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این موضوع در بســیاری موارد شــرایط را برای متهم سخت می کند، همچون 
وقایعــی مثــل آبان و دی کــه افرادی که اغلــب از طبقه متوســط و رو به پایین 
جامعــه بودند، برای دفاع از خود در دادگاه مجبور بودند از بین وکالی مورد تأیید 
قوه قضائیــه وکیل انتخاب کنند تا همان وکیل مورد تأیید قوه   از آنها دفاع کند. این 
موضوع همان سال هم موجب واکنش تعداد زیادی از وکال شد که طبق گفته های 
پیام درفشان، وکیل دادگستری، در بحران های اجتماعی مثل دی ماه ۹۶ یا آبان ۹۸ 
طومار نوشــتند و نامه ۱۵۵ وکیل را بــه رئیس وقت قوه قضائیه دادند و خواهش 
کردنــد در این مقطع، تبصره ماده ۴۸ را فعال بردارید تــا وکال بتوانند ورود کنند تا 
قضیه کهریزک دوباره پیش نیاید و در پرونده های مختلف کنار مردم باشــند تا اگر 
حادثه ای اتفاق می افتد سریعا خبردار شوند و اطالع رسانی کنند که دوباره بحران 
ســال ۸۸ اتفاق نیفتد. اما موضوع قابل بحث دیگر، نتیجه این پرونده های تبصره 
۴۸ اســت که فقط وکالی تأییدشــده قوه قضائیه حق ورود به آن را دارند و بابک 
پاک نیا وکیل پایه یک دادگســتری در این باره می گویــد: آماری از این وجود ندارد که 
ما  ببینیم از این وکالیی که مورد تأیید   هستند و این پرونده ها را می گیرند، نتیجه به 
کجا می رسد، ولی در یک تا دو مورد در مرحله دادسرا متهم از همین وکال استفاده 
کرده و مرحله دادگاه او را عزل کرده، من رفتم متهم را دیدم که گفت وکیل به من 
گفــت قبول کن؛ یعنی وکیل راهنمایی کرده تــا متهم اغراق کند و اتهام را بپذیرد. 
در صورتــی که اصوال وکیل برای کمك به متهــم می آید و نمی آید محکومیت او 

را تسهیل کند .
قانونی تبعیض آمیز  و غیرقابل دفاع

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگســتری، در مورد ماده ۴۸ آیین دادرســی 
کیفری می گوید: این ماده برای جرائم خاص سیاســی و اقتصادی است که قانونی 
عجیب، تبعیض آمیز و غیرقابل دفاع اســت، در پرونده های مرتبط با امنیت ملی از 
این استفاده می کنند، یعنی لیستی از وکالی مورد تأیید که فقط از بین آنها باید فرد 
وکیل اختیار کند که همین باعث ایجاد رانت برای وکال می شــود، همچنین باعث 
عقب ماندن قوه قضائیه هم می شود که چرا فقط یک تعداد خاص حق دارند برای 

این پرونده های سیاســی که موکل با یک نظام سیاســی طرف است، وکالت کنند و 
همیــن به میدانی برای تبعیض تبدیل می شــود که به فرد می گویند باید از وکیلی 
که ما می گوییم اســتفاده کنید. اینها وکالی تبصره ماده ۴۸ هستند که موکل حق 
دارد فقــط از همین ها انتخاب کند که این یــک اقدام تبعیض آمیز و غیرقابل دفاع 
اســت؛ چون این موضوع خیلی می تواند به ضرر متهم تمام شــود و متهم از حق 

داشتن وکیل محروم می شود.
برای مردم چنین تفکری به وجود می آید که چه دلیل دارد این وکیل مورد تأیید 
دســتگاه قضا باشد. وکیل نباید مورد تأیید دستگاه قضا باشد، بلکه باید مورد تأیید 
موکل باشد و به او اعتماد داشته باشد. آقایانی که این موضوع را تحمیل کردند و 
عالوه بر پرونده های سیاســی در پرونده های اقتصادی هم هموار کردند که باعث 
ایجاد فساد و رانت بزرگی شــده، در پرونده های اقتصادی که فرد احساس به نیاز 
وکیل می کند، پول هــای کالنی هم از او می گیرند به عنوان اینکه آن وکیل معتمد 

و مورد تأیید دستگاه است.
مجتهدزاده در مورد افراد داخل لیســت ادامه می دهد: فراخوانی داده بودند 
که وکالی مورد تأیید، خودشان را برای این لیست اعالم کنند که این واقعا در شأن 
یک وکیل نیســت تا خود را اعالم کند که وارد لیســتش کنند. این باعث می شــود 
در پرونده های اقتصادی و سیاســی که ما یک وظیفــه اجتماعی برای خود تلقی 
می کنیم، حقمان ضایع شود. همچنین حقوق وکالی کار کشته هم ضایع می شود 
به صرف اینکه مورد تأیید  نیســتند. توجه کنید که مرحله دادسرا بسیار مهم است 
و حتی از دادگاه هم مهم تر اســت.  اگر اجازه دهند یک وکیل آزادانه کنارش باشد، 

خیلی از این اتفاقات نمی افتد .
این تبصره ماده انحصار  ایجاد کرده است

پیام درفشــان، وکیل دادگستری، ضمن اشاره به اینکه از زمان تصویب این ماده 
سیری داشــته و وقایع آبان و دی پیش آمد، ادامه می دهد: این تبصره ماده تغییر 
ظاهری پیدا کرد که تا ۲۰ روز دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد، اما بعد از آن 
اگر دادسرا اجازه دهد می تواند دسترسی وجود داشته باشد، مگر اینکه باز هم این 

۲۰ روز تمدید شــود. بعد هم محاکم ویژه اقتصادی به آن اضافه شــد که دعاوی 
بــاالی یک میلیارد تومان به حضور این وکال دربیاید. در واقع از ابتدا تاکنون تبصره 
ماده ۴۸ تحوالت زیادی داشــته اســت. در آبان ۹۸ و دی مــاه ۹۶ این تبصره ماده 
چقدر مشکالت برای مردم ایجاد کرد، وکالی داخل لیست  کامال انحصار به وجود 
آورده بودنــد. در محاکم ویژه اقتصادی چون انحصار به وجود می آید خودشــان 
تشــکیل یک گروه می دادند و حق الوکاله های باال از این اشــخاص می گرفتند که 
خود این عامل فســاد شده بود. در همین زمینه یک پرسش ایجاد می شود که قوه 
قضائیه اعالم می کند ما ۴۰۰ قاضی را به دلیل مسائل اقتصادی اخراج کردیم. اما 
این موضوع دو طرف دارد؛ کســی که مال را می دهد و کســی که مال را می گیرد. 
چطور این وســط یک نفر از این وکال نیســت که بگویم این یــک وکیل هم بوده و 
داشــته به این اشــخاص پول می داده، مگر می شــود یک موکل در قبال خدمات 
ســاده حقوقی مثال دو ساعت حضور وکیل در دادگاه چند میلیارد پرداخت کند.  او 
ادامه می دهد: وکالی کشــور فقط چند روز بعــد از تصویب این تبصره یک کمپین 
ایجاد کردند و گروه های مختلف وکال با ســالیق فکری همه در آن شرکت کردند و 
برای اولین بار در تاریخ وکالت ایران دو هزار امضا و مهر حضوری جمع شــد و به 
رؤسای سه قوه داده شد که سه سال جلوی اجرای این آیین نامه که اسامی بیرون 
بیاید، در عمل گرفته شــد؛ ولی چون دوســتان از طیف های مختلف فکری بودند، 
شرط شان این بود که قضیه رسانه ای نشود و بعد از آن هم در موارد مختلف حوزه 
حقوق بشــری و حقوق مردم، رایگان وکالت می کردنــد، در بحران های اجتماعی 
مثل دی ماه ۹۶ یا آبان ۹۸ طومار نوشــتند و نامــه ۱۵۵ وکیل به رئیس وقت قوه 
قضائیــه دادند و خواهش کردند در ایــن مقطع، تبصره ماده ۴۸ را فعال بردارید تا 
وکال بتوانند ورود کنند تا قضیه کهریزک دوباره پیش نیاید و در پرونده های مختلف 
کنار مردم باشند تا اگر حادثه ای اتفاق می افتد، سریعا خبردار شوند و اطالع رسانی 
کنند که دوباره بحران سال ۸۸ اتفاق نیفتد و از طرف دیگر آن وکالی لیست بودند 
کــه به مردم می گفتند ما صد میلیون هم کمتر نمی گیریم؛ در صورتی که در بحران 
بنزین دست فروشــی بوده که دیگر توان هزینه سوخت موتور خود را هم نداشته و 
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نســترن فرخه: تبصره ماده ۴۸، در این سال ها به دفعات بسیار مورد انتقاد وکال قرار گرفته و از ابعاد مختلف نقد شده است. این تبصره که امکان انتخاب وکیل 
برای پرونده های سیاسی و اجتماعی را سخت می کند، در بسیاری موارد هم موجب انحصار وکالیی خاص در دستگاه قضا می شود. لیستی از وکالی خاص که قوه 
 قضائیه برای جرائم ماده تبصره ۴۸ اعالم کرده و متهم تنها از بین آنها حق انتخاب دارد که در بیشتر موارد هم هزینه قابل توجهی جهت وکالت دریافت می کنند. 
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگســتری، بر این باور است این ماده برای جرائم خاص سیاسی و اقتصادی است که قانونی عجیب، تبعیض آمیز و غیرقابل 
دفاع است، در پرونده های مرتبط با امنیت ملی از این استفاده می کنند، یعنی لیستی از وکالی مورد تأیید که فقط از بین آنها باید فرد وکیل اختیار کند که همین 

باعث ایجاد رانت برای وکال می شود.

چهارشنبه
۲۴ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۶

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
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است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 
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روسی- گیســو ۱۱- رد پا- قوم حضرت موسی(ع)- شهر 
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شاهد- فیلمی ساخته اســتیون اسپیلبرگ ۵- میوه- 
فراوانی- خبرگزاری کار ایــران ۶- صمیمی و بی ریا- 
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ســرزمین- دیکته ۲- موجب زیان و فساد-  شعبه ای 
از نژاد سفید- جعبه نمایش قدیمی ۳- روزها- معبد 
یهودیان- بدون اســتحکام ۴- تسخیرشــده- زنی که 
به جای مادر به کودک شــیر دهــد- از القاب حضرت 
فاطمه(س) ۵- چک مســافرتی- امیــدوار- یک نفر 
۶- شمشیر دفاعی ژاپنی- مسجدی قدیمی و تاریخی 
در اســتان یزد- اندیشــمند ۷- دســتبند زینتی زنانه- 
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و بدبختــی ۹- پاک و پاکیزه- رزق و روزی- فرقه ای از 

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.
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نامه  برخی وکال درباره تبصره ۴۸
به موجب انتقادات گسترده و فراوانی که از جانب وکال و استادان دانشگاه 
و حتی مســئوالن قوه قضائیه در خصوص این تبصره به  عمل آمد، این تبصره 
در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم به این نحو تغییر و برای تصویب 

به صحن ارسال شد.
 «در جرائم ســازمان یافته که مجازات آنها مشــمول بندهای الف، ب و ت 
ماده ۳۰۲ قانون (آیین دادرســی کیفری) اســت، همچنین جرائم جاسوســی 
علیــه امنیت ملی و خارجی و جرائم تروریســتی قانون مبــارزه با تأمین مالی 
تروریســم و جرائم اقتصادی بــا موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشــتر در مرحله 
تحــت نظر و تحقیقــات مقدماتی حداکثــر به مدت ۲۰ روز می تــوان مانع از 
مالقات مظنون با وکیل شــد. در صورتی که به تشــخیص مقام قضائی نیاز به 
مدت بیشــتری باشــد، این تصمیم در قالب قرار صادر می شود. این قرار قابل 

اعتراض است».
از مقایســه متن قانونی ســابق و این متن کامال این نتیجه حاصل می شود 

کــه در ظاهر حقوق و آزادی  متهــم درباره الزام او بــه انتخاب وکالی معین 
مورد تأیید قوه قضائیه حذف شده است؛ زیرا محدودیت های جایگزینی بر حق 
انتخــاب وکیل متهم در جرائم مذکور در این تبصره اعمال شــده که وضعیت 
حقوق دفاعی متهم را محدودتر کرده و همچنین دامنه شــمول اشخاص در 

این مورد را گسترده تر نیز کرده است.
 زیرا به موجب این مصوبه کمیســیون، اوال تا ۲۰ روز می توان مانع مالقات 
متهم با وکیلش شــد، ثانیا مقام قضائی می تواند این محدودیت را تا هر زمان 
الزم بداند، با صدور قرار، توســعه دهد، ثالثا جرائم علیه اشخاص و در جرائم 
اقتصادی باالی ۱۰ میلیارد ریال نیز مشمول این محدودیت شد، رابعا گرچه به 
ظاهر این قرار قابل اعتراض است اما بنا بر رویه و در عمل، محاکم با نظر دادسرا 

موافقت می کنند.
به تازگــی قوه محتــرم قضائیــه در اقدامی اصالحی و رو بــه جلو، ضمن 
تقاضای تمدید و اصالح اســتجازه مربوط به دادگاه هــای اقتصادی، موجب 

حذف تســری این تبصره به جرائــم اقتصادی که به موجب اســتجازه قبلی 
ایجاد شــده بود، شــد؛ یعنی قانونا متهمان در دادگاه الــزام به انتخاب وکیل 
از فهرســت وکالی مجــاز ندارنــد؛ اما باید توجه داشــت اکثریــت قریب به 
اتفاق ایشــان در مرحله رســیدگی دادســرا که حیاتی و طوالنی اســت، نیاز 
بــه دسترســی و کمک وکیــل دارند که در عمــل همــان وکالی به اصطالح 
مجاز مورد پذیرش شــعب دادســرا قــرار گرفته و به وکالــت در پرونده های

 اقتصادی می پردازند.
 بنابرایــن تأکید می شــود در حال حاضر تبصره مــاده ۴۸ تا اصالح یا حذف 
آن از طریق مجلس در عمل اجرا می شــود و مقررات قانونی رســمی کشــور 
است و اصالحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند و مراحل سیر 
قانون گذاری درخصوص آن نیز هنوز انجام نشده و به صورت قانون الزم االجرا 

درنیامده است.
بهترین اصالح این مقرره سرشار از ایراد، حذف این تبصره است.

اگر صد میلیون داشــت که در این اعتراض شرکت نمی کرد تا دچار این بحران های 
روحی و روانی شود.

 در عمــل هیچ تغییر خاصی پیش نیامده و بعدتر برای جرائم اقتصادی اضافه 
شد موارد یک میلیارد تومان به باال شامل این تبصره است که االن تمام پرونده های 

اقتصادی یک میلیارد به باال است.
این وکیل در پاسخ به اینکه اگر متهم توان مالی برای استفاده از وکالی انتخابی 
تبصره ۴۸ را نداشــته باشد، می گوید: در این شرایط  از یک طرف نمی تواند وکیل را 
به انتخاب خود پیدا کند و از طرفی دیگر هم اصال توان پرداخت مبلغ اعالم شــده 

را ندارد و در نهایت بدون وکیل می ماند.
این تبصره به حقوق مردم و  وکال  لطمه می زند

بابک پاک نیا، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به لطمه این تبصره به حقوق 
مردم و وکال، اضافه می کند: این ماده تبصره به دو گروه لطمه وارد می کند؛ یکی 
بــه حقوق مــردم، از این نظر که حتما به متهم الزام شــود وکیل مورد تأیید قوه 
قضائیه را انتخاب کند که این اتهام یک طرفه است؛ چون قوه قضائیه هم بخشی 
از نظام حاکمیتی اســت و نمی توان به متهم گفت بــرای اینکه از خودت دفاع 
کنــی وکیلی را انتخاب کن که زیرمجموعه قوه قضائیه  اســت . ما به این تبصره 
ایزو ۴۸ می گوییم که وکالن هر مقدار که دل شــان بخواهد می گیرند، بعد هم در 
تبلیغ ها اعالم می کنند وکال انحصارطلب هســتند؛ در صورتی که  معموال وکالیی 
را برای این لیســت انتخاب می کنند که جزء قاضی های بازنشسته یا بازخرید شده 
هســتند و آنها هم به راحتی هر مبلغی را که می خواهند می گیرند. همچنین این 
اقدامات به وکال هم ضربه می زند؛ وکالیی را که با ســواد هستند، کنار می گذارند، 
متر و معیاری برای خود تعیین می کنند که همان ها حق ورود داشــته باشند که 
این حق وکال و مردم را ضایع می کند. ما وکالیی را داریم که مورد تأیید   هســتند 
و حــق ورود به پرونده هــای امنیتی را دارند و اغلب کســانی که به ما مراجعه 
می کنند، ترجیح می دهند در مرحله دادسرا اصال وکیل نداشته باشند و می گویند 
به جای اینکه وکیل داشته باشــیم ولی مورد تأیید آقایان باشد، ترجیح می دهیم 

وکیل نداشته باشیم.
پاک نیــا در مورد نتیجه پرونده هایی با وکیل تبصــره ۴۸ می گوید: آماری از این 
وجــود ندارد که ما  ببینیــم از این وکالیی که مورد تأیید   هســتند و این پرونده ها را 
می گیرند نتیجه به کجا می رسد؛ ولی در یک الی دو مورد در مرحله دادسرا متهم 
از همین وکال اســتفاده کــرده و مرحله دادگاه او را عزل کــرده، من رفتم متهم را 
دیــدم که گفت وکیل به من گفت قبول کن؛ یعنی وکیــل راهنمایی کرده تا متهم 
اقرار کند و اتهام را بپذیرد؛ در صورتی که اصوال وکیل برای کمک به متهم می آید و 
نمی آید محکومیت او را تســهیل کند. وکیل باید با ادله و مطالعه پرونده به متهم 
کمک کند و اینکه دســتش را در جیبش بگذارد و برود دنبال متهم و بگوید که بیا 
اقرار کن که من همه اینها را قبول دارم و هر چیزی که می گویید درســت اســت، 
خب اصال چرا فرد وکیل گرفته اســت؟ در چند موردی که من دیدم شرایط به این 
شکل بوده است. همچنین در خیلی پرونده های ساده امنیتی افراد سراغ ما آمدند 
و گفتنــد برای یک پرونده ســاده از ما ۳۰۰ یا ۵۰۰ میلیون خواســتند؛ چون پرونده 
امنیتی عناوین متعددی دارد و برخی از آنها ساده است؛ در حالی که خیلی وقت ها 
ما می بینیم فرد واقعا توان مالی ندارد، مجانی کار را انجام می دهیم یا خودش هر 
چقدر که توان دارد، پرداخت می کند که گاه حتی پول رفت و آمد ما هم نمی شــود 
و خیلی از عناوین مجرمانه امنیتی برای اقشــار پایین دست جامعه است که اصال 

توانایی مالی ندارند.

زان
ی، می

فالح
شید 

شا مه
س: کو

  عک

زان
د، می

شیربن
علی 

س :
  عک

در گفت وگوی «شرق» با  کارشناسان مطرح شد
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