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داوردرخشان
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه عامه طباطبایی

باشگاه نویسندگان

محترم  سخنگوی  رسمی  اعام  از  روزی  چند 
سه  ــدام  ــ اع حــکــم  تــأیــیــد  ــه  ب نسبت  قضائیه  قـــوه 
سال  مــاه  ــان  آب اعــتــراضــات  دستگیرشدگان  از  تــن 
فضای  در  خبر،  ایــن  اعــام  از  قبل  مــی گــذرد.   98
ارتکابی،  اتهامات  بــه  نسبت  شبهاتی  رســانــه ای 
به  وکــا  دسترسی  و  صــدور حکم  دادرســـی،  فرایند 
بودند  امیدوار  برخی  حتی  داشــت.  وجــود  پرونده 
کشور نقض شود و زمینه  این حکم در دیوان عالی 
تغییر حکم پدید آید؛ اما چنین نشد و با اعام خبر 
تأیید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور، 
که  کنش ها، فضای مجازی را در برگرفت  موجی از وا
سلبریتی ها  و  ح  مطر چهره های  از  بسیاری  آن  در 
 #« هشتگ  با  ــدام  اع حکم  ــرای  اج عــدم  خواستار 
توییتر  در  هشتگ  ایـــن  ــد.  ــودن ب اعــدام_نــکــنــیــد« 
تبدیل به ترند برتر شد و چندین میلیون حساب 
کردند. در طرف مقابل  کاربری از این واژه استفاده 
نیز برخی چهره ها خواستار اعدام سه جوان مزبور 
مورد  هشتگ  را  »#اعــدام_کــنــیــد«  عبارت  و  ــوده  ب
نظر خود قرار دادند. منشأ این اختاف مربوط به 
که طیف  ماهیت اقدامات افراد محکوم برمی گردد 
اول از آنان به عنوان معترضان آبان ماه یاد می کنند 
را  آنان  اعتراض و تجمع  بر اساس اصل ۲7 حق  و 

به رسمیت می شناسند. طرف مقابل اما با اعتقاد 
به اینکه اقدامات محکومان جنبه مجرمانه داشته 
و  آشــوب  ایجاد  مسلحانه،  سرقت  مرتکب  آنــان  و 
شده اند،  معاند  گروه های  با  همکاری  و  اغتشاش 
که سخنگوی قوه  حکم اعدام را عادالنه می دانند 

قضائیه نیز بر این اقدامات مجرمانه مهر تأیید زد.

اینکه نباید خون مظلومی پایمال شود. در مقابل 
مرتکب  متهم  که  می کنند  ادعــا  قصاص  مخالفان 
اعتراضات  در  مشارکت  اتهام  به  بلکه  نشده،  قتل 
اعدام  به  محاربه،  نتیجه  در  و  شیراز   97 تابستان 
قبل،  روایت  برخاف  بار  این  است.  شده  محکوم 
ابــهــامــاتــی در مــورد  اعـــدام مــی شــود. هــنــوز  متهم 
کیفری و دادرسی عادالنه در  رعایت آیین دادرسی 
گسترده ای از سیاسیون  پرونده وجود دارد و طیف 
گرفته و اقدام  و حقوق دانان در مقابل یکدیگر قرار 

قوه قضائیه را تقدیس یا تقبیح می کنند.
که  نادر مختاری شخصیت روایت سوم است 
راه  مجازی  فضای  در  لشکرکشی  او  اسم  با  دوبــاره 
قضائیه  قوه  عملکرد  مخالفان  و  موافقان  افتاده، 
از  مختاری  نــادر  می کنند.  صــف آرایــی  یکدیگر  بــا 
که در زندان به سر می برد.   معترضان آبان 98 بود 
بنا بر ادعای برخی به سبب تعلل مسئوالن زندان 
در اعزام به بیمارستان، جان خود را از دست داده 
نیز  مسئول  مقامات  نیز  مقابل  طــرف  در  اســت. 
درمانی  کارهای  پیگیری  علی رغم  که  دارنــد  ادعــا 
متوفی، وی به دلیل تنگی نفس و داشتن بیماری 
تقصیری  و  کــرده  فوت  بازداشت  هنگام  زمینه ای 
متوجه مسئوالن قضایی و مقامات زندان نیست.

است  رخدادهایی  از  مختلف  اپیزود  سه  این 
که در ماه های اخیر قوه قضائیه با آن مواجه بوده و 
گسترده ای از فعاالن فضای مجازی  همواره طیف 
قضایی  مقامات  قرائت  با  مخالفت  یا  موافقت  در 
ــه صـــف آرایـــی مــجــازی  ــا، ب ــورد ایـــن روایـــت هـ در مـ

دستگاه  به  مردم  اعتماد  بازآفرینی    
عــدلــیــه نــیــازمــنــد طـــی شــــدن فــرایــنــدی 
کــه ایــن اعــتــمــاد از دست  ــر اســت  زمــان ب
رفته به مرور زمان بازیابی شود؛ چراکه 
ــه در طــی چــنــد مـــاه و  اعــتــمــادســوزی ن
تاریخ  در  ریــشــه  بلکه  اخــیــر  ســال  چند 
این مرزوبوم دارد؛ بنابراین برنامه ریزی 
به  نسبت  قضائیه  قــوه  کــان  مــدیــریــت 
قوه،  این  به  نسبت  مــردم  اعتماد  جلب 
باید  که  به نظر می رسد  امــری ضــروری 
هرچه زودتر برنامه ای جامع و اقداماتی 

سلسله وار تدارک دیده شود. 

اقناع افکار 
عمومی؛

ضرورت تحول 
در قوه قضائیه

دوباره فضای مجازی پر از هشتک های اعدام 
در  دوبـــاره  مــاجــرا  مــی شــود.  کنید  اعـــدام  نکنید/ 
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه داغ می شود 
که در آن فردی به نام »نوید افکاری« به اتهام قتل، 
منتظر اجرای قصاص است. فضای مجازی تبدیل 
قصاص  اعــدام/  موافقان  و  مخالفان  رویارویی  به 
می شود. موافقان، متهم را مستحق قصاص و آن 
بر  مبتنی  می دانند  جرم  از  پیشگیری  تضمین گر  را 


