تحلیل
قهرمان دادگاههای مفاسد
اقتصادی کیست؟

فارس :رفتارهای عجیب رئیسجمهورآمریکا درســخنرانی اخیرش دردانشگاه نظامی درمنطقه «وستپوینت» واکنشهای
زیادی را در فضای مجازی درباره وضع سالمتی وی برانگیخته است .بسیاری از کاربران فضای مجازی به رفتارهای رئیسجمهور
آمریکا در سخنرانیاش در دانشگاه نظامی این کشور در «وست پوینت» ایالت نیویورک واکنش نشان دادند .یکی از رفتارهای وی
که به گمانهزنیها درباره سالمت «رو به زوال وی» دامن زده ،استفاده از دو دست برای برداشتن لیوان آب حین سخنرانی بود.
در پایان سخنرانی هم ترامپ پلکان را با دقت خیلی زیاد ،بسیار بیش از حد نیاز ،پایین آمد .به گزارش شبکه روسی «آرتی» ،این
مناسب

دو رفتار باعث شد کاربران هشتگ «حال ترامپ خوب نیست» را در فضای مجازی داغ کنند و او را برای هدایت آمریکا
ندانند.

مهر :رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت نخســت دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا ،مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار
به ویژه اقشــار کم برخوردار اســت ،گفت :نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بــه هنگام در مقابل افزایــش قیمتها از وظایف
خطیر همه مسئوالن ،تولیدکنندگان ،اصناف و فروشــندگان اســت و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته
نیست.
حجتاالســام والمســلمین حســن روحانی رئیسجمهور گفت :در این روزها که ایــران نیز مانند همه کشــورهای دیگر
جهان درگیر عــوارض اقتصادی ناشــی از همه گیری کروناســت ،معضــات پیش رو با مشــارکت جدی مــردم قابل حل
خواهد بود.
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از قرائتنامه گالیهآمیز رئیس سازمان تبلیغات اسالمی تا پاسخ رئیس مجلس شورای اسالمی
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نسل فردا /گروه سیاست
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آخریــن جلســه علنی مجلس حاشــیه
کــم نداشــت .از اعتبارنامههــا گرفته تا
نامهنگاریهای فرهنگی .جالبترین آنها
گالیه نامــهای رئیس ســازمان تبلیغات
اســامی در حوزه فرهنگ بود که با پاسخ
زیرکانه رئیس مجلس همراه شد.
رئیــس ســازمان تبلیغات:
آشــفتگی در آرایــش
دستگا ههای فرهنگی فراتر ازحوزه
اختیارات بنده است
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در نامهای
به رئیس مجلس تصریح کرد :آشفتگی در
آرایش دســتگاههای فرهنگی و بارهای به
زمین مانده تا کسری بودجه و عدم تناسب
امکانات با وظایف ،فراتر از حوزه اختیارات

بنده به عنوان مسئول ســازمان تبلیغات
است .علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت
رئیسه مجلس شورای اسالمی در نشست
علنی یکشــنبه پارلمان پیام محمد قمی
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی به رئیس
مجلس را قرائت کرد .در این نامه آمده است:
ضمن تشکر ،جسارتاً همه مواردی که محضر
نمایندگان محترم عرضه داشــتم ،اعم از
آشفتگی در آرایش دستگاههای فرهنگی
و بارهای به زمین مانده تا کسری بودجه و
عدم تناسب امکانات با وظایف فراتر از حوزه
اختیارات بنده به عنوان مســئول سازمان
تبلیغات بوده یا به دیگر مراکز باز میگردد،
لذا دســت یاری به ســمت نهاد تقنین به
مجلس شورای اسالمی دراز میکنم.
قالیباف :مسئول همه بایدها و
آنچه باید انجام دهیم ،خودمان

هستیم
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
مســئول همه بایدها و هرآنچه باید انجام
دهیم ،خود ما هستیم ،گفت :ما باید دست
به دست هم بدهیم و این مشکالت را حل
و فصل کنیم .محمدباقــر قالیباف رئیس
مجلس شــورای اســامی درجریان ارائه
گزارش رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی
خطاب به قمی ،اظهار داشت :به هرحال هم
بنده درمجلس وهم جنابعالی در ســازمان
تبلیغات ،وزرا و نمایندگان در تریبون حق
انتقاد ازخودمان را نداریم آن هم درجایی که
وظیفهای بر عهده ماست.
وی افزود :مسئول همه بایدها وهرآنچه باید
انجام دهیم ،خود ما هستیم .ما باید دست
به دست هم بدهیم و این مشکالت را حل و
فصل کنیم .رئیس مجلس شورای اسالمی

عکس:مهر

بحث درباره دادگاه مفسدان اقتصادی که این روزها
شاهد رسیدگی به پروندههایشان هستیم ،در هر
محفلی رواج دارد .تاکنون آن چــه از دادگاههای
مفســدان اقتصادی در ذهن مردم بــه جا مانده،
نام افرادی چــون جزایریها ،امیرخســرویها،
زنجانیها و سالطین ســکه و قیر بود و کسی نام
قاضی پرونده یا نماینده دادســتان را که از حق و
حقوق مردم دفاع میکرد ،چندان به یاد نداشت،
اما این روزها شاهد حضور چهره جوانی هستیم که
در کسوت نماینده دادستان در برابر تعدد متهمان
بانکی ،فوتبالی ،سینمایی و حتی دانه درشتهایی
همچون اکبر طبری که معاون اجرایی رئیس سابق
قوهقضائیه بوده با سبک خاص و اقتدار ظاهر شده
و در برابر اشــکاالت فنی و ایرادات حقوقی آنها
و وکالیشــان به دفاع از کیفرخواست به عنوان
نماینده مدعیالعموم میپــردازد .جوانی قاطع و
تازهنفس که نوع ادبیاتش و حتــی ابتکاراتش در
ارائه کیفرخواســت و دفاع از آن در برابر مفسدان
اقتصادی و صراحتــش بارها جلســات دادگاه را
تحت تأثیر قرار داده و بازتاب زیادی نیز در فضای
رسانهای و افکار عمومی داشته است .امروز درباره
او ،تحصیالتــش ،ادبیــات و خالقیتهایــش در
دادگاهها نوشــتهایم که خواندنش خالی از لطف
نیست.
رسول قهرمانی کیست؟
نام کامل او «امید رسول قهرمانی» است
که بر اســاس گزارش میزان ،متولد سال  ۱۳۶۳و
هماکنون نیز  ۳۶ساله اســت .او جزو ورودیهای
ســال  ۷۸حوزه علمیه آیــت ا ...مجتهدی تهران
است و دروس حوزوی را در این مرکز آموخته و در
حال حاضر هم در سطح  ۴حوزه تحصیل میکند
و بیش از هفت سال است مشغول فراگیری دروس
خارج از فقه است .او سال  ۸۶به قم رفت و در رشته
کارشناسی اقتصاد مشــغول تحصیل شد و رساله
کارشناسی ارشــدش در خصوص یک بحث میان
رشتهای با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق به رشته
تحریر درآمده اســت .قهرمانی با رتبه ممتاز سه
کشــوری در مقطع دکترا وارد دانشگاه تهران شد
و در رشته اخالق ،گرایش فلسفه اخالق هماکنون
مراحل نگارش پایاننامه را طی میکند .این قاضی
جوان اقتصاد خوانده ،عالوه بر تسلط کامل به زبان
عربی ،استاد دانشــگاه تهران هم هست و دروس
عمومی این دانشــگاه در دانشکدههای مختلف را
تدریس میکند.
فساد بانک سرمایه با رسم شکل
رسول قهرمانی نخســتین بار در دادگاه
متهمان بانک ســرمایه ،با عملکرد ،تسلط و البته
کارهایی که انجام داد در ذهنها نقش بست و حاال
در دادگاه طبری به معروفیت و محبوبیت بیشتری
دست پیدا کرده اســت .قهرمانی در پرونده بانک
سرمایه برخالف عرف دیگر مدعیالعمومها با تخته
وایت برد وارد دادگاه شد و برای روشن شدن روابط
پیچیدهای که در پرونده بانک سرمایه وجود داشت،
شروع به رسم این روابط کرد که در همان برهه هم
بازتاب وسیعی در شبکههای اجتماعی داشت.
ادبیات خاص
او مانند بســیاری از همکارانش رســمی
و حقوقی حــرف نمیزنــد و فقط بــه خواندن
کیفرخواست از روی برگه بســنده نمیکند بلکه
به دلیل تحصیالت تخصصی خــود در حوزه قضا
و اقتصاد ،برخالف رویه ثابت دست روی مطالبی
میگذارد که شاید متن نوشته شده کیفرخواست
در برابر آن تنها نوشتهای مجمل و کلیگویی قلمداد
شود .او حتی هنگامی که الزم است با همان ادبیات
خاص خودش که بعضاً با طنــز و کنایه نیز همراه
میشود ،پاســخ متهمان اقتصادی را میدهد که
نمونههایی از آن را میخوانید.
همین چند روز پیش در دادگاه اکبر طبری ،وقتی
او گفت« :اگر من  ۸۰۰میلیــارد هم بخواهم این
برادرانم میدهند و اگر کل لواســان و کارخانهاش
را بخواهم به نام من میکنند» ،قهرمانی در پاسخ
به این صحبتها گفــت« :آقای طبری گفتند این
افراد دوســت داشــتند به من پول بدهند ،کام ً
ال
درست است آقای طبری محبوب دلهای متهمان
اقتصادی بودند».
او در دومین جلسه دادگاه رســیدگی به اتهامات
هادی رضــوی یکــی از متهمان پرونــده بانک
سرمایه هنگامی که در حال قرائت بخشهایی از
کیفرخواست این متهم بود ،گفت« :بعضی وقتها
میخواهم گریه کنم وقتــی بخشهایی از پرونده
را میبینم!» وی در یکی از جلســات دیگر همین
پرونده خطاب به هادی رضوی داماد وزیر کار گفت:
«ما شما را آدم مهمی نمیبینیم .شما اهمیتی برای
دادسرا ندارید که میگویید فالنی به خاطر من آمد
یا بازپرس عوض شد».
رسول قهرمانی در یک جلســه دیگر هم خطاب
به هادی رضــوی که میلیاردها تومــان وام بدون
سپردن وثیقه دریافت کرده ،میگوید« :قد و اندازه
آقای رضوی دریافت وام ازدواج بود نه تســهیالت
میلیــاردی ».او در یکی دیگر از جلســات دادگاه
ســهامداران بانک ســرمایه درباره «بیرانوند» از
مدیران سابق بانک سرمایه گفت« :پولکی نیست
اما میزکی است».
ســیدمحمود رضوی تهیه کننده فیلمهایی چون
ماجرای نیمروز ،رد خون ،التاری و ...در توئیترش
نوشــت« :رســول قهرمانی شــخصیت جذابی
است ،برای ســاخت یک فیلم عدالتخواهانه ،با
محوریت یک نماینده دادستان قهرمان ،کاراکتری
عدالتخواه و حق طلب همچون موسی در التاری
است ،اما این بار برخاسته از درون سیستم قضایی».
منبع :همشهری آنالین

رفتارهای عجیب ترامپ در دانشگاه نظامی

کوتاهی در برابر افزایش قیمتها به هیچ عنوان پذیرفته نیست

در ادامه خطاب به رئیس سازمان تبلیغات
اســامی عنوان کرد :حتماً این نکاتی که
اشــاره کردید نکات حق و به جایی است
اما چه کســی باید آن را حل کند؟ غیر از
این است که من شما ودوستانی که آمدیم
این مسئولیت را پذیرفتیم؟ هرکدام در یک
جایگاه هستیم لذا اینجا باید محکم بایستیم
و این مســائل را حل کنیم؛ چون اگر مردم

از ما مسئوالن که باید پاسخگو باشیم هم
مجدد نقد بشــنوند پس این بایدها را چه
کسی باید انجام دهد ،آیا فرد دیگری بناست
بیاید؟ قالیباف در ادامه گفت :بنده معتقدم
در این دوره از مجلس شورای اسالمی با همه
عزیزانمان در همه قوا و مســئوالن و مردم
انشاءاله دست به دســت هم میدهیم تا
شاهد حل این مشکالت و موضوعات باشیم.

خانه ملت

دشمنی بین مجلس و دولت راه به جایی
نخواهد برد

پسلرزههای رد و تصویب اعتبارنامه یک نماینده

دلخوش:حاللتانکردم
نجابت:دوبارهپیگیریمیکنیم

پیشنهاد نماینده مجلس

یک نماینده سابق مجلس:

یک نماینده سابق مجلس گفت :دشمنی بین دولت و مجلس که برای
توسعه و آبادانی و حل معیشت مردم آسیبزاست ،راه به جایی نخواهد
برد.
علی بختیار در ارتباط با ضــرورت همکاری میان دولت و مجلس ،اظهار
کرد :این دو قوه رکن اصلی نظام هستند که باید تحت والیت فقیه و در
راستای فعالیتهایی که در اصول اساسی قانون تعریف شده قدم بردارند.
مأموریت اصلی مجلس ،نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است .یکی
از مهمترین کارهایی که مجالس بعد از انقالب از جمله مجلس دهم انجام
داد و در مجلس یازدهم نیز پیش میرود بررسی طرحها و لوایح است .در
مجلس دهم لوایح مانده از سالهای گذشته به سامان رسید و کارهای
بسیار مهمی انجام شد.
وی ادامه داد :انتخاب وزرا ،رأی اعتماد به وزرا ،سؤال و استیضاح و تحقیق و
تفحص و تذکر ابزار نظارتی مجلس است .مجلس حق دارد از ابزار نظارتی
خود اســتفاده کند .اینکه امروز عدهای بر کوس اختالف و دشمنی بین
مجلس و دولت میکوبند از ابزار نظارتی مجلس چشمپوشی میکنند.
این نماینده سابق مجلس گفت :دشــمنی بین دولت و مجلس که برای
توسعه و آبادانی و حل معیشت مردم آسیبزاست راه به جایی نخواهد برد.
فقط فضا را برای مردم کمتر میکند و کسب و کار را سختتر و شرایط را
برای رشد وتوسعه ناممکن خواهد کرد .دشمنی بین مجلس و دولت باعث
فرار سرمایه خواهد شد و دشمنان ما را خوشحال میکند ،باید مسئوالن
و مدیران کشور و ارکان نظام دور یک میز بنشینند و مسائل را حل کنند.
وی ادامه داد :اختالف نظر سالم در جهت توسعه است ،اما دشمنی کار را
به سر منزل مقصود نخواهد رساند.

کاظم دلخــوش در نطق امروزش بــه موضوع اعتــراض نمایندگان به
اعتبارنامهاش اشاره کرد و گفت :حاللشــان کردم .نجابت در پاسخ به
دلخوش گفت :نماینده صومعهسرا باید طبق تعهدی که داده است عمل
کند وگرنه دوباره پیگیری میکنیم .کاظــم دلخوش که چندی پیش
ماجرای اعتبارنامهاش به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شده بود بعد
از تائید اعتبارنامهاش ،نخستین نطق اضطراری خود را ایراد کرد .او با بیان
این بیت شعر «مدعی خواست که ازبیخ کند ریشه ما /غافل از آنکه خدا
هست در اندیشه ما» گفت :اوالً درود و سالم میفرستم به رو ح بزرگ شهدا
و سردار شهدا حاج قاسم سلیمانی و امام شهدا؛ دوم از هیئتهای اجرایی
نظارت و شورای نگهبان و از تالش بیدریغ آنها تشکر میکنم و بر خود
میدانم از مردم صومعهسرا و حضور جانانه در عرصههای انقالب تشکر
کنم و هیچگاه نه جلوتر از رهبری حرکت کردند و نه آنقدر دور که از پشت
سر بیفتند آنها خادمین خود را به خوبی میشناسند .او ادامه داد :بنده
نیز در تمام دوران نمایندگی خود تالش کردهام از حق مردم حمایت کنم
هرچند برخی وابسته به رادیوهای لجن پراکن و بیگانه سعی در تخریب
خدمتگزاران صدیق به مردم و جامعه تالش خود را کردند و میکنند که
پشت برخی افراد نادان سنگر بگیرند و موجبات تشویش اذهان و توطئه
را دامن بزنند .دلخوش گفت :مگر یادمان رفته که بعد از انقالب به بزرگانی
همچون شهید بهشتی ،شهید باهنر و رجایی چه اتهاماتی میزنند .بنده
از نمایندگانی که در پرونده اینجانب بر اساس حقی که داشتند اعتراض
کردند تشکر میکنم ،اما متاسفانه برادران عزیز به عنوان مؤمن و مسلمان
باید از قران تبعیت کنیم و قبل از آنکه سوالی از نماینده مربوطه پرسیده
شود این سؤاالت به دست رادیوهای بیگانه نیفتد.

ایرنا :نماینده مردم فسا در مجلس شــورای اسالمی خواستار تشکیل
کمیسیون تخصصی تجارت در مجلس شد و گفت :تجارت امری کام ً
ال
تخصصی است و کمیسیون تجارت در این زمینه میتواند سیاستهای
حوزههای صادرات ،واردات ،گمرک و تعامالت بانکی را به صورت تخصصی
مطالعه و در قالب مصوبات به مجلس ارائه کند .حجت اله فیروزی در نطق
میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسالمی گفت :مجلسی
میتواند بیرق بر بام امور افراشته بودن را نگه دارد که تکلیف حیاتی خود
را بداند و مجلسی در رساندن کشور به هدفهای واال سهیم خواهد بود که
شناخت صحیح از شرایط و اولویتهای کشور داشته باشد.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه محرومیت به خودی خود متولد نشده
و مردم و جغرافیای محرومیت در ایجاد آن نقشی نداشتهاند ،محرومیت
را زاییده برخی سالیق و تصمیمات در همه دورهها دانست و اظهارکرد:
مدیریت سوق دادن توزیع ناعادالنه کشــور از سمت دولت یا مجلس به
سوی برخی مناطق خاص نه تنها ارزشمند نیست بلکه این امر تبعیض و
فاصله طبقاتی ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد :رایزنیهای خارج از محور عدالت یا به اصطالح البیگریهای
منفی برای اختصاص بودجه ،توزیع ناعادالنه و شاید غیرضروری منابع،
عالوه بر ایجاد تبعیض و بیعدالتی در کشور ،اختالفات منطقهای قومیتی
و ناامنی را هم با خود به همراه خواهد داشت .فیروزی گفت :وقتی در برخی
مناطق کشور با منابع دولتی ســرمایهگذاری و کارخانه ایجاد میشود و
دوباره در همین مناطق همان صنایع قبل خصوصیسازی میشود ،نقطه
آغاز محرومیت در نقاط دیگر هم رقم میخورد.

دیپلماســی ایرانــی :ســیاتل ،صحنــه مبارزه
مساواتگرایان علیه نظم مبتنی بر نظام تولید و توزیع
نابرابر است .یک بار در سالهای دهه اول قرن جاری،
مخالفان نظام اقتصاد جهانی غیر دموکراتیک ،مانع از
برگزاری اجالس وزیران سازمان تجارت جهانی در این
شهر شدند .تظاهرات به خاک و خون کشیده شد .این
واقعه را مستندسازی به نام استوارت توانسند در سال
 ۲۰۰۷در فیلمی دیدنی به نام « نبرد در ســیاتل» به
تصویر کشیده است.
جامعه و اقتصــاد آمریکا به مثابه مرکــز نظام اقتصاد
جهانی ،به رغم پیشــرفتهای حیرتانگیز فناوری،
پارادوکسیکال است« .سیلیکون ولی» با نوآوریهای
فنآورانه حیرتانگیز یا ناســا و تسخیر فضا و تأسیس
شهر فضایی برای اقامت متقاضیان مهاجرت به فضا در
سویی و تبعیضهای نژادی و فقر بخشی از جامعه در
سوی دیگر.پیشرفتهای فنآورانه در عرصه پزشکی از
سویی و ناتوانی بخشی از جامعه در تأمین هزینههای
ســنگین بیماریهای صعبالعالج در ســوی دیگر.

نبرد در سیاتل آمریکا پایان ندارد

ضرورت جهانیسازی مساواتگرا
موضوعی که مستندساز شهیر آمریکا ،مایکل مور ،آن را
در فیلم «سیکو» ( )۲۰۰۷با مقایسه نظامهای بهداشت
و درمان آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،کانادا و کوبا به تصویر
کشیده است.
اوباما ،چه با حضور خود در مقام ریاســتجمهوری و
چه با طرح «بیمه اوباما» ،تالش کرد ســر و سامانی به
این نابرابریها بدهد؛ ولی به نظر میرسد پیشبرد امر
اجتماعی مساواتگرایی بدون باز توزیع اساسی ثروت
و درآمد و دموکراتیزه کردن ســاخت قدرت سیاسی
چندان ممکن نیست.
البته ،در چارچوب اصل تحلیل مشــخص از شــرایط
مشــخص ،توجه به این نکته حائز اهمیت اســت که
پیشبرد پروژه مساواتگرایی اجتماعی در کشورهایی
که قانون و صندوق رأی ،دســتکم روی کاغذ ،برقرار

لبنانیها در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و معیشــتی و کاهش ارزش واحد پول در بیروت نیز
تظاهرات کردند.

است متفاوت از کشورهایی است که این وجه مشخصه
مهم را ندارند .در اولی ،امر اجتماعی بازتوزیعی و میدان
دادن به گروههای مورد تبعیض و در دومی امر سیاسی
حاکمیت قانون و همراه با آن دموکراتیزه کردن نظام
تولید و توزیع ضروری است.
یعنی ،نباید با نادیده گرفتن چنیــن تفاوتهایی ،در
تله تحلیلهایی افتاد که با تاکید بــر مبارزات بر حق
ضدتبعیض نــژادی آمریکا ،همچون برخی از پســت
مدرنها یــا برخی از چپهــا و بنیادگرایــان ،در پی
یکسانسازی شرایط کشورها با یکدیگر هستند .برای
مثال ،ممکن است ســاخت قدرت در کشوری چون
سوریه ،بر آن باشد که تظاهرات مخالفان و سرکوب آنان
را با آنچه در آمریکا رخ داده شبیهســازی کند و از این
طریق در پی پاسخگو نبودن به مردم باشد.

کمیسیونتخصصیتجارت
تشکیلشود

واقعیت این است که وجود ساخت سیاسی مبتنی بر
الگوی پیشنهادی مونتسکیو این اجازه را میدهد که
در آمریکا ،فردی مانند ترامپ ناچار از پاســخگویی به
قدرتهای کم و بیش همسنگ باشد .هم حزب رقیب
و هم نهادهای نظارتی و هم رسانههای وابسته به حزب
رقیب با خلق فرصت نقد و شفافسازی ،مانع هستند.
نکته نهایی .یکبار دیگر باید کالم جان راولز را ذکر کرد.
«همانطور که حقیقت معیار نظامهای فکری است،
عدالت هم فضیلت نظامهای اجتماعی است» .تبعیض
و نابرابری ،موجب بروز احساس طرد شدگی اجتماعی
میشود .احساسی که بهناچار با جرقهای سر از فوران
آتشفشان خشــم اجتماعی در میآورد .دلیل این نیز
روشن است .افراد در قالب گروهها و طبقات اجتماعی
خود را جزئی از یک جامعه میدانند .بنابراین ،انتظاراتی
دارند .وقتی انتظارات برآورده نشود ،طردشدگان طعم
احساس بیگانگی با نظام سیاسی و اجتماعی حاکم
تلخ
ِ
را با همه وجودشان حس میکنند و در بزنگاهی آن را
در قالب خشم و عصیان بازتاب میدهند.

اهالی شهر اشغالی یافا در فلسطین اشغالی در اعتراض به طرح تخریب یک قبرستان اسالمی قدیمی
االسعاف ،تظاهرات کردند.


ادامه از صفحه یک...
همکاری کرده و رشــوه  ۵۰۰هزار یورویی
دریافت کرده است.
نخســتین جلســه دادگاه اکبــر طبری و
همدستانش  ۱۸خردادماه برگزار شد .پس
از آن یک جلسه دیگر دادگاه هم برگزار شده
است و روز یکشنبه نیز جلسه سوم آن برگزار
میشود.
طبری از اول
طبــری در دوران ریاســت آیتاله
محمود هاشمی شــاهرودی بر قوهقضائیه
مدیر کل امور مالی ایــن نهاد بود و در دوره
آیتاله صادق الریجانی بــه عنوان معاون
اجرایــی حوزه ریاســت دســتگاه قضایی
منصوب شد.
از ســوابق اجرایی غالمرضــا منصوری در
قوهقضائیه نیز بازپرسی شعبه  ۹دادسرای
کارکنان دولت و سرپرســتی دادســرای
فرهنگ و رسانه را میتوان نام برد .او سابقه
صدور احکام ســنگین برای برخی فعاالن
رسانهای و سیاســی در اواخر دهه هشتاد
و اوایل دهــه نود در کارنامه خــود دارد .از
نکات جالب ماجرا این است که منصوری در
فروردین سال  ۹۲سرپرست دادسرای ویژه
مبارزه با زمینخواری شد.
منصوری از آلمان تا رومانی
بنا بــه گفتــه مقامهــای قضایی
این قاضی مرداد  ۹۸از کشــور خارج شده
است .البته منصوری چند روز پیش فایلی
ویدئویی منتشر کرد و گفت که خروجش از
کشور برای درمان بوده است و قطعاً به ایران
باز میگردد .او مدعی شد که چندی پیش از
راه زمینی قصد بازگشت به ایران را داشته،
اما به دلیل شرایط کرونا و بسته بودن مرزها
نتوانسته است برگردد.
ادعاهای منصوری در این فایل تصویری از
سوی قهرمانی ،نماینده دادستان رد شد .او
در ارتباط با پیام متهم و عنوان کردن عدم
حضورش به دلیل بیمــاری گفت« :او هیچ
گواهی پزشکی به دادســرا ارائه نداده و اگر
ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران
تحویل دهد .او یک ماه بعد از دســتگیری
طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در
ایران گذاشت».
در همین حــال برخــی منابــع از نقش
پروفسور ســمیعی در صدور ویزای آلمان
برای منصوری خبر دادند که البته صحت و
سقم آن روشن نیست.
انتشار خبر حضور منصوری در آلمان باعث
شــد عدهای مانع از بازگشــت او به ایران و
فراهم کردن زمینــه محاکمهاش در آلمان
شــوند .دو روز پیش ســازمان گزارشگران
بدون مرز گفته بود علیه غالمرضا منصوری
به دلیــل زندانی کــردن روزنامهنگاران در
بهمن و اسفند  ۱۳۹۱شــکایتی را تسلیم
دادستانی فدرال آلمان کرده است .پس از
آن شــایعاتی مبنی بر «فرار» منصوری به
اسپانیا یا ایتالیا منتشر شــد ،اما پس از آن
گفته شد که این قاضی پیشین در رومانی
است.
دو روز پیش فردی به نام ســعید منصوری
که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی
کرد ،مدعی شد غالمرضا منصوری روز ۲۱
خرداد به ســفارت ایران در بخارست برای
بازگشت به ایران و حضور در دادگاه مراجعه
کرده بود.
به روایت سعید منصوری ،شامگاه  ۲۲خرداد
حال قاضی منصوری بد میشود و به همراه
ماموران ســفارت به بیمارســتان میرود،
ولی در بیمارستان توسط پلیس بخارست
بازداشت شده است .منصوری سابقه صدور
احکام سنگین برای برخی فعاالن رسانهای
و سیاســی را در اواخر دهه هشتاد و اوایل
دهه نود در کارنامه خود دارد .همین مسئله
باعث شــد که در روزهای گذشته فعاالن
رســانهای خاطرات خــود را از رویارویی با
او در شــبکههای اجتماعی منتشر کنند.
با توجه بــه آزادی مشــروط منصوری در
رومانی این احتمال مطرح شــده که اگر او
از دولت رومانی تقاضــای پناهندگی کند
امکان استردادش دیگر وجود ندارد و او نیز
سرنوشتی شــبیه به خاوری رئیس فراری
بانک ملی پیدا میکند.
***
با همه این موارد انتظار میرود دستگاه قضا
در دوران تازه و به ریاســت رئیسی با شعار
«فسادســتیزی» بتواند ریشههای عمیق
این معضل قدیمی را در همه دســتگا هها
بخشکاند تا سرمایه اجتماعی نظام بیش از
این نزد مرد دچار آسیب نشود.

