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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یک رشــوه 500 هزار دالری، سفر 
به آلمان، سر درآوردن از رومانی، خبر 
بازداشت و بعد جســدی پایین هتل 
که گویی از پنجره پرت شده است؛ این 
چهار پرده از پایــان زندگی قاضی ای 
اســت که متهم ردیف نهم در پرونده 
قطور اکبر طبری است و حاال مرگش 
ابهامات این پرونده را بیشتر کرده است. 
پلیس محلی بخارســت ســاعت 
۱۴:۳0 جمعــه ۳0 خــرداد با تماس 
تلفنی قســمت پذیــرش هتل محل 
اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر 
بی جان فردی که ساکن یکی از طبقات 
باالیی هتل بوده، به پیاده روی مقابل 
هتل پرتاب شــده است. آن فرد همان 
غالمرضا منصوری، بازپرس ســابق 
دادسرای فرهنگ و رسانه و البته قاضی 

اجرائیات لواسانات بوده است. 
در پی ایــن گــزارش روز جمعه 
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور 
تلویحا اشاره کردند که او به قتل رسیده؛ 
اما پلیس رومانی اعالم کرد که او دست 

به خودکشی زده است.
امیرحسین نجف پور ثانی، وکیل 

او می گوید منصــوری آدمی نبود که 
قصد خودکشی داشته باشد. منصوری 
به گفته وکیلش آخرین بار روز جمعه 
حدود ســاعت ۱۱ قبل از ظهر با یکی 
از اعضای خانواده اش گفتگو داشته و 
حالش هم مساعد بوده  و شواهدی دال 
بر اینکه قصد خودکشــی دارد، نشان 
نداده است. آخرین بازدید او از واتس اپ 
هم ساعت ۱5:۱5 بوده است. خانواده 
منصوری نیز از طریق رسانه ها از مرگ 

او مطلع شده اند. 
 »حرف های زیادی 
برای گفتن دارم«

نجف پور ثانی به ایلنا گفته اســت 
منصوری به او گفته بود که حرف های 
زیادی برای گفتن دارد و یکی دیگر از 
دالیلی که اصرار داشته به ایران بازگردد 
دالیل خوبی بوده که برای دفاع از خود 
داشــته و معتقد بوده اســت که اتهام 
دریافت رشوه به او وارد نیست. وکیل 
او ادامه داده: این مســائلی اســت که 
ذهنمان را درگیر کرده و منتظریم به 

پشت پرده این ماجرا پی ببریم.
بدین ترتیب مــرگ او در هاله ای از 
ابهام است؛ با این سوال اساسی که آیا 
منصوری اطالعــات ذیقیمتی برای 

افشا داشت که منافع کسانی را تا حدی 
به خطر می انداخت که دست به قتل 

او زدند؟
برای پاســخ به این پرســش ابتدا 
باید محرز شود که او خودکشی نکرده 
بلکه به قتل رسیده است. سردار هادی 
شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل نیروی 
انتظامی روز گذشته از تحقیقات پلیس 
در خصوص مــرگ منصوری خبر داد 
و گفت که به منظور بررسی دقیق تر، 
تیمی از پلیس ایران تشکیل و در صورت 
پاسخ مثبت از سوی کشور رومانی، به 

آن کشور اعزام خواهد شد. 
به گفته سردار شیرزاد، پلیس ایران 
نامه ای به پلیس اینترپل رومانی ارسال 
کرده و ضمن درخواست جسد متوفی، 
تقاضا کرده کــه اطالعات تکمیلی در 
خصوص وقوع حادثه را در اختیار ایران 

قرار دهند. 
شبهه جدی برای دستگاه قضایی

 قوه قضائیه اما به این اتفاق مشکوک 
است. علی باقری، معاون امور بین الملل 
و حقوق بشــر قوه قضاییه با اشاره به 
اینکه منصوری ابتــدا در آلمان بوده، 
گفته اســت: نکته قابل توجه در این 
پرونده این اســت که چرا وقتی آقای 

منصوری در یک کشور اروپایی بود که 
با جمهوری اسالمی ایران برای استرداد 
وی همــکاری نمی کرد، هیچ خطری 
متوجه او نبود، اما در یک کشور اروپایی 
دیگر که درباره مراحل استرداد وی با 
ایران همکاری می کند چنین اتفاقی 
برایش رقم می خورد و این یک شبهه  

جدی برای دستگاه قضایی است.
او ادامــه داده: در حالی که مراحل 
مقدماتی استرداد در حال انجام بود و 
طرف رومانیایی وی را به درخواســت 
ایران تحت نظر قرار داده بود و متهم آزاد 
نبوده چرا باید این اتفاق در این کشور 
بیافتد و در آن کشوری که آزاد بوده این 
اتفاق رخ نمی دهد؛ این قضیه مبهم و 

مشکوک است و باید طرف رومانیایی 
مدارک و مســتندات الزم را هم برای 
علت فــوت و هم اینکه چــرا از وی به 
گونه ای صیانت و حفاظت نشده که این 

اتفاق نیافتد، ارائه دهد.
رومانی مسئول است

در واقع از دید ایران، رومانی مسئول 
مرگ منصوری و البته اطالعاتی است 
که با خود به آن دنیا برده است. نجف پور 
ثانی، وکیل منصــوری در این ارتباط 
گفته است: رومانی باید پاسخگوی جان 
منصوری باشــد، چون پس از مراجعه 
ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی 
دستگیر شــده بر همین اساس از آن 
پس وظیفه حفاظت او برعهده پلیس 
رومانی بوده و چون متهم تحت تعقیب 
پلیس بوده، باید توسط پلیس رومانی 
محافظت می شده است. او به طور کلی 
تاکید دارد که پلیــس و دولت رومانی 

مسئول جان منصوری هستند. 
دســتگاه قضایی نیز همین نظر را 
دارد. علی باقری، معاون امور بین الملل 
قوه قضائیه با طرح این ســوال که مگر 
منصوری تحت نظــر پلیس اینترپل 
رومانی نبوده، گفته است: وقتی متهمی 
در مرحله استرداد است باید به گونه ای 
از او حفاظت شــود که اتفاقی برای او 
رخ ندهد؛ از این رو مسئولیت متوجه 
آنهاست و ما پیگیر این قضیه هستیم 

که علت این فوت چیست.
باقری با اشــاره به ادعــای رومانی 
مبنی بر خودکشی منصوری، توضیح 
می دهد: طرف رومانیایی درباره ادعایی 
که مطرح کرده باید مدارک و مستندات 
را ارائه کند و دوم اینکــه چرا پلیس و 
دستگاه قضایی رومانی از وی محافظت 
نکرده، آیا قصور و تقصیری متوجه آنها 
است؟ پاســخ به این موضوعات بعد از 
اینکه آنها مســتندات را ارائه بدهند 
مشخص می شود و االن هر آنچه گفته 
شود گمانه هایی اســت که استنادی 

ندارد.
 چرا رومانی منصوری 

را تحویل نداد؟
این سوالی است که از همان ابتدای 
امر که مشــخص شــد منصوری در 
رومانی است، مطرح شد. غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در 
ابتدا اعــالم کرد که به دلیل شــرایط 
کرونایی پروازهــا در رومانــی لغو یا 
محدود شــده، از ایــن رو فعال امکان 
انتقال منصوری وجود نــدارد، اما به 

زودی این اتفاق خواهد افتاد. 

وکیل منصــوری امــا در این باره 
توضیح داده که چــون ایران و رومانی 
قرارداد استرداد مجرمان ندارند، رومانی 
از ایران مدارک اســترداد این متهم را 
درخواســت کرده بود و به نوعی این 
متهم به صورت مشروط آزاد شده بود تا 

زمانی که تعیین تکلیف شود.
نجف پور ثانــی ادامــه داده طی 
ارتباطی که جمعه هفته قبل از حادثه 
با متهم داشــته، منصوری به وکیلش 
گفته: »فعال من را آزاد کردند و پس از 
مالقات با یکی از مراجع قضایی رومانی، 
مشخص شد تا دو ماه دیگر آزاد هستم 

تا دادگاهی در رومانی تشکیل شود.«
مدعیان فرامرزی

نکته جالب اینکه ایــن فقط ایران 
نیست که مدعی است و از رومانی انتظار 
پاسخگویی دارد. منصوری در خارج از 
ایران نیز مغضوب و به نقض حقوق بشر، 
سرکوب و زندانی کردن روزنامه نگاران 
و بازداشت اعضای خانواده مدیر شبکه 

تلویزیونی جم متهم شده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز 
2۳ خرداد طی شــکایتی به مقامات 
قضایی آلمان خواســتار بازداشــت 
منصوری شــده بــود. دو روز بعد که 
مشخص شد منصوری در رومانی است، 
این سازمان از اعالم شکایت علیه او به 
دادستانی رومانی خبر داد. فدراسیون 
بین المللی روزنامه نگاران نیز خواستار 
پیگرد قضایی علیــه او در رومانی »به 
دلیل اقدام هایــش در تهدید آزادی و 

حقوق روزنامه نگاران« شده بود.
حاال با مرگ مشــکوک او، سازمان 
گزارشــگران بدون مرز نیز از آلمان و 
رومانی انتقاد و اعالم کــرده که »اگر 
قاضــی غالمرضا منصــوری »فورا« 
بازداشت می شد، شاید این حادثه رخ 

نمی داد و عدالت اجرا می شد.«

سقوط رمزآلود قاضی متواری در بخارست بازتاب گسترده ای داشت؛

مردی که زیاد می دانست 

خبر

رئیس هیئت  مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
در نامه ای به اعضای کمیسیون تحقیق مجلس 
شورای اسالمی درخواست کرد که به اعتبارنامه 
»غالمرضا تاجگردون« منتخب مردم گچساران 

در مجلس رأی ندهند.
احمد توکلی، در نامه خود، طی 9 بند، دالیل 
مخالفتش با تایید اعتبارنامه تاجگردون و البته 

فسادهای مالی و اداری وی را شرح داده است. 
در بخشــی از نامه توکلی آمده اســت: آقای 
تاجگردون به عنوان کارمند عالی رتبه ســازمان 
برنامه و بعد نماینده و رئیس کمیسیون بودجه و 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون 
تلفیق برنامه از قدرت زیــادی در تأمین نظرات 
متقاضیان اعتبارات برخوردار بود. متأسفانه وی 
از این قدرت برای تأمین منافع شخصی خویش 
بهره می برد. آقای تاجگردون از یک ســو، برای 
جلب پشــتیبانی مراکز قدرت، همه ترفندهای 

بودجه ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به 
کار می گرفت و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات 
طرح هایی که قانوناً اولویت داشــتند، اعتبارات 

مدنظر خودش را افزایش می داد.
توکلی ادامه داده اســت: بــرای نمونه آقای 
تاجگردون طرح آب رســانی امامزاده جعفر را از 
سال ۱۳92 به پیوست بودجه اضافه می کند. این 
طرح در هیأت دولت مصوب نشــده بود و توسط 
وی به بودجه اضافه شــده بود. اعتبارات آن هم 
با کاهش اعتبارات ســه طرح آب رسانی دیگر از 
شهرهای محروم تر اســتان )تنگ سرخ یاسوج، 
دهدشت غربی، لیلک بهمئی( که اولویت قانونی 
داشتند، انجام می شد. آقای تاجگردون کاش تنها 
به هم استانی مستضعف تر خویش ظلم و جور روا 
داشته بود، مسئله تنها این نبود؛ بلکه هدف اصلی 
وی کاماًل شخصی و برای آبرسانی به ۴00 هکتار 

زمین های کشاورزی خود و خانواده اش بود.

داستان های غم انگیز تاجگردون
رئیس دیده بان شفافیت در ادامه به یکی دیگر از 
تخلفات تاجگردون اشاره و درباره آن نوشته است: 
ماجرای اِعمال نفوذ برای انعقاد قرارداد شــرکت 
پتروامید آسیا در سال ۱۳۸9 با شرکت ملی نفت 
ایران جهت احداث و اجاره مخــازن نفت خام با 
ظرفیت حدود ۱0 میلیون بشکه در گناوه به برآورد 
دیوان محاســبات که نزدیک به ۱,500 میلیارد 
تومان خسارت به وزارت نفت وارد کرده است، این 

داستان غم انگیز درخور توجه جدی شما است. 
او ادامه داده است: زمین خواری نیز داستان 
غم انگیزی دارد. اسناد متقن نشان می دهد که 
ظفر تاجگردون پدر نماینده گچســاران، ۴00 
هکتار زمین در تصرف داشت که ۳50 هکتار آن 
را دادگاه انقالب مصــادره کرده بود ولی عجیب 
این است که خانواده تاجگردون هنوز نزدیک به 
500 هکتار زمین دارد. نکته بسیار مهم در اینجا 

پیشنهادی است که در کمیســیون تلفیق که 
آقای تاجگردون آن را کنترل و مدیریت می کند 
و به الیحــه بودجه 9۷ دولــت اضافه می گردد. 
در این الیحه به تبصره )۱۱( اضافه می شود که 
زمین هایی که قبالً تصرف شده اند و یا به هر شکل 
واگذار شده اند و کاری روی آنها انجام نشده، در 
صورتی که دارای مســتحدثات باشند با قیمت 

کارشناسی به متصرفان واگذار شود.

توکلی در نامه خود بــه بی اعتباری مدارک 
تحصیلی تاجگردون و همینطور نقشــش در 
پرونده فساد بانک سرمایه نیز پرداخته و تاکید 
کرده است: قریب ۱5 ســال است که این فرد با 
دروغ گویی از مواهب مالی، منصبی و سیاسی 
این عنوان سوءاســتفاده کرده اســت؛ شــما 
کمیســیون تحقیقی ها از تأثیــر این ترفندها 

باخبر هستید.

توکلی خواستار عدم تایید اعتبارنامه تاجگردون شد؛

افشاگری های تازه درباره آقای نماینده 
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چرا درباره پرونده عیسی شریفی 
اطالع رسانی نمی شود؟

رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح درباره 
آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده عیسی شریفی، 
قائم مقام شهردار اسبق تهران گفت: برای این پرونده 
کیفرخواست صادر و بیش از ۴0 جلسه دادگاه نیز 
برگزار شده است. حجت االسالم بهرامی، در پاسخ 
به اینکه چرا با وجود برگزاری ۴0 جلســه دادگاه 
اطالع رسانی مناسبی صورت نگرفته است، اظهار 
کرد: اگر قرار باشد ما یک سری اطالعات را زودهنگام 
ارائه کنیم در خصوص رأی دادگاه پیش داوری شده 
است. وی افزود: ما در حدی که الزم بود اطالع رسانی 
کردیم و گفتیم که مبالغ بســیار سنگینی در این 

پرونده مطرح و کار کارشناسی صورت گرفته است.
    

روابط عمومی دولت اعالم کرد؛
ملک جماران متعلق به 

ریاست جمهوری است نه 
رئیس جمهور

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
 پیرو انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر ساخت 
بنایی با متراژ ۴ هزار متر به عنوان ملک و ساختمان 
شخصی رئیس جمهور در منطقه جماران، روابط 
عمومی نهاد ریاست جمهوری ضمن تکذیب این 
خبر، اعالم کرد: ملک مذکور به هیچ وجه مالکیت 
شخصی ندارد، بلکه اداری و متعلق به نهاد ریاست 
جمهوری بوده است. ساخت آن نیز در هماهنگی 
کامل با شهرداری تهران بوده و موضوع تخلف نیز 

کامالً فاقد حقیقت است.
    

با مخالفت شورای نگهبان؛
الیحه تجارت به مجلس بازگشت

شــورای نگهبان طی نامه ای به رئیس مجلس 
شورای اسالمی به الیحه تجارت ایراد گرفته و آن را 
برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. همچنین نظر 
خود در خصوص برخی طرح ها و لوایح را اعالم کرد. بر 
این اساس،  طرح های فهرست قوانین و احکام نامعتبر 
در حوزه های محیط زیســت، انتخابات،  ورزش، 
معدن، شوراها و شــهرداری ها و احزاب سیاسی، 
الیحه تجارت، طرح الزام به ثبت رسمی معامالت 
اموال غیرمنقــول، الیحه اصالح قانــون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم 
قانون مجازات اســالمی )تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده( مغایر با موازین شــرع یا قانون اساسی یا 

ابهام شناخته شد.
    

 استقبال سعودی ها از 
تصمیم اخیر آژانس درباره ایران

به گــزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رســمی 
عربستان، عبداهلل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزیز، 
نماینده عربستان در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفت: عربستان از تصویب قطعنامه شورای حکام 
آژانس که توسط سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس 
مطرح شد و از ایران می خواهد که با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همکاری کند و به آژانس اجازه دهد که به  
سایت های مشخص دسترسی داشته باشد، استقبال 
می کند. همچنین عربســتان برای حفظ امنیت و 
صلح بین المللی از این قطعنامه حمایت می کند و 
آن را اقدامی مهم و جدی برای مقابله با ایران می داند.

    
ششمین نفتکش حامل بنزین 

ایران هم به ونزوئال رسید
منابع خبری روز گذشته اعالم کردند که نفتکش 
ایرانی با نام »گلسان« در نزدیکی جزیره باربادوس، 
در آب های دریای کارائیب به ســمت جنوب غرب 
در حال حرکت است. بر اساس آمارهای وب سایت 
رهیابی کشتی ها و نفتکش ها تنکرترکرز، کشتی 
حامل این محموله با پرچم ایران، تجهیزات صنعت 
پاالیــش را برای اصالح وضعیت پاالیشــگاه های 
ونزوئال حمل می کند. ایران از ماه آوریل تاکنون 5 
نفتکش که مجموعا حدود ۱,5 میلیون بشکه بنزین 
حمل می کردند به ونزوئال که به شدت به سوخت 
نیازمند است، ارسال کرده است. »گلسان« ششمین 
نفتکش اســت که 2۸ اردیبهشت 99 بندر شهید 

رجایی را به مقصد ونزوئال ترک کرد.
    

 بازگشایی مرز میرجاوه 
پس از ماه ها تعطیلی

رسانه های پاکستان از بازگشایی مرز میرجاوه 
و رفت و آمد کامیون های باری از طریق این مرز 
خبر دادنــد. به گزارش ایلنا به نقل از پاکســتان 
تودی، گذرگاه مرزی میرجاوه در استان سیستان 
و بلوچستان واقع در مرز ایران و پاکستان پس از 
گذشت ماه ها تعطیلی به دلیل بیماری همه گیر 
کرونا، دوباره بازگشــایی شــد و اکنون رفت و 
آمدهای کامیون های بــاری از طریق این مرز در 

حال اجراست.

وکیل منصوری می گوید 
که او گفته بوده حرف های 

زیادی برای گفتن دارد. 
حال مرگ مشکوک او این 

سوال اساسی را ایجاد کرده 
که آیا منصوری اطالعات 

ذیقیمتی برای افشا 
داشت و کسانی ناگزیر 

برای ممانعت از افشای آن 
اطالعات، دست به قتل او 

زدند؟

علی باقری، معاون امور 
بین الملل قوه قضائیه: وقتی 
متهمی در مرحله استرداد 

است باید به گونه ای از او 
حفاظت شود که اتفاقی 

برای او رخ ندهد و از این رو 
مسئولیت مرگ منصوری 

متوجه رومانی است 

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: متاسفانه سه کشور 
اروپایــی وارد یک بازی شــده اند که به نظر بنــده یک بازی 

غیرسازنده و خطرناک است.
عباس موســوی در مورد تصویب قطعنامه شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، اظهار کرد: آنچه مسلم 
است، این اقدام شــورای حکام برای ما غیرقابل قبول است. 
جمهوری اسالمی ایران باالترین و شفاف ترین همکاری را در 

چارچوب پادمان با شورای حکام و آژانس داشته است.

وی افزود: برای ایران قابل قبول نیست بعد از این میزان 
همکاری، آنها مجــدداً به بهانه های واهی و بر اســاس 
ادعاهای پوچ و بی مبنا، اطالعات غیررسمی، ناقص و غلط 
کشورمان را مجدداً تحت فشار قرار دهند. خود آنها نیز 

می دانند که جمهوری اسالمی ایران کشور، دولت 
و ملتی نیست که تحت فشار و زیاده خواهی تن 

به کاری دهد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: 

مبنا و چارچوب همکاری ما مشخص اســت و بنابراین، این 
قطعنامه برای ما غیرقابل قبول است. نکته ای که بیش از همه 
حائز اهمیت بوده، رفتار دوگانه و عجیب کشورهای اروپایی، به 

 ویژه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه است.
موسوی ادامه داد: این ســه کشور اروپایی که خود 
نیز عضوی از برجام هستند و با توجه به اینکه شرایط را 
می دانند و گذشته این پرونده نیز در دستان آنها هست، 
متأسفانه این سه کشور وارد یک بازی شده اند که 
به نظر بنده یک بازی غیرسازنده و خطرناکی 
اســت. وی تاکید کرد: مــا فکر می کنیم 
که اروپایی ها گرفتار دامی شــده اند که 

صهیونیست ها و آمریکایی ها زیر پای آنها پهن کردند و مجدداً 
به ملت ما نشان دادند که کشورهای ناتوانی هستند و در عین 
حال روز به روز نیز بی اعتماد بودن خود برای ملت ما را نشــان 
می دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما به کشورهای 
اروپایی و آژانس هشــدار داده ایم که این روند در پیش گرفته 
شــده، صدور این قطعنامه علیه پرونده صلح آمیز هسته ای 
ایران و تقاضای مطرح شده غیرقابل قبول است و حتماً عواقبی 
خواهد داشت که متوجه کسانی خواهد بود که این قطعنامه را 

بنیان گذاری کردند.
گفتنی است قطعنامه مذکور با پیشنهاد سه کشور انگلیس، 

فرانسه و آلمان به شورای حکام، به تصویب رسید.

موسوی با اشاره به قطعنامه شورای حکام:

سه کشور اروپایی وارد بازی خطرناکی شده اند


