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ماده  14کنوانسيون کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد
بند  3رديف د – در حضور خودش محاکمه شود .شخصا از خود دفاع نمايد و يا از طريق وکيلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع
کند .او بايد از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکيل ندارد ،در صورتيکه مصالح دادگستری اقتضا می نمايد و )نيز( در صورتيکه او توانائی
کافی برای پرداخت )دستمزد وکيل( را نداشته باشد ،بدون پرداخت ھزينه ای ،وکيلی برای او تعيين ميگردد.

 7اسفند سالروز استقالل کانون وکال را ارج دھيم

دير زمانی است که ايرانيان شاھد جلوگيری از آزادی عمل کانون وکال و عدم آرادی عمل وکال ھستيم که توسط دولت جمھوری
اسالمی ايران با ترفندھای مخصوص و فشار ھای مستمر بر اين قشر از جامعه بوده و ھست که در نتيجه آن ھر روز بر فھرست
اسامی وکالی مدافع حقوق بشرکه توسط دستگاه ھای امنيتی و قضايی جمھوری اسالمی ،با اتھاماتی واھی و ساختگی بازداشت
می شوند افزوده می شود.
با نگاھی کوتاه به اين ليست از بازداشت شدگان) که يا از ايران بناچار گريخته و درعزلت غربت بسر ميبرند و يا ھنوز ھم
سالھای پرثمرعمرشان در زندانھای مختلف ايران سپری ميسازند ( به عمق فاجعه پی ميبريم.مريم کيان ارثی ،سارا صباغيان.،
محمد حسين نيری ،شيرين عبادی ،حميد مقدم نيا ،خليل بھراميان  ،نسرين ستوده ،محمد اوليايی فرد ،محمد سيف زاده،
فرشيد يداللھی ،امير اسالمی ،مصطفی دانشجو ،محمد مصطفايی ،عبدالفتاح سلطانی ،محمد علی دادخواه" ،ناصر زرافشان،
محمد شريف و  ...بسياری ديگر از وکالی مدافعی که نام ھای شريفشان در اين سطور نميگنجد.
انسان ھائی که ھمواره مورد آزار مامورين اطالعاتی و امنيتی ايران بوده اند و ھمچنان ادامه دارد .بگونه ای که اينک در اثر
فشارھای سياسی حتی قادر به دفاع و حمايت ازھمکاران زندانی خود نيز نميباشند .اين سرکوب گسترده و سازمان يافتۀ وکالی
دادگستری ،مشخصاً گويای تصميم جدی حاکميت ايران به منظور نابودی ھمين استقالل نسبی وکالت در کشوراست.

آزادی عمل از حقوق اوليه وکال است
ما فعالين حقوق بشر ضمن محکوميت فشار دستگاه ھای امنيتی و قضايی جمھوری اسالمی بر وکالی دادگستری و مدافع حقوق
ملت ،از شورای حقوق بشر ملل متحد می خواھيم که بھنگام رسيدگی به فھرست طوالنی موارد نقض حقوق بشر در ايران ،به
نقض آشکار حق دفاع و نيز سرکوب ھای مستمر وکال در ايران نيز توجه الزم را داشته باشد و ھرچه زودتر واکنش مناسبی در
اين خصوص اتخاذ نمايد..
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کانون دفاع از حقوق يشر در ايران
نمايندگی ھانوفر

