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متن کامل کنوانسیون  24مادهای «رژیم حقوقی دریای خزر» كه دیروز به امضا رسید
ادامه از صفحه اول:
بسماللهالرحمنالرحیم
* * کنوانسیون وضعیت
حقوقی دریای خزر
اعضای این کنوانسیون ،کشورهای
ساحلی دریای خزر-جمهوری
آذربایجان ،جمهوری اسالمی
ایران،جمهوریقزاقستان،فدراسیون
روسیه و ترکمنستان -که از این پس
طرفها نامیده میشوند،
با استناد به اصول و موازین منشور
ملل متحد و حقوق بینالملل،
با در نظر گرفتن فضای همکاری،
حسن همجواری و تفاهم متقابل
بین طرفها،
با پیروی از تمایل به تعمیق و
گسترش روابط مبتنی بر حسن
همجواری بین طرفها،
با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای
خزر برای طرفها دارای اهمیت
حیاتی میباشد و اینکه فقط آنها از
حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و
منابعآنبرخوردارهستند،
با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط
به دریای خزر در صالحیت
انحصاری طرفهاست،
با شناسایی اهمیت سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
دریای خزر،
باآگاهیازمسئولیتخوددرقبالنسل
حاضر و نسلهای آینده برای حفظ
دریایخزروتوسعهپایدارمنطقه،
متقاعد از اینکه این کنوانسیون
توسعه و تقویت همکاری بین
طرفها را تسهیل خواهد کرد و
استفاده از دریای خزر برای اهداف
صلح جویانه و مدیریت بخردانه
منابع آن و نیز اکتشاف ،حمایت
و حفاظت از محیطزیست آن را

ارتقاء میدهد،
با تالش در جهت ایجاد شرایط
ی
مساعد به منظور توسعه همکار 
اقتصادی سودمند متقابل در دریای
خزر،
با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای
به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر
در سطوح ژئوپلتیک و ملی ،ترتیبات
موجود بین طرفها و در این رابطه
نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای
خزر ،به شرح زیر توافق کردهاند:
* ماده 1
برای اهداف این کنوانسیون،
اصطالحات زیر به این معنی
میباشند:
«دریای خزر» -توده آبی محصور
شده به وسیله قلمرو خشکی طرفها
وترسیمشدهبرروینقشههایناوبری
دریاییمنتشرهتوسطادارهکلناوبریو
اقیانوسشناسیوزارتدفاعفدراسیون
روسیه ،سنپترزبورگ ،با مقیاس
1.750000به شماره ،31003
نشر آرشیوی مورخ ،1997.4.17
منتشر شده در سال 1998؛ شماره
 ،31004نشر آرشیوی مورخ
 ،1998.7.4منتشر شده در سال
1999؛ شماره ،31005نشر آرشیوی
مورخ ،1996.11.16منتشر شده در
سال  1998که رونوشت مصدق آنها
پیوست این کنوانسیون و جزء الینفک
آنمیباشد.
«خط مبدأ» -خطی است که از
خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل
شده است.
«خط مبدأ عادی» -خط سطح
میانگین چندین ساله دریای خزر
در نقطه منهای  28.0متر داده
سطح دریای بالتیک  1977از نقطه
صفر فووت اشتووک کرون اشتات

میباشد که از بخش قارهای یا
جزیرهای قلمرو یک کشور ساحلی
خزر عبور میکند و بر روی نقشههای
بزرگ مقیاس که رسما توسط آن
کشور ساحلی مورد شناسایی قرار
گرفته ،مشخص شده است.
«خطوط مبدأ مستقیم» -خطوط
مستقیمی است که نقاط مربوط /
مناسب را بر روی خط ساحلی به
یکدیگر وصل میکند و خط مبدأ
را در مکانهایی که خط ساحلی
مضرس میباشد یا در مکانی که
در آن حاشیهای از جزایر در امتداد
ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار
دارد ،تشکیل میدهد.
روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم
باید در موافقتنامه جداگانهای بین
همه طرفها تعیین شود.
چنانچه شکل ساحل ،یک کشور
ساحلی را در تعیین آبهای
داخلیاش آشکارا در وضعیت
نامساعدی قرار دهد ،این وضعیت
هنگام ایجاد روش فوق به منظور
دستیابی به تفاهم میان تمامی
طرفها مدنظر قرار خواهد گرفت.

حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای ،سخنگوی قوه قضائیه

 ۶۷بازداشت و  100نفر ممنوعالخروج شدند
ادامه از صفحه اول:

*بخاطربرخیمحدودیتهای
قانونی نیاز به استجازه
مقام معظم رهبری داشتیم
معاون اول دستگاه قضا گفت :البته
اگر توقع و انتظار مردم هم نبود،
خود قوه قضائیه بدنبال این بود که
پروندهها را هرچه سریعتر به نتیجه
برساند و این انتظار بحق مردم ،علما
و صاحبان تریبونهای مختلف هم
وجود داشت و ما ناگزیر بودیم که
برای سرعت ،دقت و پاسخ به این
انتظار بحق یک استجازهای از مقام
معظم رهبری داشته باشیم؛ چون
برخی محدودیتهای قانونی را
داشتیم و برای آنها نیاز به استجازه
بود .یا باید از طریق مجلس الیحه
میدادیم که کامال زمان میبرد
و امکان اینکه به این زودی بشود
صورت گرفت ،نبود و یا باید
از مقام معظم رهبری استجازه
میکردیم و همانطور که در جریان
قرار گرفتهاید ،در موارد خاصی
استجازه شد و اجازه فرمودند که
موارد پیشنهادی قوه قضائیه با
رعایت عدل و انصاف رسیدگی
شود و براساس همان چیزی که
پیشنهاد شده بود ،موافقت کردند
که انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد :به
دنبال این موافقت بالفاصله نشستی
با حضور تعدادی از مسئوالن قوه
قضائیه در حضور ریاست محترم
قوه برگزار شد که فعال مقرر گردید
 ۶شعبه ویژه در دادگاه با سه قاضی
(با حداقل  ۲۰سال سابقه قضائی)
تشکیل شود که در چارچوب همین
استجازه و قوانینی که وجود دارد،
هرچه زودتر این دادگاههای ششگانه
کار خودشان را آغاز کنند و اگر
چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم
با همین ترکیب یعنی حداقل سه
قاضی و دارای  ۲۰سال سابقه قضائی
تشکیل خواهد شد.

* رسانهها میتوانند
دادگاه مفسدان اقتصادی را
منتشر كنند

حجتاالسالم و المسلمین محسنی
اژهایدرادامهنشستخبریپاسخگوی
سواالت خبرنگاران شد و در رابطه با
سوالیمبنیبراینکهقاطعیتوبرخورد
دستگاه قضائی با مجرمان اقتصادی را
افکار عمومی چگونه میتواند بفهمد،
توضیح داد :در استجازهای که در این
مرقومه اخیر صورت گرفت ،یکی از
مسائلهمینبودکهتأکیدشدبرایاینکه
مردم در جریان قرار بگیرند دادگاههائی
که علنی برگزار میشود حق انتشار هم
داشتهباشند.یعنیرسانههابتواننددرآن
حضورپیداکردهوبانامونشانوعکس
و...مسئلهرابتوانندمنتشرکنند.

* مواردی که افساد فیاالرض
است ،حکمش اعدام است

وی خاطرنشان کرد :از سوی دیگر
آنچه که قوه قضائیه انجام میدهد،
باید طبق قانون باشد .ما نمیتوانیم
خالف یا خارج از قانون کاری انجام
دهیم .قانون پیشبینی کرده است که
مواردی که افساد فیاالرض است،
حکمش اعدام است.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد:
ممکن است بگوئید که از کجا بگوئیم
آیا مفسد فیاالرض هست یا نیست
که باید گفت :قانون این موضوع
را تعریف کرده است .مطابق ماده
 ۲۸۶قانون مجازات اسالمی اگر
قاضی خودش به این موضوع رسید
که اخالل هست که رسیده است،
اما اگر نرسید ،مثل سایر مسائل که
از کارشناس استفاده میشود ،در این
مورد هم از مسئوالن ذیربط مثل بانک
مرکزی ،وزارت اقتصاد و کارشناسان
مربوطه استفاده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:
اخالل در نظام اقتصادی کشور
بطور مطلق حکمش اعدام نیست.
چنانچه کسی مفسد فیاالرض
شد ،اعدام است؛ اما آیا هر مخل
اقتصادی مفسد فیاالرض است؟

خیر .در بندهای مختلف ماده ۱
برشمرده شده که چه چیزی اخالل
در نظام اقتصادی کشور است و در
ماده  ۹تصریح شده است که اگر
فردی که مخل اقتصاد کشور است،
قصد مقابله با نظام و براندازی نظام
با علم به نتیجه کارش داشته باشد و
میداند که کار او موجب ضربه زدن
به نظام میشود ،مفسد فیاالرض
است؛ کما اینکه در موارد قبلی
که حکم اعدام صادر شد ،به این
موضوع استناد شده است.

* بیاعتماد كردن مردم
حتما ضربه نظام است
حجتاالسالم و المسلمین
محسنی اژهای تأکید کرد :این
بیاعتمادیهائی که در نتیجه
اخاللهای اخیر در نظام اقتصادی
کشور ،در مردم ایجاد میشود ،این
سوءاستفادههائی که دشمن از این
داستان میکند و شرایطی که پیش
میآید ،حتما ضربه به نظام است؛
پس بنابراین اگر مرتکبین علم به
نتیجه هم داشته باشند ،برای صدور
حکم مفسد فیاالرض کفایت
میکند.
معاون اول دستگاه قضا افزود :یک
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
هم داریم که در آنجا هم قیودی
وجود دارد و تا مفسد فیاالرض هم
پیشبینی شده است.
به هر تقدیر این سه قانونی که اشاره
کردم و قوانین دیگری که هست
هر مقداری که احراز شود ،اینجا
قاطعیت در این است که اوال؛
مسامحه نمیشود؛ ثانیا؛ به هیچ
وجه تخفیف داده نمیشود؛ ثالثا؛
فردی که بازداشت شد ،بازداشتش
بوسیله فردی غیر از خود قاضی نقض
نمیشود و تا آخر رسیدگی باید در
بازداشت بماند؛ مگر اینکه خود آن
قاضیرسیدگیکنندهدادگاهتشخیص
دهد که الزم نیست بازداشت بماند
و از سوی دیگر این مجازات قابل

«آبهای داخلی» -آبهایی است
که از خطوط مبدأ به طرف ساحل
واقع شدهاند.
«آبهای سرزمینی»-باریکهای
از دریا است که حاکمیت کشور
ساحلی بر آن تسری مییابد.
«منطقه ماهیگیری» -باریکهای از
دریا است که در آن کشور ساحلی
از حق انحصاری برداشت منابع
زنده آبی برخوردار است.
«پهنهمشترکدریایی»-منطقهایآبی
است که در بیرون از حدود خارجی
مناط ق ماهیگیری واقع شده و استفاده
از آن به روی همه طرفها باز است.
«بخش» -قسمتهایی از بستر و
زیربستراستکهبهمنظوربهرهبرداری
از منابع زیربستر و سایر فعالیتهای
اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه
منابع بستر و زیر بستر بین طرفها
تعیینحدودشدهاست.
«منابعزندهآبی»-ماهیها،نرمتنان،
سختپوستان ،پستانداران و سایر
انواع جانوران و گیاهان آبزی.
«منابع زنده آبی مشترک» -منابع
زنده آبی که مشترکا توسط طرفها

مدیریت میشوند.
«برداشت» -هر نوع فعالیتی که
هدف از آن برداشت منابع زنده آبی
از زیستگاه طبیعی آنها باشد.
«کشتی جنگی» -کشتی متعلق به
نیروهای مسلح یکی از طرفها که
دارای عالئم خارجی متمایز کننده
تابعیت آن بوده ،تحت فرماندهی
افسری است که به طور رسمی
توسط دولت آن طرف منصوب شده
است و نام وی در فهرست خدمات
ذیربط یا معادل آن درج گردیده و
دارای خدمهای میباشد که تابع
نظام نیروهای مسلح منظم هستند.
«سامانه بومزیستی دریای خزر»-
عناصر هوا ،آب و موجودات زنده از
جمله انسان میباشد که در ارتباط
و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل
دریای خزر و نیز بخشهایی از
خشکی که تحت تاثیر مجاورت
دریا قرار دارد ،می باشد.
«آلودگی» -به معنای وارد کردن
مستقیم یا غیرمستقیم مواد،
موجودات زنده یا انرژی در سامانه
بو م زیستی دریای خزر به وسیله
انسان و از جمله از منابع مستقر
در خشکی میباشد که به اثرات
زیانباری از قبیل آسیب به منابع
زنده و حیات دریایی ،خطرات
برای سالمت انسان ،ایجاد مانع در
فعالیتهای دریایی شامل برداشت
منابع زنده آبی و سایر استفادههای
مشروع از دریا ،لطمه به کیفیت برای
استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده
از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر
شود یا احتمال دارد که بشود.
* ماده 2
طرفها طبق این کنوانسیون
حاکمیت ،حقوق حاکمه و

انحصاری و همچنین صالحیت
خود را در دریای خزر اعمال
خواهند کرد.
این کنوانسیون حقوق و تعهدات
طرفها در مورد استفاده از دریای
خزر شامل آبها ،بستر ،زیربستر،
منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر
فراز دریا را تعیین و تنظیم میکند.
* ماده 3
طرفها فعالیتهای خود را در
دریای خزر طبق اصول زیر انجام
خواهند داد:
احترام به حاکمیت ،تمامیت
ارضی ،استقالل و برابری حاکمیت
دولتها ،عدم توسل به زور یا تهدید
به زور ،احترام متقابل ،همکاری
و عدم مداخله در امور داخلی
یکدیگر؛
استفاده از دریای خزر برای مقاصد
صلحآمیز ،تبدیل آن به منطقه
صلح ،حسن همجواری ،دوستی و
همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با
دریای خزر از طرق مسالمتآمیز؛
تضمین امنیت و ثبات در منطقه
دریای خزر؛
تضمین موازنه پایدار تسلیحات
طرفها در دریای خزر ،توسعه
تواناییهای نظامی در حدود کفاف
معقول با توجه به منافع همه طرفها،
بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛
رعایت تدابیر اعتمادساز توافق
شده در زمینه نظامی بر اساس
روح پیشبینیپذیری و شفافیت
در راستای مساعی مشترک جهت
تحکیم امنیت و ثبات منطقهای،
از جمله طبق معاهدات بینالمللی
منعقده بین کلیه طرفها؛
عدم حضور نیروهای مسلحی که به
طرفها تعلق ندارند در دریای خزر؛
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
دراختیارقرارندادنقلمروخودتوسط
هریک از طرفها به سایر دولتها
برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر
اقداماتنظامیعلیههرطرف؛
آزادی دریانوردی در خارج از
آبهای سرزمینی هر طرف منوط به
رعایت حقوق حاکمه و انحصاری
کشورهای ساحلی و رعایت
مقررات مربوطه وضع شده توسط
آنها در مورد فعالیتهای مشخص
شده توسط طرفها؛
تضمین ایمنی دریانوردی؛
حق دسترسی آزاد از دریای خزر
یو
به سایر دریاها و اقیانوس جهان 
بالعکس ،بر اساس اصول و موازین
عموما شناخته شده حقوق بینالملل
و توافقات بین طرفهای ذیربط با
در نظرگرفتن منافع مشروع طرف
ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت
بینالمللی و توسعه اقتصادی؛
دریانوردی در ،ورود به و خروج
از دریای خزر به طور انحصاری
توسط کشتیهای تحت پرچم یکی
از طرفها؛
اعمال موازین و قواعد مورد توافق
مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از
منابع زنده آبی مشترک؛
مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال
خسارت وارده به سامانه بو م زیستی
دریای خزر؛
حمایت از محیط زیست دریای
خزر ،حفاظت ،احیاء و استفاده
معقول از منابع زنده آن؛
تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بو م
شناسی ،حفاظت و استفاده از منابع
زنده دریای خزر؛
آزادی پروازهای عبوری توسط

هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات
سازمان بینالمللی هواپیمایی
کشوری؛
انجام تحقیقات علمی دریایی در
خارج از آبهای سرزمینی هر طرف
طبق موازین حقوقی مورد توافق
طرفها ،منوط به رعایت حقوق
حاکمه و انحصاری کشورهای
ساحلی و رعایت قواعد مربوطه
وضع شده توسط آنها در مورد انواع
معینی از پژوهشها.
* ماده 4
طرفها فعالیتهای خود در دریای
خزر به منظور دریانوردی ،برداشت،
استفاده و حمایت از منابع زنده آبی،
اکتشاف و بهرهبرداری از منابع
بستر و زیربستر و همچنین سایر
فعالیتها را طبق این کنوانسیون،
سایر موافقتنامههای بین طرفها
که منطبق با این کنوانسیون باشد و
قوانین ملی خود انجام خواهند داد.
* ماده 5
منطقه آبی دریای خزر به آبهای
داخلی ،آبهای سرزمینی ،مناطق
ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک
تقسیم میشود.
* ماده 6
حاکمیت هر طرف در خارج از
قلمرو خشکی و آبهای داخلی
آن بر باریکهای از دریای مجاور که
آبهای سرزمینی نامیده میشود ،و
همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز
بر فضای هوایی آن تسری مییابد.
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تعلیق و تخفیف نیست.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت:
امیدواریم با انتشار دادگاه علنی و با
عدمآزادی،تخفیفوتعلیقمجرمان،
خودبخود قاطعیت و اثری که باید
داشته باشد انشاءالله ایجاد شود.

* رئیس سابق بانک مرکزی،
نه بازداشت شده نه احضار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به
سوال یك خبرنگار كه پرسید :آیا
رئیس سابق بانک مرکزی احضار
شده و یا دستگری وی در دستور کار
هست؟ گفت :احضار و بازداشت
زمانی صورت میگیرد که یا اتهامی
متوجه فرد باشد و یا به عنوان مطلع و
شاهد باید حضور یابند ،تا این لحظه
که اطالع دارم هنوز کار به جائی
نرسیده که نیاز به احضار باشد.

* كسی كه گفته بود
« 9هزار میلیارد گم شده»
انكار كرد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه گفته شده  ۹هزار
میلیارد گم شده :یوسفیان مال نماینده
مجلس ،توسط دادستانی تهران برای
این موضوع دعوت شدند که اعالم
کرد من به این صورت نگفتم و گفتم
بخشی از این مبلغ مصرف شده و
مابقی باید مشخص شود چه شده،
دولت مردان فعلی نیز زمانی راجع
به دولت دهم میگفتند که  ۱۸میلیارد
دالر گم شده ،اینگونه نیست .در زمینه
ثبت سفارشها قطعا تخلف صورت
گرفته اما این مبلغ اصال صحیح
نیست و بسیار ناچیزتر است.

* سازمان پلیس قضائی باید
تشکیل شود
حجتاالسالم و المسلمین محسنی
اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر
آخرین وضعیت الیحه پلیس قضائی
و اینکه آیا واقعا این سازمان باید
تشکیل شود یا خیر گفت :این سازمان
باید تشکیل شود .پیگیریهای ما
ادامه دارد .به هر تقدیر بخشی از
قضیه دست ماست و آن شامل الیحه

دادن ،پیگیری کردن و استدالل کردن
میباشد؛ اما تصویب کردن به عهده
قوه قضائیه نیست و امیدواریم که این
کار انجام شود.

* اگر مدیران و کارکنان
اطالعاتی از فساد داشته باشند
موظفند به مراجع ذیصالح
ارائه کنند
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر
اینکه درجریان استیضاح وزیر کار
اتهامات متقابلی را نماینده مجلس و
وزیر داشتند و آیا دادستانی به عنوان
مدعیالعمومبهاینموضوعورودداشته
استیاخیراظهارکرد:ماده۶۰۶قانون
مجازات اسالمیبخشتعزیراتگفته
استکهکسانیکهمشمولماده،۵۹۸
 ۵۹۹و  ۶۰۳همین قانون هستند ،اگر
مدیران و کارکنان آنجا اطالعاتی داشته
باشند از یک نوع فساد مثل ارتشاء،
اختالس،کالهبردارییامواردیکهدر
این چند ماده عرض کردم ،موظفند این
اطالعات را به مراجع ذیصالح قضائی
و اداری حسب مورد ارائه کنند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد:
چنانچه مدیر یا رئیس آن سازمان که
در ماده  ۵۹۹ ،۵۹۸و  ۶۰۶تعریف
شده که چه کسانی هستند ،اطالع
ندادند ،محکوم به حبس و انفصال
موقت میشوند .یعنی هم شش ماه
حبس و هم انفصال از شش ماه تا دو
سال محکومیت دارد.

سخنگوی قوه قضائیه از مدیران،
کارکنان و رؤسای سازمانها خواست
که اگر اطالعاتی دارند آن را به مراجع
ذیصالح قضائی و اداری ارائه کنند
و افزود :آنها قانونا موظف هستند
که اطالعات خودشان را به مراجع
ذیصالح قضائی یا اداری بدهند و
عنوان کنند که در زیرمجموعه ما این
تخلف صورت گرفته است.
حجتاالسالم و المسلمین محسنی
اژهایخاطرنشانکرد:هرمفسدهایکه
وجود دارد ،مدیر و رئیس سازمان باید
اطالع دهد و اگر اطالع نداد ،خود او
بهعنوانمتهمتحتتعقیبقرارمیگیرد
و اگر ثابت شد ،مجازات میشود.

*هشدارسخنگویقوهقضائیه
به مدیران ،کارکنان دستگاهها
وی طی انذار و هشداری نیز بیان
داشت :به همه سروران عزیز در
دستگاههای مختلف میگوییم که
اگر اطالعی دارند این اطالعات را
بدهند و اگر اطالع ندادند ممکن
است مدعیالعموم از این جهت
به سراغ شما بیاید و نیاز به شاکی
خصوصی هم نیست.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان
کرد :نباید مسائلی را بگویند که
مستندی نداشته باشد و نباید به
صرف یک احتمال مطلبی را بگویند
که چه بسا موجب تشویش اذهان
عمومی و یأس مردم شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود :به
دادستان سفارش شده که چنانچه
کسانی مطالبی میگویند ،اگر دلیل
و مدرکی نسبت به ادعایشان دارند از
آنها توضیح خواسته شود و اگر دلیل
و مدرک محکمهپسندی داشتند ،از
آنها بپرسند که اگر اینها را داشتید
چرا نگفتید و چرا قبل از اینکه به
دستگاه قضائی بگوئید ،به جامعه
گفتید؛ در حالیکه طبق قانون موظف
بودید که خبر دهید.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای ادامه داد :سالهای قبل قانونی
در مجلس مصوب شد که اگر یک
نماینده در آنجا مطلبی را گفت ،خود
هیئتی که مسئولیت این کار را در
مجلس بعهده دارد ،باید تشخیص
دهد که آیا این مسئله در راستای
وظایف نمایندگی بوده است یا خیر
و اگر آن هیئت تشخیص داد ،موضوع
را به قوه قضاییه ارجاع میدهد.
ً
وی با بیان اینکه مواردی که معموال
در مجلس مطرح میشود دو قسم
است ،گفت :چنانچه مطلب در
راستای وظایف نمایندگی باشد ،یک
بحث است و اگر مطلب گفته شده
در راستای وظایف نمایندگی نباشد،
بحث دیگری است که در اینجا
ً
بعضا با شکایت شاکی خصوصی به
موضوع رسیدگی شود؛ ولی ممکن
است مواردی نیز باشد که با ورود
مدعیالعموم تعقیب شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود :در حال

حاضر هیئت مربوطه در مجلس باید
جزء
نظر بدهد که آیا مطلب گفته شده ِ
وظایف نماینده بوده است یا خیر و آیا
شاکی خصوصی وجود دارد یا خیر.
ً
طبعا دادستان بررسی میکند و اگر
مواردی هم باشد که مدعی العموم
ورود کند ،به هیئت اعالم میکند و
ً
یا راسا وارد میشود.

* ماجرای شایعه در مورد پسر
یکی از معاونان رئیس جمهور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه شایعهای
مطرح شده که پسر یکی از معاونان
رئیس جمهور (خبرنگار ،نام معاون
مربوطه را ذکر کرد) با مقادیر قابل
توجهی سالح و مهمات بازداشت
شده است؛ آیا این مطلب را تأیید
میکنید ،تصریح کرد :این که شما
گاهی وقتها اسم میبرید و یا حتی
ُ
اسم نمیبرید و کدی میدهید ،کار را
مقداری برای ما سخت میکند؛ البته
شما نیز تقصیری ندارید؛ میگوئید
عنوان را که نگوییم اسم را نیز
نگوییم؛ پس چه چیزی را بگوئیم.
به هر تقدیر این محذور شما و بنده
است و ممکن است شما عنوانی را
بگوئید و مشکلی پیدا شود و یا علیه
ً
بنده یا خود شما بعدا شکایت شود.
ً
معموال اینگونه مسائل اگر باشد شما
دیر یا زود مطلع میشوید.
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