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روی موج کوتاه

به بهانه بازداشت قاضی فراری در رومانی؛

اندر احواالت دستکج در کرسی قضا

محبوبه ولی

قاضــیای که رشــوه میگیرد نه
شاخ دارد ،نه دم .اتفاقا میتواند معمم
هم باشد ،با یک عمامه سفید و عبای
قهــوهای و لبخندی کــه او را مردی
مزین به حسن خلق معرفی میکند؛
اما در عین حال با همان عبا و لبخند
میتواند  500هزار یورو رشوه بگیرد و
البته سر بزنگاه هم از کشور فرار کند
و بعد هم یــک ویدئو بدهــد با وعده
بازگشــت و خبری از بازگشتش هم
نشود.
نه تنها یورو و دالر و طال و مسکن
که مرغ و نخود و لپــه و کفش و کاله
و جــوراب هم قیمت ثابتــی ندارد تا
بتوان بر اســاس آن محاسبه کرد که
 500هــزار یورو رشــوه آقای قاضی
چقدر از وجه رایج مملکت میشــود
اما به هر حال اگــر تقریبی قیمت هر
یورو را  19هزار و  750تومان بگیریم،
رشــوه قاضی غالمرضا منصوری ،در
معادلسازی به پول ایران میشود 9
میلیارد و  875میلیون تومان! در واقع
نزدیک به  10میلیارد تومان.
البته آقــای قاضی قطعا زمانی که
بازپرس شــعبه  9دادسرای فرهنگ
و رســانه بود ،وضعش بــه این خوبی
نبوده؛ چرا که به هر حال آنجا ســر و
کارش با جماعت آس و پاس رســانه

بوده و جیب خالی خبرنگار جماعت
کجا و رشــوههای میلیاردی بســاز
بفروشهای لواسان کجا؟
شــاید اصال از همیــن بیمایگی
اهل رســانه بود که قاضی منصوری
زمانی که در اواخر دهــه  80و اوایل
دهه  ،90قاضی دادســرای فرهنگ
و رســانه بود ،کارنامه پر و پیمانی از
صدور احکام ســنگین علیه فعاالن
رسانهای و سیاسی را از خود به جای
گذاشت؛ از بازداشــت همزمان 20
روزنامهنگار تا انفرادیهای طوالنی.
شــاید اگر آن روزنامهنــگاران نیز به
اندازه دوســتان لواسانی آقای قاضی
پولدار بودند ،متحمل چنان احکامی
نمیشــدند و امروز توئیتــر مملو از
خاطره انفرادیهــای چند هفتهای
این روزنامهنگاران و مواجههشــان با
قاضی منصوری نبود.
باستی هیلز زیر سایه ملوکانه
آقای قاضی
به هر حــال القصه اینکــه آقای
قاضی با اینکه عدالت و پاکدستیاش
اکنون بسیار مورد تردید قرار گرفته،
ســالهای خدمتش! به عدالتخانه را
تمام و کمال به پایان رســاند و اواخر
دوران ریاست صادق آملی الریجانی
بر قوه قضائیه ،بازنشسته شد.
با تکمیل شدن پرونده اکبر طبری،
مرد شــماره دو قوه قضائیه و دســت

راســت صادق آملــی الریجانی ،نام
غالمرضا منصوری دوبــاره به گوش
اصحاب رســانه رســید .این بــار اما
حکایت بهرام بود که یــک عمر گور
میگرفت و اکنون گور قرار بود بهرام
را بگیرد؛ اما بهرام گریخته بود.
در جریان برگــزاری دادگاه اکبر
طبری کــه ایجاد شــبکه فســاد و
رشوهخواری در قوه قضائیه صرفا یکی
از اتهامات اوست ،از غالمرضا منصوری
به عنوان متهم ردیف نهم این پرونده
یاد شد و گفته شــد که حسن نجفی،
متهم ردیف دوم این پرونده زمانی که
منصوری ،قاضی اجرائیات لواســان
بوده 500 ،هزار یورو بــه او پرداخت
کرده اســت .در این دادگاه اما جای
منصوری خالی بود چــون او یک ماه
پس از دســتگیری طبری از کشــور
خارج شده بود.
به گفته نماینده دادســتان ،آقای
منصوری با وساطت طبری به حسن
نجفی معرفی شده بوده است .آن رشوه
ســنگین هم شــیرینی الطافی بوده
که قاضی منصوری به دوســتان اکبر
طبری (همان دوستانی که طبری در
جلسه دادگاهش گفت اگر بخواهم کل
لواسان را به نامم میکنند) میکرده تا
ساخت و سازهای غیرقانونی خود مثال
در حاشیه سد لتیان را زیر سایه امن
همکاری و همراهی و همیاری آقای

آن رشوه سنگین حدود
 10میلیاردیهمشیرینی
الطافی بوده که قاضی
منصوریبه دوستان اکبر
طبری میکرده تا ساخت
و سازهای غیرقانونی خود
مثالدرحاشیهسدلتیان
را زیر سایه امن همکاری
و همراهی و همیاری آقای
قاضیانجامدهند
قاضی انجام دهند .پیرو همین الطاف
بود که منطقه الکچری باستی هیلز با
ویالهای چند ده میلیاردی ســاخته
شــد که اتفاقا یکی از آنها نیز متعلق
به شبنم نعمتزاده ،دختر وزیر سابق
صمت است.
ویدئوی بازگشت ،شو بود
همه این اتهامــات علیه بازپرس
ســابق دادســرای فرهنگ و رسانه
در جریان بود تا اینکــه آقای قاضی
ویدئویی از خــود در فضای مجازی
منتشر کرد و گفت که برای درمان به
خارج از کشور رفته اما بعد ،کرونا آمده
و مرزها بسته شده و نتوانسته برگردد.
منصوری در آن ویدئو تاکید کرد که
«فردا به کشور بازخواهم گشت».
فردا شــد و پس فردا و پس از آن

اتفاقی نادر در ادوار مجلس؛

سخنرانی رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی در صحن علنی مجلس

فردا و خبری از قاضی میلیاردی نشد.
نماینده دادســتان هم اعالم کرد که
منصوری هیچ گواهی پزشکیای به
دادسرا ارائه نکرده است.
از سوی دیگر کشوری که منصوری
در آن بود ،مشــخص نبود و خود وی
هم در ویدئویی که منتشر کرد نگفت
که در کدام کشــور خارجی است .با
این حال حــدس و گمانهــا بر این
بود که وی در آلمان به ســر میبرد.
تا اینکه دیروز خبر رســید او توسط
پلیس اینترپل در رومانی دســتگیر
شده است.
غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی
قوه قضائیه دیروز در حاشــیه مراسم
معرفــی رئیــس جدیــد ســازمان
زندانها ،با اشاره به ویدئوی منصوری
و اظهاراتــش مبنی بــر اینکه «من
دارم به ایران برمیگردم و در جلســه
دادگاه شرکت خواهم کرد» ،گفت« :با
بررسیهایی که ما انجام دادیم ،دیدیم
این «اعالم» خیلی جدی نیســت و
بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است.
به همین جهت با اقدامی که از ناحیه
مرجع قضایی انجام شــد ،مراتب به
پلیس بینالملل کشورمان و اینترپل
رومانی اعالم شد و از دیشب این فرد
در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور
بازداشتش در کشــور رومانی صادر
شده است».
اســماعیلی ادامه داد که به دلیل
محدودیتهــای پروازی ناشــی از
بیماری کرونا ،انتقــال منصوری به
ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعال
ممکن نیســت ،اما در روزهای آینده
این کار انجام خواهد شد.
بیچاره فرهنگ و رسانه
بدین ترتیــب در روزهای آینده او
را به عنوان متهم ردیف نهم در دادگاه
طبری خواهیم دیــد .نکته جالب اما
اینجاســت که او تنها قاضی متهم در
پرونده اکبر طبری نیست .گویا بیژن
قاسمزاده نیز دستی بر امور فساد در
دستگاه قضا داشته است .از قضا او نیز
مانند منصوری ،بازپرس دادســرای
فرهنگ و رســانه بود؛ او هــم مانند
منصوری شــهره به صدور بازداشت
خبرنگاران بــود اما میتــوان گفت
مهمتریــن دلیل شــهرتش ،صدور
دســتور فیلتر تلگرام بود و بازپرسی
پرونده امیر تتلو.

منصوریطیویدئویی
اعالم کرد که «فردا به کشور
بازخواهم گشت ».اما فردا
شد و پس فردا و پس از
آن فردا و خبری از قاضی
میلیاردینشد.تااینکه
دیروز خبر رسید او توسط
پلیساینترپلدررومانی
دستگیرشدهاست
آنطور کــه نماینده دادســتان
در دادگاه پرونــده طبــری گفت،
قاسمنژاد متهم به تاثیر نفوذ شخصی
در چند پرونده به مبلغ  28میلیارد
ریال است .البته حدود سه میلیارد
تومان این قاضی فرهنگ و رســانه
نســبت به حدود  10میلیــارد آن
یکی قاضی فرهنگ و رســانه اندکی
ناچیز است اما به هر حال پای او نیز
به پرونده فســاد در قوه قضائیه باز
شده و او که کشــتیگیر نیز هست،
هفته گذشته با کت و شلوار و ماسک
و گوش شکســته در جلسه دادگاه
حاضر شد.
از امالک نجومی تا رشوه
سه میلیارد تومانی
البته قضاتی که دستشان به فساد
در این پرونده آلوده است به همین
دو قاضــی فرهنگ و رســانه ختم
نمیشوند؛ حمید علیزاده ،بازپرس
شعبه  15کارکنان دولت نیز نامش
در لیست بلند متهمان پرونده شبکه
فســاد در قوه قضائیه است .او متهم
است به اینکه از رسول دانیالزاده،
یکی دیگر از متهمان پرونده ،ســه
میلیارد تومان رشوه گرفته است.
جالب اینجاســت که او بازپرس
پرونده واگذاری امالک شــهرداری
تهران معروف بــه «امالک نجومی»
نیز بود که این پرونده به جایی نرسید؛
هرچند که ســر رو صدای بسیاری به
پا کرد و گفته میشــود  674ملک،
بیحساب و کتاب واگذار شده است.
روایت قضاتی ایــن چنین ،بلند
اســت و پرتفصیل اما در نهایت آنچه
میمانــد آهــی بلندتر اســت برای
عدالتی که نفســش زیر بــار چنین
فسادهای گســتردهای ،سخت تنگ
است.

خبر
سردار پاکپور به ادعای یک مقام ترکیه واکنش نشان داد؛

سردار پاکپور با رد ادعای یک مقام ترکیهای مبنی بر حضور
عناصر پ ک ک در خاک جمهوری اسالمی ایران گفت :سپاه با
اقتدار،عزتواشرافدقیقوهمهجانبه،امنیتوتسلطالزمرادر
مرزهاایجادکردهاست.
به گزارش ایســنا به نقل از ســپاه نیوز؛ ســردار ســرتیپ
پاســدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه
بازدید از پایگاههای عملیاتی شــمالغرب کشــور ،در واکنش
به ادعای یک مقام ترکیه مبنی بر حضــور عناصر پ ک ک در
داخل خاک جمهوری اســامی ایران اظهار کــرد :این ادعا را

سردار پاکپور گفت :نیروی زمینی سپاه بر اساس ماموریت
خود به عنوان مسئول امنیت شمال غرب کشور ،با نیروهای
تحت کنترل اعــم از مرزبانی و واحدهــای عملیات نیروی
زمینی ســپاه ،با اقتدار و آمادگی کامل در مرز حضور فعال
داشته و با اشراف دقیق و مستمر بر منطقه ،تسلط الزم مرزی
را ایجاد کرده است.
ویباتاکیدبراینکهحضورعناصرتروریستیدرداخلخاک
جمهوری اسالمی ایران از خطوط قرمز ما است ،تصریح کرد :در
عین حال این موضوع برای ما قابل درک است که عملیاتهای

اخیر گروهکها در داخل خاک ترکیه موجب ایجاد فشار روی
مسئولین ترکیه شــده و آنها را مجبور به طرح چنین ادعایی
کردهاست.

عمر شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان تمام شده است

یک فعال سیاســی اصالحطلب تاکید کرد:
همزمانیپیروزیهایاصالحطلباندرسالهای
اخیر با فعالیت شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبانموجبشدتاامربردوستانمشتبه
شودکهاینپیروزیهابهدلیلمدیریتآنهارقم
خوردهاست.
محمدصادق جــوادی حصــار تحلیلگر

سیاسی اصالحطلب و عضو شــورای مرکزی
حزباعتمادملیدرخصوصسرنوشتفعالیت
شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان ،به ایلنا
گفت:بهنظرمنعمرشورایعالیسیاستگذاری
تمامشدهاست،حتیقبلازانتخاباتهمعمرآن
تمام شده بود ،این شورا در انتخابات اخیر نشان
دادکهدرتصمیمسازیخودبهعنوانمهمترین
رسالتشدچارتناقضاست،ازیکطرفمیگوید
ما در انتخابات لیســت نمیدهیم ،اما از سوی
دیگر میگوید در انتخابات شــرکت میکنیم
و از جانب دیگر میگویــد هر حزبی میتواند به
صورت مستقل و جداگانه لیست بدهد ،لذا این

اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت
امور خارجه اعالم کرد« :در پــی تحرکات عدهای
معدود از جریانات خاص سیاسی که دارای سابقه
ضدیتباجمهوریاسالمیایرانوحسنهمجواری
میاندوکشورایرانوافغانستانمیباشندواخیرابه
بهانه فوت چند تن از اتباع آن کشور که قصد ورود
غیر قانونی به ایران داشــته و یا به صورت قاچاقی و
غیر قانونی وارد ایران شــده بودند ،مرتکب برخی
اقدامات اهانت آمیز و تعرض به سفارت جمهوری
اسالمی ایران و سایر نمایندگیهای کشورمان در
افغانستان شده بودند ،صبح امروز سفیر افغانستان
در تهران برای پارهای توضیحــات در وزارت امور
خارجهحاضرشد».

گفتوگوی عراقچی
با معاون وزیر خارجه ژاپن

ســید عباس عراقچی ،معاون سیاســی وزیر
امور خارجه کشــورمان و تاکه ئومــوری ،معاون
ارشــد (سیاســی) وزارت خارجه ژاپن با یکدیگر
گفتوگوکردند.بهگزارشایسنا،دراینگفتوگوی
ویدئو کنفرانسی در خصوص موضوعات دوجانبه،
منطقهایوبینالمللیوهمکاریدرزمینهمبارزهبا
کروناتبادلنظرشدوتداومرایزنیهاوبهرهگیریاز
ظرفیتروابطخوبدوکشوربرایهمکاریهامورد
تاکیدقرارگرفت.

موافقت کانادا با ارسال جعب ه سیاه
هواپیمای اوکراینی به فرانسه

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه
گلوبال نیوز کانادا ،مــارک گارنیو وزیر حمل و نقل
کانادا گفت که این کشور با وعده جدید ایران برای
ارســال جعبههای ســیاه هواپیمای اوکراینی به
فرانسه که در اوایل سال میالدی جاری در ایران به
اشتباهموردهدفقرارگرفتهوباسقوطآنشماری
از هموطنانمان و شهروندان کشورهای دیگر جان
باختند ،موافق است و میخواهد این کار سریعتر
انجام شــود .وی افزود :ما میدانیم کــه این نهاد
فرانسوی مانند هیئت امنیت حمل و نقل ما توان و
تخصص تحلیل این جعبههای سیاه را داشته و قویا
ایران را تشویق میکنیم که این جعبههای سیاه را
هرچهسریعتربهپاریسبفرستد.

طرح «ازدواج اجباری»
در مجلس مطرح نیست

جوادیحصار:

نوع تصمیمگیری به معنــای اتمام ایفای نقش
شورایعالیسیاستگذاریاست.
وی ادامه داد :البته احزاب به حرمت ســابقه
اعضایاینمجموعهباآنمداراومماشاتکردند؛
چراکه این شــورا متعلق به احزاب هم هست و
کسی هم سر جنگ و دعوا با شــورایعالی ندارد
اماواقعیتایناستکهاینشکلازکنشگریبه
پایانرسیدهاست.
عضو شــورای مرکزی حزب اعتمادملی در
خصوصمطرحشدناحتمالحمایتازافرادی
مانندعلیالریجانیویاعلیمطهریدرانتخابات
ریاست جمهوری ۱۴۰۰از سوی اصالحطلبان،

سفیر افغانستان در وزارت
خارجه حاضر شد

امیرآبادی فراهانی:

تکذیب حضور عناصر پکک در داخلخاک ایران
غیرمسئوالنه و بیاســاس دانســته و آن را تکذیب میکنیم.
وی با اشــاره به وضعیت مرزهای دو کشــور افزود :در مرزهای
مشترکجمهوریاسالمیایرانوترکیهتعامالتبسیارخوبو
مفیدیبیننیروهایمسلحدوکشوروجوددارد.لذاانتظارمیرود
مقاماتکشوردوستوهمسایهترکیه،قبلازهرگونهاظهارنظر
رسانهای پیرامون رخدادهای مرزی ،پس از حصول اطمینان
از صحت واقعه ،از کانالهای رسمی با جمهوری اسالمی ایران
ارتباطبرقرارکردهوبرابرسازوکارهایپیشبینیشدهاینگونه
مسائلرادنبالنمایند.

حجت االسالم والمسلمین محمد قمی ،رئیس
سازمانتبلیغاتاسالمی،امروز۲۵خردادماهبرایارائه
گزارشیازوضعیتفرهنگیاجتماعیکشوردرصحن
علنیمجلسحضورمییابد.پیشازاین۱۵۰نماینده
مجلس شورای اســامی با صدور پیامی ،از اقدامات
رئیسسازمانتبلیغاتاسالمیدرخصوصبازگشایی
اماکنمذهبیومساجدقدردانیکردهبودند.گفتنی
است ،در طول تاریخ مجلس شــورای اسالمی برای
نخستین بار رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی برای
ارائهگزارشبهصحنعلنیمجلسدعوتمیشود.

گفت:منقبالهماعالمکردمکهآقایالریجانی
اصال چه زمانی اصالحطلب بود که ما بخواهیم
بگوییم از ایشان حمایت میکنیم ،اگر مسئله
حمایت از یک چهره معتدلِ میانهرو مثل آقای
روحانیباشدکهخبایننگاههمکارنامهموفقی
رابهجانگذاشتهاست.
وی ادامه داد :متاســفم کــه بگویم گاهی
اوقات دوســتان ما در عالم سیاســت دچار
یکســری خوشبینیهــا و وادادگیهایی
میشــوند که بــه هیــچ روی معنا نــدارد،
درخصوص آقای الریجانی من فکر نمیکنم
کــه در شــرایط کنونــی بتوانیــم اردوگاه

اصالحطلبان را متقاعد کنیم که پشــت سر
فردی مانند ایشان بایستد.
جوادی حصار در پاسخ به این سوال که «آیا
اصالحطلبان خواهند توانست این بازسازی را
در طول سال  ۹۹انجام داده و حضور پررنگی در
انتخابات  ۱۴۰۰داشته باشند» ،گفت :من بعید
میدانمکهبتوانندایناتفاقرابهاینسرعترقم
بزنندواگرهمبتوانندبخشزیادیازآناحساسی
خواهدبود.امااگربخواهنداینبازسازیباعمق،
پایداری و ثبات بیشتری رقم بخورد ،باید  ۳الی
 ۴سال به بازنگری در شــیوههای ارتباط و ارائه
اندیشههایشان به جامعه بپردازند و به عبارتی
طرحی نو در اندازند به این دلیــل که با راههای
تاکنون رفته نتایج فعلی به دســت آمد لذا باید
راههاینرفتهوتازهایراتجربهکرد.

احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیأت رئیســه
مجلسدرواکنشبهمطرحشدنطرحهای«ازدواج
اجباری» و «تغییــر نام فرودگاه مهرآبــاد» به نام
«شهیدسلیمانی»،بهمهرگفت:طرحهای«ازدواج
اجباری» و «تغییر نام فرودگاه مهرآباد» در مجلس
مطرح نیست و عدهای با طرح این مباحث به دنبال
ایجادحاشیهبرایمجلسهستند.چنینطرحهایی
در مجلس تدوین و امضا نشده و همچنین به هیأت
رئیسهارسالنشدهاست.ویافزود:دربارهتغییرنام
فرودگاهمهرآباد،برخیازدوستانصحبتهاییدر
این باره مطرح کردند اما این مســئله جزو وظایف
مجلس نیســت و در حیطه وظایــف وزارت راه و
شهرسازیاست.

اعزام نیروهای دانمارک به تنگه
هرمز از آگوست

نیروهاینظامیدانمارکازماهآیندهمیالدیبه
تنگه هرمز اعزام میشوند .به گزارش ایلنا به نقل از
«کپنهاک پست» ،پارلمان دانمارک موافقت خود
ک نظامی به نیروهای ناتو در عراق
را برای ارائه کم 
و همچنین استقرار یک فروند ناو و تعدادی نیروی
دریاییدرتنگههرمزبهمدتچهارماهکهازآگوست
شروع میشود و بخشی از ماموریت تحت رهبری
اروپاست،اعالمکرد.وزیرامورخارجهدانمارکگفت:
امروز آماده هستیم تا رهبری بینالمللی در تالش
نوباثباترانشاندهیم.
برایجهانیایم 

