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یکشنبه  17شهریور 1398

سیاست

سال پنجم شماره 1244

از چند روز پیش ماجرای برادران صدرالساداتی به معمای سخت این روزهای ایران تبدیل شده است

خبر

صدرالساداتیها کجا هستند؟

هفتمین اجالسیه مجلس خبرگان
رهبری مهرماه برگزار میشود

هفتمیــن اجالســیه مجلس خبــرگان رهبری
(دوره پنجم) از دوم مهرماه به مدت دو روز برگزار
میشــود .این اجالســیه در روزهای دوم و سوم
مهرماه (سهشنبه و چهارشنبه) در محل ساختمان
مجلس قدیــم واقع در خیابان امام خمینی تهران
برگزار میشود .این اجالسیه از ساعت هشت صبح
با قرائت قرآن و ســخنرانی آیتاهلل احمد جنتی،
رئیس مجلس خبرگان رهبری آغاز میشود و در
ادامه نمایندگان مجلس به ارائه نطقهای پیش از
دستور میپردازند .پس از پایان نطق نمایندگان و
اعالم دستور جلسه ،مهمانان ویژه این اجالسیه نیز
به گزارشی درباره حوزه کاری خود به نمایندگان
خبرگان ارائه میدهند .روز دوم اجالســیه نیز در
نوبت عصر به صورت علنی برگزار میشــود و پس
از ســخنرانی رئیس مجلس ،بیانیه پایانی مجلس
خبرگان توسط دبیر هیات رئیسه قرائت میشود.
فاضلمیبدی:

ِ
سرطان فساد برای درمان
ریشهای به شیمی درمانی نیاز
دارد

ایســنا ـ یک عضو مجمع محققین و مدرسین
حــوزه علمیه قم با اشــاره به اینکه فســاد مثل
سرطان است و برای درمان ریشهای سرطان فساد
به شیمی درمانی نیازمندیم ،گفت :اگر با مفسدین
برخورد شود ولی ریشههای فساد خشکانده نشود،
فســاد از جای دیگر سر در میآورد .فاضلمیبدی
با اشــاره به تفاوت بیــن مفســدین اقتصادی و
ریشههای فســاد اقتصادی ،اظهار کرد :مفسدین
همین افرادی هستند که اختالس کرده و پرونده
آنها در دادگاهها بررســی و علیه آنها حکم صادر
شــده است اما مقابله با ریشههای فساد یک بحث
علمی است و اگر با مفســدین برخورد شده ولی
ریشــههای فساد خشکانده نشــود ،فساد از جای
دیگر ســر در میآورد .میبدی با بیان اینکه نباید
امنیت اقتصادی فقط برای عدهای فراهم باشــد،
تصریح کرد :وجود مطبوعــات و منتقدین آزاد و
نظارت بر عملکرد دستگاههای اقتصادی میتواند
مانع بروز فســاد شــود .وی در پایان تصریح کرد:
مســاله ما برخورد به موقع با فســاد نیست ،بلکه
مقابله با ریشــههای فساد مســاله اصلی ماست.
ما سالهاست که شــاهد برگزاری دادگاه مفاسد
اقتصادی هستیم و مجازاتهایی مثل حبسهای
طوالنیمــدت یا حبــس ابد و حتی اعــدام برای
مفسدین در نظر گرفته شده اما فساد از بین نرفته
است.

آئیننامه قانون جامع
«حدنگاری» تصویب شد

هیــات دولت آئیننامــه اجرایی قانــون جامع
حدنگاری (کاداستر) مربوط به مصادیق جنبههای
امنیتی را تصویب کرد .هیات وزیران به پیشــنهاد
وزارتخانههای اطالعات ،کشــور ،دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح ،دادگستری و سازمان ثبت اسناد
و امالک کشــور ،آئیننامه اجرایــی قانون جامع
حدنگاری (کاداستر) مربوط به مصادیق جنبههای
امنیتی را تصویب کرد .بر این اساس ،هیات وزیران
در جلسه بیســتوهفتم مرداد  ۱۳۹۸به پیشنهاد
مشــترک وزارتخانههای اطالعات ،کشور ،دفاع و
پشــتیبانی نیروهای مسلح ،دادگستری و سازمان
ثبت اســناد و امالک کشور و به اســتناد تبصره
ماده ( )۹قانون جامع حدنگار (کاداســتر) کشور،
آئیننامــه اجرایی تبصره یادشــده را درخصوص
مصادیق جنبههای امنیتی تصویب کرد .همچنین
مطابق این قانون ،تمامی دســتگاهها مکلفند تمام
مســتندات و اطالعــات توصیفی امــاک متعلق
به خود یــا تحت اداره خود از جمله مشــخصات
ثبتی ،کاربری ،نام بهرهبردار و نقشههای مختصات
جغرافیایی امالک مذکــور را با رعایت جنبههای
امنیتی در اختیار ســازمان ثبت اســناد و امالک
کشور جهت تهیه نقشههای کاداستر قرار دهند.

دریادار سیاری :ظرفیت تبدیل
شدن به قدرت اقیانوسی را
داریم

مهر ـ امیر دریادار حبیباهلل سیاری ،رئیس ستاد
و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی
ایران با حضور در جمع مدیران و کارکنان شورای
نگهبان ،طی ســخنانی درباره حضــور در مجمع
تشــخیص مصلحت نظام برای ارائه توضیحات در
حوزه مسئال نظامی و دریایی گفت :طی دو هفته
گذشته ،دو جلســه در مجمع تشخیص مصلحت
نظام پیرامون موضوع توســعه دریامحور داشتیم؛
طی سالیان گذشته تدبیری از مقام معظم رهبری
داشــتیم که توســعه پایدار ما باید به سمت دریا
برود و از امکانات و داشــتههای دریا استفاده شود
و این نیازمند تبیین اســت .وی با اشاره به دالیل
راهبــردی بودن ایــران و اینکه ایــران در چهاره
راه جهان واقع شــده اســت ،موقعیت استراتژیک
ایران را فرصت بزرگ دانســت و یادآور شــد :این
وضعیــت میتواند قدرت باشــد یــا تهدید .اگر
قدرت و علم داشــته باشید فرصت بزرگی نصیب
کشور میشــود ،اما اگر نداشته باشــید ،به علت
فرصت طلبی سایر کشورهای جهان ،مورد تهدید
قرار میگیرید.
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ضد و نقیضهای منتشر شده بیش از هر موضوع دیگری حساسیتها را برانگیخته است
همدلــی| پنجشــنبه  14شــهریور خبری
شــوکهکننده فضــای مجــازی و در ادامــه
رســانههای رســمی کشــور را قبضــه کرد؛
ســیدروحاهلل صدرالســاداتی ،عضــو مجلس
خبرگان رهبری به همراه برادرانش سیدمهدی
صدرالســاداتی ،روحانی منتقد اشــرافیگری
و ســیدرضا صدرالســاداتی ،و یک تن دیگر از
همراهان او (مجتبی پرگر) مفقوده شــدهاند.
هرچنــد در گزارشهــای بعدی اعالم شــد؛
مجتبی پرگر در ابتدای حرکت از قم به سمت
فــرودگاه مهرآباد به دالیلی در قم از خودروی
برادران صدرالســاداتی پیاده شــده است؛ اما
موضــوع گم شــدن و مجهولالمــکان بودن
برادران صدرالســاداتی همچنان سئوال بدون
جواب فضای رســانهای و سیاسی ــ قضایی ـ
امنیتی کشور تا زمان تنظیم این گزارش است.
خروج از قم به مقصد بندرعباس
آغــاز این جریان خبری با وحید اشــتری از
فعاالن رســانهای اصولگرا بود کــه در کانال
تلگرامی خود نوشت« :سیدمهدیصدرالساداتی
ســاعت  ۲و نیم بامداد چهارشنبه  ۱۳شهریور
از قم خارج شــده که از فرودگاه مهرآباد برود
بندرعباس .تا اآلن نزدیک  ۲۴ساعت است که
هم گوشی خودش خاموش است هم راننده و
افرادی که با وی بودهاند .همه نگرانند .فرودگاه
میگوید حتی دیشــب بلیط هواپیما را هم از
گیت نگرفتهاند .ســیدمهدی مثل بقیه اخیرا
چندین بار تلفنی و پیامکی تهدید شــده بود.
خوشــبینانهترین اتفاق این است کهبازداشت
شده باشد .دوســتانش تا اآلن به خانوادهشان
گفتــه بودند کــه به بندرعباس رســیده و در
جلسه و ســخنرانی است و امکان تماس ندارد
تا از نگرانی در بیایند .اآلن چه کار باید کرد؟»
بیاطالعی نهادهای قضایی و انتظامی
بر اساس پستهای تلگرامی و توئیتری دیگر
اشــتری ،پلیس به خانواده صدرالساداتی اعالم
کرده؛ «ماجراهای امنیتی بــه او ربط ندارد».
خبرگان قم نیز گفته؛ «پیگیری چنین مسائلی
به خبرگان مربوط نیســت ».بهرام سرمست،
اســتاندار قم هم در پاسخ به اینکه آیا از سوی
استانداری قم در این باره پیگیری شده یا نه؟
گفت« :تاکنون هیچ گزارشــی در این مورد به
من نرسیده است».
کسی از عضو مجلس خبرگان رهبری

خبر دارد؟
این گمشدگی از این حیث قابل توجه است
که در راس برادران صدرالساداتی ،سیدروحاهلل
قرار دارد؛ نماینده استان هرمزگان در مجلس
خبرگان رهبــری که جوانترین عضو خبرگان
اســت .ســیدمهدی هم از چهرههای مشهور
در فضــای مجــازی اســت و از مدتها قبل
در حوزه افشــای فســادهای مقامات مختلف
و نزدیکانشــان فعال اســت .داشــتن کسوت
روحانیت و نیز عضویــت در نهاد مهمی چون
مجلس خبرگان و افشــاگری زندگی اشرافی و
تجمالتی یکی از باالترین مســئوالن امنیتی،
همچنان میزان حساســیت خبر را باال برد تا
اینکه روابط عمومی دادســرای ویژه روحانیت،
خبر دستگیری ســیدروحاهلل صدرالساداتی و
برادرش را تکذیب کند.
دبیرخانــه مجلس خبرگان هم در پی مفقود
شدن عضو خود اطالعیهای را منتشر و در آن
بیان کرد« :در پی نشر اخباری مبنی بر ناپدید

شدن حجتاالسالم والمســلمین سیدروحاهلل
صدرالســاداتی ،نماینده مــردم هرمزگان در
مجلس خبرگان رهبری ،به اطالع میرســاند
دبیرخانه این مجلس از لحظه انتشار این خبر،
پیگیر موضوع بوده و همچنان در حال پیگیری
میباشد».
نماینــدگان قم و بیان تفســیرهای
شخصی
این احتماالت و نگرانیهــا ،پای نمایندگان
مجلس را به قضیه باز کــرد .محمود صادقی،
نماینــده مردم تهــران که به پیگیــری امور
مختلف اهمیت و توجه خاصی نشان میدهد،
در واکنــش به ناپدید شــدن عضــو خبرگان
رهبری در توئیتی نوشــت« :بــرای اطالع از
وضعیت برادران صدرالســاداتی بــا بعضی از
مراجع ذیربط تمــاس گرفتم ،برخی خبرهای
منتشــره را تکذیــب کردنــد و بعضی ضمن
تاییــد اصل خبــر ،یعنی خــروج از منزل به
قصد رفتن به بندرعبــاس از فرودگاه مهرآباد

و قطع تلفنهای همراه و ارتباط با ایشــان را
تایید کردند و گفتند در حال پیگیری موضوع
هستند».
در میــان نماینــدگان قــم هــم احمــد
امیرآبادیفراهانــی اصرار داشــت که برادران
صدرالساداتی در قم هســتند و زندگی عادی
خودشان را دارند.
با این حال مجتبی ذوالنور ،دیگر نماینده قم
در مجلــس با تاکید بر عــدم ربایش یا مفقود
شدن برادران صدرالساداتی گفت« :این آقایان
خودشــان در مســیر قم ـ تهران یعنی اطراف
مجموعه خدماتی مهتــاب ،تصمیم میگیرند
که موبایلهــای خود را خامــوش کنند و به
قم برگردند که نهایتا ایــن تصمیم را اجرایی
و موبایــل خــود را خامــوش کــرده و به قم
برمیگردند .آنها به منزل بــراد ِر آقای غفاری
(غفار عباسیمراغهای) میروند و به کسی هم
خبــر نمیدهند .در واقع آنهــا در منزل براد ِر
آقای غفاری حضور داشــتند و خانواده آنها نیز

بیاطالع بودند».
ذوالنور ،رئیــس کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس سناریویی را تشریح
کرده اســت که در آن نیروهای امنیتی تالش
کردند به نحوی ردی از برادران صدرالساداتی
پیــدا کنند .ایــن اتفاق افتاد و در بررســیها
متوجه میشوند که آنها در یک خانه به اختیار
خودشــان بدون اینکه کســی از آنها اطالعی
داشته باشد حضور داشتند.
ذوالنور همچنین از اطــاع خانواده از جا و
مکان صدرالساداتیها خبر داد.
ادامه تناقضگوییها
این اظهار نظرها اما سبب نشد تا موضوع گم
شدن این برادران مورد بحث داغ و ترند فضای
مجازی تبدیل نشود.
کاربــران از توضیــح ندادن پلیــس و دیگر
نهادهای مســئول در این بــاره حیرتزدهاند.
هر چند غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه
قضائیه با تاکید بر اینکه برادران صدرالساداتی
بازداشت نشــدهاند ،معتقد است که بهزودی،
ماجرای آنها مشخص خواهد شد.
ضــد و نقیضهــای اطالعاتی و رســانهای
همچنان در حــال هجوم بــه کاربران فضای
مجازی بود که خبر شــوکآور دیگری منتشر
شــد؛ «ســیدمهدی صدرالســاداتی با انتشار
یک اســتوری در اینســتاگرامش به اظهارات
نمایندگان قم دربــاره اختفای خود و برادرش
واکنش نشان داد».
او در متن منتشرهاش در حساب کاربری خود
در اینستاگرام نوشــت1« :ـ رئیس کمیسیون
امنیــت ملی و نماینده دیگــر قم میگویند ما
در قم در خانه فالنی زندگی عادی داریم 2 ...ـ
گفتهاند اختفای اختیاری کردهایم  ...نه در قم
هســتیم و نه اختفای اختیاری داشتیم  ...خدا
به همه رحم کند».
پدر نگران پسران خود است
ایــن در حالــی اســت که پــدر بــرادران
صدرالســاداتی در ویدیویی که منتشر کرده،
با بیان اینکه خبری تایید شــده از حضور این
افراد در قم یا جای دیگری به دست ما نرسیده
است ،درخواست میکند افرادی که میگویند
برادران صدرالســاداتی در قم حضــور دارند،
ادعای خود را «اثبات» کنند و اگر «آدرســی»
دارند به خانواده صدرالساداتی ارائه دهند.

انتقاد علی مطهری از مستند جدید تلویزیون؛

داستان اتم« ،گاندوی دوم» بود

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی مستند
داســتان اتم درباره برجام را غیرمنصفانه توصیف کرد و آن
را «گاندوی دوم» نامید.
علــی مطهری در یادداشــتی با عنوان «داســتان اتم یا
گاندوی دوم» نوشت« :مستند داستان اتم که طی روزهای
اخیر از شبکه  ۳سیما پخش شد در واقع تحریف تاریخچه
برجام بود .آنچه در مجموع از این برنامه برداشــت میشد
این بود کــه برجام کالهی بوده که توســط آمریکاییها و
اروپاییها ســر ایران گذاشته شــده و در داخل کشور نیز
عواملی ماننــد آقایان روحانی ،ظریــف و علی الریجانی با
آنها هماهنگ بــوده و احیاناً خیانت کردهانــد .این برنامه
بــه عوامفریبی و مغالطه پرداختــه و تصویب  ۲۰دقیقهای
جزئیات برجام در مجلس را تلویحاً خیانت معرفی کرد ،در
حالی که اوالً برجام نیاز به تصویب مجلس نداشته و توافقی
اجرایی بین دولتها بوده است؛ همان طور که کنگره آمریکا
و مجالس کشورهای اروپایی برجام نیز وارد آن نشدند».
او اضافــه کرد« :ثانیاً تصویــب  ۲۰دقیقهای جزئیات آن
صرفاً برای اعالم«آری» یا «نه»ی مجلس بوده زیرا مجلس
هیچگاه وارد جزئیات این گونه توافقها نمیشود ،اما درباره
کلیــات آن چند ماه در جلســات علنی و غیرعلنی مجلس
بحث شــد و کارشناسان فنی و سیاســی و نمایندگان نظر
دادنــد تا هر نمایندهای به نقطه آری یا نه رســید .بنابراین
حتی  ۲۰دقیقه هم برای تصویب آن زیاد بود».
این نماینده مجلس تصریح کرد« :البته مذاکره کنندگان
ما توجه داشتند که برجام یک توافق الزامآور نیست و بهتر

است مصوبه کنگره آمریکا را داشته باشد ،اما چون احتمال
تصویب آن در کنگره را ضعیف میدانستند قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت سازمان ملل را پشتوانه آن قرار دادند و هرگز
فکر نمیکردند که آدم بیچشــم و رویی مثل ترامپ حتی
قطعنامه سازمان ملل را هم زیر پا بگذارد».
مطهری در این یاداشــت با بیان اینکه «مستند داستان
اتم با زیرکــی مذاکره کنندگان برجــام را یک طرف قرار
داد و مقــام رهبــری را طرف دیگر» اضافــه کرد« :گویی
مذاکرهکنندگان راه خودشــان را میرفتهاند و رهبری هم
راه دیگری داشتهاند.
این در حالی اســت که شــروع مذاکرات و محتوای آن و
امضای برجام همه با نظر مقام رهبری بوده اســت و نباید
حســاب ایشــان را جدا کرد .اگر رهبر انقالب توصیههایی
داشــتهاند ،این ،وظیفه یک رهبر و روش رهبری است که
همیشه ایدهآلها و سقف مطالبه را اعالم کند تا مذاکرات به
نفع ما پیش برود ،و ا ّال احتماال خود ایشان هم میدانستند
کــه طرف مقابل زیر بار برخی از این توصیهها نمیرود و تا
آنجا که زورمان میرسد پیش میرویم».
او از اینکــه در مســتند داســتان اتم هیچ اشــارهای به
کارشــکنیهای مخالفان اجرا شــدن برجام پس از امضای
آن نشــد ،گالیه کرد و نوشــت« :همه میدانیم که بخشی
از حکومت مصمم بود که برجام اجرا نشــود و برای رسیدن
به این هدف خود از هیچ اقدامی نظیر ترساندن متقاضیان
ســرمایهگذاری خارجی در ایران و موشکپراکنی بیموقع
و مخالفــت با قراردادهایی نظیر قــرارداد خرید هواپیما از

بوئینگ و ایرباس و معطل کــردن قراردادهای نفتی دریغ
نکردند .بدیهی اســت که اگر کل حکومت مصمم به اجرای
برجام بود و قراردادهای اقتصادی با شــرکتهای اروپایی و
آمریکایی بســته میشــد خروج ترامپ از برجام نیز به این
آســانی نبود .در واقع تندروهای ما شاید ناخودآگاه و شاید
برای انتقامگیری سیاســی با تندروهای آمریکا و با اسرائیل
و عربستان همصدا و همراه شدند تا برجام اجرا نشود».
مطهری در پایان این یاداشــت با بیان اینکه «مســتند
داســتان اتم از انصاف به دور بود و میتوان گفت گاندوی
دوم بود» نوشــت« :مســتند داســتان اتم به این موضوع
نپرداخت که اگر برجام کالهی بوده که بر سر ایران گذاشته

شــده و به ضرر ایران اســت چرا آمریکا از آن خارج شد و
اکنون نگران ادامه آن اســت و ترامــپ بارها اعالم کرد که
کاله بزرگی ســر آمریکا رفته است و حتی وزیر خارجهاش
بر زبان میآورد که اگر برجام ادامه پیدا کند به زودی ایران
از تحریم خرید و فروش ســاح خارج میشــود و در سال
 ۲۰۲۵مانند سایر کشورهای هستهای میتواند غنیسازی
اورانیوم داشــته باشد و قید و بندهای فعلی از بین میرود،
ضمن این که کسانی که میگفتند برجام صنعت هستهای
ما را نابود کرد دیدند که ایران ظرف چند روز غنیســازی
را از ســطح  ۳ /۶۷افزایش داد و صنعت هستهای سر جای
خودش است».

نظر
مهدی طالقانی:

م خود میدیدند
عدهای از همان اول آقای طالقانی را خاری در چش 

مهــدی طالقانی ،فرزند آیتاهلل طالقانی در چهلمین ســالروز رحلت پدرش
م خود میدیدند.
گفت :عدهای از همان اول آقای طالقانی را خاری در چش 
او که بــا اعتمادآنالین گفتوگوکرده اضافه کرد :چهلمین ســالروز آیتاهلل
در شــرایطی رســید که از همان اول انقالب با پــدر رفتارهای خوبی صورت
نمیگرفت .حتی دوستان ما شنیده بودند که بعضی از افراد سر مزار پدر گفته
بودند «از دست این هم راحت شدیم» .در واقع عدهای که خودشان را انقالبی
معرفی میکردند اما ســابقه مبارزه نداشتند ،پدر را مزاحمی برای اهداف خود
میدیدند.
طالقانی تصریح کرد :واقعــاً نمیدانم چرا عدهای از همان اول آقای طالقانی
را خاری در چشــم خود میدیدند و خــاء او در انقالب و نظام را اتفاق خوبی
میدانســتند .البته آنها آن روزها جرات مخالفت علنی با آقا را نداشتند و حتی

پس از  40ســال هم جرات نمیکنند درباره ایشــان حرفی بزنند .به هر حال
میدانند که آقا در قلب مردم ایران است و اگر چیزی بگویند ،با واکنش شدید
مردم روبهرو خواهند شد.
فرزند آیتاهلل طالقانی با اشــاره به بازگشت عکس پدرش به خیابان طالقانی
گفت :اشــتباه بزرگی مرتکب شــده و عکس آقا را پاک کــرده بودند که ما به
عنوان خانواده ایشــان نه تنها ناراحت نشــدیم خیلی هم راضی و خوشــحال
بودیــم ،چون نه ما و نه مرحوم پدر دنبال این برنامهها نبودیم .ناراحتیمان از
این بود که به جای عکس آقا عکس شــامپو را برای تبلیغ کشــیده بودند که
کار بسیار زشــتی بود .من اعتراض کردم و حتی همانطور که چند ماه پیش
به شــما گفتم قصد داشــتم از آقای حناچی بخواهم اسم آقا را هم از خیابان
طالقانی بردارند.

البته شــهرداری اشتباهش را جبران کرد و طرحی از چهره آقا دوباره در آن
محل کشــید .هرچند مایلم طرح جدید را هم تغییر دهند و عکس موجهتری
را به جایش ترسیم کنند.

