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  تـاسبـه منـانون بـدیره کـت مأـریک هیـام تبـدور پیــص

 تاسیس کانون وکالی دادگستری گیالن سالگردفرا رسیدن بیستمین 
 

 

 

 انونـک دیرهـأت مـهی اتیـوعـطبـشست مـری از نـصویـزارش تــگ

  تاسیس سالگرد بیستمین رسیدن اسبت فراـبه من حاب رسانهـضور اصـا حـب

 انونـات کـتماعـالن اجـدر س النـیـگ ریـستــدادگ الیـوک انونـک
 

 

 

 

 

 یادبود استاد فقید بهمن کشاورز در رشت آیین گرامیداشت وبرگزاری 
 

 

 

 

 

 ادبودـی و گرامیداشت آیین زاریـبرگ

 رشت در کشاورز بهمن فقید استاد

 ستری گیالنـالی دادگـوک  انونـیس کـشت رئادداـی

وزی ـدر واکنش به انتشار آگهی برگزاری آزمون کارآم 

 وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه

 

  یمـیمـص دارـیدانون در ـحضور ریاست محترم ک

 انـدانــوقــقــال و حــبا وک یجمهور استیر

 

 

  زدهسیلهم میهنان شهرهای کمک به 

ضمن ابراز همدردی با هم میهنان شهرهای سیل زده، مبلغ یکصد هیأت مدیره کانون 

 ؛دادگستری استان گلستان میلیون ریال جهت کمک و مساعدت به حساب کانون وکالی

 واریز نمودند. دیدگان آسیب بین آن توزیع و ضروری مایحتاج تأمین و خرید جهت

 

  ازندهـس نظرات و پیـشنهادات ها،دهـای جذب برای فراخوانصـدور 

 کانون وکالی دادگستری گیالن اجرایی امور راستای در محترم وکالی

 

 روابط عمومی کانون وکالی دادگستری گیالنخبرنامه 
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دیرپای مدنی، همواره در عنوان یک نهاد کانون وکالی دادگستری، به

پناه گرفته است، این ملجاء زمانی مستحکم است که « قانون»سنگر 

حاکمیت »مستقر شده باشد. در جهان معاصر ما، « حاکمیت قانون»

که از مجرای مجلس بر همه روابط اجتماعی « حکمی»یعنی « قانون

بخشد. اما این شکل و شیوه در شود و آن را تمشیت میمستولی می

رضی که قدرت عریان سیاسی با تصرف همه ارکان حکومت خود را ف

متعهد به همان قانون موضوعه )آنچه از مسیر نمایندگی اراده عمومی 

االمر، ساتر قدرت و صرف شود( نداند، در واقع و نفسدر مجلس وضع می

 شیوه و شکل است.

ف یبدیهی است در فرض باال، سنگر و پناهگاه کانون وکالء، سنگری ضع

 سهولت قابل تصرف است. و به

های سخت و دشواری را طی کرده ایران در تاریخ معاصر خود، دوران

است و از بیش از صد سال تاکنون در تالش استقرار حاکمیت قانون 

دهد فرض باال را امری محقق و است. این تجربه سنگین اجازه نمی

 محتوم تلقی کنیم. 

منظور دفاع از حق دفاع، دنی، بهعنوان یک نهاد مکانون وکالء به

برخورداری از دادرسی عادالنه و مآالً حق برخورداری مردم از اختیار 

به  معنای عدم وابستگیوکیل مستقل )با همان تعریفی که از مستقل به

ندارد، چون « صلح»ای جز شناسیم( چارهیت  مستقر میمکقدرت و حا

 ای جز قانون ندارد. حربه

عه، چند وجهی و سیال است و در درون آن هستند اما، حرکت جام

ناپذیری بر باورهای خود دارند و برای نیروهایی که اعتقاد و ایمان تزلزل

 ن تریجویند. مهمسود می« غلبه»سلطه باور خود، بر روابط اجتماعی، از 

 

هم « غنیمت»جنگ است و بدیهی است بعدِ جنگ « غلبه»وجه حصول  

 هست.

های وکالی از جمله کانون« نهادهای مدنی»به و جنگ، از قربانیان غل

انه اقتضای رفتار متمدندادگستری هستند. در وضعیت جنگ نابرابر و به

 ضرورت دارد. « روشنگری»های وکالی دادگستری، حداقل، کانون

کند و گوید، اما طرف دعوا فراقانونی عمل میکانون از قانون سخن می

 بنگرید. گوید به خیل بیکاران می

گوید نهاد مدنی متکفل صدور پروانه وکالت است، طرف دعوا کانون می

 گوید حاکمیت باید چنین کند، به خیل بیکاران بنگرید.  می

ای مشخص و معلوم و گوید در برابر نهاد مدنی با شرح وظیفهکانون می

مقبول همه جهان متمدن، دستگاه موازی با همان شرح وظیفه از درون 

میدان گویند ما برای شکستن انحصار بهی نباید سر برآورد، میحاکمت

 آمدیم. به خیل بیکاران بنگرید. 

گوید: تنازع و دعوا در روابط اجتماعی امری استثنائی است و کانون می

ین سازند. ابر امری استثنائی، محملی برای اشتغال جوانان بیکار نمی

ادی، اجتماعی و ... است و های اقتصتعداد کثیر دعوا ناشی از مفسده

غال ـکنیم. اشتاد نمیـرا آب« انهـارخـک»و « هـمزرع»علت آن است که 

دهد، نه در دعوا و امری استثنائی، خوشبختانه در معنا می« تولید»در 

خن دانند ساند چون میبرابر این استدالل تاکنون هیچ سخنی نگفته

 است. درست همین است و پرداختن به آن، افشای خود 

شأن دادگاه و رأی دخالت وکیل دولتی در دادرسی کسر گوید:کانون می

ند به ـویـگ یـدارد، مـگاهی نـایـان جـهـاست و در جـات مـضـق

 کاران بنگرید. ـبی لـیـخ

 

و کیفیت آن « حاکمیت»گوید وکالت در دادرسی به کانون می 

ست ا« بازار کار»گویند این هم نوعی ای نیست. میگردد و امر کمّیبرمی

همان  این بخش»و همه ازبازار باید سود ببرند، به خیل بیکاران بنگرید. 

 « غنیمت جنگ است.

حث و اگر بگوید در قوانین فعلی امکان افزایش ظرفیت هست کانون می

کنید؟ افزایش تعداد وکیل است چرا از قانون موجود استفاده نمی

 گویند به خیل بیکاران بنگرید. می

چنان ادامه یابد اما اراده معطوف به قدرت تواند همپاسخ می-این پرسش

ه استفاده از وضعی کو یا سوء« به خیل بیکاران بنگرید»عریان با شعار 

 زند. به ریشۀ کانون وکالء میخود موجب آن است، تیشه 

با برگزاری آزمون سراسری و ورود چندین هزار وکیل به عرصه دادرسی، 

تحت امر و سیطره دستگاه موازی )منبعث از قدرت و حاکمیت(، متضرر 

واقعی نه کانون و نه وکالی عضو، بلکه در درجه اول قوه قضائیه ما و  

 نهایتاً مردم خواهند بود. 

در برابر دالیل و جهاتی که کانون مطرح « بیکاران بنگرید به خیل»شعار 

ون ای که با خکند، از جذابیت بسیار بیشتری برخوردار است. خانوادهمی

ترین امکانات، وسایل تحصیل فرزندی را فراهم جگر و محرومیت از ساده

اندیشد و نه جهاتی که کانون برای یک کرده است، فقط به اشتغال می

پردازد. این همان دیدگاهی است که و پیشرفته به آنها می جامعه منظم

معروف شده « نژادیاحمدی»در ایران و در بین سیاسیون به سیاست 

ی از کار ناگشوده ملت گشود،  ا نژادی گرهاست. اگر سیاستِ احمدی

 نیز باری از دوش ملت برخواهد داشت. « به خیل بیکاران بنگرید»شعارِ 
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 در واکنش به انتشار آگهی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه  وکالی دادگستری گیالن  رئیس کانون شتیاددا

 «د!ــگریـنـاران بـکـل بیـیـه خـب» 
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 مدیره هیأت نخست ماهه شش عملکرد ویژه



         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدار هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری گیالن

ل مربوط                  ـه با مسائـدر رابط دارـانـبا است 

  التـانون و نهاد وکـبه ک

ماارتباط با   

 www.GuilanBar.ir 

 Prgilanbar@gmail.com 

را در شبکه های مجازی دنبال کنید ما  

 @GuilanBarOriginal 

 instagram.com/guilanbar.ir 

 

 

 

   پورحضور بازرس محترم کانون جناب آقای امیر تقی
 هایکانون بازرسان تخصصی-علمی نشست اولیندر 

  کشور رـراسـس ستریــدادگ الیـوک

 به میزبانی کانون وکالی دادگستری البرز

 

 

 ستریـدادگ لـک رئیس با مدیره هیأت نوروزی دیدار

 نأش حفظ بر تاکید منظور و ارائه نامه به گیالن استان

وکالت شاغلین به نسبت احترام رعایت و وکالت  

 

         ون ـانـیأت مدیره کـانیه هـیــشار بــتـان
نوان ـا عـالن بـیـگستری ـوکالی دادگ  

"نقدی بر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت"  

ددـعـدر خبرگزاری های مت  

 

                  ونـانـک ترمـمح سـیـرئ بـنائ ورـحض
 اندیشی هم نشست در پورجناب آقای داوود وکیل

شورـک رـراسـس یالـوک های کانون روسای  

مرکز دادگستری وکالی کانون به میزبانی  

  ت مدیره کانون با نمایندگان محترم استان گیالنأهیدیدار 

 در مجلس شورای اسالمی
 

 62   

 اسفند

 7931 

 دار با نماینده شهرستان الهیجانـدی

 رــفـکـنیالـ..  ح ـر ذبـیـدکت

 62  

فروردین 

7932 

 رودباردار با نماینده شهرستان ـید

 یـمالـر جــهـوچـدکتر من

 6   

خرداد 

7932 

 دار با نماینده شهر رشتـدی

 ژادـکی نـار کوچـمهندس جب

 3  

خرداد 

7932 

 راصومعه سرستان دار با نماینده شهـدی

 وشــخـم دلـد کاظـدکتر سی

 69  

خرداد 

7932 

 دار با نماینده شهر رشتـدی

 آبادیایمن جعفرزاده غالمعلیمهندس 

 

 

1398خرداد  9 1398فروردین  22   

 

 

             نــمابییف ارفهـعـم لساتـج اریزـــبرگ

  هایسیونیکم و ارکانمنتخبین  باکانون  مدیره تأهی

وکالی دادگستری گیالن کانون داخلی  

1398اردیبهشت الی تیر   
 

 

و  راه اندازیتکمیل، مستمر به منظور های پیگیری

اسیون اداری ـومــامع اتـسامانه ج اجرای طرح

ستری گیالنــالی دادگــانون وکــک  

1398فروردین  22  

 

 همایش دومین و سی در مدیره تأهی حضور
 الیـوک ایـه انونـک ریـراسـس حادیهـات

کودا(ــ)اس رانــای ریـستـدادگ  

  یزد دادگستری  به میزبانی کانون وکالی

1398اردیبهشت  12و  11 1398 مرداد  15  1398شهریور  2  1392اسفند  22   

 انون ـان کـاختمـه سـمیتـخاذ تصمیم هیأت مدیره در راستای گزارش کـات

 انون وکالی دادگستری گیالنـک جدید د  احداث ساختمانـرون در خصوص 
 

د شدر راستای آماده سازی ساختمان جدید کانون وکال، به هیات مدیره تقدیم گزارش کمیته ساختمان کانون 

 :اتخاذ تصمیم به عمل آمد ارتباط با گزارش مزبور به شرح ذیلدر و 

بعات ه و نظر به آثار و تبا حضور اعضای کمیسیون زمین و ساختمان و با بررسی پیشنهادات این کمیت>>... 

هر یک از پیشنهادات، هیأت مدیره با پیشنهاد سوم کمیته مذکور اعالم موافقت نمودند. توضیح اینکه پیشنهاد 

با کاربری اداری و تالش بر تهیه زمین جهت تأمین کسری  100اول مبنی بر طرح موضوع در کمیسیون ماده 

شود اما احتمال دارد که منتهی به تأمین ه پروژه متوقف نمیپارکینگ اگرچه از این مزیت برخوردار است ک

که خرید زمین در مرکز شهر جهت زمین یا تأمین منابع مالی الزم جهت تأمین زمین مورد نظر گردد. ضمن این

استفاده صرفا پارکینگ در حالیه غیرمقدور می باشد. پیشنهاد دوم مبنی بر عدم توقف پروژه و ادامه کار بالحاظ 

 شود، اما تکمیل ساختمان بر اساساربری مسکونی اگرچه از این مزیت برخوردار است که پروژه متوقف نمیک

رسد در غیر این صورت در پروانه مسکونی موجود صرفا در صورت فروش ساختمان، منطقی به نظر می

ان استفاده ری نیز بعنوساختمان مسکونی استفاده اداری رافع مشکالت کانون نبوده و بیم تعرض از سوی شهردا

رود. در مورد این پیشنهاد که پروژه متوقف نشود و کار ادامه یابد و با کاربری اداری و خارج از کاربری می

که در فرض عدم ارجاع شود نیز بحث شد. نظر به این 100بدون تأمین کسری پارکینگ به کمیسیون ماده 

زم به یادآوری است که حالیه پروانه صادره برای پروژه )ال 100پذیرش کاربری اداری توسط کمیسیون ماده 

ت رود، با این پیشنهاد مخالفهای انجام شده میمسکونی است( بیم اعاده وضع به سابق و از بین رفتن هزینه

بندی نهایی این نتیجه حاصل آمد که کار پروژه فعال متوقف و پرونده ساختمان با شد. بنابر مراتب در جمع

ها، آثار و تبعات مطرح شود و تالش شود که با استفاده از تمام ظرفیت 100اری در کمیسیون ماده کاربری اد

 ...<<.احتمالی زایل یا کاهش یابد

 

 
 

ه ـخ بـاسـادی در پـجـن سـد حسـت سیــیادداش  

هادعوت رییس قوه قضاییه در بررسی دالیل وقوع نزاع  

 
سازی خدمات اولیه چون آموزش اشخاص، وقتی از کاالیی فراقانونی 

انواع  گسترده بروز انتظار باید گوییم،می سخن ورزش و و درمان

عی تب عنوان یک امرها، انواع جرایم و ... را بهعصبیتتنازعات، انواع 
 .داشته باشیم

توانیم با اتخاذ تدابیری، به نحو موضعی، سجادی ادامه داد: می    
های خیابانی، مقطعی، آمار طالق را کاهش دهیم یا از بروز درگیری

های عیان جلوگیری کنیم؛ مثال در مورد طالق از خشونت
ورین متخصص امور خانواده و در خصوص پزشکان و مشاـروان

ساز استفاده بیشتر در مراکز تنش پلیس استقرار از خیابانی هایدرگیری
ک کند. یا این نوع اقدامات به نحو بنیانی حل مشکل نمیـکنیم. ام

 سیرم القاعده بایدقانون، علی و عدالت بر مبتنی و مستدل و رأی محکم

حرکت درآورد. ولی به« قاضیحکم »حرکت جامعه را به سمت 

صبح فردا باز هم ده پرونده دیگر با همان موضوع روی میز همان 
 .اندگیرد. فقط اشخاص طرف دعوا عوض شدهقاضی قرار می

یس کانون وکالی دادگستری گیالن با بیان اینکه ما باید به سمت ـری
، انونـای مبتنی بر قحرکت کنیم، تصریح کرد: جامعه« جامعه مولد»
رده ـایجاد شود نه با سپ« کار»ای که ارزش با هـت، جامعـظم و امنیـن
ها، نه با ورود انواع کاالی بنجل، نه کـزد بانـن« اـرب»ول ـذاری پـگ

با بازی مالی در بازارِ ارز و طال و زمین، نه با رانت و فساد و ...، 
 شکوفایی موجب خانواده، استحکام موجب بسامان و مولد  جامعه

 .کندمی همافر را امنیت و آرامش و نظم استقرار موجبات اخالقی،
 گفت دبای تکرار به و واقع در. کنیم طی باید ما که است مسیری این

 اقتصاد به معطوف است امری دادگستری هایپرونده ورودی کاهش
 .سیاست و فرهنگ و

حوزه  ههر س در اندیشگی توان وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه    
حقق برای ت ایاراده است کافی باالست. بسیار ایران هایدانشگاه در فوق

های جمعی منعکس وفور در رسانهراهکارهای پیشنهادی که به
 .است، شکل بگیرد

 
 
 

: فتگ گیالن دادگستری وکالی کانون رییس سجادی حسن سید     
 اربزیان عملکرد نتیجه قضایی، مراجع به هاپرونده ورودی کثرت

 .ندارد دادگستری به ربطی و است دیگر قوای
 الن،گی دادگستری وکالی کانون رسانی اطالع پایگاه گزارش به    

 امروز تمعضال مهمترین از یکی قضاییه، قوه رئیس رئیسی اهلل آیت
 روند نای: گفت و برشمرد ها پرونده ورودی کثرت را قضایی دستگاه
 بنام همین بر. نیست ما اسالمی جامعه و نظام زیبنده کننده، نگران
 همین از شویم، مواجه معضل این با تحولی نگاه یک با است الزم
      کنم می دعوت دانشگاهیان و صاحبنظران کارشناسان، همه از رو
 و اه نزاع گیری شکل دالیل آکادمیک، و کارشناسی کار یک با که

 رکثی های پرونده تشکیل به منتهی نهایتا که را جامعه در دعاوی
 .دهند قرار پژوهش و تدقیق مورد شود، می قضایی

         انونـجادی رییس کـسن سـا سید حـدر همین راست    
 انی ـالع رسـایگاه اطـوگو با پالی دادگستری گیالن در گفتـوک

                دیر زمانی نیست که افزایش  این کانون، اظهار داشت:
          ها و ... مایه مباهاتی و تأسیس زندانگوناگون قضای مراجع

     بوده است. اکنون به درستی به این درک صحیح از روابط و 
های ایم که کثرت ورودی پروندهمناسبات اجتماعی رسیده

 ای که برآیند وجود انواعفاجعه ه است؛ـعـدادگستری یک بلیّه و فاج
وی  .جامعه است اقشار گوناگونن ضادها در میاـها و تنشـت

گفت: اگر همه آینه دانست و یک دادگستری را به تعبیری 
 نحو تعهدات محوله را به تقنینی، وظایف و های اجرایی،دستگاه

سالم و شفاف و بدون تبعیض به انجام رسانند، آینه جامعه روشن و 
چهره سیاه ما را منعکس  درخشنده است وگر نه، کدر و تیره بوده و

ها نتیجه عملکرد ور آن است که کثرت ورودی پروندهکند. منظمی
بار قوای دیگر است و ربطی به دادگستری ندارد. وقتی از زیان

گوییم، وقتی از رکود و تورم و بیکاری سخن نابرابری سخن می
 دامات ـر خط فقر، وقتی از اقـگوییم، وقتی از تبعیض، وقتی از زیمی
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