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بسیاری از وکال، امکان ورود به دادسرا برای بررسی پرونده  موکل های خود را ندارند
موانع وکال برای ورود به پرونده  بازداشتی های اخیر

حتی پایمان به دادسرا هم نرسیده
ســیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگســتری، درباره 
روند رسیدگی به پرونده وکالت هدی توحیدی، زهرا توحیدی 
و علیرضا خوشــبخت که در روزهای اخیر بازداشت شده اند، 
در گفت وگو با «شــرق» می گوید: این سه نفر از اعضای حزب 
اتحاد هســتند؛ حزبی شناســنامه دار که در چارچوب قانون 
فعالیت می  کند. پیگیری خاصی هم نتوانستیم انجام دهیم. 
هرچند در مرحله دادســرا هــم به تبصره ماده ۴۸ اســتناد 
می کننــد و وکیلی را که مورد تأیید قوه قضائیه نباشــد، تأیید 
نمی کنند؛ اما صرف حضور وکیل در کنار خانواده باعث قوت 
قلب و دلگرمی آنها می شــود و امیدواریم هرچه زودتر هم 
موکالن مــن و هم دیگر افــراد آزاد شــوند. امیدواریم برای 
کاهش بحــران و اعمال عدالت قضائــی خبرنگاران، وکال و 
افراد دیگر آزاد شوند و امکان صحبت با وکیل خود را بیرون 
از زندان به دســت بیاورند و برای دفاع محدودیتی نداشــته 

باشیم. در هر حال این شرایط واقعا عادی نیست.
حقوق بازداشتی ها محترم شمرده شود

این وکیــل ادامه می دهــد: در حال حاضر هم بر  اســاس 
اطالعی که خانواده این افراد که وکالت شــان را قبول کردم، 
قرار بازداشت ۱۰ روزه ای که داشتند دوباره تمدید شده است. 
بنا بر تجارب قبلی فکر می کنم اتهامات مانند اجتماع و تبانی 

و تبلیغ علیه نظام برایشــان در نظر گرفته باشــند. البته فکر 
می کنم این ســه نفر را تفهیم اتهام کرده باشــند. با توجه به 
تماس هایی که افراد در این مدت با من گرفتند، بازداشــتی ها 
هنوز تعدای تفهیم اتهام هم نشده اند؛ اما خوشبختانه شنیدم 
در روزهــای قبل عده ای از بازداشــتی ها را آزاد کردند و امید 
است این آزادی ها ادامه دار باشد. در راستای بخش نامه هایی 
که ریاســت ســابق و فعلی قوه صادر و ابالغ می کردند، باید 
عمل به حقوق این بچه ها محترم شــمره شود که همین یک 

گام در راستای کاهش بحران خواهد بود.
بیشتر  وکال موفق به مالقات با موکل نشدند

مجتهدزاده با اشــاره به موانع وکال برای پیگیری شــرایط 
مــوکالن خــود اضافه می کنــد: بیشــتر وکال در ایــن روزها 
نتوانستند با موکالن خود مالقات داشته باشند که این قانونی 
نیست. متأسفانه دادسرای امنیت، از همان پایین راه را بستند 
و وکیلی را راه نمی دهند. این یک ایراد قضائی اســت. مسئله 
این اســت که چرا همــه پرونده ها را در یک دادســرا بردند 
که فقــط چهار بازپــرس دارد؛ در صورتی که مــا قاضی های 
زیادی داریم که توســط همین سیستم گزینش شدند. آیا آنها 
صالحیت رســیدگی به ایــن پرونده ها را ندارنــد؟ حدود ۹۰ 
درصد از بچه هایی که بازداشــت شدند، جرمشان اختالل در 
نظم عمومی است که اصال این یک اتهام غیرامنیتی است. ما 

تعداد زیادی قاضی و بازپرس شریف داریم و در خواست مان 
این اســت که پرونــده این بچه ها را به آنهــا بدهید. باید این 
بچه ها را به دادســرای محل دســتگیری بدهند تا هم برای 
سیســتم قضا و هم مردم هزینه کمتری داشــته باشد. با این 
شرایط ۸۰ تا ۹۰ درصد بازداشــتی ها چند روزه تعیین تکلیف 

می شوند .
باید تفاوت جرم مشهود و امنیتی را مشخص کنند

امیر رئیسیان فیروزآبادی، وکیل پایه یک دادگستری، ضمن 
اشــاره به عدم رســیدگی مناســب برای پرونده برخی افراد 
بازداشتی اخیر، به «شــرق» می گوید: اساسا یکی از مسائلی 
که با پرونده بازداشــتی های اعتراضــات خیابانی داریم، این 
اســت که این جرائــم جرم مشــهود یا غیر مشــهود در نظر 
گرفته می شود؛ چون در شــیوه بازداشت و تفهیم اتهام تأثیر 
متفاوتــی دارد. وقتی آن را جرم مشــهود تلقی می کنند، در 
جرائم مشــهود امکانی به ضابط داده می شــود، موقعی که 
جرم مشــهود را مشــاهده می کند، مرتکــب را جلب کنند و 
تحت نظر قرار می دهد، بعد ظرف ۲۴ ساعت فرد را به مقام 
قضائی برای تفهیم اتهام معرفی می کنند. در نتیجه اگر جرم 
را مشهود تلقی کنیم، بازداشت این افراد بدون حکم جلب از 
این نظــر محمل قانونی دارد؛ ولی یک ایراد دیگری به وجود 
می آید، آن هم برای کســانی که اتهام امنیتی بر ایشــان وارد 

می شــود؛ چون برای فردی که در خیابان بازداشت می شود، 
حداکثر اتهامی که می تواند وجود داشــته باشــد، اختالل در 
نظم عمومی است که جزء جرائم امنیتی محسوب نمی شود 
و جــزء جرائم عمومی اســت. حال اگر بناســت اینها را جزء 
جرائــم امنیتی در نظر بگیریم و اجــازه ورود وکیل را ندهیم، 
آن هم به عنــوان اینکه جرم امنیتی اســت، پس باید ضرورتا 
تشــریفات صدور برگ جلب به صورتی موردی برای هر فرد 
در نظر گرفته شــود. نمی شــود از یک طرف این تشریفات را 
لغو کنیم و بگوییم جرم مشــهود بــوده و از طرف دیگر بعد 
از بازداشــت بگوییم جــرم امنیتی بوده اســت، بعد وکیل را 
هم راه ندهیم. این یک تعارض ذاتی اســت که از یک طرف 
به عنوان جرم مشــهود یک سری تشریفات را حذف می کنند و 
از طرف دیگر به عنوان جرم امنیتی امکان اجازه حضور وکیل 

را نمی دهند.
شرایط زندان و بازداشتگاه مناسب نیست

رئیســیان از شــرایط حال حاضر زندان و بازداشــتگاه ها 
می گویــد که بــه دلیل افزایــش تعداد بازداشــتی، امکانات 
رفاهی به پایین ترین حد خود رسیده و می گوید: خبرهایی که 
از بازداشتگاه ها می رسد، خوب نیست، به این معنی که اغلب 
آنها جای خواب، امکانات بهداشــتی، نگهداری مواد غذایی 
یا خرید مواد غذایی و امکانات بهیاری و... درســتی ندارند و 

در این زمینه ها دچار نقصان هســتند. شرایط خوب نیست و 
اصــال امید به این را که محیط زندان محیطی برای بازپروری 
باشــد، در حال حاضر نداریم. گرچه محیط بازداشتگاه، موقت 
محســوب می شود ولی باز هم فرقی ندارد؛ چون بازداشتگاه 
موقت هــم از نظر الزامات محیطی مثــل الزامات ندامتگاه، 
باید امکانات داشــته باشد. در هر حال در چنین وضعیتی که 
مقررات رعایت نشــده، اگر کوچک تریــن اتفاقی برای زندانی 
بیفتد، از نظر ســالمت جسمانی یا هر چیز دیگر مسئولیت آن 

با مقامات قضا و زندان است.
ایــن وکیل ادامه می دهد: ما در ســه، چهار ســال اخیر از 
این طور اخبارها که به واســطه حضور مسئوالن در زندان ها 
به شرایط زندان رســیدگی شود، زیاد شــنیده ایم. مثال اینکه 
ظرفیــت زندان بــا ظرفیت واقعــی آن انطبــاق دارد یا نه. 
اینکه امکانات به ازای هر زندانی مناســب توزیع می شــود یا 
نه. مشــکالتی که در شــرایط عادی بوده و االن یک شــرایط 
فوق العاده محسوب می شــود؛ بنابراین اهمیت این موضوع 
روز به روز بیشــتر می شود. االن هم این مسئله که کشور با آن 
درگیر است، این اســت که حقوق قانونی خانم مهسا امینی 
حین بازداشــت رعایت شده یا نه. صرف نظر از پاسخی که به 
آن داده می شود، تصور کنید ما با حقوق قانونی صدها نفری 

که االن بازداشت شدند، مواجه هستیم.

نســترن فرخه: این روزها، بسیاری دل نگران پرونده های بررسی نشده بازداشــتی ها هستند؛ پرونده های بازداشتی های اعتراضات اخیر که یا هنوز وکیلی برای آن در نظر گرفته نشده یا اگر 
وکیلی هم دارد، هنوز امکان ورود به پرونده را پیدا نکرده اند. طبق برخی اظهارات، بســیاری از وکال حتی برای انجام روند اولیه به دادسرا هم راه پیدا نکرده اند و بعد از گذشت چند هفته 
همچنان در بی خبری به سر می برند. با وجود اینکه برای گروهی از بازداشتی ها حق داشتن وکیل و تفهیم اتهام امکان قانونی فراهم نشده است، اما موضوع قابل اهمیت دیگر، بحث فضا 
و امکانات کافی در زندان و بازداشــتگاه ها اســت. همچنان که پیش تر هم صحبت هایی از نبود امکانات کافی مثل کمبود جای خواب و مشکل تغذیه مناسب برای زندانی ها مطرح بوده، 
حال با وجود موج بازداشــتی های این چند هفته، به باور برخی، شرایط نامناسب هم شده است. امیر رئیسیان هم در بخشی از صحبت هایش اشاره می کند: «خبرهایی که از بازداشتگاه ها 
می رســد، خوب نیست. به این معنی که اغلب آنها جای خواب، امکانات بهداشتی، نگهداری مواد غذایی یا خرید مواد غذایی و امکانات بهیاری و... درستی ندارند و در این زمینه ها دچار 

نقصان هستند. شرایط نامناسب است و اصال امید به این را که محیط زندان محیطی برای بازپروری باشد، در حال حاضر نداریم».

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

حوادث داســتان را از زبان او نقل می کند ۹- اشــاره به 
دور- لیــگ فوتبــال اســپانیا- نگهبان ۱۰- چوبدســتی 
پلیس- نام دیگر طوفــان دریایی ۱۱- حمله ناگهانی به 
دشمن- پارچه مشبک- دستی ۱۲- تنه درخت- کلمه ای 

پرسشــی- رنگ کادر پزشــکی ۱۳- آخرین حرف الفبای 
یونانی- با نخ و ســوزن ســروکار دارد- قصد ۱۴- بازیگر 
ژاپنی فیلم های ریش قرمز و هفت سامورایی- ضمیری 

عربی ۱۵- تجملی- غده ای در گلو- اهانت افقی: 
 ۱- محــل زندگــی زنان پادشــاه- مکنــده- تپه 
کوچــک ۲- عشــق بیگانه- حاملــه- آفرین فرنگی 
۳- مجموعه ســخنرانی هایی کــه درباره موضوعی 
خاص ایــراد می شــود- درختی با گل هــای معطر 
۴- یار عذرا- زمین پر از ســنگ- مــوی بلند ۵- مغز 
ســر- مقابل ارباب- اتومبیل مخصوص جهانگردی 
۶- پایتخــت قاجاریــان- موطالیی- رهــا ۷- کلمه 
اســتثناء- عنوانی برای ملکه های روســیه- عبوس 
۸- نوشتن کتاب با اســتفاده از منابع مختلف- دانه 
نهان زا- تشخیص دادن ۹- باز شــیمیایی- ایالتی در 
آمریکا- ادا و اطوار ۱۰- نام ترکی- بلدرچین- صاحب 
کتاب بوطیقا ۱۱- دوره تجدید حیات اروپا- هم نبرد- 
یادداشــت ۱۲- اسم مســتعار دهخدا- نقاشی روی 
شیشــه- تکیــه  کالم درویــش ۱۳- کــودک- گلــی 
زینتی ۱۴- جایزه جشنواره موســیقی فجر- سازمان 
جاسوســی رژیم صهیونیستی- بازداشــتن از انجام 
کاری ۱۵- به وارونه- سفیر- فشار به جایی از بدن با 

دو انگشت شست و سبابه
عمودی: 

۱- گلــو- پرهیزکــردن- دم گوســفند ۲- نشــانه 
مفعولی- از نشــانه های اســترس ناشــی از حادثه 
در افراد بزرگســال اســت ۳- وقت و هنگام- ستاره 
دنباله دار- میوه تازه به بازار آمده ۴- قرار داده شــده- 
خشــک- پدران ۵- عقیده- زاهد گوشه نشــین- گل 
زیبای پاییزی ۶- پزشک عصرســامانی- ساختمان ها 
۷- همان ســانتی متر است- فقیر و بی چیز- قسمتی 
از دســت ۸- عظیم- ریزه فلز- شخصی که نویسنده، 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۳۰      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول  ۴۳۲۹

   سودوکو سخت ۳۳۲۶

   سودوکو ساده ۳۳۲۶

عالوه بر حق اعتراض که از حقوق متهم به حساب می آید، در این میان و درخصوص 
صدور قرار بازداشــت متهم، حقوق دیگری نیز برای این فرد در نظر گرفته شده که یکی 
از آنهــا حقوق  متهمان  به عنوان  شــهروند از حیث  کرامت  ذاتی  انسان هاســت؛ زیرا این  
افراد هنوز متهم  هســتند، بنابرایــن  باید محل  نگهداری  آنان  از محکومان  جدا باشــد و 
قواعد و موازین  ویژه ای  نســبت  به  آنان  رعایت  شــود. یکی  از موارد مهم  در صدور قرار 
بازداشــت  موقت  این  اســت  که  اگر پس  از صدور قرار این بازداشــت  مشخص شود که  
فرد بازداشت  شــده  هیچ گونه  ارتباطی  با اتهام  در پرونده  ندارد، در نتیجه  قرار بازداشــت  
موقت  منتفی  و قرار منع  پیگرد یا منع  تعقیب  صادر می شــود. در این میان درصورتی که 
قرار بازداشــت  غیرقانونی  و بدون  رعایت  موازین  قانونی  صورت گرفته باشــد، برای فرد 
جبران خسارتی در نظر گرفته خواهد شد. یکی از اصول «اصل  الزامی  بودن  احتساب  ایام  
بازداشــت  در دوران  محکومیت» اســت. به هرحال در ایام  بازداشت  فرد متهم از آزادی  
رفت  و آمد محروم  شــده اســت و در حقیقت  به  نوعی  قبل  از اینکه جرمش ثابت شود، 
محکوم به  حبس  شده است و در حبس  قرار دارد، به همین دلیل اگر جرمش ثابت شود 
و محکومیت حبس برایش در نظر بگیرند، روزهای بازداشت موقت از زمان محکومیت 
او کســر خواهد شد. در قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا 
سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر می شود. درصورتی که در قرار بازداشت موقت، 
متهــم با وجود امکان معرفی کفیل یا ســپردن وثیقه باز هم زندانی می شــود. با اینکه 
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، به ذکر انواع 
قرارهای تأمین اختصاص دارد اما قبل از آن در ماده  ۳۲ همان قانون از قرار بازداشت که 

یکی از انواع همین تأمین هاست، یاد کرده است.
انواع بازداشت موقت

بازداشــت موقــت انواعــی دارد و قانون آن را به دو دســته تقســیم کرده اســت: 

۱- بازداشت موقت اختیاری و ۲- بازداشت موقت اجباری.
برابر قانون در ارتکاب یک ســری از جرائم آن هم زمانی که دالیل کافی وجود داشته 
باشد، برای متهم قرار بازداشت موقت اختیاری صادر می شود . یک گروه جرائمی هستند 
که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشــد؛ گروه دیگر جرائم عمدی 
هســتند که حداقل مجازات قانونی آنها ســه سال حبس باشــد، همچنین صدور قرار 
بازداشت موقت در مواردی که آزادبودن متهم موجب ازبین رفتن آثار و دالیل جرم شود 
یــا تبانی با متهمان دیگر و مطلعان را ایجاد کند، در اختیــار دادگاه خواهد بود. در قتل 
عمد نیز با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شــش روز، قرار به صورت 
اختیاری خواهد بود. به عبارتی هرگاه هرکدام از جرائم مذکور محقق شــود، این قاضی 
است که اختیار دارد که در مورد صدور قرار بازداشت تصمیم بگیرد. برخی از جرائم هم 
وجود دارند که قضات رســیدگی کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند 
و نمی توانند از این قاعده ســرپیچی کنند. یعنی برای یک سری از جرائم قاضی بخواهد 
یا نخواهد باید متهم را بازداشــت کند تا تکلیف ماجرا مشخص شود. البته در این باره نیز 
یک شرط کلی وجود دارد و آن شرط این است که مدت بازداشت موقت نباید از حداقل 

زمانی که در قانون برای آن جرم در نظر گرفته اند، بیشتر باشد. این جرائم عبارت اند از:
۱- قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی االرض.

۲- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
۳- جرائم ســرقت، کالهبرداری، اختالس، ارتشــا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از 
ســند مجعول البته در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیرقطعی 
یا دو فقره یا بیشــتر ســابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب یک از این جرائم را 

داشته باشد.
۴- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

مزایای قرار بازداشت موقت
به هر حال هر یک از قرارهایی که در آیین دادرسی کیفری پیش بینی می شود، مزایایی 
دارد که علت ایجاد و صدور آن را توجیه می کند. قرار بازداشــت نیز مزایایی دارد. البته 
در ظاهر این طور به نظر می رســد که این مزایا بیش از اینکه شــامل حال متهم شود، در 
راســتای بررسی پرونده و بهبود جریان دادرســی پیش بینی شده است. بنابراین بسیاری 
صدور این قرار را مؤثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مراجع 
قضائی در مواقع لزوم می دانند. با صدور این قرار هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، وی با 
مراقبت کامل نزد مرجع قضائی آورده خواهد شــد و به این ترتیب از تبانی متهم با سایر 
متهمان نیز جلوگیری می شود؛ همچنین این قرار موجب جلوگیری از فشار متهم نسبت 
به بزه دیده و شــهود برای جلوگیری یا پس گرفتن شکایت می شود. این قرار حتی گاهی 

وسیله ای برای تأمین امنیت و مصونیت او از انتقام بزه دیده می شود.
مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت

قبل از احیای دادسرا، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر می شد و با تأیید رئیس 
حوزه قضائی یا معاون وی به اجرا در می آمد. البته خود رئیس حوزه قضائی نیز شخصا 
مجاز به صدور این قرار بود. با تصویب قانون احیای دادســراها در سال ۸۱، مقام صالح 
برای صدور این قرار بازپرس اســت که باید در مدت ۲۴ ســاعت قرار را به تأیید دادستان 
برســاند. مطابق بند «ح» ماده  ۳ قانون تشــکیل دادگاه های عمومــی و انقالب «هرگاه 
دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه 
علتی که موجب بازداشــت اســت مرتفع شــده و موجب دیگری برای ادامه  بازداشت 
نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان 
تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختالف حسب مورد با دادگاه 
عمومی یا انقالب محل خواهد بود». همان طور که می بینید دادستان نیز می تواند در غیر 

جرائمی که در صالحیت کیفری استان قرار دارد، رأسا قرار بازداشت موقت متهم را صادر 
کند. در صورتی که دادیار به جای دادســتان اقدام به صدور این قرار کند، باید این قرار به 

تأیید دادستان برسد تا اعتبار داشته باشد.
مدت اعتبار قرار  بازداشت موقت

در قانون آیین دادرســی کیفری فعلی مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرائمی 
که رســیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است، چهار ماه و در بقیه جرائم 
که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه های کیفری عمومی یا اختصاصی است، دو ماه 
در نظر گرفته شده اســت؛ البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر 
قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند. یعنی اگر برای یک جرم شش ماه تا سه سال حبس در 
نظر گرفته شده است، مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از شش ماه باشد. البته اگر در این 
مدت دادســرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید به تخفیف قرار تأمین یا ابقای آن 
دســتور دهد و البته دالیل خود را نیز باید ذکر کند. البته در مواردی که دادگاه مکلف به 
انجام تحقیقات مقدماتی است، مانند دادگاه استان در رسیدگی به اتهام زنا یا لواط، باید 

تمدید بازداشت و باقی ماندن قرار را در پایان هر ماه اعالم کند.
حق اعتراض قرار  بازداشت موقت

فردی که قرار بازداشت موقت برایش صادر شده است، می تواند به این قرار اعتراض 
کنــد. به عبارتــی حق  اعتراض  به  صدور قرار بازداشــت  از جمله  اصول  مســلم  حقوق  
بازداشت شــدگان  است . شخص بازداشت  شده  پس  از اطالع  از دالیل  بازداشت  حق  دارد 
نســبت  به  صدور چنین  قراری  که  موجب  ســلب  آزادی  وی  شــده ، اعتراض  کند. متهم 
۱۰ روز بعد از صدور قرار فرصت دارد که به آن معترض شــود. رســیدگی به اعتراض در 
جلسه اداری خارج از نوبت صورت می گیرد و رأی صادره قطعی خواهد بود؛ یعنی دیگر 

نمی تواند به رأی اعتراض کند، حتی اگر دادگاه قرار بازداشت را درست تشخیص دهد.

نکات مهم قرار بازداشت موقت و انواع آن


