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»دس��ت مفسدان را از مچ كه نه، بلکه از بازو قطع می كنيم« 
اين اولين واكنش��ی بود كه س��يد ابراهيم رئيسی، رئيس قوه 
قضائيه درباره فساد اقتصادی مطرح كرد و تنها چند روز بعد 
از آن اكبر طبری كه در زمان رياست رئيس سابق قوه قضائيه، 
معاونت اجرايی حوزه رياست را بر عهده داشت دستگير شد. 
23 تيرماه سال گذشته بود كه سپاه پاسداران اكبر طبری را 
بازداشت كرد و به دنبال آن  غالمحسين اسماعيلی سخنگوی 
قوه قضائيه در تاريخ 25 تير ماه خبر بازداشت طبری را تأييد 
كرد. با اين حال سيد ابراهيم رئيسی از روز اول حضورش در 
دس��تگاه قضا مکرراً درباره مبارزه با فس��اد صحبت كرد و به 
همه هشدار داد كه در برخورد با فساد با كسی تسامح ندارد. 
وی با اش��اره به بازداشت طبری گفت: در خود قوه قضائيه با 
مواردی مواجه شديم رشوه هايی اخذ شده كه بهت آور است؛ 
از آپارتمان های ششصد متری تا ويالهای چهار هزار متری در 
شمال كه اين در نوع خود كم نظير است. در اين ميان بسياری 
بر اين باورند كه دس��تگيری طبری گ��واه عزم جدی رئيس 
قضا برای مبارزه با مفس��دان حتی درون دس��تگاه قضا است. 
همچنين دس��تگيری و محاكمه وی حاكی از عزم حاكميت 

برای مبارزه شديدتر با فساد در گام دوم انقالب است. 
 طبریكيستوچهكرد؟

اولين بار نام طبری در پرونده ابر بدهکار بانکی رسول دانيال 
زاده كه تحت عنوان س��لطان فوالد شناخته می شود، شنيده 
ش��د. دانيال زاده كه بي��ش از 4 هزار ميلي��ارد تومان بدهی 
بانکی دارد از نزديکان طبری شناخته می شود و البته بيشتر 
معروفيت او به دليل برجی اس��ت كه در كامرانيه س��اخته و 
شنيده شده كه اكبر طبری در اين برج فوق الكچری سکونت 
دارد و او اي��ن ملك را به عنوان رش��وه از دانيال زاده دريافت 
كرده اس��ت. يکی ديگر از پرونده های فساد اقتصادی كه نام 
طب��ری در آن خودنمايی می كند، پرونده جليل س��بحانی از 
متهمان اصلی پرونده فساد پتروشيمی است. قاضی مسعودی 
مقام درباره حضور طبری در پرونده فس��اد پتروشيمی اظهار 
كرد: در اين پرونده نام آقای طبری به چشم می خورد و البته 
هنوز تحقيقات در اين ب��اره ادامه دارد. جديدترين پرونده ای 
ك��ه نام طبری در آن خودنمايی می كند پرونده فس��اد بانك 
ملت و پارس��يان اس��ت. گويا علی ديواندری كه متهم رديف 
اول اين پرونده اس��ت، ارتباطات سری و غيرسری بسياری با 
اكبر طبری داشته و طبری برای كمك ديواندری بازپرس های 
پرونده را تحت فش��ار قرار داده است. طبری مسئولی بود كه 

تنه��ا 7 روز پس از آغاز به كار رئيس��ی از قوه قضائيه بركنار 
ش��د و البته عالوه بر اقدامات مختل��ف، او كارهای اجرايی را 
هم بر عهده داش��ته اس��ت. وی همچنين مس��ئول برگزاری 
برخی مناقصه های ساخت و س��از واحدهای قوه قضاييه بود 
و ساخت وس��از 14 مجتمع قضايی تهران در س��ال 1394 و 
بيمارس��تان 165 تختخواب��ی در دوره طبری در اين معاونت 
اجرا ش��د. در حدود بيس��ت س��ال اخير طبری مس��ندهای 
مختلفی در دس��تگاه قضا داش��ته و حضور او در دستگاه قضا 
تنها در دوره رياست الريجانی نبوده و طبری در زمان رياست 
مرحوم آيت اهلل هاشی شاهرودی در قوه قضائيه مديركل امور 

مالی دستگاه قضايی را بر عهده داشته است.
از ديگر اتهامات طبری پولشويی، دريافت رشوه و جعل اسناد 
است. دراين ميان آنچه كه مطرح می شود اين است كه چرا 
چني��ن فردی با چنين حجمی از فس��اد، پيش از اين در قوه 

قضاييه شناسايی نشده است؟ 
س��يد ابراهيم رئيس��ی از روز اول حضورش در دس��تگاه قضا 
مکررا درباره مبارزه با فساد سخن گفت و به همه هشدار داد 

كه در برخورد با فساد با كسی تسامح ندارد.
وی با اش��اره به بازداشت طبری گفت: در خود قوه قضائيه با 
مواردی مواجه شديم رشوه هايی اخذ شده كه بهت آور است؛ 
از آپارتمان های ششصد متری تا ويالهای چهار هزار متری در 

شمال كه اين در نوع خود كم نظير است.
در اين ميان مردم بر اين باورند كه قوه قضاييه در طول بيش 
از يك س��ال گذشته كه آيت اهلل رئيسی عهده دار رياست اين 
نهاد ش��د، تحول چش��م گيری را پشت س��ر گذاشته كه اين 

تحوالت برای آنها ملموس و اميدواركننده است.
برپايی دادگاه علنی اكبر طبری و س��اير مسئوالن قضايی را 
باي��د يك گام روبه جلو و تحول خواهانه تر قوه قضاييه در دوره 
مديريتی جديد به حس��اب آورد چراكه اين بار سراغ افرادی از 
خانواده دستگاه قضايی رفته است و نشان  داد نه تنها مسئوالن 
و نزديکانش��ان از دادرسی مصون نيس��تند بلکه وابستگاه به 

دستگاه قضا نيز خط قرمز محسوب نمی شوند.
برخی رس��انه ها مدعی اند كه طب��ری رابطه مراد و مريدی با 
افراد بس��ياری در قوه قضائيه داشته اس��ت. اما در اين ميان 
اين برخی می پرسند، آيا رئيس پيشين قوه قضاييه از چنين 
ماجرايی خبر داش��ته اس��ت يا نه؟ اكنون كه اولين جلس��ه 
رس��يدگی به اتهامات اكبر طبری، معاون اجرايی سابق حوزه 
رياست قوه قضاييه و برگزار و دايره نفوذ طبری در پرونده های 
بستگان، رجال سياسی و متهمان كالن آشکار شده، اين سوال 
بيش��تر در افکار عمومی مطرح می ش��ود. پس از افش��اگری 
عليرضا زاكانی و انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری ها در اين 
باره، دفت��ر آيت اهلل آملی الريجانی به تندی واكنش نش��ان 
داد و ادعا ه��ا درباره طبری را ك��ذب خواند. در اين تکذيبيه 
ضمن تاكيد بر اين كه اين اتهامات در راستای تخريب رييس 

پيش��ين قوه قضائيه است، نوشته ش��ده؛ "معلوم نيست چرا 
خبرگزاری های رس��می كه با بيت المال اداره می ش��ود، بايد 
چنين ش��ايعات كذبی را بپراكن��د. " دفتر آملی الريجانی در 
ادامه به سخنان زاكانی نيز واكنش نشان داد و نوشت: »نحوه 
سخن برخی مدعيان اصول گرايی صددرصد برخالف موازين 
ش��رعی و اصول ارزش های اخالقی است. توهين به دو رئيس 
قوه قضاييه تحت عنوان »اين ش��خص دو رئيس قوه قضاييه 
را بيچاره كرده است« چه توجيهی دارد؟ وانگهی اين سخنان 
در واق��ع به طور غيرمس��تقيم دو رئيس قوه قضاييه را متهم 
می سازد. انتشار اين گونه اتهامات در فضای مجازی واقعاً چه 

مجوزی دارد؟!«
اما نکته مهم در تکذيبيه صادر شده آنجاست كه تاكيد كرده 
ب��ود: "برخی از اتهامات مط��رح در مورد معاون اجرايی حوزه 
رياست قباًل در دادس��را بررسی شده و كذب بودن آن محرز 
شده بود. رئيس قوه قضاييه پيشين هم خود مستقاًل آن ها را 
بررسی و خالف بودن آن ها برای وی محرز شده بود. مدعيان 
اگر مدعی وجود اتهاماتی ديگر هستند چرا در طور 10 سال 
آن ها را با رئيس قوه قضاييه در ميان نگذاشته اند؟« منتظری 
دادستان كل كشور نيز در واكنش به دستگيری طبری گفته 
بود كه كليات داد و ستدها را می دانستيم و از زمانی كه يك 
س��ری عالئم و نشانه های مش��خص تری به دست آورديم از 
دوره قبل،  بررسی ها شروع شد. اينکه وی به چنين موضوعی 
اشاره كرده است نشان می دهد كه پيش از دوره رياست جديد 
قوه قضاييه اين مسئله پيگيری شده است، اما شايد حساسيت 
برای حفظ آبروی افراد مانع از آن شده است كه اين تحقيقات 

سرعت بيشتری به خود گرفته و علنی شود. 
با اين ح��ال انتظار می رفت كه رئيس قوه قضاييه پيش��ين 
زودتر از ديگران از فس��اد معاون خود با خبر می ش��د چرا كه 
وی بايس��تی به فساد در قوه قضاييه حساسيت بيشتری می 
داشت  در اين ميان سوال اين است كه به راستی چرا چنين 
اتفاقات��ی درباره نزديك ترين افراد به مقامات سياس��ی }چه 
به لح��اظ پيوندهای خونی يا چه به لحاظ پيوندهای كاری{ 
رخ می دهد؟ چه زمينه هايی موجب می ش��ود افراد نزديك و 
وابسته به برخی مقامات گام در وادی فساد نهند و مجموعه ای 

از اقدامات غيرقانونی را انجام دهند؟
سوال اين است كه طراحی اين همه نهادهای نظارتی درونی 
و بيرونی نهادها و دس��تگاه ها برای چ��ه صورت گرفته و چرا 
اين افراد نتوانس��تند به سرعت و در ابتدای امر آن چنان كه 
شايسته و بايسته عمل نکرده اند؟ اين درحالی است كه مبارزه 
با فساد در داخل قوه قضاييه بايد با شدت بيشتری دنبال شود. 
سابقه اقدامات فردی مانند اكبر طبری به گذشته نزديك نيز 
برنمی گردد و اين مدت زمان طوالنی برای دستگيری چنين 
فردی موجب ايجاد شائبه در افکار عمومی می شود. عليرضا 
زاكانی، نماينده قم در مجلس حدود يك س��ال قبل با تاكيد 

ب��ر اينکه » كس��ی كه دو رئيس قوه را بيچ��اره كرده و دچار 
مش��کل بوده و مايه بدنامی قوه قضائيه و زد و بند ش��ده بايد 
كنار گذاشت، تصريح كرد: اين اقدام مناسب است ولی اينکه 
رها كنند و محاكمه نکنند خيلی غلط است و محاكمه چنين 
عنصری كه همه از او و اش��کاالتش اطالع دارند برای سالمت 
قوه قضائيه بسيار مفيد وحياتی است«. در اين ميان برخی بر 
اي��ن باورند كه اين احتمال وجود دارد كه نزديکی به مقامات 
سياس��ی يا ارتباطات نزديك با آنها موجب ش��ده تا نهادهای 
نظارتی حساس��يت الزم را در اين باره نداش��ته باش��ند و در 
برخورد با اين افراد  رودربايس��تی كنند. اينکه اكبر طبری در 
مقطع فعلی محاكمه می شود اقدامی تحسين برانگيز است و 
نشان می دهد كه اراده رئيس قوه قضاييه در زمينه برخورد با 

فساد و اصالح امور همچنان در حال انجام است . 
ام��ا اينکه چرا فردی ك��ه » دو رئيس ق��وه را بيچاره كرده« 
توانسته با مدت طوالنی به اقدامات غير قانونی و تخلفات خود 

ادامه دهد نيز جای سوال دارد ؟ 
اينکه مقام معظم رهبری مهمترين گام را »مبارزه با فساد در 
درون دس��تگاه قضايی« می دانند نشان از اهميت باالی اين 
امر دارد. ايش��ان در فرمايش های خود تاكيد داشتند »مبارزه 
با فس��اد در درون قوه قضاييه اولويت اس��ت، زيرا يك عنصر 
ناباب در دستگاه می تواند زحمات قضات شريف و پاك دست 
و كاركنان زحمتکش اين دستگاه را مخدوش كند.« فرايندها 
می بايست به گونه ای باشد كه اصوالً كمتر به بازتوليد مفسد 
و فرد فاسد منجر شود.  بحث شفافيت در حوزه های مختلف 
علی الخصوص برای مقامات و مديران سياس��ی می توان در 
اين زمينه  كمك كند، حقوق، دريافتی و حس��اب های خود 
و نزديکانش��ان بيشتر زير ذره بين قانون قرار گيرد تا در آينده 
كمتر چنين اتفاقاتی رخ دهد. افکار عمومی بر اين باورند وقتی 
فردی به واس��طه  نزديکی به مسئولين از موقعيت خود سوء 
استفاده های زيادی می كند، چرا مسئولين اقدامی نمی كنند 
و اگ��ر از نزدي��ك ترين افراد به خود خب��ر ندارند چه توقعی 

می توان داشت كه آنها از احوال مردم با خبر باشند؟ 
از س��وی ديگر اين تصميمات اصالحی قوه قضاييه می تواند 
موجب شود تا چشم بينای رسانه ها برای رسيدن اين قوه به 
اهداف خود كمك كند و اين امر به معنای تخريب قوه قضاييه 
نباشد.  پاكسازی قوه قضاييه از افراد ناسالم موجب می شود تا 
مردم به احقاق حقوق ش��ان نزد اين قوه ايمان داشته باشند و 
همين مس��ئله به برقراری عدالت فراگير كمك خواهد كرد و 
مانع از اين می شود تا برخی قضات يا مديران پيوندهای ناسالم 
اقتصادی ايجاد كرده و دانه درشت ها را زير چتر حمايت خود 
داش��ته باشند. حاال كه دادگاه طبری برگزار شد ، شايد بتوان 
گف��ت برپايی دادگاه طبری هم  صيانت قوه قضاييه از حريم 
خودش و هم صيانت از عدالت در كشور است  و اينگونه همه 

آحاد مردم در برابر قانون خود را مساوی می دانند. 

امامعلی)ع(: عدالت موجب حيات احکام الهی است.
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