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 ب��ا انتخ��اب رييس س��ابق قوه 
قضاييه به عنوان رييس جمهور 
منتخب، س��كان مديريت اين 
ق��وه ب��ه يك��ي از قديمي ترين 
مديران اين قوه، حجت االسالم 
والمس��لمين محس��ني اژه اي 
س��پرده ش��د. قوه قضاييه طي 
يك دهه گذش��ته تمركز خود را بيش��تر بر توس��عه 
زيرساخت هاي الكترونيكي و استفاده از فناوري هاي 
جديد در دادرس��ي معطوف كرده اما روند توسعه اين 
نهاد مهم و حس��اس آن گونه كه م��ورد انتظار جامعه 
و حقوقدان��ان بوده به صورت همه جانبه رش��د نكرده 
به  طوري كه با گذش��ت بيش از چه��ار دهه از پيروزي 
انقالب اس��المي ضرورت دارد تكاليف مقرر در فصل 
يازدهم قانون اساسي كه مربوط به وظايف و اختيارات 
قوه قضاييه است مورد نقد و بررسي جدي قرار بگيرد. در 
اصل 1۵6 قانون اساسي احياي حقوق عامه، گسترش 
عدل و آزادي هاي مش��روع، نظارت بر حس��ن اجراي 
قوانين، اقدام مناسب براي پيش��گيري از وقوع جرم و 
اصالح مجرمين در زمره تكاليف اين قوه در برابر ملت 
برشمرده شده كه به نظر مي رس��د در هيچ يك از اين 
حوزه ها كارنامه قابل قبولي از قوه قضاييه وجود ندارد. 
وكالي دادگستري به عنوان يكي از بازوهاي مهم اجراي 
عدالت در هر كشوري بهترين منتقدان سيستم قضايي 
هس��تند چرا كه آثار سياست ها، تصميمات و اقدامات 
دستگاه قضايي بر زندگي مردم را به بهترين نحو درك 
مي كنند و حلقه رابط ملت و حاكميت به شمار مي روند 
اما متاسفانه اين قشر فرهيخته نه در قوه مقننه جايگاه 
ويژه اي دارند و ن��ه در قوه قضاييه. آنچه اكنون وكالي 
دادگستري از رياس��ت جديد قوه قضاييه انتظار دارند 
نه صرفا حقوق صنفي بلكه اجراي دقيق بندهاي اصل 
1۵6 قانون اساسي است كه در اين راستا انتظار مي رود: 
1- كاهش محس��وس هزينه هاي دادرسي. رسيدگي 
به دعاوي مردم در طول 1۵ س��ال اخير بسيار گران و 
پرهزينه شده و هر از چندي بر هزينه هاي دادرسي به 
 شدت افزوده شده است به نحوي كه هزينه هاي دادرسي 
برخي دعاوي حقوقي در مجموع مقاطع بدوي، تجديد 
نظر و فرجام خواهي گاهي بسيار بيشتر از حق الوكاله 
همان دعاوي مطابق تعرفه قانوني است. اين در حالي 
اس��ت كه دادرس��ي و اجراي عدالت وظيفه حكومت 
اسالمي اس��ت و انتظار مي رود در دوره رياست جديد 
قوه قضاييه با پيشنهاد اليحه اي به دولت ضمن كاهش 
محسوس هزينه هاي دادرسي بخش اعظم اين هزينه ها 
پس از صدور حكم قطعي به نفع دادخواه و اجراي حكم و 
وصول محكوم به دريافت شود به نحوي كه اگر دادخواه 
در دادرسي به نتيجه دلخواه خود نرسد كمترين هزينه 

را متحمل شود.
2- در راس��تاي گس��ترش آزادي هاي مشروع، انتظار 
جامعه برخورد قوه قضاييه با تمامي دستگاه هاي دولتي 
ناقض حقوق و آزادي هاي اساس��ي و همچنين اجراي 
دقيق قانون جرم سياس��ي و بازنگ��ري در پرونده هاي 
زندانيان سياس��ي و پرهيز از هر گونه اعمال س��اليق 
شخصي دادرسان در امنيتي جلوه دادن جرايم سياسي 
است زيرا قصد و انگيزه بس��ياري از سياسيون از نقد و 
انتقاد، اصالح امور كشور و خيرخواهي است كه با مفاد 
ماده يك قانون جرم سياس��ي مطابقت دارد و در زمره 

جرايم امنيتي به حساب نمي آيد.
3- احترام به اصل استقالل وكيل دادگستري به عنوان 
مدافع حقوق مل��ت در برابر نهادهاي دولتي و پرهيز از 
هرگونه خدشه بر استقالل كهن ترين نهاد مدني ايران 
كه جز لوازم عقلي گسترش عدالت و آزادي هاي مشروع 
به حساب مي آيد و نيز تعامل بيشتر با كانون هاي وكال 
براي گسترش عدالت در كش��ور و همچنين اجباري 
شدن استفاده از وكالي دادگستري در برخي دعاوي و 
نيز بخش هاي صنعتي - تجاري و كسب و كارهاي مهم 
از طريق تامين و ارسال اليحه اي جامع براي مجلس كه 
عملي شدن اين موضوع مي تواند به كاهش پرونده هاي 
قضايي و پيشگيري از وقوع جرايم كمك شاياني بكند.

 4- برخورد قاطع و بدون اغماض با هر گونه فس��اد در 
كشور به ويژه ريشه كن كردن فساد از درون قوه قضاييه 
و قطع هر گونه داللي در نظام قضايي و نظارت دقيق بر 

حسن اجراي قوانين در دستگاه هاي دولتي. 
 ۵- استفاده از دانش و تجربيات جرم شناسان و اساتيد 
حقوق كيفري ايران و وكالي باتجربه در زمينه طراحي 
سيستم ها و روش هاي هدفمند پيشگيري از وقوع جرم 
و كاهش دعاوي ك��ه از جمله اين اقدامات مهم در اين 
خصوص مي تواند پايش برخي قوانين فس��ادزا مانند 
ماده 100 قانون شهرداري ها و پيشنهاد اصالح اين گونه 
قوانين و نيز قوانين مرتب��ط با حوزه خانواده، صنعت و 

تجارت به مجلس شوراي اسالمي باشد. 
 6- ادامه روند تخصصي كردن دادگاه ها و تربيت قضات 
متخصص به ويژه در خصوص دعاوي تجاري و دعاوي 

و جرايم رو به رشد الكترونيكي. 
 ۷- اهمي��ت دادن به بخش تحقي��ق و پژوهش در قوه 
قضاييه و استفاده از نتايج پژوهش هاي دانشگاهي در 

سياست ها و اقدامات قوه قضاييه.
 8- تعامل بيش��تر با صدا و س��يما به منظ��ور افزايش 
آگاهي هاي حقوقي مردم و توس��عه حقوق شهروندي 
كه حتي مي تواند منجر به راه اندازي شبكه تلويزيوني 

»عدالت« در سيماي ملي شود.
 9- تكريم مراجعين به دستگاه قضايي و نظارت جدي 
در اين خصوص و پايش و برخ��ورد با ناقضان حقوق 
شهروندي و حق تكريم ارباب رجوع به نحوي كه قوه 
قضاييه به الگوي رعايت حقوق شهروندي مبدل شود.

10- پاس��داري از حقوق ملت در دسترسي به فضاي 
مجازي و حمايت از كسب وكارهاي مشروع و قانوني 
به ويژه در بس��تر اينترنت و اتخاذ تدابير پيش��گيرانه 
براي كاهش كالهبرداري هاي اينترنتي و ساير جرايم 

مرتبط.
وكيل دادگستري

چند پيشنهاد
 به رييس جديد دستگاه قضا

قضا

سيد ابراهيم رييسي بعد از معرفي اش به عنوان رييس 
دولت س��يزدهم ديدارهايي با گروه ها و افراد مختلفي 
انجام داد؛ ديدارهايي كه همان صبح روز بعد از انتخابات 
با حسن روحاني آغاز شد و تا همين روز گذشته هم ادامه 
داشته. در همين راستا روز گذشته امير سرتيپ حاتمي، 
كاظم خاوازي و محمدجواد آذري جهرمي، محمدباقر 
نوبخت و اكبر كميجاني در ديدارهاي جداگانه گزارشي از 
وضعيت و اقدامات وزارتخانه هاي دفاع، جهاد و ارتباطات 
ارايه كردند. به گزارش روابط عمومي دفتر رييس دولت 
سيزدهم، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه پيش 
از اين هم همراه با فرماندهان عاليرتبه نظامي با رييسي 
ديدار كرده بود، در ديدار روز گذش��ته خود گزارش��ي 
از اقدامات و دس��تاوردهاي وزارت دفاع در حوزه هاي 
مختلف از جمله ميزان آمادگي دفاعي كشور در مقابله با 
تهديدات ارايه كرد. وزير جهاد كشاورزي هم گزارشي از 
اقدامات اين وزارتخانه و وضعيت كشاورزي و مهم ترين 
چالش ها و مسيرهاي پيش روي دولت سيزدهم براي 
تامين نيازهاي اساس��ي مردم از جمل��ه گندم، مرغ و 
گوش��ت ارايه كرد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
هم در ديدار خ��ود از وضعيت و اقدامات اين وزارتخانه 

به رييس��ي گزارش داد. ابراهيم رييسي در واكنش به 
گزارش هاي اين سه وزير، استفاده از تجارب و همكاري 
همه بخش ها براي پيش��برد برنامه ها و ماموريت هاي 
دولتش در خدمتگزاري به مردم و بهبود وضع موجود 
را مورد تاكيد قرار داد. در ادامه اين ديدارها محمدباقر 
نوبخت گزارشي از وضعيت كشور و چالش هاي پيش 
روي دولت سيزدهم در حوزه هاي گوناگون ارايه كرد. 
رييس دولت سيزدهم در واكنش به اين گزارش رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه، بر لزوم تح��ول همه جانبه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاكيد كرد و گفت: »دولت 
مردمي به دنبال آن است كه با تغيير برخي ساختارها 
و رويكردها، توزيع عادالنه و مديريت بهينه امكانات و 
اتكا به توان داخل وضع موج��ود را به نفع مردم تغيير 
ده��د.« رييس دولت س��يزدهم همچنين در واكنش 
به گ��زارش اكبر كميجاني، رييس كل بانك مركزي از 
چالش هاي حوزه پولي و بانكي و وضعيت ارزي كشور، بر 
لزوم هماهنگي تيم اقتصادي دولت براي رفع مشكالت 
اين حوزه تاكيد كرد. در اين ديدار همچنين راهكارهاي 
اصالح نظام مالي و تا مين منابع ارزي براي تهيه كاالهاي 
اساسي مورد نياز مردم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 در ديدار رييس دولت سيزدهم 
با برخي اعضاي كابينه روحاني مطرح شد

آنچه گذشت و آنچه پيش روست

رويداد

»كرونا در سيس��تان و بلوچس��تان«؛ عنواني است 
كه با جس��ت وجويش در اينترنت ب��ا صدها مطلب 
مواجه مي شويد كه نتيجه همه شان يك چيز است: 
»وخامت اوضاع محروم ترين استان ايران.« سيستان 
و بلوچستان پهناورترين استان ايران است اما به همان 
ميزان محروم. قطعي برق، نبود آب شرب، نبود امنيت، 
تبعيض هاي مذهبي و قومي و هزار و يك درد ديگر 
جزيي از زندگي روزمره مردم اس��تاني اس��ت كه در 
انتخابات رياست جمهوري گذشته و در اوج نااميدي 
ايرانيان هم 62 درصدشان پاي صندوق ها رفتند اما 
حاال و به هنگام ش��يوع كرونا آنچنان تنها مانده كه 
فعاالن مدني از سراسر ايران به فكر جمع آوري كمك 
براي مردم اين استان افتاده اند. نمايندگان مجلس 
هم روز گذشته باالخره به تنهايي اين استان واكنش 
نشان داده اند و از مس��ووالن امر خواستار رسيدگي 
سريع به وضعيت مردم پيش از خلق فاجعه اي انساني 
شده اند. اسماعيل حس��ين زهي، نماينده خاش در 
همين راستا به ايس��نا گفته است: »وضعيت استان 
سيس��تان و بلوچس��تان از مرز قرمز گذشته است و 

دولت بايد توجه ويژه اي براي كنترل اين بيماري به 
استان داشته باش��د.« حسينعلي شهرياري، رييس 
كميسيون بهداشت و نماينده زاهدان هم با تكرار اين 
اظهارات، خواستار بسته شدن مرزهاي بلوچستان با 

شهرهاي ديگر كشور شده است.
در اين ميان اما برخي تالش كردند با انتشار شايعاتي 
از زبان يكي از مراجع تقليد ش��يعيان، كار را در اين 
اس��تان به نزاع ه��اي مذهبي هم بكش��انند. از زبان 
آيت اهلل نوري همداني نقل شده بود كه وضعيت كرونا 
در سيستان و بلوچستان ناشي از گناهان اهل سنت 
است كه دفتر اين مرجع تقليد با انتشار اطالعيه اي 
اين اظهارات را به كلي تكذيب و تاكيد كرد: »درس 
خ��ارج معظم له از ابتدا بيم��اري كرونا تعطيل بوده 
و در 10 روز اخير كه متاس��فانه منطقه سيس��تان و 
بلوچستان و تا حدودي كل كشور دچار فراگيري موج 
جديد بيماري منحوس كرونا گرديد ايشان هيچ گونه 
مالقات يا سخنراني و مصاحبه اي نداشته اند و طبيعتا 
ديدگاه ها و سخنراني هاي ايشان در سايت خودشان 

منعكس مي شود.«

يك ماه و يك روز ديگر ابراهيم رييسي در حالي بر صحن 
س��بز بهارس��تان قدم مي گذارد كه هرم پارلمان عالوه 
بر او و البته نمايندگان مجلس، جمعي از مقامات ارشد 
جمهوري اسالمي را زير خود جا داده تا مراسم تحليف 
رييس جمهوري منتخب برگزار كنند و رييسي را از نيمروز 
هم��ان روز ميانه مردادماه، به عن��وان رييس جمهوري 
بهارستان را به  قصد پاستور ترك كند. ابراهيم رييسي اما 
حاال بيش از دوهفته است كه خود را براي آن نيمروز داغ 
ميانه تابستان و البته مهم تر از آن، روزها و بلكه روزگاري كه 
از نيمه دوم تابستان 1400 آغاز خواهد شد، مهيا مي كند و 
ازجمله درپي رايزني با نخبگان سياسي و مدني و دريافت 
پيشنهاد آنان گام برمي دارد. گام هايي كه البته با پشتيباني 
و استقبالي يكپارچه مواجه نشد اما واقعيت آن است كه 
در همين مدت كوتاه، حامياني را هم به عنوان پشتيبان 
اين ديدگاه بسيج كرده و حاال كم نيستند كنشگران و 
تحليلگران غيراصولگرايي كه دست كم به طور موردي 
و بخش��ي، از لزوم همراهي و همگامي با رييس جمهور 
منتخب مي گويند. به اين ترتيب، اگرچه به  باور برخي، 
بعضا در ظاهر اميدبخش و مثبتند اما اين لزوما نگاه تمامي 
ناظران را شامل نمي شود و اين دست اقدام هاي رييسي، از 
زاويه ديد همه اينچنين ديده و برداشت نمي شود و برخي 
آنها را موقتي،  عده اي غيرراهبردي و جزيي نگر و گروهي، 
فاقد جامعيت و گستردگي الزم تحليل كرده و درحالي كه 
اين گروه اخير معتقدند بسياري از تحليلگران و كنشگران 
كه ساليقي غير از دو، سه گرايش مسلط را دنبال مي كنند، 
از دايره »مش��اوران تلفني« كانديداي پيروز انتخابات 
رياس��ت جمهوري بيرون مانده اند و درنتيجه نمي توان  
و نبايد چندان به اين اي��ده دل خوش كرد اما منتقدان 
ديدگاه اين گروه هم استدالل خود را مطرح مي كنند و 
عالوه بر آن، از اين مي گويند كه فارغ از ارزش نفس اين 
اقدام و لزوم استقبال از آن صرف نظر از كم و كيف موضوع، 
وقتي نويسندگان و روزنامه نگاراني چون احمد زيدآبادي 
هم بيرون دايره رييسي نمانده و ازجمله خودي هاست، 
محل توجه و تشكر و بلكه تقدير است. اينها را اما اگر يكسر 
كنار بگذاريم، بايد گفت كه زواياي روشن و نقاط سفيد 
اين اقدام هاي رييسي كم نيس��تند و به ويژه در فضاي 
سياسي اين روزهاي مملكت كه به عنوان نمونه، بحث 
از »حاكميت يكدست« ازجمله سوژه ها و كليدواژه هاي 
مباحث محافل است، تحقير تصميم اخير رييس جمهوري 
آينده خود نوعي تندروي سياس��ي و رفتاري نامعقول 
اس��ت.  حاال اگرچه از روزي كه احمد زيدآبادي در يكي 
از يادداشت هاي تلگرامي اش از دريافت چنين تماسي از 
دفتر رييس جمهوري منتخب خبر داد، سه، چهار روزي 
مي گذرد اما هنوز سياهه روش��ني از اينكه دقيقا با چه 
كساني تماس گرفته  شده در دست نيست و همچنين 
نمي دانيم چه كساني چون زيدآبادي واكنشي در مجموع 
مثبت داشته و كدام  يك از تحليلگران و كنشگران سياسي 

تمايلي به تعامل نشان نداده اند اما هر روز چند نفري راسا 
در اين رابطه، اطالع رساني كرده و متعاقبا نظرات شان را 
تشريح مي كنند.  در اين ميان يكي از انتقادهاي جزيي به 
اقدام اخير رييسي، ناشفاف بودن روند دريافت پيشنهاد و 
مشاوره بود و مشخصا زيدآبادي كه نخستين بار، موضوع 
را رسانه اي كرد، همانجا از اين نيز گفت كه ترجيح مي دهد 
به جاي ارايه نظراتش از طريق شماره تلفني كه ظاهرا دفتر 
رييسي به اين منظور درنظر گرفته، هر آنچه به اين عنوان 
در ذه��ن دارد، از درگاه همان كانال تلگرامي اش به طور 
علني و البته خطاب به رييس جمهوري منتخب مطرح 
كند.  زيدآبادي اخيرا در يادداش��تي با عنوان »پاسخي 
براي فردا« ضمن اش��اره به 4 ن��وع واكنش احتمالي به 
اين پيش��نهاد، توضيح داد چرا چهارمي يعني پذيرش 
درخواست و ارايه پيشنهاد را برگزيده و با گاليه از حمالت 
تند طيفي از كاربران فضاي مجازي در اين چند روز تاكيد 
كرد كه اگرچه مي داند پيشنهادهايي از اين دست فاقد 
ضمانت اجرايي است اما »اگر فردا روزي كشور با بحراني 
جدي و خطرناك روبه رو شد« و همچنين »اگر يكي مانند 
سيدابراهيم رييسي به  دليل بروز تهديد عليه كشور، مورد 
انتقادمان قرار گرفت، برنگردد و بگويد كه اين وضع تقصير 
خود شماست!«، ترجيح مي دهد به حكم »سنگ مفت، 
گنجشك مفت«، تيري در تاريكي انداخته و »چندصفحه 
پيشنهادش« را بنويسند و البته منتشر كند كه اين به زعم 

او، »بهترين پاسخ براي فرداست.« 
روش��ي كه ظاهرا ترجيح مهدي نصيري نيز هس��ت و 
آن طور كه ديروز در خبره��ا خوانديم، اين روزنامه نگار 
اصولگرا كه روزگاري را پش��ت ميز س��ردبيري كيهان 
پشت سر گذاشته و حاال مدتي است با نگاهي انتقادي 
به ميدان رسانه بازگشته، در نوش��ته اي كه روي كانال 
تلگرامش همرسان كرد، در شرح نظراتش، از ويرانه اي 
گفت كه رييسي از دولت فعلي تحويل خواهد گرفت و 
البته مهم تر اينكه كدام مصائب و باليا، عامل ويراني اند 
و باعث شده اند كه اكنون اينچنين ويرانه اي روي دست 

رييس جمهوري بماند كه يك ماه و يك روز ديگر، اولين 
روز كاري اش را آغاز خواهد كرد. نصيري كه معتقد است 
عامل ويراني تنها حس��ن روحاني يا از آنجا كه رييسي 
به صحنه مي نگرد، »دولت قبل« نيست، بلكه »تمامي 
دولت ها و دولتمردان و صاحب منصبان گذشته از جمله 
جناب رييسي و نيز بنده حقير« عوامل ويراني هستند؛ 
البته با يك تبصره مهم و آن، اينكه »هر كه بامش بيش، 
برفش بيش��تر.«  اين روزنامه نگار اصولگرا همچنين به 
عملياتي نش��دن وعده هاي انقالب از سال ۵۷ تاكنون 
گفته و آنگاه با اشاره به »افول مشاركت مردم در انتخابات 
1400«، عوامل اين مشاركت حداقلي را در 6 سرفصل 
فهرس��ت مي كند؛ »مديريت و رهبري كاريزماتيك و 
مقدس نظام به  جاي مديريت در معرض نقد و ارزيابي 
مستمر و موقت و دوره اي و پاسخگو«، »فقدان طرح و 
برنامه براي حكمراني كارآمد و عقالني از آغاز انقالب«، 
»ميل ب��ه تك صدايي و گريز از تنوع و تكثر سياس��ي 
از س��ال هاي آغازين كه در انتخابات اخير به اوج خود 
رسيد«، »سياست خارجي جهان گريز و جهان ستيز و 
عنان در دست ميدان و كم اعتنا به ديپلماسي كه شايد 
نقش آن در فالكت امروز ايران در رتبه اول باشد«، »تلقي 
تك بعدي از اقتدار و منحصر كردن آن به اقتدار نظامي و 
غفلت از اقتدار اقتصادي، فرهنگي، ملي و ديپلماتيك« و 
»سياست هاي فرهنگي و تبليغي دوقطبي ساز و تعامل 
با مردم بر محور تدين و انقالبي گري بعضا متظاهرانه به 
جاي محوريت انسان ايراني«. همزمان محمد مهاجري 
ديگر روزنامه نگار اصولگرا هم اگرچه خود مخاطب اين 
تماس ها نبود، به نفس اين تصميم واكنش نشان داد و 
مشخصا نسبت به واكنش احتمالي طيف تندروي جناح 
راس��ت به اين تصميم در آينده هشدار داد و ضمن آن 
تاكيد كرد كه فعال بايد خوشبينانه منتظر ماند تا نتيجه 
اين رويكرد روشن شود و نوشت كه هر چه برخورد رييس 
دولت سيزدهم، »منطقي تر، منصفانه تر، خوشبينانه تر 

و دلسوزانه تر باشد، ايراني همدل تر را نشانه مي رود.«

 وضعيت كرونا در سيستان و بلوچستان 
سياسيون و مراجع تقليد را هم به واكنش وا داشته است

 مهدي نصيري و محمد مهاجري به تماس دفتر رييسي 
با نخبگان سياسي و مدني واكنش نشان دادند

به سوي ايران همدل؟مظلوم مثل بلوچستان

تريبون

اميرحسين  نجف پور ثاني

يك س��ال و 13 روز از مرگ مش��كوك قاضي غالمرضا 
منصوري در هتل دوك روماني گذشته اما هنوز اين پرونده 
با ابهامات فراواني رو به رو است. اگرچه دادستاني روماني 
در گ��زارش خود علت مرگ منصوري را »خودكش��ي« 
اعالم كرده اما خانواده آقاي قاضي هرگز خودكش��ي او 
را نپذيرفته و بارها تاكي��د كرده اند كه اين احتمال صفر 
است؛ در اين ميان دستگاه قضايي كشور با وجود گذشت 
يك س��ال از اين حادثه هنوز توضيح دقيقي درباره علت 
مرگ منصوري نداده است. در اين ميان پيچيدگي هاي 
اين پرونده روز به روز بيشتر مي شوند؛ اگرچه ابتدا سه گانه؛ 
مرگ، خودكش��ي و تظاهر به خودكش��ي و فرار مطرح 
ش��ده بود اما مدتي بعد با حذف گزينه فرار، سرگرداني 
بين دو گزينه مرگ و خودكش��ي مطرح بود. موضوعي 
كه با بازگش��ت جسد منصوري به كش��ور و حتي بعد از 
خاكسپاري او و تا همين امروز هم همچنان ادامه دارد. پيدا 
شدن سر و كله دخترخوانده قاضي منصوري كه محمود 
عليزاده طباطبايي، خانواده آقاي قاضي مي گفت به عنوان 
ولي دم او محسوب مي شود و برنامه اي براي پيگيري بخش 
جنايي پرونده و فهميدن چرايي مرگ غالمرضا منصوري 
ندارد، گره ديگري بر اين پرونده پر پيچ و خم بود. خبري 
كه حكايت از آن داشت كه اگر تالش هاي خانواده غالمرضا 
منصوري براي » نفي نسب« به نتيجه نرسد و دخترخوانده 
به عنوان ولي دم باقي بماند، احتماال دليل مرگ اين  قاضي 

تا هميشه به عنوان يك راز باقي خواهد ماند. 
ماجراي حواش��ي مرگ منصوري اما به همين جا ختم 
نمي ش��ود؛ قصه غالمرضا منصوري از دادگاه هاي اكبر 
طبري و معرفي او ب��ه عنوان يكي از متهمان »متواري« 
پرونده آغاز شد. چند روز بعد از برگزاري دادگاهي كه نام 
منصوري كه افكار عمومي او را به عنوان قاضي پرونده هاي 
مهمي از جمله بازداشت فله اي روزنامه نگاران در سال 91، 
توقيف روزنامه شرق و بازداشت مديرمسوول آن، محاكمه 
دختران خيابان انقالب مي شناخت حاال هم متهم پرونده 
فساد بود و هم متواري. چند روز بعد از دادگاه اما منصوري 
در پيامي ويديويي گفت كه براي درمان به خارج از كشور 
رفته و با معرفي خود به س��فارت، به كشور برمي گردد. 
منصوري به س��فارتخانه رفت اما دو روز بعد او را به بهانه 
درمان از سفارتخانه به بيمارستان انتقال دادند كه همانجا 
از طرف پليس اينترپل بازداش��ت شد؛ دادستان روماني 
منصوري را آزاد كرد اما چند روز بعد خبر مرگ مشكوك 
او منتشر شد. حاال خانواده او در بيانيه اي كه به مناسبت 
سالگرد فوت او منتشر كرده اند، با بيان چند ابهام درباره 
رفتار عجيب سفير ايران در برخورد با غالمرضا منصوري دو 
سوال »چرا ديگر اجازه اقامت به او را در سفارت ندادند؟« 
و »آيا سفير شخصا تصميم به اخراج قاضي منصوري از 
سفارت گرفته بود؟ يا به دستور شخص و مقامي از كشور 
روماني اين اتفاق رخ  داد؟« را مطرح كرده اند. آنها معتقدند 
كه »اگر قاضي منصوري از سفارت اخراج نشده بود قطعا 
حاال زنده بود و اگر در محيط��ي ناامني قرار نمي گرفت 
شايد به قتل نمي رسيد و مي توانست به كشور برگردد و 

 خانواده قاضي منصوري در بيانيه اي از ابهامات موجود 
در پرونده مرگ مشكوك او گفتند

قاضيراكشتهاند؟!
در جلسات دادگاه شركت و از اتهام انتسابي اش  دفاع  كند 

و واقعيت قضيه براي همگان روشن شود.«
زن نفوذي؛ جعبه سياه قتل قاضي منصوري

 نكت��ه مهم تر در اين بيانيه اما اش��اره مج��دد به ارتباط 
قاضي منصوري با زني اس��ت كه پيش از آن هم محمود 
عليزاده طباطبايي از حضور او گفته بود؛ »فرناز« زني كه 
گفته مي شد از مدت ها قبل با منصوري در ارتباط بوده و 
البته مدت ها پيش از خروج آقاي قاضي از كشور، فرناز براي 
ادامه تحصيل به فرانس��ه رفته بود اما در تمام اين مدت با 
قاضي منصوري در ارتباط بوده و او را از آلمان تا روماني هم 
همراهي كرده است. همان زمان وكيل خانواده منصوري 
تاكيد كرده بود كه »اين زن اطالعات بسيار ارزشمندي 
دارد كه مي تواند به پرونده كمك كند اما كسي او را حتي 
به عنوان مطلع هم براي ارايه توضيحات نخواسته است«. 
حاال در بيانيه اخير خانواده منصوري، جزييات بيشتري 

از اين زن و اين ارتباط مطرح ش��ده؛ جزيياتي كه شائبه 
»نفوذي« بودن او را هم به ميان مي كشد. براساس آنچه 
در اين بيانيه آمده »بعد از اينكه قاضي منصوري در شهر 
بخارست تحويل پليس روماني داده مي شود و ايشان را به 
دادستاني مي برند دادستان روماني مداركي را به ايشان 
نشان مي دهد كه قاضي منصوري متوجه مي شود شخصي 
كه همراه ايشان بوده و سال هاست با ايشان و اطرافيان وي 
رفت و آمد خانوادگي داشته است سناريويي را عليه ايشان 
و بستگان قاضي منصوري طراحي كرده كه قاضي منصوري 
بالفاصله از همان دادستاني روماني با بنده و بعضي ديگر از 
بستگان تماس گرفته و اعالم كردند كه در خصوص ايشان 
مساله نفوذ توسط آن فرد نام آشنا صورت گرفته است«. 
ظاهرا قاضي منصوري در مكالمه با خانواده تاكيد داشته كه 
موارد گزارش شده از سوي اين فرد »هزاران دروغ و موارد 
غيرواقعي« در يك »سناريوي از پيش طراحي شده« بوده 

است. خانواده منصوري البته در اين بيانيه اعالم كرده اند كه 
»تا بعد از دستگيري قاضي منصوري كه ايشان در خصوص 
حضور و همراهي اين فرد )نفوذي( به ما تلفن كرد از وجود 
اين فرد كه ايشان را همراهي مي كرد، اطالعي نداشته و 
نمي دانند اين فرد كه برحسب مكالمه موجود و به جا مانده 
از قاضي منصوري اين سناريو را طراحي و مساله نفوذ را اجرا 
كرده است آيا براي افرادي در خارج از كشور و معاندين نظام 
اين كار را انجام مي داده يا براي افرادي در داخل كشور كه 
آقاي مجتبي ذالنوري رييس وقت كميسيون امنيت ملي 
مجلس به عنوان باند مخوف در داخل قوه قضاييه از آنها نام 
برده است«. طبق توضيحات موجود در اين بيانيه، غالمرضا 
منصوري بعد از ترخيص از بيمارستان آلمان مي خواست 
به ايران برگردد كه پزشكان سفر هوايي را براي او ممنوع 
كرده اند و بر همين اساس تصميم مي گيرد از مسير زميني 
و با قطار از آلمان به طرف مجارستان برود تا از آنجا به ايران 

بيايد كه در اين زمان اين شخص از فرانسه به آلمان مي آيد تا 
قاضي منصوري را در مسير ايران همراهي كند. در اين بيانيه 
آمده كه مطابق »آنچه از مكالمات تلفني قاضي منصوري 
و اين شخص موجود است وي موفق مي شود به بهانه كرونا 
قاضي منصوري را از مجارستان به روماني بكشاند. قاضي 
منصوري معتقد بود كه اين سناريوي طراحي شده براي او 
توسط افرادي با توطئه سفارت انجام شده و شايد هم اين 
فرد كه مكرر براي هماهنگي هاي الزم به سفارت مي رفته 
است اخبار غير واقعي و شك برانگيزي بين طرفين منتقل 
مي كرده است«. در اين بيانيه با ارايه اين توضيح كه »در 
مكالمات ضد و نقيضي كه از اين فرد موجود است در جايي 
مي گويد پليس ايران از طريق تلف��ن پدرش با او تماس 
گرفته و گفته اس��ت كه ش��ما از جريان قاضي منصوري 
كامل مطلع هستيد و اگر از اين موضوع در جايي صحبتي 
كني به عنوان مجرم با تو برخورد مي كنيم، در جاي ديگر 
مي گويد بعد از فرار از روماني به فرانسه هماهنگي هايي از 
روماني با پليس فرانسه صورت گرفت و اين فرد به مدت 
يك هفته توسط پليس فرانسه اسكورت و محافظت شده 
است تا برايش اتفاقي نيفتد. او مي گويد از روماني به پليس 
فرانسه اعالم كرده بودند اين فرد همراه شخص مهمي بوده 
اس��ت و اطالعات ذي قيمتي دارد و نگذاريد به او آسيبي 
برسد«، تاكيد شده كه »قطعا بايد مكالمات و گفته هاي 
اين فرد و مكالمات باقيمانده از آقاي منصوري بررسي و 
مشخص شود كه آيا اقدامات ادعايي اين فرد صحت دارد 
يا اينكه كذب است؟ و البته مشخص شود فرد مورد اشاره 
با پليس ايران يا س��فارت ايران در روماني و افرادي كه از 
روماني جهت امنيت ايشان با پليس فرانسه هماهنگ كرده 
بودند چه ارتباطي داشته است؟« در بخش ديگري از اين 
بيانيه با اعالم اينكه »چندي قبل شنيديم كه ايشان بعد از 
به قتل رسيدن قاضي منصوري اقامت انگليس را گرفته 
و مي گويند ممكن است در آنجا پناهنده شده باشد كه از 
صحت و سقم آن اطالعات چنداني نداريم«، ابراز اميدواري 
شده تا »در بررسي هاي قوه قضاييه واقعيات مشخص 
شود و چنانچه قاضي منصوري توسط معاندين نظام 
يا عوامل آنها ترور شده و به قتل رسيده است بررسي و 
نتيجه آن رسما اعالم شود«. خانواده قاضي غالمرضا 
منصوري كه بيش از يك سال است درگير كشف چرايي 
مرگ او هستند، در بخش هاي پاياني اين بيانيه با تاكيد 
بر اينكه »دادگاه بايد اين را در نظر داشته باشد اين يك 
قتل عادي نبوده اس��ت كه بخواهد مثل يك پرونده 
س��طحي و معمولي با آن برخورد كند بلكه قتل يك 
قاضي عاليرتبه كشور است كه در خارج از ايران اتفاق 
افتاده است«، خواستار آن شده اند كه »از طرف رييس 
محترم قوه قضاييه ناظري به خانواده معرفي شود كه ما 
بتوانيم با ايشان ارتباط برقرار كرده و مستندات خود را 
جهت مشخص شدن زواياي پنهاني پرونده و تسريع در 
رسيدگي به آنها ارايه دهيم.« و همچنين »تمام كساني 
كه به هر نحوي با قاضي منصوري در ارتباط بودند مورد 

تحقيق قرار گيرند«.


