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دوشنبه  22مرداد 1397

وطن امروز

شماره 5 2510

گزارش «وطن امروز» از نقش «ژنهای خوب» در شبکه داللی صدور روادید توسط سفارتخانههای اروپایی

ویزا کسب و کار من است

گروه سیاسی :ش��اید آن روزی که «دنی عنان»
س��فیر دانمارک در تهران مشغول قیچی کردن
روب��ان افتتاحیه یک دفتر جدی��د صدور ویزا در
تهران آن هم با دس��ت چپ بود ،تصور نمیکرد
انتشار تصاویر افراد حاضر در مراسم ،مورد توجه
قرار گرفته و حساسیت رسانهها و سیاسیون را در
پی داشته باشد؛ توجه و حساسیتی که در صورت
پرداخت و رس��یدگی دقیق ،میتواند سرنخی به
پستوی برخی کس��بوکارهای تازه به راه افتاده
شیک و دیپلماتیک باشد.
در ادامه این گزارش به یکی از کسبوکارهای
جدیدی که در حوزه دیپلماسی و به صورت ویژه
ب��ه عنوان ص��دور ویزا برای متقاضی��ان ورود به
کشورهای اروپایی به راه افتاده و برخی اقدامات
غیرقانونی و رانتخواریهای انجام ش��ده در این
حوزه اش��اره میش��ود .به گزارش «وطنامروز»،
نخس��تین نکته درب��اره عک��س افتتاحیه دفتر
صدور وی��زا ،حضور یک تبعه س��ریالنکایی در
ایران بود که در کنار س��فیر دانمارک در تهران،
روب��ان افتتاح دفتر صدور وی��زا در میدان هروی
را برید اما در هم��ان روز افتتاح ،به علت حضور
غیرقانون��ی در ایران ،حکم اخراج وی به دس��ت
ضابطان قضایی رسید!
این تبعه س��ریالنکایی با ن��ام «محمد ریزان
زین» که مدتی نیز به عنوان مدیر شرکت همکار
با س��فارتهای اروپایی در دوبی مشغول فعالیت
ب��وده ،س��ال  2016وارد ایران ش��د .بر اس��اس
بررس��یهای انجام ش��ده ،بهرغم آنکه بازرس��ی
اواخر س��ال گذش��ته کارشناس��ان وزارت کار از
محل فعالیت این کارمند شرکت ( VFSشرکت
کارگزاری طرف قرارداد با سفارتخانههای ایتالیا،
آلمان ،فرانس��ه ،هلند ،فنالند ،بلژیک و )...نشان
داد وی و چن��د نفر دیگ��ر از همکارانش ،بدون
داش��تن مجوزهای قانونی ،از مصادیق اش��تغال
غیرمجاز محس��وب میش��وند ام��ا محمد زین
بدون توجه به ای��ن موضوع ،همچنان به حضور
غیرقانونی در ایران و همکاری با سفارتخانههای
خارجی ادامه داده و به صورت علنی ،در مراس��م
افتت��اح دفت��ر جدید واقع در می��دان هروی نیز
حاضر میشود.
البت��ه حض��ور غیرقانونی این فرد از چش��م
نهاده��ای انتظام��ی و قضای��ی دور نماند و یک
مقام قضایی اردیبهش��تماه سال جاری با صدور
حکمی خطاب به ضابطان پلیس ،از آنها خواست
نس��بت به جلب و دس��تگیری این فرد به اتهام
اقام��ت غیرمجاز اقدام کنن��د و با رعایت موازین
ش��رعی و قانونی ،مجوز ورود ب��ه مخفیگاه وی
را ب��ه م��دت  20روز صادر کرد ت��ا پس از جلب
وی ،به صورت تحتالحفظ به دادسرای مربوطه
منتقل شود .با توجه به اینکه اخذ پروانه اشتغال
و حضور قانونی یک تبعه آن هم از کشوری فاقد
حساسیت سیاسی و بینالمللی یعنی سریالنکا،
ب��رای کارگزاریهای فعال در کش��ورمان ،امری

پسابرجام تنه��ا چند ماه از آغ��از تعهدات
 5+1در توافق هستهای موسوم
به برجام نگذشته بود که صفهای طویل مقابل
س��فارتخانههای برخی کشورهای اروپایی بسیار
بیشتر از گذشته به چشم میآمد .آیا متقاضیان
ایرانی دریافت روادید برخی کش��ورهای اروپایی
افزای��ش یافته بودند یا اینکه برخالف گذش��ته،
فرآیند صدور روادید ب��رای متقاضیان ایرانی به
ش��کلی جدید تغییر کرده بود؟ ب��ه گونهای که
حضور متقاضیان برای مراجعه به س��فارتخانه و
وقت داده ش��ده به آنها ،ای��ن ترافیک حضور را
موجب ش��ده بود .همزمان ،گزارش��اتی منتشر
ش��د که از بدرفتاری کارکنان س��فارتخانهها با
متقاضیان ایرانی حکای��ت میکرد .در کنار این
گزارشات ،بررسیها از آغاز یک کسبوکار جدید
در اطراف س��فارتخانهها خبر میداد .به گونهای
که برخی کارکنان سفارت فرصت را فراهم دیدند
تا با ایجاد یک ش��بکه دالل��ی بانفوذ ،از تقاضای
دریاف��ت روادی��د متقاضیان ایران��ی درآمدهای
نجومی کس��ب کنن��د .این ماجراه��ا از ماههای
ابتدایی سال  1395شروع شده و در سال 1396
به اوج خود رس��ید .افزایش اعتراضات نسبت به
رفتارهای زننده سفارتخانهها با متقاضیان ایرانی
و همینطور رشد داللی در اطراف سفارتخانهها
که موجب افزایش هزینه دریافت روادید ش��ده
ب��ود ،در چن��د نوبت باعث واکن��ش وزارت امور
خارجه شد اما این واکنشها به جای آنکه امکان
یا رهیافتی به سمت تغییر و ترمیم شرایط باشد،
تنها توصیه میک��رد ایرانیان از تقاضای دریافت
روادید صرفنظر کنند!
در یک م��ورد 30 ،خرداد  1396وزارت امور
خارجه با صدور بیانیهای به اعتراضات نسبت به
ایجاد ش��بکه داللی در اطراف س��فارتخانههای
اروپای��ی واکنش نش��ان داد .در بخش��ی از این
بیانیه آمده ب��ود« :متاس��فانه بهرغم تالشها و
نظارتهای انجام شده ،تذکرات و راهنماییهای
ارائه ش��ده توس��ط وزارت امور خارجه و س��ایر

ساده و با ش��رایط آسان و سریع است ،چه نکته ویژه وزی��ر امور خارجه اس��ت .در این اطالعیه
و رازی درب��اره اصرار نماینده ش��رکت  VFSبه آمده اس��ت« :این دفتر با نظ��ارت وزارت امور
عنوان همکار بیش از  10س��فارتخانه اروپایی در خارجه ش��کل گرفته و شخص وزیر امورخارجه
ایران وجود دارد که حاضر نشدند «محمد ریزان نیز جهت تحقق این امر تالش کرده است» .در
زین» وارد چرخه استعالمات و ثبت اطالعات در حقیقت بی��ش و پیش از آنکه مس��ؤوالن دفتر
نهادهای رسمی و انتظامی کشور شود؟
ص��دور ویزای اروپا در میدان هروی بخواهند در
این تغییر با توجه به حساسیت و پیگیریهای اطالعیه مذکور کیفیت و س��هولت ارائه خدمات
گذشته کارشناسان دستگاههای مسؤول همچون ویزا در ش��رکت خود را تش��ریح کنند ،از کمک
وزارت کار و نی��روی انتظامی ،این ش��بهه را به شخص وزیر امور خارجه در راهاندازی آن سخن
دنبال داش��ت که به نظر میرس��د آنها به دنبال به میان آوردهاند تا شاید اینگونه اقدام به تبلیغ
کاهش حساس��یت درباره م��واردی چون حضور کارگ��زاری و جل��ب اعتماد متقاضی��ان کنند؛
غیرقانونی همکاران و رابطان خود در ایران و دور نکتهای ک��ه مورد اعتراض چند ت��ن از اعضای
کردنشان از جلوی چشم بازرسان هستند.
کمیس��یون امنیت ملی مجلس ق��رار گرفت و
حسنبیگی و کریمیقدوسی در مصاحبههایی،
■■پای ژن خوب هم به ماجرا باز میشود
اما ماج��را فقط ب��ه حض��ور غیرقانونی یک با اش��اره به ادعای حمایت ش��خص محمدجواد
تبعه س��ریالنکایی در مراسم افتتاحیه کارگزاری ظریف از راهاندازی دفتر کارگزاری خصوصی در
می��دان هروی ختم نمیش��ود؛ نف��ر دیگری که جهت صدور روادید کشورهای اروپایی ،خواستار
در عک��س افتتاحیه کارگ��زاری مذکور ،در کنار پاس��خگویی وزیر خارجه به مجلس درباره این
س��فیر دانمارک در ایران دیده میش��د ،اگرچه ادعا شدند .چنین ادعای حمایتی هنگامی که با
فردی مش��هور به حس��اب نمیآید اما به دلیل س��وابق برخی مدیران این شرکت و تالش برای
آنچ��ه اصطالح��ا «ژن خوب» نامیده میش��ود ،تداوم حض��ور غیرقانونی یک��ی از مدیران دفتر
میتواند حساسیتهای الزم را برانگیزد .جالبتر مذکور جمع میشود ،این هشدار را میدهد که
اینکه با بررسی سابقه ثبت کارگزاری مستقر در نکند نسل دوم دار و دسته نیویورکیها در حال
دفتر هروی ،مش��خص میشود ش��رکت مذکور شکلگیری است که تعدادی از درسخواندههای
که س��ال  ۹۶تاسیس ش��ده ،در حالی مدیریت آمریکا ،با کمک پدران خود و حمایت نسل اول،
ارائ��ه خدمات ویزای اروپا را ب��ا کمک این تبعه امور مربوط به ارتباط با سفارتخانههای اروپایی
غیرمج��از بر عهده گرفته که موضوع فعالیت آن و صدور ویزا را به دس��ت بگیرند و واس��ط میان
اقش��ار خاص و مش��تریان
در آگهی ثب��ت ،اموری مانند
ص��ادرات و واردات ،مناقص��ه با توجه به اینکه اخذ پروانه اش�تغال س��فارتهای خارجی شوند
و مزایده و اخذ تس��هیالت از و حض�ور قانونی یک تبع�ه آن هم از که این واس��طهگری ،قدرت
بانکها و مؤسس��ات اس��ت و کش�وری فاقد حساس�یت سیاسی و نف��وذ قاب��ل توجه��ی را
در آگه��ی ثبت این ش��رکت ،و بینالملل�ی یعنی س�ریالنکا ،برای برایش��ان فراه��م میکند.
مش��خصاتی درباره تخصص و کارگزاریه�ای فعال در کش�ورمان ،البت��ه ای��ن ش��رکت در
فعالیت این ش��رکت در امور امری ساده و با شرایط آسان و سریع دومی��ن اطالعیه خ��ود در
کنس��ولی ،روادید ی��ا ویزا به اس�ت ،چه نکته و رازی درباره اصرار پاس��خ به انتقادات از حضور
نماینده شرکت  VFSبه عنوان همکار فرزن��د یک��ی از مس��ؤوالن
چشم نمیخورد.
در ای��ن وضعیت ژن خوب بیش از  10سفارتخانه اروپایی در ایران س��ابق وزارت ام��ور خارجه
در واقع در اتصال یک شرکت وجود دارد که حاضر نش�دند «محمد ک��ه در دول��ت اصالح��ات
غیرمعتبر ،یک تبعه غیرقانونی ریزان زین» وارد چرخه اس�تعالمات مس��ؤولیتهای مختلف��ی
و س��فارتخانههای اروپای��ی و ثبت اطالعات در نهادهای رسمی و داشته ،اعالم کرده «معموال
ژنه��ای خ��وب از امکانات
در ته��ران نقشآفرینی کرده انتظامی کشور شود؟
دولتی جهت پیشبرد اهداف
اس��ت .می توان اینگونه گفت
ش��رکتی که به هیچ عنوان مج��وز ارائه خدمات خود اس��تفاده مینمایند که درباره گروه  ،...این
کنسولی ندارد ،تنها به عنوان یک شرکت واسط موضوع کذب محض است چراکه این شرکت با
به دالل��ی کارمند س��ریالنکایی  VFSدر ایران تکیه بر همت و توانایی خود و بدون اس��تفاده از
فعالی��ت میکند اما حض��ور یک ژن خوب که از هی��چ رانت دولتی فعالیت خود را ش��روع کرده
قضا درسخوانده آمریکا هم هست ،در کنار این است».
تبعه پرنفوذ خارجی ،توانسته مقدمات راهاندازی ■■تسریع در صدور ویزا یا...
چنین دفتری را فراهم کند.
اگرچه درخواست روادید روال و منوال قانونی
اما رفتار و ادعای این ژن خوب درباره ارتباط مشخصی دارد اما جایی که حاشیهها و ادعاهای
با وزیر خارجه نیز قابل تامل اس��ت .در اطالعیه قابل تاملی درباره کارگ��زاری صدور ویزا مطرح
ش��رکت مذکور ط��ی روزهای آغازی��ن فعالیت اس��ت؛ روال طبیعی صدور روادید مقداری قابل
خود ادعا ش��ده اس��ت این ش��رکت مورد توجه تامل میشود.

ی نحوه فعالیت شرکت مذکور حاکی از
بررس 
آن است که این شرکت همچون سفارتخانههای
اروپای��ی حاض��ر در ایران ،برای اخ��ذ ویزا ،همه
اطالعات ش��خصی و اقتص��ادی از جمله گردش
حس��اب بانکی ،درآمدها ،اسناد ملکی ،فهرست
ورود و خروج (کپی و اصل پاس��پورت گذشته)،
محل اقامت (رزرو هتل هن��گام اخذ ویزا الزامی
است) ،بلیت پرواز و حتی لیست بیمه متقاضیان
را از آنها نیز اخذ میکند.
کمک به ش��کلگیری این ش��رکت دقیقا به
معنای آن اس��ت ک��ه دادهها و بان��ک اطالعاتی
بزرگی از تج��ار ،نخبگان ،س��لبریتیها و عموم
مردمی ک��ه از ایران به اروپا س��فر میکنند ،در
یک یا چند سرور بدون نظارت ،جمعآوری شده
و با هرگونه مراوده مالی یا فش��ار سیاسی ،قابل
تقدیم ش��دن اس��ت .این موض��وع در حالی رخ
میدهد که هر چه بیشتر از فعالیت دفتر هروی
و شرکت مذکور بگذرد ،بانک اطالعاتی که مرکز
آن قطعا در خارج از کش��ور است ،کاملتر و در
نتیجه دردس��رهای آن نیز بیش��تر خواهد شد،
چرا که دسترسی به چنین بانک اطالعاتی غنی
برای وزارت خزان��هداری آمریکا به منظور تحت
تحریم ق��رار دادن تجار و فع��االن اقتصادی که
قص��د تجارت با اروپ��ا را دارند حکم یک گنج را
پیدا میکند.

■■دورهمی برای گرفتن ویزای اروپا

با توجه به وضعیت مورد اش��اره ،تصور کنید
اکنون افراد برای گرفتن ویزای اروپا ،چه مسیری
را باید طی کنند؟ پاس��خ ساده است :حضور در
دفتر هروی و مالقات با یک ژن خوب!
در ای��ن دفت��ر پ��س از عب��ور از گیتهای
بازرس��ی ورودی ،کارتهایی با حروف  Cو V
در نظر گرفته ش��ده ک��ه مراجعانی که از قبل،
این موضوع را انتخاب کردهاند بدون معطلی به
بخش��ی خاص راهنمایی شده و کارهای آنها با
سرعت و سهولت بیشتری انجام میشود .روش
مرسوم برای اس��تفاده از این خدمات ،پرداخت
ارقامی افزون بر تعرفههای مرسوم و عادی دفتر
اس��ت که بعضا به حدود یک میلیون تومان نیز
میرس��د .اما روش دیگر برای اس��تفاده از این
خدمات ،هماهنگی با مدیریت ش��رکت اس��ت
ک��ه افراد بدون معطل��ی در صف یا انتظار برای
انج��ام کاره��ای مربوط به صدور وی��زا ،بتوانند
امور مربوط ب��ه آن را انجام دهند و چه اتفاقی
بهتر از اینکه دیگر افراد س��فارش ش��ده نگران
گرما و س��رمای انتظار پشت در سفارتخانههای
اروپایی نباش��ند .ب��رای درک مجم��وع درآمد
مالی این ش��رکت کافی اس��ت به گردش مالی
ناش��ی از صدور ویزا پی ببریم ،البته پیش از آن
درخواس��تکننده ویزا باید موفق شود مدارک
خود را به یک س��فارتخانه خارجی برساند و در
این میان حتی وقت سفارتها نیز فروشی شده
و گاه قیمتش به  ۲میلیون تومان میرسد.

نح��وه فعالیت این ش��رکت به ای��ن صورت
اس��ت که عالوه بر دریاف��ت  ۶۰یورو بابت انجام
ام��ور صدور ویزا ،حداق��ل  ۲۵یورو نیز به عنوان
کارمزد رس��می ارائه خدمات اداری از متقاضیان
دریافت میشود ،یعنی س��فارتخانههای اروپایی
که رفتار نامناس��ب آنها با مسافران ایرانی نهتنها
در محل سفارتخانهها بلکه در پروازهای خارجی
و فرودگاههایش��ان نیز تجربه مشترک بسیاری
از مس��افران است ،با ایجاد یک دفتر فاقد مجوز،
ضم��ن دریافت مبلغی ح��دود  6۰۰هزار تومان
از ه��ر نفر به صورت رس��می ،حداقل  ۲5۰هزار
تومان نیز جهت تاسیس شرکت واسطه ،از اتباع
ایران��ی اخذ میکنند که حت��ی در صورت عدم
صدور ویزا نیز هرگز به آنها بازگردانده نمیشود
و در م��وارد  VIPنیز این رق��م به یک میلیون

رونق عجیب کاسبی سفارتخانههای اروپایی در پسابرجام
ارگانه��ا و نهادهای داخلی ذیرب��ط ،از مدتی
قبل با مواردی از تخلف و سوءاس��تفاده از نیازها
و ضرورتهای مسافرتی اتباع و شهروندان ایرانی
از س��وی برخی واسطهها و «سوداگران روادید»
مواجه بودهایم که به صورتی غیرقانونی در مسیر
اخ��ذ روادی��د از س��فارتخانههای خارجی مقیم
در کش��ورمان قرار گرفتهاند .با وجود تمهیدات
و اقدام��ات پیش��گیرانه ،این اف��راد همچنان به
اقدام��ات غیرقانون��ی خود ادام��ه داده و فرآیند
درخواس��ت روادی��د از برخی س��فارتخانههای
خارجی و زمانبندی آن را تبدیل به ابزاری برای
سودجویی و کس��ب درآمد نامشروع کردهاند».
چن��د ماه پس از این وضعیت و گالیه هموطنان
ایرانی ،ش��بکه دالل��ی در اطراف س��فارتخانهها
س��ازوکار اجرای��ی خ��ود را متحول ک��رد و به
صورت هدفمند در حاش��یه شرکت بینالمللی
 VFS GLOBALب��ه ادام��ه کالهب��رداری
و اخ��اذی از م��ردم پرداخت .نخس��تین بار این
س��فارت فرانس��ه بود که در اطالعی��های اعالم
ک��رد از تاریخ  18ج��والی  26 /2017تیر ،96
درخواستکنندگان ویزای فرانسه پس از تکمیل
مدارک الزم از طریق یک آدرس الکترونیکی قرار
مالق��ات بگیرند و برای کارهای ویزا به ش��رکت
 VFS GLOBALدر مرک��ز خری��د پاالدیوم
واق��ع در خیابان مقدساردبیل��ی ،بعد از میدان
ال��ف ،جنب کوچ��ه عروضی مراجع��ه کنند .در
حاشیه این مرکز که وظیفه تنظیم قرار مصاحبه
متقاضیان سفر به فرانسه را برعهده دارد ،شکل
جدی��دی از ش��بکه داللی به راه افت��اده و برای
تعیین وق��ت مالق��ات ،از متقاضی��ان رقمهای
چن��د هزار یوروی��ی دریافت میش��ود .در ادامه
این گزارش درباره برخ��ی ماجراهای مربوط به
حواشی کسبوکارهای جدید سفارتخانهها یک
بازخوان��ی مختص��ر انجام میش��ود .همزمان با

افزایش اعتراضات نس��بت به ایجاد شبکه داللی
در اط��راف س��فارتخانهها ،محمدج��واد ظریف،
وزیر امور خارجه 19 ،ش��هریورماه نسبت به این
موضوع واکنش نشان داد .ظریف در گفتوگو با
برنا در پاسخ به این سوال که «اخیرا شاهد داللی
در صدور ویزا هستیم و دفاتر برخی سفارتخانهها
به پاالدیو م منتقل ش��ده و برای ص��دور ویزا از
مردم هزینههای زیادی دریافت میکنند ،برنامه
وزارت امور خارجه در این باره چیست؟» گفت:
مجموعه وزارت امور خارجه ،معاونت کنس��ولی،
معاونت اروپا ،اداره تش��ریفات و سفارتخانههایی
که در این زمینه فعال بودند ،مسؤولیت مستقیم
دارند .متأسفانه یک روابط غیرشفاف در گرفتن
ویزا به وجود آمده اس��ت .برای ثبتنام اینترنتی
برخ��ی ورود کرده و سیس��تم را هک میکردند
و همچنین اف��رادی را در داخل س��فارتخانهها
داشتند که وقتها را از قبل میگرفتند یا برخی
نیمهشب وارد میش��دند و تمام وقتها را رزرو
میکردند و سیستم به شکلی بود که امکان رزرو
وق��ت برای افراد عادی وجود نداش��ت که باعث
تأس��ف است .بسیاری از آنها هموطنان خودمان
هم هستند که این خسارت را به هموطنان خود

میزنند .ما باید از چند طریق اقدام کنیم؛ یکی
از طریق تماس با سفارتخانههای خارجی که این
کار را انجام دادیم .بعد از خبری که درباره دفتر
صدور ویزا و جمع کردن اسناد برای ویزا منتشر
شد ،یکی از س��فارتخانههای خارجی بیانیه داد
که این دفتر فقط وظیفهاش جمع کردن اس��ناد
اس��ت ،نه میتواند ویزا بدهد و نه نوبت میدهد
و کس��ی بیش از ح��د هزینه پرداخ��ت نکند و
رقم مش��خصی میتوانند بگیرند و این مس��أله
غیرمعمول نیس��ت .برخی هم در دفتر حفاظت
منافعمان در واشنگتن هستند که این خدمات را
به افرادی که میخواهند اسناد کنسولی خود را
به آنجا ببرند ،ارائه میدهند .نمایندگی نمیتواند
ادع��ا کن��د ای��ن روش زمینهای برای تس��هیل
صدور ویزا اس��ت .ما باید درب��اره داللی ویزا به
هموطنانمان تذکر دهیم و وارد حوزه انتظامی
ش��ویم .از حوزه انتظامی ق��وه قضائیه خواهش
میکنیم در برابر اقدامات غیرقانونی که نسبت به
هموطنانم��ان صورت میگیرد ،اقدام کنند .اگر
ما و مجموعه دستگاه دولت به این نتیجه برسیم
که این اقدامات نقض قوانین کشور و سودجویی
فسادآلود اس��ت ،قطعا ضابطان قوه قضائیه وارد

عمل میشوند .این اظهارات ظریف ،البته به جایی
نرسید و پس از آن نیز کاسبیهای غیرقانونی در
اطراف س��فارتخانهها رونق گرفت .این بار البته
در کنار کسبوکار شیک روادیدفروشی در پاساژ
پاالدیوم ،گویا در کف خیابان نیز کس��بوکاری
به نام «وقتفروش��ی» به راه افت��اد ،به گونهای
که گزارشهای میدانی نش��ان میداد به عنوان
نمونه در چهارراه استانبول ،برخی افراد همانند
فروشندههای دورهگرد ،به متقاضیان مراجعه به
س��فارتخانههای اروپایی« ،وقت» میفروختند.
فروش وقت مراجعه به سفارتخانهها در چهارراه
اس��تانبول نش��ان داد کس��بوکار غیرقانون��ی
سفارتخانهها آنچنان فراگیر شده که از اتاقهای
ش��یک پاالدیوم به چهارراه اس��تانبول رس��یده
اس��ت .این بار نی��ز اقدامی برای مقابل��ه با این
سوداگری س��فارتخانهها انجام نشد .در چهارراه
اس��تانبول وق��ت مراجعه به س��فارتخانهها بین
 300تا یک میلیون تومان داد و س��تد میش��د!
البته این تنها دستمزد دالالن برای ایجاد امکان
مراجعه متقاضی��ان به س��فارتخانه مذکور بود!
قاعدتا متقاضی دریافت روادید در ادامه پروس��ه
دریاف��ت روادید باید هزینههای دیگری را خارج
از چارچوب قانونی پرداخت میکرد!
■■سفارتخانهها در ایران چه میکنند؟

«وطنامروز»  30مرداد  1395در گزارش��ی
با عنوان «سفارتخانهها در ایران چه میکنند؟»
گوش��های از این اقدام��ات غیرقانونی کارمندان
س��فارتخانهها در ایران را منتش��ر ک��رد .در این
گ��زارش که به اقدامات ضدامنیتی و ضداخالقی
کارمندان س��فارتخانهها اش��اره ش��ده ب��ود ،به
کاس��بیهای غیرقانونی آنها نیز اش��اره شد .در
ادامه بخشی از گزارش��ی را که مردادماه 1395
منتشر شد ،میخوانیم:
«بر اس��اس گزارشها ،ب��ا هماهنگی عوامل

تومان نیز بالغ میش��ود .یک تخمین س��اده در
دفتر میدان هروی نشان میدهد حداقل ماهانه
 ۱۲۰هزار یورو یعنی بیش از یکمیلیارد تومان
(با احتس��اب یوروی  10ه��زار تومانی بازار آزاد)
درآمد دارد .وزارت ام��ور خارجه چند ماه پیش
زمانی ک��ه خبرها درباره برخوردهای تحقیرآمیز
برخ��ی س��فارتخانهها و رد درخواس��ت م��ردم
بدون دالیل موجه ب��اال گرفت ،در اطالعیهای از
شهروندان ایرانی خواست از مراجعه به سفارتخانه
کش��ورهایی که برخوردهای تحقیرآمیز با مردم
دارن��د ،خودداری کنند اما حاال که خدمات اکثر
س��فارتخانههای اروپایی در یک دفتر فاقد مجوز
جمع ش��ده و ای��ن وزارتخانه نیز از خود س��لب
مسؤولیت میکند ،کدام نهاد پاسخگوی شکایت
مردم است؟
س��فارت ،ورود عادی به درون سفارت برای طرح
موض��وع ،بعضا با پرداخ��ت رقمهایی مانند 500
ه��زار تومان صورت میگی��رد و در صورت عدم
پرداخت این مبالغ ،متقاضیان و ارباب رجوع باید
مدتها در صف انتظار باشند .از سوی دیگر رفتار
زشت عوامل س��فارت آلمان با اساتید و نخبگان
ایران��ی باعث آزردگی این قش��ر از جامعه ایرانی
شد .ماجرا از این قرار بود که برخی اساتید ایرانی
برای ش��رکت در کنفرانسهای علم��ی با رفتار
توهینآمیز س��فارت آلمان روبهرو شدند .مهدی
گلشنی ،عضو شورایعالی انقالب فرهنگی با اشاره
به اهانت به پاس��پورت ایرانی در سفارت آلمان و
اعتراض وی در اینباره در جلس��ه ش��ورایعالی
انقالب فرهنگی اظهار داش��ت :برخی اس��اتید و
همکاران بنده که قصد شرکت در کنفرانسهای
مختلف علمی در کشور آلمان را داشتند از رفتار
توهینآمیز س��فارت آلمان گالیهمند بودند .وی
اف��زود :به گفته این اس��اتید ،رفتارهای کارکنان
س��فارت آلمان در فرآیند اداری با ایرانیان بسیار
توهینآمیز بوده اس��ت .عضو شورایعالی انقالب
فرهنگی با اش��اره به اینکه همکاران و دوس��تان
این مس��اله را به بنده منتق��ل کردند ،گفت :در
جلسه اخیر شورایعالی انقالب فرهنگی برخورد
توهینآمیز سفارتخانه آلمان با اساتید و ایرانیان
را به دکتر روحانی متذکر شدم و ایشان هم قول
داد موضوع را به آقای ظریف منتقل کند .گلشنی
با اشاره به اینکه رفتار سفارتخانه آلمان با اساتید
کش��ورمان به نوعی تالفیجویانهاس��ت ،تصریح
ک��رد :آنها ب��ا رفتار خود به دنبال س��بک کردن
شخصیت ایرانیان هس��تند ،از یک طرف ادعای
دوس��تی میکنند و از طرف دیگ��ر توهینآمیز
رفتار میکنند لذا ما خود باید مراقب این رفتارها
باش��یم .وی در همین زمینه گف��ت :یکی از این
اساتید سرشناس برای یک اجالس علمی نزدیک
ب��ه چند هفته از س��وی آلمانیها معطل ش��د و
در نهایت نتوانس��ت در اجالس علمی هامبورگ
شرکت کند».

