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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بدعت ها و روش های سلیقه ای برای 
اجرای قانون و قضاوت در دستگاه قضایی 
به قدری گســترده و همچون تارهای 
عنکبوت درهم تنیده اســت که برای 
برقراری عدالت در آن نیاز به بخشنامه ها 

و اصالحیه های هر روزه است. 
ابراهیم رئیســی با شــعار عدالت و 
تحول وارد این سیستم شــد و از زمان 
حضورش در مســند قاضی القضاتی 
تغییرات بسیاری نیز ایجاد کرده است؛ 
این تغییرات منجر به ابالغ آیین نامه و 
بخشنامه های متعدد در همین مدت 
کوتاه ریاســت وی بر قوه قضائیه شده 
است که یکی از مهمترین آنها نیز دیروز 

ابالغ شد. 
در پــی همــان بدعت گذاری های 
خــالف قانون، برخــی از قضــات در 
دادگاه هــا، ایرانیانی کــه در خارج از 
کشور تحت تعقیب بودند را از خدمات 
کنسولی محروم می کردند. بدین ترتیب 
خدماتــی که کنســولگری ها به تمام 

ایرانیان ارائه می دهند، به این افراد تعلق 
نمی گیرد؛ خدماتــی از قبیل صدور یا 
تمدید گذرنامه، تایید اسناد ازدواج در 
کشور میزبان، صدور شناسنامه برای تازه 
متولدین، خدمات حقوقی مانند پذیرش 
وکالتنامه و ارسال آن به کشور مقصد، 
امور دانشجویی و تایید مدارک رسمی 
و تامین خدمات مــورد نیاز بازرگانان و 

تجار و بسیاری موارد دیگر. 
قانون چه می گوید؟

محرومیت از این خدمات به معنای 
طرد از سوی وطن اســت؛ اما آیا قانون 
اجازه محرومیت یک تبعه ایران از این 

حقوق را می دهد؟
حدود هفت سال پیش این سوال از 
اداره حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده 
که پاسخ آن هم اکنون نیز روی سایت 
این اداره قابل مشاهده است. پرسشگر 
در آنجا به اختالف نظر قضات در این باره 
اشاره کرده و پرسیده است که با توجه 
به این اختالف نظر آیا »ممنوع المعامله 
کردن، مسدودالحســاب نمــودن و 
محرومیت محکوم العلیــه از خدمات 

کنسولي و خدمات سفارتخانه در اجرای 
دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی 

است یا خیر؟«
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز پاسخ 
داده که »این امور از جمله حقوق مدنی 
هر شخص است و اصوال با توجه به اصل 
بیســت و دوم قانون اساسی نمی توان 
کسی را از این حقوق محروم کرد مگر در 

مواردی که قانون تجویز کند.«
در واقــع چنین اقدامــی مخالف 
قانون اساســی و همین طور مغایر با 
عرف بین المللی است. اصل 41 قانون 
اساســی تصریح می کند که تابعیت 
کشور ایران حق مســلم هر فرد ایرانی 
است و دولت نمی تواند این تابعیت را 
از هیچ ایرانی سلب کند. از سوی دیگر 
مطابق عهدنامه 1969 وین که ایران در 
کنار بیش از صد کشور دیگر آن را امضا 
کرد، ارائه خدمات کنسولی به ویژه از 
منظر حقوق کودک بخشــی از توافق 
کشورها در آن عهدنامه است و امتناع 
از ارائه این خدمــات مغایر با تعهدات 

بین المللی محسوب می شود. 

چهل سال محرومیت
با این حال بســیاری از قضات بنا به 
ســلیقه و بر خالف نص صریح قانون، 
افراد تحت تعقیب در خارج از کشور را 
از خدمات کنسولی محروم می کنند. 
بســیاری از این افراد متهمان سیاسی 
هستند؛ از جمله کســانی که با وقوع 
انقالب اســالمی به هر دلیلی از ایران 
متواری شده و سپس از خدمات کنسولی 
نیز محروم شدند. شــاید بتوان گفت 
خواننده های به اصطالح لس آنجلسی 

نیز جزء همین گروه هستند. ماجرای پر 
سر و صدای مصادره و به فروش گذاشتن 
خانه حسن شماعی زاده در سال گذشته 
اشاره ای هر چند غیرمستقیم به همین 

محرومیت ها از حقوق مدنی دارد.
 تداخل منازعات سیاسی 

و حقوق مدنی
در باب افرادی که در طول سال های 
بعد از کشــور خــارج شــده و اغلب 
متهمان سیاسی هستند نیز این گونه 

محرومیت ها صادق است. 
ایران مهاجران و مسافران بسیاری در 
کشورهای مختلف جهان دارد؛ از این رو 
کنسولگری های بسیاری نیز دارد. بسته 
به اینکه تعداد ایرانیان در کشوری چقدر 
باشد، تعداد کنســولگری ها نیز متغیر 
است. برای مثال ایران در عراق، عالوه بر 
شهر بغداد، در کربال، بصره، نجف، اربیل 

و سلیمانیه نیز سرکنسولگری دارد. 
کنســولگری هایش در افغانستان 
نیز منحصر به کابل نیســت. بلکه در 
هــرات، قندهــار و مزارشــریف نیز 
مستقر هستند. در اروپا، آلمان یکی از 
کشورهایی اســت که مهاجران ایرانی 
بسیاری را در خود جای داده، از این رو 
ایران عالوه بر کنسولگری در پایتخت، 
چند سرکنســولگری در فرانکفورت و 

هامبورگ نیز دارد. 
در کنار این میزان باالی مهاجران و 
کنسولگری ها، ایران متهمان سیاسی 
بسیار و بعضا متهمان مالی نیز دارد که 
در این کشورها هستند و بسته به اینکه 
قاضی پرونده آنها چه ســلیقه ای و چه 
استنباطی از قانون داشــته، از حقوق 

مسلم مدنی خود محروم هستند. 
دستور صریح رئیسی 

ابراهیــم رئیســی اما دیــروز در 
بخشــنامه ای به تمام مراجع قضایی، 
دستور چنین محدودیتی را لغو کرد. در 
بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده است: 
»برابــر گزارش های واصلــه، برخی از 
مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور 
محرومیت از خدمات کنسولی به منظور 
دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در 
خارج از کشور می نمایند. درحالی که 

بهره مندی از خدمات کنسولی از جمله 
حقوق مدنی هر فرد اســت که مطابق 
قانون اساســی )فصل ســوم - حقوق 
ملت( و دیگر قوانیــن مرتبط، از قبیل 
ماده 958 قانون مدنی، برای اتباع کشور 
تضمین شده اســت و در قوانین جاری 
کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، 
اعم از متهمان و محکومان از این خدمات 
وجود ندارد.« وی با این ادله ادامه داده 
است: »بنابراین، نه تنها مجوزی برای 
صدور دستور محرومیت از این خدمات 
وجود ندارد، بلکه به عنــوان مجازات 
اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز 
نمی تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد. 
لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور 
حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات 

کنسولی خودداری نمایند.«
عالوه بــر این خــودداری، ابراهیم 
رئیسی همچنین تاکید کرده که اگر قبال 
دستوری در این ارتباط صادر شده نیز در 

اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود. 
با بخشنامه تازه رئیس قوه قضائیه 
این عدالت برای همــه ایرانیان حتی 
اگر مسیح علی نژاد باشد یا محمودرضا 
خاوری فراهم می شود تا به عنوان یک 
ایرانی از حقوق کنسولی که قانون برای 
هر ایرانی پیش بینی کرده بهره مند شوند. 
در واقع این اقدام رئیسی یک گام دیگر او 
در جهت تحقق عدالت است. حال باید 
دید دستور او تا چه حد از سوی مراجع 
قضایی و کنسولگری ها به اجرا گذاشته 

خواهد شد.

دستور مهم رئیسی درباره لغو محرومیت ایرانی ها از خدمات کنسولی

عدالتبرای»تحتتعقیبها«

خبر

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 
دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا خبر داد و 
گفت: در همین زمینه مهدی جمالی مدیرعامل 

سابق سایپا به ۷ سال حبس محکوم شده است.
غالمحسین اسماعیلی در بیست و ششمین 
نشست خبری خود به چند حکم اخیرالصدور در 
شعب ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در شعبه 
دوم ویژه رســیدگی به اخالل در نظام اقتصادی 
کشور، در پرونده ای که در ابتدا بیش از 5۰ متهم 
داشت، کیفرخواستی برای 4۳ نفر صادر شد و در 

دادگاه ۳4 نفر از اخاللگران محکوم شدند.
وی افزود: در این پرونده که یک پرونده تلفیقی 
بین اخالل در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو 
است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی 
به نام خانم نجوا الشــیدایی به جرم مشارکت در 

اخالل کالن در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق 
ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخالل در نظام 
توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش 
خرید بیش از 6۷۰۰ دســتگاه خودرو از شرکت 
سایپا، مشــارکت در عملیات پولشویی به میزان 
۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه 
که از منرل متهمه ۲4 هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و 
یکصد کیلو طال کشف شده، محکوم به اعدام شدند 
و این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی 

کشور است.
61 ماه حبس برای دو نماینده مجلس

اسماعیلی اضافه کرد: مهدی جمالی مدیرعامل 
سابق سایپا به جرم مشــارکت در اخالل در نظام 
توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی 
فرزند عباس معاون ســابق بازاریابی ســایپا به 

15 سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس 
شورای اسالمی به جرم معاونت در اخالل در نظام 
توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری، فریدون 
احمدی نماینده مجلس شورای اسالمی به جرم 
معاونت در اخالل در نظام توزیعی به 61 ماه حبس 
تعزیری و حسی هشترودی رئیس سابق حراست 
کل سایپا به جرم معاونت در اخالل در نظام توزیعی 

به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
یک بازداشتی در پرونده هواپیمای 

اوکراینی
او با بیان اینکه در پرونده هواپیمای اوکراینی 
تعدادی از خانواده جانباختگان شــکایت کرده 
اند، گفت: یک نفر در بازداشت است. وزارت راه و 
شورای عالی امنیت ملی باید در خصوص جعبه 

سیاه هواپیما نظر بدهند تا نواقص برطرف شود.

ترفند »اکبر طبری« برای به تعویق 
انداختن جلسه دادگاه 

اســماعیلی همچنین درباره پرونده اکبر 
طبری، با بیان اینکــه دادگاه او قرار بود ۳۰ یا 
۳1 اردیبهشت برگزار شود، گفت: در پرونده 
اکبر طبری متاســفانه در لحظه آخر مهلت 
اعالم نظر وکال در خصوص پرونده، هر ۲ وکیل 

اســتعفا دادند تا برگزاری جلســه دادگاه به 
تاخیر بیافتد.

وی افزود: متهم 1۰ روز فرصت دارد تا وکیل 
جدیــد انتاب کنــد. در غیر این صــورت وکیل 
تســخیری برای او انتخاب می شود و پیش بینی 
می کنیــم دادگاه او در دهه دوم یا ســوم خرداد 

برگزار شود.

سخنگوی قوه قضائیه:

سلطان خودرو و همسرش اعدام می شوند 
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کنایه های معنادار میرسلیم به قالیباف:
مجلس آقاباالسر و فرمانده 

نمی خواهد
به گزارش خبرآنالین، سید مصطفی میرسلیم، 
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در صفحه 
شخصی خود در توئیتر با اشاره به ویژگی های رئیس 
مجلس آینده نوشــت: »هر فــردی را نمایندگان 
محترم برای ریاســت انتخاب می کنند، به منظور 
فرماندهی و آقایی کردن بر آن ها نیست، بلکه برای 
خدمت کردن به نمایندگان است تا بتوانند وظایف 
مقدس خود را به بهترین وجه ایفا کنند مجلس در 
درجۀ اول نیازمند سخنگویی صادق و مدیری خدوم 

با تجربه پاک و الیق است و نه آقا باالسر.«
    

ادعای توئیتری قالیباف درباره 
نمایندگان تهران 

محمدباقر قالیباف، منتخب تهران در مجلس 
یازدهم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
»یکی از فعاالن صنعتــی در جمع منتخبان گفت 
که مشغول بودن نمایندگان تهران به سیاسی بازی 
مانع از رسیدگی آنها به مشکالت حوزه انتخابیه شان 
می شود. به او گفتم که همه منتخبان تهران در این 
دوره برای تغییر این رویه هم قســم شده اند؛ فقط 
نمایندگان میدانی و عملیاتی می توانند مسئله  را 
حل کنند.« این اظهارات قالیباف درحالی مطرح 
می شود که این روزها رقابت جدی بین او و میرسلیم 
دیگر نماینده تهران بر سر ریاست مجلس یازدهم 

وجود دارد. 
    

احزاب هزینه های اجتماعی 
نظام را کاهش می دهند

غالمرضا مصباحــی مقدم، عضو تشــخیص 
مصلحت نظام در خصوص دیــدار رئیس جمهور و 
سیاسیون و تاکید رئیس جمهور بر ایجاد چندین 
حزب قوی در کشور، به تسنیم گفت: البته این اشاره 
هم بود که اگر احزاب به میــدان بیایند هزینه های 
اجتماعی نظام هم کاهش می یابــد. هر حزبی که 
بیاید، اگر ۲9۰ کاندیدا را در کشــور معرفی کند، 
این افراد بهترین کســانی خواهند بود که در تهران 
و شهرستان ها و مراکز اســتان ها از ناحیه آن حزب 
شناسایی شده اند و یک گزینشی صورت گرفته و با 
این گزینش، کار شورای نگهبان نیز ساده خواهد شد.

    
مجلس مشخص کرد؛

مجازات اهانت کنندگان به 
ادیان و مذاهب اسالمی 

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز، با الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون 
مجازات اسالمی حبس و جزای نقدی درجه پنج یا 
یکی از این دو را برای توهین به ادیان الهی یا مذاهب 
اســالمی تعیین کردند. همچنین »چنانچه جرم 
موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته 
ارتکاب یابد و یا از ســوی مأموران یا مستخدمان 
دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت 
آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا 
با اســتفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا 
مجازی منتشر شــود، مجازات مقرر به میزان یک 

درجه تشدید می شود.«
    

۲۰ سال حبس در انتظار 
احتکارکنندگان خودرو

محمد علــی اســفنایی، مدیــرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان تهران، از تعیین جریمه نقدی از 
1۰ تا ۷۰ درصد ارزش کاالی احتکار شده و از 5 تا ۲۰ 
سال مجازات حبس برای احتکارکنندگان خودرو 
خبر داد و در مورد انتشــار خبــری مبنی بر اینکه 
احتکار خودرو در انحصار 5 نفر قرار دارد، گفت: در 
کشوری با جمعیت 8۰ میلیون نفری و ده ها میلیارد 
گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی 
نیست که احتکار خودرو توسط 5 و یا حتی 1۰ نفر 
مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی 
آنها اعالم نمی شود تا مراجع رسیدگی کننده بتوانند 

با آنها برخورد کنند؟
    

تقدیر 206 نماینده مجلس از 
وزیر عزل شده

۲۰6 نفر از نماینــدگان در بیانیه ای از عملکرد 
رحمانی وزیر عزل شده صمت، تقدیر و تشکر کردند. 
در این بیانیه که توســط علی اصغر یوسف نژاد در 
جلسه علنی دیروز مجلس خطاب به رحمانی قرائت 
شد، آمده است که در دوران تنگناهای بین المللی 
و نامالیمات اقتصــادی که مصــادف با تعطیلی 
کارخانجات از جمله فوالد و صنعت خودروسازی بود، 
برنامه هفت گانه رونق تولید به عنوان سیاست نوین 
در دوران مدیریت حضرتعالی منجر به وقوع تولید 
کاالهای منتخب شده و مانع از تعطیلی کارخانجات 

و واحدهای تولیدی شد.

بسیاری از قضات بنا به 
سلیقه و بر خالف نص صریح 
قانون، افراد تحت تعقیب در 
خارج از کشور را از خدمات 
کنسولی محروم می کنند. 

بسیاری از این افراد متهمان 
سیاسی هستند؛ از جمله 
کسانی که با وقوع انقالب 

اسالمی به هر دلیلی از ایران 
متواری شدند

با بخشنامه تازه رئیس قوه 
قضائیه این عدالت برای همه 

ایرانیان حتی اگر مسیح 
علی نژاد باشد یا محمودرضا 
خاوری فراهم می شود تا به 
عنوان یک ایرانی از حقوق 

کنسولی که قانون برای 
هر ایرانی پیش بینی کرده 

بهره مند شوند

پروانه مافی و عبدالرضا عزیزی از نمایندگانی هستند که 
گفته می شود بهارستان را به مقصد خیابان فاطمی و ساختمان 

وزارت کشور ترک خواهند کرد.
به گزارش خبرآنالین، بر اســاس برخــی پیش بینی ها و 
گمانه زنی ها وزارت صنعت، معدن و تجارت محمدرضا نجفی 
را به عنوان قائم مقام خواهد پذیرفت؛ ولی ملکی و عزیز اکبریان 
از دیگر نفراتی هستند که به گفته برخی منابع خبری، به این 
وزارتخانه راه پیدا می کنند. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت 
رئیســه مجلس دهم هم گفت: من به صورت رسمی کارمند 
وزارت صمت هستم و بعد از مجلس به این وزارتخانه باز خواهم 
گشت. وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر وزارتخانه ای 
اســت که میزبان تعدادی از نمایندگان راه نیافته به مجلس 

یازدهم است؛ گفته می شود این وزارتخانه، سهیال جلودار زاده را 
به عنوان قائم مقام خواهد پذیرفت؛ زهرا ساعی دیگر نماینده ای 
است که گفته می شود قرار است ادامه فعالیت های خود را در 
آن دنبال کند. وزارت امور خارجه هــم مقصد برخی دیگر از 
نمایندگان مجلس دهم است. از دیگر نمایندگاِن کارمند این 
وزارتخانه، محمدجواد کولیوند است که در این باره می گوید من 
کارمند رسمی وزارت خارجه هستم و دو دوره در مجلس هم از 
طرف این وزارتخانه مامور بودم. طبیعتا بعد از اتمام مجلس دهم 

به همین وزارتخانه بازخواهم گشت. 
حشمت اهلل فالحت پیشه هم از دیگر افرادی است که گفته 
می شود یا به عنوان کارمند وزارت امورخارجه یا به عنوان سفیر 
در این مجموعه فعالیت خواهد کرد؛ عالالدین بروجردی هم از 

دیگر نفراتی است که گفته می شود این وزارتخانه را به عنوان 
مقصد بعدی خود انتخاب خواهد کرد.

گفته می شود سکینه الماســی و هدایت اهلل خادمی قرار 
است بعد از مجلس دهم به وزارت نفت بپیوندند. مهدی شیخ 
و محمدرضا تابش نیز نمایندگانی هســتند که پس از دوره 

نمایندگی خود به وزارت ورزش و جوانان خواهند رفت.
از ابوالفضل ســروش هم به عنوان یکی از نمایندگان برای 
پیوستن به وزارت بهداشت و درمان نام برده شده است. به گفته 

برخی منابع، فریده اوالد قباد هم وزارت علوم را به عنوان مقصد 
بعدی خود انتخاب کرده است. گفته می شود وزارت  علوم هم 
قرار است مقصد بعدی محمدرضا ملکشاهی راد باشد. برخی 
اخبار می گویند محمد کاظمی قرار است بعد از مجلس دهم در 
وزارت دادگستری مشغول به خدمت شود. از طیبه سیاوشی 
هم به عنوان یکی از گزینه هایی که قرار است در وزارت ارشاد 

فعالیت های خود را دنبال کند نام برده شده است.
البته دولت همه نمایندگان راه نیافته به مجلس یازدهم را 
در وزارتخانه های خود به کار نمی گیرد و بخش دیگری از این 
نمایندگان برای ادامه فعالیت های شغلی خود به سازمان های 
زیرمجموعه وزارتخانه ها خواهند رفــت که در این خصوص 
شنیده ها حاکی از آن است که محمدرضا بادامچی به عنوان 
معاونت پارلمانی سازمان تامین اجتماعی، علی نوبخت حقیقی 
به عنوان رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعی و سیده فاطمه 
حسینی در سمت رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی 

کشور منصوب خواهند شد.

با پایان مجلس دهم؛

کدام نماینده به کدام وزارتخانه می رود؟


