
اينترنتی جنبش سوسياليستینشريه   
 نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com     /    socialistha@ois-iran.com 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 
 

 بيانيه جبهه ملی ايران درباره حکم سنگين عليه نسرين ستوده

 خانم نسرين ستوده را آزاد کنيد
دانان و  احکام سنگين حبس و شالق برای خانم نسرين ستوده بر گرده حقوق

.دکن خواهان اين مرز و بوم سخت سنگينی می آزادی  
 

 وکالی دادگستری و چگونه دستگاه قضايی با صدور احکامی اين چنين سنگين عليه
مهری با  کند؟ اين بی مدافعان حقوق متهمان در دادگاهها، رأفت اسالمی را فراموش می

وکالء وحقوقدانانی که به معنای واقعی بال ديگر فرشته عدالتند چرا؟ در هيچيک از 
کشورهای دموکراتيک جهان، وکيل مدافع را به خاطر دفاع از متهم، حال هر جرمی که 

بلکه از او به عنوان مشاور، راهنمای دادگاه . افکنند داشته باشد، به زندان نمیخواهد  می
الزم است . اين رويه غير دموکراتيک بايد منسوخ شود. کنند در کشف حقيقت استفاده می

.به دليل اهميت شغل وکالت دادگستری در اين مورد قدری توضيح داده شود  
. مقام شخص يا گروهی در انجام کاريست و قائموکيل در لغت به معنای نماينده، جانشين 

نخستين بنيانگذاران . شد در دوران صفويه، باالترين مقام دولتی و اداری، وکيل ناميده می
حرفه وکالت و دفاع از حقوق مردم در برابر دادگاهها در يونان و رم باستان پديد آمدند، 

انونی ساخت واجازه داد که امپراتور رم، حرفه وکالت را ق" کالديوس" به طوريکه 
اين رويه ادامه پيدا . وکالء در برابر امر وکالت از موکلين خود حق الوکاله دريافت کنند

کرد و در دوره شارلمان، امپراتور اروپا در قرن نهم ميالدی نيز به قوت خود پايدار 
که ديوان ماند، تا اينکه در فرانسه در دوره لويی چهاردهم، يعنی قرن هيجدهم ميالدی 

های مهم دستگاه قضايی  کشور فرانسه تشکيل شد، حرفه وکالت به عنوان يکی از بخش
.فرانسه به حساب آمد  

 بهمن ٢۵در ايران، با تشکيل عدليه جديد، حرفه وکالت نيز پديد آمد، و قانون وکالت در 
سپس ابتدا به کوشش شادروان دکتر دمحم .  به تصويب مجلس شورای ملی رسيد١٣١۵

، ١٣٣٣صدق و پس از او کميسيون مشترک مجلسين شورای ملی و سنا، در پنجم اسفند م
.اليحه استقالل کانون وکالی دادگستری را به تصويب رساند  

حتی در دوره ديکتاتوری رضا شاهی و بعد دوره پهلوی دوم، کانون وکالء از استقالل 
ای از زندانی کردن وکيل به خاطر دفاع از متهمی ديد نشده  خود برخوردار بود، و سابقه

حتی در دادگاه نظامی دکتر مصدق، سرهنگ جليل بزرگمهر به دفاع از وی . است
اما متاسفانه پس از پيروزی انقالب اسالمی، . دپرداخت و حاکميت وقت متعرض او نش

ه ويژه در دوره ب.دستگاه قضايی، وکالء را به خودی و غير خودی تقسيم کرد
نژاد، وکالی دولتی با امتحان پذيرفته شده و پروانه وکالت  جمهوری اقای احمدی رياست



الی دادگستری به و نيز يک سازمان وکالتی موازی با کانون وک. جداگانه به آنها داده شد
که به موازات کانون وکالء به وکالت » وکالء و مشاورين قوه قضايه«وجود آمد به نام 

های امنيتی، تعداد بيست وکيل انتخاب شدند که  اکنون نيز در پرونده. در دادگاهها مشغولند
زادی اين رويه در هيچ کشور آ.متهمين امنيتی بايد وکيل خود را از ميان آنان انتخاب کنند

.وجود ندارد  
های دموکراسی،  چون پايه. آنچه واقع شده است، برخالف اصول دموکراسی در دنياست
، و  ، کانون وکالء های جمعی يعنی آزادی بيان، قلم، مذهب، ايدئولوژی، مطبوعات، رسانه

بنابراين .  دفاع از متهمين و حقوق بشر، مجلس نمايندگان، احزاب و اجتماعات است
ن هر يک از عناصر فوق ويران کردن پايه های دموکراسی، و فشار شديد مخدوش کرد

و اين تيره کردن فضای آينده کشور برای نسلی است . اجتماعی و روحی و روانی است
.خواهند آزادانه زندگی کرده و آزادانه سرنوشت خود را بسازند که می  

ز استادان حقوق دانشگاه ای که به قول يکی ا ، اين طبقه آيا درست است با حقوقدانان
آيند چنين رفتار کنند؟ آيا اين  هاروارد، گنجی برای حفظ عدالت در جامعه، به حساب می

 عدالتی است که جمهوری اسالمی در پی تحقق آن است؟
     ضربه شالق را برای ١۴٨سال زندان و ٣٨جبهه ملی ايران، صدور احکام سنگين

و اميد وار .  داند اجراست، درست و عادالنه نمی سال آن قابل١٠خانم نسرين ستوده که 
جديد نظر استان رأی بدوی را نقض کرده و با برخوردی عادالنه، حکم است که دادگاه ت

.بر برائت خانم نسرين ستوده صادر نمايد  
.  

١٣٩٧بيست وپنجم اسفند ماه     
   شورای مرکزی جبهه ملی ايران–تهران  

   روزسوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق درتاريخ انتشار در سايت سازمان 
 ٢٠١٩ مارس ١۶ -  ١٣٩٧ اسفند ٢۵شنبه 

 :درهمين رابطه 

  ستودهني نسرهي علني درباره حکم سنگراني ای جبهه ملهيانيب
دي ستوده را آزاد کنني نسرخانم  

 خواهان یدانان و آزاد  ستوده بر گرده حقوقني خانم نسری حبس و شالق براني سنگاحکام
.کند ی میني مرز و بوم سخت سنگنيا  
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