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 ۲ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

ک �نزد ندەیمجلس در آ  یی قضا ونیس�کم  ف�تکل یبرا یدوار �ام

  
گ

فرهن� ف  حسنی   سه ��ر   ات�ه   یسخنگو محمد 
  ت � وضع  احتماال   که  گفت  اسال�  یشورا  مجلس

 ی هاهفته   در   مجلس  یی قضا  و   حقو�ق   ونیس �کم
ف تع  ندەیآ  . شد  خواهد  ف�تکل ینی

افزود  ن آ  ن �تدو   ونیس�کم:  او    مجلس   داخ�  نامهینی
 قانون  اصالح  ط�ح  نیا  از   ش�پ  که  اسال�   یشورا

ن آ  ل��شک   در   ل��سه  یبرا  مجلس  داخ�  نامهینی
 را   گزار�ش   بود،  دە� رس  ب�تص�   به  را   یی قضا  ونیس�کم

ن اول  در   که  کردە  ارائه  سه��ر   ات�ه  به  ن یا   فرصت  نی
 . برسد  ب�تص�  به اسال� یشورا  مجلس در  ط�ح

  
گ

  مجلس   کشنبه�  جلسه  در   احتماال :  داد   ادامهفرهن�
 از   ط�ح  نیا  مورد   در   ت�اول�   یتقاضا  اسال�  یشورا

 ن ی ا  در   و   شد   خواهد   مط�ح  ندەینما  ۵۰  از   ش� ب  یسو 
 حدا���   ا �  و   کشنبه�  روز   همان   در   ط�ح  نیا  صورت

 به  ب�تص�  صورت در  و  شد  خواهد  مط�ح چهارشنبه
 . شود � ارسال نگهبان یشورا

 رود نامه � عال�جناب روی جلد وکالت

آیندە   بهمن کشاورز شمارە  مرور کارنامه  به  وکالتنامه 
خواهد  اسکودا  اسبق  رئ�س  و  نام  صاحب  وک�ل 

 ی،دادگس�ق   ل�وک  و    دانحقوق بهمن کشاورز    پرداخت. 
ن ش�پ  س�رئ  یوکال   یهاکانون   ی�ا�   ه�اتحاد  نی

شه��ور  ک  بود   رانیا  یدادگس�ق  در  تهران   ١٣٢٣ه  در 
ن غالمحس  وکالت  ل�دل  به  کشاورز   بهمن  متولد شد.     نی

  . شد   شناخته عمو� افکار  نزد  دادگاە، در  ک��اس�� 

 

 

 



 

  

 ۳ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

 شد  ابالغ یمجاز  یفضا یکارها  و  کسب  از  یی قضا  ت�حما بخشنامه

 اســـــــــتان  یدادگســـــــــ�ق  کل  س�رئ  حشـــــــــمیق  جواد   محمد 
 یکارها  و   کســــــب  از  یی قضــــــا  ت�حما  بخشــــــنامه تهران
  یا بخشنامه  صدور   با   وی  . کرد   ابالغ  را   یمجاز   یفضا

ــا  مراجع ه�کل  به ــ�ق  یی قضـــــ   موانع  رفع  تهران،  یدادگســـــ
  فعاالن  و   ی�ب یســــــــــــا  دات�تول از   ت�حما یبرا یی قضــــــــــــا

 . شد  خواستار  را  حوزە نیا

  بخشــــــــــنامه نیا  در   تهران  اســــــــــتان یدادگســــــــــ�ق   کل  س�رئ
  سازندە  یی قضا  ه�رو   وحدت  جاد �ا  منظور   به:  کرد   د �تا�

 کشـــــــــــــــور   ی�ب یســـــــــــــــا  دات�تول یبرا یی قضـــــــــــــــا  موانع  رفع  و 
ورت  �رسـ  دارد، �ن

گ
  حقو�ق   و   یفر �ک  یها  پروندە به  د�

ــا  یکــارهــا  و   کســــــــــــــــب  ژە�و    شـــــــــــــــعـب  در   ،یمجــاز   یفضــــــــــــــ
 خصوص در  را  الزم آموزش  که  رد یپذ صورت تخص�

ــا  جنبـــه ــاز   یفضــــــــــــــــــا  یفر �ک  و   حقو�ق   یهـ   م� جرا(   یمجـ
ون ادله  ،یا  انه�را   دە�د)  آنها  یمســــــــــتندســــــــــاز  و   ��ال��ق

 . باشند 

 یی قضـــــا  معاون ا �ن د �جاو  جواد   از   حشـــــمیق  جواد   محمد 
 تا   خواســـــــت خود  یمجاز  یفضـــــــا  و   ژە�و  امور   ی�ی گ�پ  و 

 از  را  شـدە  معر�ن  قضـات همه ماهه  سـه  برنامه ک� �
 آموز�ش  یها کالس  آنان  یبرا  و  ایب �ارز   تخصـص  ث�ح

 . کند   برگزار   را  الزم

 

 

 شد  یی رونما یجمهور  س� رئ حقو�ق  معاونت در  تخص�  کتاب  دو 

ف آ ــبات  و   ها   ت�صـــــــــالح یوا�او   ه؛�مج�  قوە«  حقو�ق   کتاب  دو   یی رونما ینی  و  آرا   مجموعه«  قوا»،  گر �د با   آن  مناســـــــ
ف تع  و   یمسـتندسـاز   ونیسـ�کم  مات�تصـم ف شـشـم با   همزمان  جلد   چند  در   منقول»  �ی غ  اموال بردار   بهرە  ینی   سـالروز   نی

 . شد  برگزار  یجمهور  س�رئ حقو�ق  معاونت در  دولت، هفته با  همزمان و  ان�کاتوز   استاد  درگذشت

  معاون  حضور  با   یکار�رد  یهانهیزم با   عل�  آثار  از   ت�حما  و   حقو�ق   عل�  یمحتوا  د �تول  یراستا در   که  جلسه  نیا در 
ن ن  و   معاونت نیا  معاونان  و  جمهور  س�رئ  حقو�ق  ــمار   �ی ــتادان از  یشـــــ ــته  اســـــ ــد،  برگزار   حقوق  رشـــــ   معاون  ید�جن  ا �لع  شـــــ
  مرحوم:  گفت  حقوق رشــته  برجســته  اســتاد  ان�کاتوز   نا� �ی ام  دک�ق  خاطرە و   اد � داشــت �گرام  با  یجمهور  س�رئ  حقو�ق 

دە  ات�ادب  و   دا�ش. بود   تقوا   و   یی پارسـا  دا�ش،  مظهر   ان�کاتوز    به امروز   تا   شـدە  سـبب کرد   جاد �ا  شـان�ا که  حقو�ق   گسـ�ق
 اقل حد  ا � ارتباط در  نو� به کشــــــــور   در   حقو�ق   م�تصــــــــم  و   حقو�ق   اتفاق هر  که  م�کن  مط�ح را   ادعا   نیا  م�بتوان آســــــــاین 
 . است بودە شان�ا یها آموزش و  آراء �ی تاث تحت

 

 



 

  

 ٤ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

نتایج انتخابات ه�ات مدیرە جد�د کانون  
ی فارس اعالم شد   وکالی دادگس�ق

ن دوم  و   �  جینتــا  کـانون  رەیمـد  أت�ــه انتخــابـات  دورە  نی
 اعالم شد.  فارس منطقه یدادگس�ق  یوکال

ی فارس نتایج   بر اســـــــــاس اعالم کانون وکالی دادگســـــــــ�ق
ح ز�ر  انتخـــابـــات ه�ـــات مـــدیرە جـــد�ـــد این کـــانون بـــه �ش

 است: 

 اعضای اص�

 رای  ۶۳۳   با  یا��ب   بهنام 

 رای   ۵۷۰با  پور  مندین  ع�

 رای   ۴۸۴ با جاوداین  محمد 

 رای  ۴۷۰ی  با مختار  شهرام

 رای  ۴۶۲ ی بامقتدر  محمدجعفر 

 البدلاعضای ع�

 رای ۲۶۵ی با محمد حمداله

 رای ۲۵۰با  جعف��ور  یمحمدهاد

 رای ۲۳۶   با کاظ�  اسکندر 

 

 

  کانون  جد�د  رەیمد ات�ه انتخابات جینتا
 اعالم شد  کرما�شاە  یدادگس�ق  یوکال 

ن نهم  انتخابات  جینتا  ی وکال  کانون  رەیمد  ات�ه  دورە  نی
  ور �شه�   ۱۳  شنبه  پنج  روز   که  کرما�شاە  یدادگس�ق 

 . شد  اعالم بود، شدە برگزار  ۱۳۹۹

ن نهم  انتخابات  ی وکال  کانون  رە یمد  ات� ه  دورە  نی
اعالم شد   برگزار   کرما�شاە  یدادگس�ق  اساس  بر   . 

  ماخوذە   یرا  ۴۰۸  مجم�ع  از   کانون  نیا  عمو�  روابط
 : است آمدە دست به ر �ز  جینتا

 : اص� یاعضا

 رای ۲۳۲ رست� بهروز  یآقا

 رای ۲۱۹ ��وک اله روح یآقا

 رای  ۱۸۶ یاسد ع� یآقا

 رای  ۱۸۴ پور  ن�آر  امک�س یآقا

 رای  ۱۸۳ یا��ب  ه�سم  خانم

 : البدل ع� یاعضا

ش ب یآقا  رای  ۱۶۸ یقن�ب  ن�ی

 رای ۱۶۰ سنجایب  رضا  یآقا

 رای  ۱۳۸  یاحمد محمدرضا  یآقا

 

 

    



 

  

 ٥ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

ف مجمع توسعه  هفتم برنامه ک�  یهااست�س ن�تدو   روی م�ی

 هفته  نظام،  مصلحت  ص� �شخ  مجمع  �ی دب  حضور   با   کشور   توسعه  هفتم  برنامه  ک�  یهااست �س  ن�تدو   �شست
 . شود � برگزار  ندەیآ

 شود.  برگزار  نظام مصلحت ص��شخ  مجمع محل در  رسانه اصحاب حضور  با   قرار است روز �کشنبه �شست، نیا

 

ف تکل�ف � تهران محا�م  ��قد یهاپروندە  شودتعینی

ن تع  از   تهران  انقالب  و   عمو�  محا�م   س��ر   یجعفر   یی ح�  معوق   و   ��قد  یهاپروندە   درصد   ۵۰  حدود   ف� تکل  ینی
 .داد  خ�ب  تهران شهر  محا�م

ن تع   ت�وضع  ن�آخ�   در�ارەاو    ،�� قد  یهاپروندە   خصوص  در :  گفت  �� قد  اصطالح  به  ا �  معوق  یهاپروندە   ف�تکل  ینی
ن تع بر  مبین  دستورالعم�  .است  شدە ابالغ و  صادر  هی�قضا قوە س��ر  یسو  از  که  م�دار  ها پروندە  نیا ف�تکل ینی

 س ��ر   یسو   از   صادرە  دستورالعمل  مشمول  ،۹۷  سال  مهر   اول  ماقبل  یی قضا  یهاپروندە   اساس،  نی ا  بر :  افزود   جعفری
  .شود�  هی�قضا قوە

 

 

 جلسه گذاشتند   هی�قضا قوە با  ها سمن

ن نخســــــت  و  اجتما�  معاونت  در   هی�قضــــــا  قوە با  مرد� ینهادها  و  ها ســــــازمان  تعامل  و   مشــــــارکت م� کارگروە  جلســــــه  نی
 . شد  برگزار  قوە نیا جرم وق�ع از  ی�ی شگ�پ

  ٦ از  ش�ب  گذشــت  با :  گفت  �شــســت نیا در  هی�قضــا  قوە اجتما�  ه��ما و  مرد� یهامشــارکت  رکلیمد  یه�ن  احمد 
  مســــــــئول  و  صــــــــالحیذ یهاســــــــازمان  رود � انتظار  هی�قضــــــــا  قوە با  مرد� ینهادها  یهمکار  دســــــــتورالعمل ابالغ  از   ماە

  . کنند   نظر  اعالم دستورالعمل نیا یاجرا ل��سه منظور  به شنهاد �پ ارائه و  موانع اصالح به �سبت

 

 



 

  

 ٦ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

جمان امور  و  اسناد  سامانه  شود � اجرا  استان ١٣ در   رس� م�ق

ــا قوە  مجلس امور  و   حقو�ق   معاون :  گفت   هی�قضـ
ــامانه ــناد  یافزار نرم  ســ جمان  امور   و  اســ   رســــ�  م�ق

 اجرا   اســــــــتان  ١٣ در  ماە  ور �شــــــــه�   مه�ن تا ) ســــــــنام(
 . شود �

ن والمســـــلم االســـــالم  حجت  ابراز  با   مصـــــدق  محمد  نی
  ســـامانه نیا امســـال  ان�پا تا   نکهیا بر   مبین  یدوار �ام
 نیا  ا�نون:  افزود   شـــــــــــــود، یی اجرا کشـــــــــــــور   �ا�  در 

ز  و  تهران  اســــتان  دو  در   ســــامانه  با   و   اســــت فعال  ال�ب
  به اغلب  که  معاونت نیا  توســـــط �ی اخ یهاآموزش
جمان یبرا  یمجاز  صــورت   در   شــدە ترجمه  اســناد  د ی�تأ  روند   شــدە، برگزار   کشــور   اســتان  ۱۳  د ی�تأ قضــات و  رســ�  م�ق

ن ن ها استان نیا  . کند � دا �پ ی�ی تغ سامانه ق �ط�  از  و  ست��س روش به سنیق  و  دسیق  روش از  یزود به �ی

 

 

 نوشتند  نامه هی�قضا قوە س�رئ به طلبانصالحا

ــ  احزاب  و  ها �شــــــــکل  از  جم�  در   طلباصــــــــالح ا��ســــــ
ن فعال  یبرا  صــادرە احکام  بر�ن  به وا�نش  نیا ا��ســ نی

 . نوشتند  نامه ��رئ هللا ت�آ به جناح

  شـــــــدە صـــــــادر  احکام به اشـــــــارە با   نامه نیا  از  بخ�ـــــــش  در 
ــ  فعاالن  بر�ن  یبرا  در   ه�ان�ب یامضــــــا خاطر   به ا��ســــ
 یها�شــکل و  احزاب:  اســت  آمدە  ماە، آبان  حوادث ی� 

ــ  س�رئ  عنوان  به شــــــما   از   نامه نیا  کنندە  امضــــــا   ا��ســــ
ــائ  قوە  نظر   د �تجد  دســــــتور  ضــــــمن دارند،  انتظار   ه�قضــــ

ــاپرونـــدە  و   پرونـــدە  نیا  در  ــه،  یهـ ــاذ   یب یترت  مشــــــــــــــــــابـ  اتخـ
ــ  یهــا�شـــــــــــــــکــل  و   احزاب  تــا   د ی�ــفرمــا   یفــا �ا  در   ا��ــســـــــــــــ
 و  انتقـادات یبرا  عقالین  یســـــــــــــــازوکـارهـا  تـ�تق�   فـه�وظ

اضــــــات ن آم  مســــــالمت  انتقال  و  اجتما�  اع�ق  مطالبات  �ی
 خود   کنــار   در   را  ه�ــقضــــــــــــــــائ  قوە  ،  مســـــــــــــــؤالن  بــه  جــامعــه

  ومســــــــــــــــــاعــــد   ع�ــــ�   اقــــدام.   خود   مقــــابــــل  در   نــــه  ننــــد یبب
 . است امتنان د �م�  نهیزم نیا در  جنابعا�

 اند. طلب این نامه را امضا کردەحزب اصالح  ٢٦

 

 



 

  

 ۷ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

 �رس  اختالف حل ی شورا در  پروندە هزار  ۸۰۰ و  ونیل�م ۳ از  ش �ب ساالنه
گ

 شود � د�

  یهاشــــــورا   توســــــعه  مرکز  س�رئ صــــــاد�ق  یهاد االســــــالم  حجت
  ســــاالنه ا�نون هم  اختالف  حل  یهاشــــورا :  گفت  اختالف حل

ــ  را  پرونـدە  هزار   ۸۰۰  و  ونیل�م  ۳  از  ش�ب  �ـرســـــــــــــ
گ

 کـه   کننـد �  د�
  خدمت

گ
  . شود � محسوب بزر�

  کار   به  مشـــــــــــــــغول  ها شـــــــــــــــورا  نیا  در   که  کســـــــــــــــاین   اغلباو افزود: 
 که   اند شدە  باز�شسته  ا � و   بودە  شاغل  گر �د یجا در  ا �  هستند 

 قالب   در  ها آن  حقوق  و   هســـــــتند  یافتخار  یاعضـــــــا جزو  ها نیا
  . شود � دادە که  است پادا�ش 

 

 

 

 برای پروندە ن��د افکاری درخواست اعادە دادر� شد 

  فراهم امکان نیا  م�دوار �ام:  فتاز درخواســـــــــــــت اعادە دادر� برای موکل خود خ�ب داد او گ  یافکار   د �ن�   مدافع ل�وک
 ادله هم  و  شـــــــــــود   انجام مجددا�   قات�تحق هم  و   د �ی بگ قرار   رشیپذ مورد  متهمان دادر� اعادە  درخواســـــــــــت که  شـــــــــــود 

 �رس مجددا�  دادگاە،
گ

 . شود  د�

ن   هی�قضا  قوە  رسانه  مرکز    ساعتە؛ افکاری به قتل در کرد  منت�ش  یافکار   د �ن�   اتهامات  و   جرائم �ارەدر کام�   گزار�ش   ن�ی
از متهم است.  ۹۷ سال مردادماە  ۱۱  روز   ۲۳  در ش�ی

 

 

 

 

 



 

  

 ۸ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

 معاونت حقو�ق ر�است جمهوری به سل�� پاسخ داد 

 

 بر  نظارت با  رابطه در  اســـــــال� یشـــــــورا  مجلس ســـــــه�رئ  ئتیه عضـــــــو   ��ســـــــل یآقا به  حقو�ق   معاونت عمو� روابط
در جلسـه علین مجلس مط�ح شـدە بود پاسـخ داد. در بخ�ـش از پاسـخ این   لمو�س�و  قرارداد   مانند   ورز�ش  یقراردادها

 : معاونت آمدە است

  ســت�ن  ه�مج�  قوە  از   بخ�ــش  و   بودە  مســتقل  حقو�ق   ت�شــخصــ یدارا  و  دولیق �ی غ  عمو�  مؤســســه  فوتبال  ونیفدراســ
  معــاونــت  د،�ــبنمــا  کمــک  درخواســــــــــــــــت معــاونــت  از   کــه  زمــاین   تنهــا . کنــد   نظــارت  آن  بر   جمهور   س�رئ  حقو�ق   معــاونــت  تــا 

  معاونت فع� ورود .  کرد   خواهد  نهاد   نیا به  کمک  به اقدام امور، در   دخالت  عدم و   استقالل  اصول  ت�رعا با   حقو�ق 
ن ن حقو�ق   . است شدە انجام فوتبال ونیفدراس درخواست به بنا  و  مساعدت یبرا �ی

این موضـــ�ع هم پاســـخ دادە شـــدە و آن را در این پاســـخ به ادعای  ســـل�� در�ارە شـــکا�ت از منتقدان به دل�ل ورود به  
 تکذ�ب کردە است. 
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