
دكتر مسعود سليماني، استاد دانشگاه تربيت 
مدرس پس از تحمل 13 ماه گروگانگيري و حبس 
غيرقانون�ي در امريكا، روز گذش�ته آزاد ش�د. 
آزادي دكتر مسعود س��ليماني حاصل تالش ها و 
پيگيري هاي وزارت خارج��ه و همكاري نهادهاي 
امنيتي و قضايي كشور و در يك فرايند ديپلماتيك 

صورت گرفته است. 
به گزارش ف��ارس در اين روند همچنين با تصويب 
ش��وراي عالي امنيت ملي و هم��كاري و موافقت 
نهادهاي قضاي��ي و امنيت��ي ژائو ونگ ش��هروند 
امريكايي كه به جرم جاسوس��ي در حال گذراندن 
دوران محكوميت خود در ايران بود با رأفت اسالمي 

آزاد و تحويل مقامات سوئيسي شد. 
سوم آبان سال 1397 )بيست وپنجم اكتبر 2018( 
بود كه دكتر »مسعود س��ليماني« به عنوان يكي از 
دانشمندان علوم پزش��كي ترميمي و هماتولوژي 
)خون شناسي( و همچنين نخبه تحسين شده كشور 
چه در عرصه داخلي و چه در صحنه بين المللي، بعد 
از ورود به فرودگاه شهر شيكاگو در اياالت متحده با 
استفاده از ويزاي معتبر J- 1 توسط نيروهاي امنيتي 

و پليس فدرال اين كشور )FBI( بازداشت شد. 
دكتر س��ليماني كه استاد تمام دانش��گاه تربيت 
مدرس و يكي از محققان برجسته حوزه سلول هاي 
بنيادي در جهان اس��ت، با مؤسسات مختلفي در 
كشورهاي اروپايي و امريكا همكاري مي كرد. وي 
در سال 2015 براي ادامه فعاليتش به ايران بازگشت 
اما براي تكمي��ل تحقيقات به نوع��ي »پروتئين 
نوتركيب« نياز داشت كه نه تنها توليد آن در ايران 
زمان گير بود، بلكه هزينه بااليي نيز داشت. در حالي 
كه اين پروتئين در اياالت متحده به صورت قانوني 
در داروخانه هاي بزرگ فروخته ش��ده و هزينه آن 
نيز يك پنجم هزينه در اي��ران بود. )8 هزار دالر در 

مقايسه با 40 هزار دالر(
وي سپس با خانم دكتر »مريم جزايري« و »محبوبه 
قائدي« از دانشجويان پيش��ين خود ديدار كرده و 
متوجه مي شود كه آنها توانسته بودند، شهروندي 

امريكا را به دست بياورند. دكتر سليماني سپس از 
آنها درخواست مي كند كه مواد شيميايي مورد نظر را 
براي وي تهيه كنند و پول آن را نيز پرداخت مي كند، 
اما اين ماده در فرودگاه آتالنتا از دكتر جزايري گرفته 
مي شود و به دست دكتر سليماني نمي رسد. حتي 

اف. بي.آي در گزارش خود اذعان كرده كه نتوانسته 
قصد شرورانه اي در پس درخواست دكتر سليماني 

براي انتقال آن مواد به ايران، پيدا كند. 
از س��وي ديگ��ر در اقدامي كه احتم��االً توطئه اي 
براي كش��اندن دكتر س��ليماني به امري��كا بوده، 

كلينيك تخصصي ماي��و در ايالت »مينه س��وتا« 
رسماً دعوتنامه اي براي آقاي دكتر ارسال كرده و از 
او خواست تا براي تكميل تحقيقات و انجام مرحله 
نهايي ساخت دارو براي آسيب ديدگان سكته مغزي 

به آنجا برود. 
نهايتاً در تاريخ بيست وچهارم اكتبر 2018 )دوم آبان 
1397( هيئت منصفه ارشد دادگاه آتالنتا مخفيانه 
حكمي را در محكوميت دكتر سليماني، جزايري و 
قائدي صادر كرد. اين دادگاه خانم ها را به تالش براي 
صادرات بدون مجوز محصوالت به ايران و آقاي دكتر 
را به تالش براي دور زدن تحريم هاي ايران متهم و 

محكوم كرد. 
دكتر س��ليماني بي خبر از اين توطئه ها، مقدمات 
براي سفر به اياالت متحده را فراهم كرده و در تاريخ 
بيست وپنجم اكتبر )سوم آبان 1397( به فرودگاه 
شيكاگو مي رسد. بالفاصله نيروهاي امنيتي امريكا 
گويي كه مجرم خطرناك تح��ت تعقيبي را بعد از 
سال ها يافته باشند، به آقاي سليماني حمله ور شده 
و او را بازداش��ت مي كنند. همزم��ان دولت امريكا 
نيز ويزاي معتبر J- 1 دكتر سليماني را لغو كرده و 
دستور انتقال وي به بازداشتگاهي در جنوب آتالنتا 

را صادر مي كند. 
دكتر سليماني در سال 1397 به رتبه استاد تمام 
ارتقا پيدا كرد و در 16درصد از مقاالتش همكاري 
بين المللي داش��ته و طرح كب��د مصنوعي و طرح 
درمان ضايعات نخاعي و تومورهاي مغزي از جمله 

اقدامات وي بود. 
متأسفانه مادر ايشان به محض شنيدن خبر حبس 
فرزندش به كما رفت و هفت ماه بعد درگذش��ت و 
آزادي فرزندش را نديد. دكتر سليماني در زندان حال 
روحي و جسمي خوبي نداشت و در اين 13 ماه بيش 
از 15 كيلوگرم وزن كم كرده و حتي از داروهايش هم 
محروم بود. در اين مدت وي از درگذشت مادرش هم 
بي اطالع بوده است. اين عضو هيئت علمي دانشگاه 
تربيت مدرس روز گذشته و پس از طي اين پروسه 

غيرقانوني در امريكا آزاد شد.  
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بر اساس رأی شورای رقابت، كانون های  وكال ملزم به ثبت نام در سامانه كسب و كار شدند و  نمی توانند به بهانه اشباع بازار در صدور مجوزها تأخير كنند

رأی شورای رقابت علیه انحصارگرایی وکالت

مراقب قاتل خاموش باشید! 

پايان گروگانگيري استاد ايراني در امريكا
دكتر مسعود سليماني روز گذشته پس از 13 ماه گروگانگيري آزاد شد

انحصارگراي�ی و 

کبری فرشچی 
مح�دود ك�ردن   گزارش  2

مس�ير ورود برای 
نيروهای جوان و تازه نفس رويكردی است كه با 
محدود كردن ظرفيت پذيرش كارآموزان وكالت 
از س�وی كانون وكال پيگيری می ش�ود. همين 
مسئله موجب شده گروهی از دانش آموختگان 
جوان رشته های حقوق برای ورود به اين عرصه 
به دنبال انحصارزدايی باش�ند؛ انحصاری كه با 
قانون اساس�ی هم مغايرت دارد. شكايت اين 
حقوقدانان جوان به نتيجه هم رسيده و بر اساس 
رأی ش�ورای رقابت، كانون ه�ای وكال ملزم به 
ثبت نام در سامانه كسب و كار شدند و در نتيجه 
از اين پس كانون وكال نمی تواند به بهانه اشباع 
بازار در ص�دور مجوزها تأخير ايج�اد كند. اما 
اغلب كانون های وكالی كش�ور هن�وز زير بار 
اجرای اين قانون نرفته و مدعی اند وكالت كسب 
و كار تجاری نيست. حاال بناست تا در چهارصد 
و سومين جلسه هيئت بدوي  شورای رقابت كه 
23 آذرماه برگزار می ش�ود، نمايندگان كانون 
وكال حضور يابند و توضيح دهن�د چرا زير بار 

اجرای قانون نمی روند؟!
سامانه مجوزهای كسب و كار، سامانه ای است كه 
زير نظر دبيرخانه هيئت مقررات زدايی، نهادهاي 
صادركننده مجوز كس��ب وكار اطالعاتش��ان را 
بارگذاری می كنند و با بارگذاری اطالعات، هيئت 
مقررات زدايی موظف است ظرف سه ماه جلسه 
تشكيل بدهد و مجوزها را بررسی كند. اگر شرايط 
اين مجوزها مغاير با قانون باشد يا در نهايت ايجاد 
انحصار كند، اين هيئت اختيار دارد اين شرايط را 
حذف كند. كانون وكال مدعی است برای پذيرش 
بايد محدوديت باشد و تعداد معينی از افراد را هر 
سال جذب می كند. اين در حالی است كه طبق 
ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
نهادهاي صادركننده مجوز كسب وكار نمي توانند 
به بهانه اش��باع بودن بازار در پذي��رش و صدور 
مجوز محدوديت ايجاد كنند. با اين اوصاف بهتر 
می توان متوجه شد چرا كانون وكال مجوزهايش 
را در اين سامانه بارگذاری نمی كند. حامد دهقان، 
حقوقدان و معتقد است، كانون وكال می داند كه 

اگر شرايط شان را در سامانه كسب و كار بارگذاری 
كند و هيئت جلسه تش��كيل بدهد، انحصار در 
پذيرش، تعيي��ن ظرفي��ت و محدوديت حذف 
مي شود و برای اينكه اين اتفاق نيفتد برای اجرای 

اين قانون مقاومت می كند. 
اما ماجرای صدور رأی برای الزام كانون وكال به 
ثبت نام در سامانه كس��ب و كار از سوی شورای 

رقابت چگونه آغاز شد؟
  ش�كايت 200 دانش آموخت�ه حقوق از 

كانون وكال
ماجرا به سال 96 بازمی گردد. در اين سال 200 
دانش آموخته حقوق به دلي��ل تعيين ظرفيت 
برای آزمون های وكال��ت از كانون های وكالی 
دادگس��تری سراسر كشور ش��كايت می كنند، 
چراكه اين كار با ماده 7 قانون اجرايی اصل 44 
قانون اساسی اصالحی سال 93 مغايرت دارد. در 
نهايت شورای رقابت وارد رسيدگي شده و جلسه 
تشكيل می دهد. دهقان در گفت وگو با »جوان« 
درباره پيشينه اين ماجرا می گويد: »نمايندگان 
كان��ون وكال در اين جلس��ه مدعی می ش��وند 
كه وكال��ت كار تجاری نيس��ت كه مش��مول 
سياست های اصل 44 شود و سياست های اين 
اصل شامل حال كانون وكال نمی شود. در نهايت 

مقرر می شود از مجلس استعالم بگيرند. حدود 
يك سالی گذش��ت، اما اين اس��تعالم از سوی 
مجلس حاصل نش��د. در كنار اين ما از جاهای 
ديگر نيز پيگير بوديم تا كانون وكال در س��امانه 
كسب و كار ثبت نام كند، چراكه مشمول اصل 
44 اس��ت. در اين اثنا كانون وكال شكايتی در 
ديوان عدالت اداري مطرح كرد و ديوان عدالت 
اداری هم رأی داد كه كانون وكال مشمول اصل 
44  است و مجوزش در زمينه مجوز كسب و كار 
محسوب می شود و بايد در سامانه كسب و كار 
وزارت اقتصاد بارگذاری كند. با ارائه اين رأی به 
شورای رقابت، اين شورا مدعی شد كه بايد خود 
كانون وكال در سامانه كسب و كار ثبت نام كند 
و ما نمی توانيم وارد اين قضيه ش��ويم. بنابراين 
به اين رأی اعتراض كرديم و هيئت تجديدنظر 
رأی داد كه كان��ون وكال جزو اصل 44 اس��ت 
و بايد در س��امانه كس��ب و كار پروانه وكالت را 

بارگذاری كند.«
بنا بر تأكيد وی غير از هيئت تجديدنظر نهادهای 
ديگری چون پژوهشكده شورای نگهبان، معاونت 
قوانين ش��ورای اس��المی، مرك��ز پژوهش های 
مجلس، هيئت مقررات زدايی و تسهيل مجوزهای 
كس��ب و كار وزارت اقتصاد از جمل��ه نهادهايی 

هستند كه همگی اعالم كرده اند كانون وكال جزو 
اصل 44 است و بايد در سامانه های كسب و كار و 
سامانه پيشخوان مجوز ها اطالعاتش را بارگذاری 
كند، اما متأس��فانه كانون وكال تاكنون از قانون 
سرباز زده و اطالعاتش را بارگذاری نكرده است. 
وی با اشاره به پيگيری هايش برای اجرای قانون از 
سوی كانون وكال می افزايد: »در همين زمينه ما 
از دادستانی كل كشور پيگير هستيم تا از طريق 
مراجع قضايی بتوانيم آقايان را ملزم به تمكين به 
قانون كنيم تا اطالعاتشان را در سامانه های كسب 

و كار بارگذاری كنند.«
 قان�ون ابهام�ی ن�دارد آقاي�ان اج�را 

نمی كنند
دهقان درب��اره عم��ل ضدرقابتی كان��ون وكال 
می گويد: »طب��ق قانون اجرای سياس��ت های 
اصل 44 چنانچه نهادهايی كه مجوز كس��ب و 
كار صادر می كنند، عمل ضدرقابتی انجام دهند 
و در صدور مجوز محدوديت ايجاد كنند، شورای 
رقابت وظيف��ه دارد با متخلف��ان برخورد كند و 
ضمن توقف عمل ضدرقابتی، مسئول مربوطه را 
به مجازات های پيش بينی شده در قانون محكوم 
كند. در اين راس��تا روز 23 همين ماه، جلس��ه 
شورای رقابت در خصوص عمل ضدرقابتی كانون 
وكالی دادگستری خواهد بود و كانون وكال بايد 
پاس��خ دهد كه چرا در پذيرش كارآموز وكالت 
محدوديت ايجاد می كند؟« دهقان در پاسخ به 
چرايی اجرا نشدن اين قانون از سوی كانون وكال 
تصريح می كند: »قانون ابهامی ندارد، آقايان اجرا 
نمی كنند. پيگيری هايی انجام شده و ما دادستان 
كل كشور را در جريان اين موضوع گذاشته ايم. 
كانون وكال مدعی  اس��ت فعالي��ت دفاتر وكالت 
تجاری نيس��ت، در حالی كه ديوان عدالت طی 
شش رأی اعالم كرده اخذ عوارض كسب و پيشه 
از دفاتر وكالت مجاز اس��ت. عوارض از كس��ب و 
پيشه برای محل های تجاری تعيين می شود. از 
س��وی ديگر خود ديوان هم رأی داده كه كانون 
وكال جزو اصل 44 است و از جمله نهادهايی است 

كه مجوز كسب و كار صادر می كند.« 
به گفته وی، اين موضوع از سوی نهادها در حال 

پيگيری است. 

  سرک بر اثر بی احتياطی و 
نك��ردن  رعاي��ت 
ضواب��ط و مقررات ايمن��ی و فنی، روزان��ه يكی از 
هموطنان در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست 
می ده��د. م��رگ خاموش و بی س��روصدا ب��ر اثر 
گازگرفتگی منوكسيدكربن طی سه ماه اخير جان 
87 نفر را گرفته و تعداد 1663 نفر را هم مس��موم 
كرده است. قاتل خاموش در فصل پاييز و زمستان 
بيش��ترين قربانی را می گيرد كه الزم است در اين 
زمينه ع��الوه بر هوش��ياری، اقدامات اساس��ی و 
اطالع رسانی همگانی از سوی دستگاه های متولی 

انجام شود.  منواكسيدكربن، گازی سمی است كه از 
احتراق ناقص كربن به وجود می آيد و رنگ و بوی 
خاصی ندارد، به همين دلي��ل آن را قاتل خاموش 
می نامند. اين گاز وقتی وارد سيستم تنفسی شخص 
شود بالفاصله با گلبول های قرمز وارد واكنش شده 
و باعث می شود اكس��يژن كمتری به اعضای بدن 
برس��د. در اين زمينه مجتبی خالدی، سخنگوی 
سازمان اورژانس كشور گفت: از ابتدای پاييز )اول 
مهر تا هش��تم آذر( تعداد 1663 نف��ر به دليل گاز 
منوكسيدكربن دچار مس��موميت و 87 نفر فوت 
شده اند. تا وقتی حادثه ای برای ما پيش نيامده است، 

به راحتی از كنار موضوع��ات مهم عبور می كنيم و 
وقتی حادثه رخ داد، فقط می توان بابت بی احتياطی 
افسوس خورد. با اين حال در گازگرفتگی بايد توجه 
كرد كه اولين نشانه آن سوزش چشم هاست و پس 
از سپری شدن زمانی بين يك الی دو ساعت بسته به 
غلظت گاز منوكس��يدكربن موجود در مكان، فرد 
احساس خواب آلودگی و خستگی مفرط می كند و 
در اين حالت اعضای بدن گزگز ك��رده و اگر بدن 
شخص حساس باشد دچار خونريزی بينی می شود. 
شخصی كه دچار گازگرفتگی شده، وقتی بخواهد 
سرپا بايستد، دچار سرگيجه همراه با حالت تهوع 

می ش��ود و چش��م ها در اين حالت اغلب سياهی 
می رود. در ادامه ممكن است شخص دچار بيهوشی 
شود. افرادی كه در يك فضای سربسته در معرض 
استنش��اق اين گاز قرار می گيرند ابتدا احس��اس 
كرختی و خواب آلودگی می كنند و در صورتی كه 
هرچه س��ريع تر مكان را ترك نكنند يا هوای تازه 
تنفس نكنند، دچار بيهوش��ی و در نهايت خفگی 
می ش��وند. كودكان، س��المندان، افراد با س��ابقه 
بيماری های قلبی – ريوی و همچنين مبتاليان به 
بيماری های خونی بيشتر از سايرين دچار عوارض 

ناشی از مسموميت با اين گاز می شوند.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 حلما احمدي با انتش�ار اين عكس توييت زد: يك روز پس از 
كشتار دانشجويان دانشگاه تهران در آذر 1332 نيكسون )نايب رياست 
جمهوري امريكا( در دانشگاه تهران به دريافت دكتراي افتخاري حقوق 

نائل مي شود! زيبا نيست ؟!
-----------------------------------------------------

 مهند احمدي توييت زد: در مراسم 16آذر دانشگاه تهران، يكي از 
كارگران هپكو، به بيان مشكالت اين شركت پرداخت، حاال اگر روحاني 

بود مي گفت؛ اين صداي كارگر هپكو نيست، صداي زيمنسه !
-----------------------------------------------------

 علي دستاران توييت زد: شهيد مدرس در بازگشت از مجلس به 
بقالي مشهدي عبدالكريم مي رفت و جريانات آن روز را برايش مي گفت 
تا به اهالي محل برساند. يكبار از اطرافيان آيت اهلل به اينكه مسائل مهم 
سياس��ي مملكت را براي عوام مي گويد اعتراض كرد. جواب داد: اينها 

موكالن من هستند. بايد بدانند من در مجلس چه مي كنم.
-----------------------------------------------------

 اشكان باكيار با انتشار اين اسكرين شات توييت زد: 18+ ؛ دو 
عدد سلبريتي معاف از ماليات، در حال توليد فرهنگ و هنر!

-----------------------------------------------------
 زهرا احمدي ضمن انتشار ترجمه اي از يك مطلب مندرج در 
نشريات امريكايي توييت زد: در امريكا حتي مدال آوران المپيك 
هم بايد ماليات بدن! اونم دو بار. هم براي جايزه نقدي كه كميته المپيك 
بهش��ون ميده و هم براي مدال طال و نقره ش��ون! فقط برنزي ها چون 
فلز كم ارزشتريه ماليات دوم رو نميخواد بدن! در ايران سلبريتي هاي 

بي خاصيت ماليات نميدن ! 
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري توييت زد: در مقايسه اي ميان قيمت همبرگر در 
رستوران مك دونالد و يك رستوران معروف در تهران )پرپل( مشخص 
مي شود كه مي توان با حداقل حقوق يك ساعت كار در مك دونالد 5 عدد 
از ارزان ترين همبرگرهاي اين رس��توران را خريداري كرد، در صورتي 
كه براي خريد ارزان ترين همبرگر رستوران پرپل )33 هزار تومان( بايد 

حداقل 3 ساعت با حداقل حقوق ايران كار كرد. 

محمدصادق فقفوري

  وزير بهداشت گفت: كمبودي در خصوص داروهاي اساسي نداريم، 
برخي داروها مانند توزيع نوع خاصي از انسولين به صورت مقطعي دچار 

اشكال شده بود كه مرتفع شد. 
 معاون حمايت و س��المت خانواده كميته امداد با اشاره به حمايت 
اين نهاد از 78 هزار دانشجو در سراسر كشور گفت: حدود هزار نفر از اين 

دانشجويان در مقطع دكترا مشغول تحصيل هستند. 
 دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: حدود 2 ميليون و 800 نفر 
مصرف كننده مواد مخدر در كشور داريم و ش��مار زنان در اين زمينه 

156 هزار نفر و برابر با 6 درصد جمعيت كل معتادان است. 
 معاون شهردار تهران با اشاره به تهيه پيش نويس آيين نامه دوركاري 
گفت: مي توان دوركاري را ب��راي جامعه 500 نفري ش��اغلين داراي 

معلوليت در شهرداري تهران به صورت آزمايشي اجرا كرد. 
 سلمان خدادي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس رواج قرادادهاي 
سفيد امضا را معلول افزايش بيكاري و فقر دانست و گفت: تا زماني كه 
زيرساخت هاي اشتغال و توليد در كش��ور فراهم نشود همچنان بايد 

شاهد انعقاد اين قراردادها و تضييع حقوق كارگران باشيم. 
 معاون شهردار تهران گفت: دولت بايد نيمي از منابع حاصل از افزايش 

قيمت بنزين را به توسعه حمل و نقل عمومي اختصاص دهد. 
 محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران گفت: كمر پروژه هاي بزرگ ش��هر تهران با افتتاح آنها تا پايان 
س��ال جاري مي ش��كند و ديگر پروژه نيمه تمام بزرگ در سطح شهر 

نخواهيم داشت. 
 مديركل پيش��گيري از معلوليت هاي س��ازمان بهزيس��تي گفت: 
50 درص��د معلوليت ها به وي��ژه معلوليت هاي ناش��نوايي، نابينايي و 

عقب ماندگي ذهني وابسته به عوامل ژنتيكي هستند. 
 معاون امور عمراني استانداري تهران با اشاره به اينكه حدود 50 درصد 
شهروندان در بافت فرسوده پايتخت زندگي مي كنند، گفت: نوسازي 
و بازسازي بافت فرسوده بايد در اولويت استان قرار بگيرد و در همين 
خصوص نيز جلسات كميته خدمات و زيرساخت ستاد بازآفريني پايدار 

كالنشهر تهران و ديگر شهرستان هاي استان برگزار مي شود. 
 رئيس اداره تجهيزات آزمايشگاهي اداره كل تجهيزات پزشكي گفت: 
طبق محاس��بات انجام شده، واردات دستگاه تس��ت قند خون ساالنه 

24 ميليون يورو هزينه دارد. 
 بزرگ ترين منطقه دانش آموزي كشور، منطقه شهريار با 163 هزار 
دانش آموز و بزرگ ترين منطقه با تراكم دانش آموزي اول در كش��ور، 

شهرستان قدس با 43 دانش آموز در كالس است. 

چند  غيرعلني شائبه برانگيز !
به رغم همه نكات مثبتي كه برگزاري دادگاه هاي علني ويژه مفاس��د 
اقتصادي دارد، برخي كج سليقگي ها، گاهي اين روند مثبت را عكس 
مي كند؛ مثاًل همين غيرعلني ش��دن هاي بي مقدم��ه و بدون اطالع و 
حتي خالف قانون! آن هم درست سر بزنگاه ها و موقع حساس تر شدن 

روند دادگاه. 
علني بودن محاكمات آن قدر در نظر قانونگذار اساس��ي كش��ورمان 
مهم بوده كه يك اصل از قانون اساس��ي را به آن اختصاص داده است: 
»محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بالمانع است، مگر آنكه 
به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي 
باش��د يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه 

علني نباشد- اصل 165«.
اين اصل اساسي در قوانين موضوعه ديگر از جمله قانون آيين دادرسي 
كيفري هم انعكاس يافته اس��ت و مطابق اين قانون هم »اصل بر علني 
بودن محاكمات« است. گذشته از اين در بند سوم اجازه كسب شده از 
رهبر انقالب راجع به برپايي و برگزاري دادگاه هاي مفاس��د اقتصادي، 
تأكيد شده است كه »به تشخيص رئيس دادگاه، جلسات علني و قابل 

انتشار در رسانه ها مي باشد.«
با همه اين تأكيدات و تصريحات قانون��ي، چندين بار دادگاه هاي ويژه 
مفاس��د اقتصادي غيرعلني برگزار ش��ده اس��ت، آن هم بدون اطالع 
قبلي، بر خالف اين مقرره ها، عجيب تر از همه اينكه در مواردي پس از 
برگزاري علني يك يا چند جلس��ه، به يك باره جلسات بعدي و آخري 
– كه مهمترين جلسات است- از جانب قاضي رسيدگي كننده غيرعلني 
اعالم شده است. اين شيوه دادرسي بنا بر هر مالحظه اي كه باشد، قدري 
شائبه برانگيز است.  پوشيده نيست كه دادگاه علني و با حضور رسانه ها، 
قيد و بندهايي دارد. اصوالً هم رؤساي شعب نسبت به علني بودن محاكم 
روي خوش نشان نمي دهند و همين ذهنيت باعث شده كه اكثر قريب به 
اتفاق دادگاه ها در كشورمان غيرعلني باشد و رئيس شعبه اجازه حضور 

در دادگاه را به غير از طرفين دعوا به كسي ديگري نمي دهد. 
منطقي اين اس��ت كه اين ذهنيت قضات راجع به دادگاه هاي مفاسد 
اقتصادي - كه وجه اشتراك همه آنها تاراج بيت المال و خسارت عمده 
به اموال شهروندان است- بسيار مضيق تر از ساير موارد دادگاه ها اعمال 
و تفسير شود، اگر نگوييم محل اعمال چنين ذهنيتي اصاًل دادگاه هاي 
مفاسد اقتصادي نيست؛ چراكه ذات اين قبيل دادگاه ها اقتضا مي كند 
اتفاقاً همه جوانب آن براي مردم به عن��وان متضررين اصلي اقدامات 

مجرمانه متهمان اين دادگاه ها، روشن و بدون ابهام باشد. 
به دليل همين حساسيت ها و مطالبه افكار عمومي بود كه رئيس وقت 
قوه قضائيه 20 مرداد سال گذشته نامه اي 12 بندي به رهبر انقالب نوشت 
و در آن نامه از ايشان اجراي موارد خاصي را مطالبه كرد كه يك بند آن 
ناظر به علني بودن محاكمات اين دادگاه ها بود، رهبر انقالب هم با اين 
استجازه موافقت فرمودند و از آن پس دادگاه هاي ويژه مفاسد اقتصادي 

علني برگزار شد. 
هرچند هم در قانون اساسي، هم در قانون آيين دادرسي كيفري و هم در 
استيذان از رهبر انقالب، علني شدن دادگاه ها قيودي دارد، اما اوالً روح 
حاكم بر همه اين قيود اين گونه نيست كه »اصل علني بودن دادگاه ها« 
را بتواند آن قدر مضيق، محدود و حتي در مواردي به ضد خود تبديل 
كند؛ ثانياً محل اعمال اين اس��تثنائات، دادگاه هاي مفاسد اقتصادي 
نيس��ت، ثالثاً مطابق قوانين موجود، قيد الزم ب��راي غيرعلني كردن 
دادگاه ها، مواردي همچون جرائم منافي عفت و اخالق حسنه است كه 

باز هم اين موارد در دادگاه هاي مفاسد اقتصادي قابل اعمال نيست. 
 تنها مورد تقريباً موجه��ي كه احياناً بتوان به اس��تناد آن دادگاه هاي 
مفاس��د اقتصادي را غيرعلني كرد، »نظم و امنيت عمومي« است كه 
باز هم رويه چند ماه گذش��ته نش��ان مي دهد، اتفاقاً غيرعلني ش��دن 
دادگاه هاي مفاس��د اقتصادي موج��ب برهم خوردن نظ��م و امنيت 
عمومي مي شود؛ چراكه از يك طرف محاكمان اخالل گران حاضر در 
اين دادگاه ها يك مطالبه جدي عمومي است و از طرف ديگر ثبات بازار 
و انذاربخشي احكام قاطع قضايي براي اخالل گران بالقوه مي طلبد كه 
دادگاه ها بدون هيچ گونه محدوديتي علني باشد، مفاد آن در دسترس 
همه قرار گيرد و مجازات هاي صادره به همراه مستندات احكام هم بدون 

كمترين روتوشي منتشر شود. 
مضاف بر همه اين موارد، غيرعلني شدن دادگاه هاي مفاسد اقتصادي 
يا اجازه ورود گزينشي به اين دادگاه ها، ش��ائبه ايجاد مي كند و نتايج 
خوب  دادگاه ها را هم تحت الشعاع قرار مي دهد، خصوصاً اينكه معموالً 
متهمان اين دادگاه ها از اصحاب قدرت و ثروت هس��تند. با همه اينها 
چندين بار روند دادگاه ها به ط��رز غيرقابل دفاع��ي غيرعلني برگزار 
شده است: غيرعلني شدن ناگهاني متهمان واردات موبايل، دادگاه احمد 
عراقچي و روز گذشته هم دادگاه علي ديواندري، آنهم پس از چندين 
جلسه علني و رسيدن به مراحل حساس و نام بردن از اشخاصي چون 

دستغيب و سخايي !

حناچي: هيچ عقل سليمي
 به دنبال فروش صندلي اتوبوس نيست

ش�هردار ته�ران عنوان ك�رد كه خب�ر مرب�وط ب�ه صندلي هاي 
اتوب�وس درس�ت منعكس نشده اس�ت و هي�چ عقل س�ليمي به 
دنبال ف�روش صندل�ي اتوب�وس و افزايش ن�رخ كرايه نيس�ت. 
پيروز حناچي در حاشيه افتتاح فاز اول بزرگراه شهيد نجفي رستگار با 
حضور در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار خبري در مورد فروش 
صندلي اتوبوس هاي بي آر تي با بيان اينكه اصل خبر اساس��اً درس��ت 
نيست و اين خبر هم درست منعكس نشده بود، گفت: در اين شرايط 
س��خت هيچ عقل س��ليمي به دنبال فروش صندل��ي و افزايش كرايه 
نيست و چيزي كه توضيح داده ش��ده بود با خبري كه منعكس شده 
بود متفاوت است.  حناچي افزود: اين صحبت در حاشيه يك برنامه در 
مورد استفاده از ظرفيت هاي استارت آپي بيان شده و عنوان شده بود 
كه مي توان از ظرفيت اتوبوس هاي خصوصي براي تقاضاهاي انبوه بر از 
طريق اپليكيشن اقدام كرد و اين ربطي به فروش صندلي اتوبوس هاي 
بخش عمومي ندارد.  گفتني است روز گذشته خبري به نقل از پيمان 
سنندجي، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني منتشر شد كه گفته بود 
فروش صندلي هاي اتوبوس درون شهري در آذرماه اجرايي خواهد شد و 
دو، سه خط پايلوت اين طرح هم به گفته سنندجي مشخص شده بود. 
در  همين رابطه، انوشيروان محسنی بندپی، استاندار تهران در توئيتی 
نوش��ت: »هرگونه ارائه طرح صندلی فروشی از س��ازمان اتوبوسرانی 
ش��هرداری تهران بدون هماهنگی با فرمانداری تهران، شورای شهر و 
هيئت تطبيق مصوبات، غيرقانونی بوده و با متخلفان در هر جايگاهی به 

شدت برخورد خواهد شد.«
ش��هردار تهران همچنين در خصوص س��ؤالي در مورد پيگيري وعده 
دولت مبني بر تزريق بودجه براي توس��عه حمل و نقل عمومي در پي 
س��هميه بندي بنزين گفت: هفته گذش��ته قرار بود جلسه اي در مورد 
توس��عه حمل و نقل عمومي با محوريت خريد اتوبوس برگزار شود كه 
برگزار نش��د و اين در حالي اس��ت كه براي تأمين واگن ها نيز دو خط 
اعتباري در نظر گرفتيم و به نظر مي رس��د از طريق تعمير و بازسازي 
و همچنين ورود اتوبوس هاي جديد بتوانيم نس��بت به توسعه حمل و 
نقل عمومي اقدام كنيم كه البته به نظر مي رسد تا هفته آينده بتوانيم 
گزارشي در اين خصوص ارائه كنيم.  شهردار تهران بيان اينكه با افتتاح 
فاز اول بزرگراه شهيد نجفي رستگار ديگر الزم نيست رانندگان براي 
دسترسي به بزرگراه امام رضا)ع( وارد محدوده مسكوني شوند، گفت: 
با اجراي اين پروژه آرامش در محالت جنوب شرقي پايتخت از جمله 
مشيريه ايجاد مي شود و هدايت ترافيكي ديگر از داخل محالت نيست. 
وي در مورد طراحي پروژه هاي عمراني جديد در دوره مديريت شهري 
جديد گفت: ما در دوره جديد با توجه به محدوديت منابع، اولويت هاي 
عمراني را در نظر گرفتيم و با افتتاح پل گيش��ا و زيرگذر استاد معين 
بخش زيادي از پروژه هاي درش��ت مقياس شهر تهران تمام مي شود و 
مي توانيم با توجه به نگاه جديدي كه به شهر داريم، پروژه هاي عمراني 

جديدي تعريف كنيم. 
حناچي افزود: اين پروژه ها در مقياس محلي هستند و با اينكه مگاپروژه 
نيستند، اما تأثير زيادي بر زندگي مردم دارند، از جمله مي توانيم توسعه 
قلمرو عمومي در محالت را داشته باشيم كه در شعارهاي مان نيز به آن 

توجه شد و در بودجه نيز اين رديف ديده شده است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


