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ن علیزاده که با سوگ و
درباره اثر سترگ حسی 
حماسه تاسوعا و عاشورا سخت سازگار است

منبرهای محرم جای
«سیاسیبازی» نیست

نـینـوا

سیاست 2

ناکامی مکرون و اعالم جزئیات گام سوم ایران؛

شوالیه زخمی

امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانســه به میدان میانجیگری
میان ایــران و آمریکا آمد تا هــم ایران را مجاب کند کــه در برابر یک
بســته مالی و اعتباری  15میلیارد دالری دســت از کاهش تعهدات
هســتهایاش بردارد و هم ترامپ را راضی به لغو برخی تحریمها علیه
ایران کند 10 .روز پیش که او در حاشیه نشست گروه هفت در بیاریتس
فرانسه میزبان ظریف بود ،بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که قطعا
چراغ سبزی از سوی ترامپ نشان داده شده که ظریف در حاشیه گروه
هفت در فرانسه است .همه شــواهد و قرائن نیز حاکی از باز شدن باب
مذاکره و حل تنشها بود.
این شواهد امیدبخش باعث شد بســیاری از مکرون به عنوان یک
«شوالیه» یاد کنند .حاال اما او یک شــوالیه زخمی است؛ چراکه ایران
دیروز رسما جزئیات گام سوم کاهش تعهداتش را در برجام اعالم کرد
و دولت ترامپ نیز طی دو سه روز گذشــته تاکید کرده که بههیچوجه
تصمیمی بــرای کاهش تحریمهای ایران نــدارد .حتی لحن مقامات
آمریکایی نیز نشانی از تنشزدایی ندارد.
حملههای آمریکایی
مورگان اورتاگوس ،ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا هفته
گذشته در واکنش به پیشنهاد فرانسه برای ایجاد یک خط اعتباری 15
میلیارد دالری برای خرید نفت ایران ،گفت« :پس از ناکامی در راهزنی
دریایی ،مقامات ایران رســما به باجخواهی متوسل شده و گفتهاند 15
میلیارد دالر تحویل ما بدهید وگرنه ما برنامه هستهای را جلو میبریم.
او ادامه داده که این بیشتر شبیه تهدیدهای چند ماه پیش آنهاست و به
یک عادت تبدیل شده است ».برایان هوک ،نماینده ویژه وزارت خارجه
در امور ایران نیز هرگونه کاهش فشار تحریمها درباره ایران را رد کرده و
به خبرنگاران گفت« :هیچگونه معافیت از تحریم نفتی ایران در دست
بررسی نیست» .وی همچنین با اشاره به تحریمهای اخیر علیه اشخاص
و موسسات ایرانی و مرتبط با ایران گفته است...:
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سیاست 2

گزارش

ماجرای عجیب صدرالساداتیها

ماجراازبامدادپنجشنبه ۱۴شهریورآغازشد.وقتییکیازنزدیکانخانواده
صدرالساداتی در کانال تلگرامی خود از مفقود شــدن برادران صدرالساداتی و
همراهانش خبر داد .خبری که در غیاب اطالعرسانی درست و شفافسازی از
سویدستگاههایذیربطوباوجودشایعاتگستردهدرفضایمجازیدرعملبه
یکبحرانعجیببدلشدهاست.
بهگزارشایسنا،وحیداشتری(ازنزدیکانبرادرانصدرالساداتی)پنجشنبه
 ۱۴شهریوردرکانالتلگرامیخودنوشت«:سیدمهدیصدرالساداتیساعتدو
و نیم بامداد چهارشنبه ۱۳شهریور از قم خارج شده که از فرودگاه مهرآباد برود
بندرعباس.تااآلننزدیک ۲۴ساعتاستکههمگوشیخودشخاموشاست
همرانندهوافرادیکهباویبودهاند.همهنگرانند.فرودگاهمیگویدحتیدیشب
بلیطهواپیماراهمازگیتنگرفتهاند.سیدمهدیمثلبقیهاخیراچندینبارتلفنی
وپیامکیتهدیدشدهبود.خوشبینانهتریناتفاقایناستکهبازداشتشدهباشد.
دوستانشتااآلنبهخانوادهشانگفتهبودندکهبهبندرعباسرسیدهودرجلسهو
سخنرانیاستوامکانتماسنداردتاازنگرانیدربیایند.اآلنچهکاربایدکرد؟»
با انتشار این خبر ولولهای در فضای مجازی به راه افتاد ،اما چرا؟ ادعا شد که
سیدروحاهلل،سیدمهدیوسیدرضاصدرالساداتیبههمراهمجتبیپرگرمفقود
شدهاند که البته پس از مدتی اشتری اعالم کرد که مجتبی پرگر در میانه راه از
اتومبیلپیادهشدهوتنهااینسهبرادرمفقودشدهاند.مفقودشدنچندشهروند
به خودی خود عجیب و نگرانکننده به حساب میآید چه رسد به اینکه دو نفر
از این مفقودین افراد سرشناسی باشند .سید روحاهلل صدرالساداتی با  ۳۶سال
سنجوانتریننمایندهدورهپنجممجلسخبرگانرهبریازاستانهرمزگان
استکهمبارزاتشباقاچاقکاالدرایناستانطرفدارانیپیداکردهاست.ازسوی
دیگر برادرش سید مهدی صدرالساداتی مدتی است با فعالیتهای ضدفساد و
افشاگریهایی علیه برخی بزرگان معروف شده و چندین هزار دنبالکننده در
صفحاتاجتماعیپیداکردهاست.سیدمهدیهمانکسیاستکهدربارهساخت
وسازهایلواسانوماجرایتخریبخانههایدهونکوهمچنینخانهوباغوحش
حسنرعیتافشاگریهایبسیاریکردهومدتیاستمطالبیرادربارهامالک
افسانهای یکیازاعضایارشدشورایعالیامنیتمینویسد.
همینخبروسابقهاینافرادکافیبودتادرغیاباخباررسمیوموثق،شایعات
وگمانهزنیهابهسرعتدستبهدستشوند.درهمینزمینهیککانالتلگرامی
درقممدعیشدکه«صدرالساداتیبهدستوردادگاهویژهروحانیتقمبازداشت

شدهاست»وازقولیکمنبعآگاهنوشت«:حکمبازداشتروحانیونطبققانون
فقطبادستوردادگاهویژهروحانیتصورتمیپذیرد».
ظهر پنجشنبه  ۱۴شهریور بهرام سرمست استاندار قم در گفتوگو با یک
خبرگزاری رسمی از «دستور پیگیری وضعیت آقایان صدرالساداتی به مدیر
کلامنیتیوانتظامیاستانداریقمورسیدگیبهاینموضوعخبرداد» وگفت:
«تاکنونمطلبیدراینخصوصبهاستانداریقمگزارشنشدهاستاماموضوع
توسطادارهکلامنیتیوانتظامیاستانداریقمدرحالپیگیریاست».
در این میان بسیاری از فعاالن به خصوص در فضای مجازی شروع به انتقاد
از نحوه اطالعرسانی درباره این موضوع کرده و از دستگاههای رسمی خواستند
که تکلیف مفقود شدن صدرالساداتیها را روشن کنند .البته غروب پنجشنبه
 ۱۴شهریور خبر بازداشــت برادران صدرالساداتی که یکی از آنها عضو مجلس
خبرگان رهبری است توسط دادگاه ویژه روحانیت تکذیب و اعالم شد« :نظر به
انتشارخبربازداشتروحاهللصدرالساداتیوبرادرانشدرفضایمجازیبهاطالع
میرساندهیچگونهاقدامقضاییدرخصوصبازداشتمشارالهیمازسویدادسرا
ودادگاهویژهروحانیتصورتنگرفتهاست».درهمینزمینهشامگاهپنجشنبه
 ۱۴شهریورهمدبیرخانه مجلس خبرگان رهبریبهاین موضوعواکنش نشان
داد و اعالم کرد که پیگیر موضوع است .اما این اطالعیهها هم نتوانست از داغتر
شــدن شــایعات جلوگیری کند .عدهای به طرفداری از مفقودین با هشتگ
«صدرالساداتیکجاست»وعدهایبااظهاراتمشکوکوعجیببهشایعاتدامن
زدند.ازدیدهشدنصدرالساداتیهادرراهعراقبرایرفتنبهزیارتتاتهیهلیستی
 ۱۰نفرهبرایدستگیریکهنامصدرالساداتیدرصدرآنبوده،ازبازداشتسهبرادر
دربندرعباستاحضورآنهادرمنزلیکیازاساتیدشاندرقم.
ظهرجمعه ۱۵شهریوراحمدامیرآبادیفراهانینمایندهمردمقمدرمجلس
شورایاسالمیدرصفحهشخصیخوددرتوییترنوشت«:پیگیرموضوعبرادران
«صدرالساداتی» شدم ،مسئولین مربوطه گفتند احضار و بازداشت نشدند و در
حالحاضردرقمبهسرمیبرندوزندگیعادیخودشانرادارند».
پسازآنهممجتبیذوالنوردیگرنمایندهقمورئیسکمیسیونامنیتملیو
سیاستخارجیمجلسعنوانکردکهبرادرانصدرالساداتیدرمسیرقم-تهران
اطرافمجموعهخدماتیمهتاب،موبایلخودراخاموشکردهوبهقمبرمیگردند.
آنهابهمنزلبرادرآقایغفاری(غفارعباسیمراغهای)میروندوبهکسیهمخبر
نمیدهند.درواقعآنهادرمنزلبرادرآقایغفاریحضورداشتندوخانوادهآنهانیز
بیاطالعبودند.دراینمیانیکخبرگزاری«احتمالدزدیدهشدنبرادرانصدر
الساداتیراردکرده»ومدعیشد«:ارزیابینهادهایذیربطبراختفایاختیاری
وهدفمندآنانبهعنوانگزینهاصلیقابلپیگیریاست».
جالباینجاستکهسیدمهدیصدرالساداتیکهبهگفتهنزدیکانشکهپیگیر
ماجرای آنها بوده و از نگرانی خانوادهشان سخن میگفتند و گفته میشد تلفن
همراهشخاموشبودهازجمعه ۱۵شهریورچندیناستوریدراینستاگرامخود
منتشرکردهاست.اوابتدانوشته«همراهیاینجانبازابتدایسفربهبندرعباس
تا شرایط کنونی فقط و فقط به درخواست برادر بزرگتر و بزرگوارم سید روحاهلل

صدرالساداتی(نمایندهمحترمهرمزگاندرخبرگانرهبری)بودهاستوایشان
توضیحاتخودرابیانخواهندکردوبندهدراینزمینهسکوتخواهمکرد».
سید مهدی صدرالساداتی در اســتوری بعدی خود به عکسی که در برخی
کانالهایخبریادعاشداورادرحالخریدقلیاننشانمیدهدواکنشنشانداد
و نوشت« :دروغ محضه...حملهها شروع ...حاال همه میزنن ».او در یک استوری
دیگر هم که ساعت  ۱۱:۱۹شب را نشان میداد عکسی از یک تابلوی راهنما را
یداددر۵کیلومتریکیاسرگرفتهشدهونوشت.۱«:رییس
منتشرکردکهنشانم 
کمیسیونامنیتملیونمایندهدیگرقممیگویندمادرقمدرخانهفالنیزندگی
عادیداریم.۲...گفتهانداختفایاختیاریکردیم...نهدرقمهستیمونهاختفای
اختیاریداشتیم...خدابههمهرحمکند».
صدرالساداتیهمچنیندریکاستوریطوالنیکهصبحشنبه ۱۶شهریور
منتشرشدنوشت«:چارهاینیستکهاعالمکنندالکیگوشیهایمانراخاموش
کردیموکشوررابههمریختیموسناریویعجیبوغریبیپشتاینماجراست
کهازکجاآبمیخورد!»دربخشدیگریبااشارهبهبرخیتهدیدهاودروغهاکه
علیهاووبرادرش(عضومجلسخبرگانرهبری)،عنوانکرد«:االنهمهرچهاز
جزئیاتماجرابگویم،هیچفایدهاینداردجزاینکهمردمرانسبتبهامنیتکشور
و  ...بدبین میکند!» با این حال ظهر شنبه  ۱۶شهریور مجتبی ذوالنور رییس
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسبابیاناینکه«صدرالساداتیها
درقمذغالبرایقلیانخریدند»گفتکه«آنهادستگیروبازداشتنشدهبودند».
ذوالنور در مطلبی در کانال ســروش خود در توضیح موضوع مفقود شدن
صدرالســاداتی نماینده مجلس خبرگان و برادر و همراهش نوشــت« :هیچ
دستگیریوبازداشتینبودهاست،اینهامگراستورینمیکنندخبیعنیگوشی
همراهآنهاهست،خبباخانوادهخودتماسمیگرفتندواطالعمیدادند».
ایننمایندهقمدرمجلسبابیاناینکه«موبایلدراختیارآنهاهست»،افزود:
«کدامبازداشتیاستکهموبایلدراختیارداشتهباشدوبهراحتیاستوری(در
صفحه اینستاگرام خود) کند .ما رد آنها را داریم که در کجای قم و در روستاهای
قمبودند،فردورفتهبودندوحتیدرجاهاییدرمسیرذغالبرایقلیانخریدند.
همهاینهاراداریمومشخصاست».
ماجرایبرادرانصدرالساداتیدراینچندروزبهطرزعجیبیپیچیدهبهنظر
میرسد.ازطرفیسیدمهدیصدرالساداتیباتلفنهمراهخوددراینستاگرامفعال
استاماازسویدیگرهیچکدامازاینسهنفرگوشیهایخودراجوابنمیدهند
وگفتهشدهخانوادهشانبهشدتنگرانهستند.اگرصدرالساداتیبهتلفنهمراه
خود دسترســی دارد قطعا درآوردن خانواده از نگرانی از استوری گذاشتن در
اینستاگرامواجبترخواهدبودچراکهاشتریویدئوییازپدرآنهامنتشرکردهکه
درآنبهشدتازمفقودشدنفرزندانشوبیخبریازآنهاابرازنگرانیمیکند.
تاکنونتنهامنبعرسمیکهبهماجراورودکردههماندادگاهویژهروحانیت
بودهکهخبربازداشتآنهاراتکذیبکردهوالبتهدبیرخانهمجلسخبرگانرهبری
کهوعدهپیگیریدادهاست.اماازسویدیگرسیدمهدیصدرالساداتیباسخنان
کنایهآمیز خود در اینستاگرام به گونهای به مخاطب القا میکند که انگار در این

دوسهروزاتفاقاتعجیبوغریبیبرایاووهمراهانشرخدادهاست.باوجوداین
اتفاقاتشایدبهترباشددستگاههایاطالعاتیوامنیتیباتوجهبهامکانردیابی
تلفن همراه صدرالساداتیها هرچه زودتر مشخص کنند که این سه نفر در کجا
حضوردارندوآیابهراستیاتفاقاتعجیبیدراینروزهابرایشانرخدادهیاواقعا
«خوداختفایی»داشتهاندکهدرآنصورتهمبهقولمحمدرضازائریروحانی
میانهرو معروف «اگر ادعای اختفای اختیاری صدرالساداتیها درست باشد و
خودشونبازیدرآوردهباشند،بایدآنهارابگیرندوازپاآویزونشانکنند»،چراکه
این اتفاقات و مفقود شدن سه شهروند که یکی از آنها نماینده مجلس خبرگان
رهبریاستوانتشارگستردهخبرآنباچاشنیشایعاتپیاپی،افکارعمومیرابه
شدتنسبتبهاینموضوعحساسکردهواگرواقعاداستانخوداختفاییصحت
داشتهباشدبایدازاینسهنفربهخصوصنمایندهمجلسخبرگانرهبریپرسید
کهچههدفیرادرچنیناقدامعجیبیدنبالمیکردهاند.
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دادستانسابقتهرانکهبه 2سالحبسمحکومشدهبود،بعدازگذراندو
سومازمحکومیتخودآزادشد.بهگزارشاعتمادآنالین،سعیدمرتضویدر
پرونده شکایت اولیای دم روحاالمینی به اتهام معاونت در قتل عمد به 5سال
حبسمحکومشد،امادادگاهتجدیدنظربهدلیل«اظهارندامت»حکمحبس
رابه 2سالتقلیلداد.براساسماده 85قانونمجازاتاسالمیبااحرازشرایطی
زندانیمیتواندبعدازگذشتندوسومازدورانمحکومیتخود،آزادشود.
به گزارش اعتمادآنالین ،طاهری ،وکیل مدافع اولیای دم روحاالمینی،
اسفندماهسال 96ازارسالحکمدوسالحبسمرتضویدرپروندهکهریزک
بهشعبهدوماجرایاحکامناحیه 28دادسرایکارکناندولتخبردادوگفت:
«از اجرای احکام پیگیری کــردم و به من گفتند حکم جلب مرتضوی برای
اجرایمحکومیت 2سالحبسبهاتهاممعاونتدرقتلصادرشدهاست».

