و صادقانه تر یانتخابات کانون وکال آزاد تر ، توان که در آن دورانشدند. به جرأت ىم ىم

 ران بود. یکشور ا

ی ز   تى و اعوان و انصار او از ید. خمیتابکانون وکالی مستقل را بر نىم،  انیر سلطه مال یاما دادگسب 

ى نخست  و از تهدیکارزاری تبل، دن به قدرتی ماههای رسی 
ّ
ا را در باره حقوقدانان  یغان  ممل د و ناشى

وع برنامه اسالىم کردن دی»غربزده« آغاز  ی و استقرار پنج ده بودند. پس از شر مجتهد«  » ادگسب 

  ۱۳۵۹بهشت یرو در اردنیا ه کانون وکال هم در دستور کارشان قرار گرفت. از ی تصف، عاىل قضانی یدرشورا

عاىل قضانی  ی د محمد بهشت  که در عمل بر شورای س، د انتخابات کانون وکالی مرکز بود یکه زمان تجد

 ق انتخابات کانون شد. یره کانون وکال خواستار تعو یمد أتیهای خطاب به یط نامه ، کرد ریاست ىم 

های اسالىم« ادارات و انجمن »ادی حکومت در یا، افشاگری«» در آن دوران غوغا ساالری و  

ا و تهدیکارزارهای تبل، سازمانهای دولت  و دانشگاهها  ، شانید بر ضد آزاد اندیغان  مملو از دروغ و افب 

دند. از جمله »انجمن اسالىم وکالی یدی جامعه مدنى تدارک ىمگر نهادهایهای مستقل و دروزنامه 

ی« هم در روزنامه ه کانون وکال از ی خواستار تصف، های وابسته به حکومتبون یگر تر یها و ددادگسب 

 شدند. م سابق و ضد انقالب« ىم ی»عنارص وابسته به رژ 

ی آن دسته از وکالی ب  دستگب و ی فراهم آمد و تعقنی نسان مقدمات هجوم و حمله نهایبد 

ی که جزو مخالفان حکومت به شمار ىم ى از نخست، آمدند دادگسب  د. سپس یآغاز  ۱۳۶۰های سال  ماه ی 

ز از جالی وطن یای از آنان ناگز ره کانون وکال به زندان افتادند. عده یمد  أتیهرئیس و تعدادی از اعضای 

ی و از جمله چند وک یش از ده وکی شدند و ب  ۱۷اعدام شدند. هر چند بر طبق ماده ، نی ل بهایل دادگسب 

ا ممنوع نمود مگر به موجب یتوان از شغل وکالت معلق یل را نىم یچ وکیقانون استقالل کانون وکال »ه

النى پروانه وکالت یخ محمد محمدی گیاما دادگاه انقالب به تصدی ش، حکم قطىع دادگاه انتظاىم وکال «

ی را به عنیدهها وک  ! ضد انقالب« باطل کرد »وان ل دادگسب 

ی را بد،  شورای عاىل قضانی   ادی خود را که یىک از ای کرد و ب  ن گونه تسخیکانون وکالی دادگسب 

قانون نحوه اصالح  » ۱۳۷۰به شپرست  کانون گمارد. در مهر ماه ، فقط دو سال سابقه وکالت داشت
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ی« را گذراندند. به موجب ماده  کانونهای وکالی بازسای کانونهای وکال  أتیه»ن قانون یا ۱دادگسب 

ی و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه«  مرکب از شش نفر از وکالی دادگسب 

ى م قبل و معاون یوزرای رژ » ۶تشکیل شدند. در ماده  ندگان مجلس شورای میل و سنا و سفرا ینما،  آنها ی 

ى همچن، «۱۳۴۲نداران بعد از خرداد و استا ت مؤثر به نفع  یفعال» افرادی که بر ضد جمهوری اسالىم ی 

ان  یهانی که مرامنامه آن مبتتى بر نقى ادا سازمان یفرقه ضاله » قانونى کرده اند« و اعضای ب  گروههای غ

ی« محکوم»در زمره کسانى هستند که به ، الیه باشد«  شوند. ىم  انفصال دائم از وکالت دادگسب 

، ره کانون وکال را یمد أتیهانتخابات ، کسو ین همه احکام غالظ و شداد بسنده نکردند. از یاما به ا 

صورت ، دو درجه کردند. مقرر شد که در هر دوره انتخابات، همچون انتخابات مجلس شورای اسالىم

اری از  یدهه گذشته اساىم بسد دادگاه انتظاىم قضات برسد. یط دو ییست  به تأی داوطلبان بانی نها

ست داوطلبان توسط  یاز ل، اىسیان سیره کانون به جرم دفاع از زندانیمد  أتی هت در ی داهای عضو ی کاند

 دادگاه انتظاىم قضات حذف شد.  

ان پروانه یقوه قضائیه هم مجاز شد که به متقاض، ک ماده واحدهیگر با گذراندن یاز سوی د 

ى دادشاها و یاز اعضای پنسان صدها تن یبد ! وکالت بدهد  ،  ی انقالب در چهار دهه گذشته هادادگاهشی 

ی پیبه خ  ! وستند ی ل وکالی دادگسب 

ی در پروندهیاما روز به روز حوزه دخالت و وکالت وک  ( در یامن)  اىسیهای سل دادگسب  ت 

 شدند و به ب  اىس دستگیل به جرم دفاع از متهمان سیی انقالب محدودتر شد و دهها تن وکهادادگاه

 افتند.  یت یهای دراز مدت محکومحبس 

 اصول بنیادی سازمان ملل متّحد درباره استقالل قضاوت

وری ىم، جى ین بررىس تار یی از اب  جه گیش از نتیپ م که قواعد کیل حقوف  جهان شمول در یدانرصى

 م. یاد آور شو یباره قضاوت را 
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ضمن ، ۱۹۸۵دسامبى  ۱۳نوامبى و  ۲۹خ مور ، مجمع عموىم سازمان ملل در دو قطعنامه پیانر 

ى الملیل حقوق مدنى و سیاىس ، استناد به منشور ملل متّحد  ،  اعالمیه جهانى حقوق بشر و میثاق بی 

ام به حقوق و آزاد شناسانی برابری حقوف  همه افراد در ؛ های اساىس در جهانیدربرقراری عدالت و احب 

و با مالحظه عدم رعایت این ؛ افراد از دادرىس عادالنه  اصل برائت و حق برخورداری همه، مقابل قانون

 روزمّره بسیاری از جامعه 
ی

ذ تصمیم درباره ؛ های انسانى اصول در زندگ
ّ
و تذکار این نکته اساىس که اتخا

به عهده قاضى به عنوان آخرین مرجع دادرىس ، تکالیف و اموال شهروندان، آزادی ها ، حقوق، جان

 ،  است

راهنمای زیر از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که در راستای   با تصویب اصول 

 تحقق استقالل قضاوت این اصول را مورد رعایت قرار دهند : 

ى شود و state)  استقالل قضات بایست  توسط دولت -۱    ( تضمی 
ّ

در قانون اساىس یا قانون میل

ام بگذارند. ترصی    ح گردد. تماىم نهادهای کشور اعم از دولت  و جز   آن بایست  به استقالل قضات احب 

 ىم  -۲ 
ی

 آنان بایست  از هرگونه محدودّیت قضات بر طبق قانون به دعاوی رسیدگ
ی

،  کنند. رسیدگ

مستقیم و از سوی هرکس و به ، های ناروا تهدید و دخالت ، فشار ، تحریک، اعمال نفوذ  مستقیم یا غب 

 مصون باشد.  ، هر دلیل

ى در قضات صالحیت ان -۳   به همه دعاوی را دارند و تشخیص این موضوع نب 
ی

حصاری رسیدگ

 چارچوب قانون به عهده خود آنانست. 

تواند مانع اجرای تصمیمات قضانی بشود. تشخیص اعاده دادرىس هم با قوه هیچ مقاىم نىم -۴ 

ى شده از سویقضائیه است. وىل مقامات صالحیتدار به حکم قانون ىم قضات را   توانند مجازات تعیی 

 مورد عفو یا تخفیف قرار دهند. 

ى دادرىس قانونى محاکمه شود. تحدید  هادادگاههر کس حق دارد که در  -۵  ی عادی و بر طبق آئی 

یت  ی اختصاض که در آنها اصول دادرىس قانونى هادادگاهی عادی از طریق تشکیل هادادگاه صالح 

 مجاز نیست. ، رعایت نمیشوند 
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قضات نه تنها حق که وظیفه دارند که حق دفاع و انجام یک دادرىس عادالنه را برای هر دو  -۶ 

ى نمایند.   طرف دعوا تأمی 

ی بگذارند تا قضات قادر به  -۷  همه دولتها وظیفه دارند که منابع ماىل کافى در اختیار دادگسب 

 انجام مأموریت خویش باشند. 

ده و گردهمانی برخوردارند. وىل در اعمال یعق، آزادی بیانقضات همچون دیگر شهروندان از  -۸ 

لت حرفه ای ى جانبداری و استقالل قضاوت را مراعات کنند. ، این حقوق بایست  مبى  غب 

ی مقام قضا انتخاب میشوند  -۹ 
ّ
، عالوه بر تحصیالت حقوف  کافى ، اشخاض که برای تصد

قابل نفوذ باشند. انتخاب قضات افتمند و غب  ، جنیس ، باید به دور از هرگونه تبعیض نژادی بایست  شر

 عقیدن  و سیاىس و اجتمایع صورت پذیرد. ، مذهتى 

ان حقوق، استقالل و امنّیت حرفه ای، دوران خدمت قضات - ۱۰  ى ایط کار ، مب  و حقوق  سنّ ، شر

 آنان به موجب قانون مقرر میشود. 
ی

 بازنشستىک

 تغیب  ناپذیرند. ، قضات پس از انتصاب یا انتخاب شدن به مقامشان -۱۱ 
ی

 تا سّن بازنشستىک

ده هم درباره رعایت اشار حرفه  
ّ
ای از سوی قضات و ابعاد مصونّیت  در این دو قطعنامه چند ما

 اند. ای آنان پیش بیتى شده حرفه 

 ی ونتیجه گیری  جمع بند

ی اسالىم جایگزین نظام قضانی عرفى و نیمه  
در این بررىس نشان دادیم که چگونه دادگسب 

ى شد   ،  مستقل پیشی 
ّ

 سال بر مناسبات و روابط اجتمایع جامعه ایران حاکم بود.  ۵۰که یط

ی کنونى ایران نیست. معضل دیگر آن قوا  ى اّما عدم استقالل قوه قضائیه تنها مشکل دادگسب  نی 

ى  قانون مجازات اسالىم است که در گشاده دست  ، ملهم از فقه هزار سال پیش است. در صدر این قوانی 

تى شده  یش ب ی های بدنى پز مجازات اعدام اگر در جهان نى نظب  نباشد کم نظب  است. مجازات یدر تجو 
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ى عهد نامه ب ۱ف مادهی بنا به تعر ، ن قانونیدر ا ق بارز شکنجه به شمار ی از مصاد،  الملیل منع شکنجهی 

« قابل تعقی صالح»ند و در چارچوب اصل یآىم  ب و مجازات هستند. ی ت جهانى

ی جمهوری اسالىم همچون قوه قانونگذاری زیر ، در ساختار قانون اساىس کنونى ، اما دادگسب 

تى اصول جهان شمول حقوق بشر یک حکومت دی که در رأس ،  ک فرد به عنوان وىل فقیه استیسلطه 

 کشد. را به چالش ىم

ى نظارت و تضم ض و برابری حقوف  شهروندان در ی عدم تبع، های اساىسیت حقوق و آزاد ی  رعای 

حق برخورداری از دادرىس عادالنه که در صدر دو قطعنامه سازمان ملل در باره استقالل ، مقابل قانون

ا، قضاوت بدانها اشارت رفته   ( هستند.  law of Rule)  مدار حقوق ادی دولت یط بنیجزو شر

ی ا، یط چهار دهه گذشته در ، ن سازمانیمجمع عموىم سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر

ران  یاز حکومت ا، رانیت نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ای ضمن محکوم، انهیهای سالقطعنامه 

ى کردن قوان ان دهد و به سازگار  یه پای ن رو یاند که به اخواسته   و در صدر آنها قانون اساىس جمهوری  ی 

 ازد. ین جهان شمول حقوق بشر دست یاسالىم با مواز 

ى ه شانه به چالش با جامعه ب ب  خ، غ که مسئوالن و در صدر آنان رهبى جمهوری اسالىمی    در   ی 

 دهند. ن جهان شمول حقوق بشر ادامه ىم یالملیل و مواز 


