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ماجرا از بامداد پنج شنبه ۱۴ شهریور آغاز شد. وقتی یکی از نزدیکان خانواده 
صدرالساداتی در کانال تلگرامی خود از مفقود شــدن برادران صدرالساداتی و 
همراهانش خبر داد. خبری که در غیاب اطالع رسانی درست و شفاف سازی از 
سوی دستگاه های ذیربط و با وجود شایعات گسترده در فضای مجازی در عمل به 

یک بحران عجیب بدل شده است.
به گزارش ایسنا، وحید اشتری )از نزدیکان برادران صدرالساداتی( پنج شنبه 
۱۴ شهریور در کانال تلگرامی خود نوشت: »سید مهدی  صدرالساداتی ساعت دو 
و نیم بامداد چهارشنبه ۱۳ شهریور از قم خارج شده که از فرودگاه مهرآباد برود 
بندرعباس. تا اآلن نزدیک ۲۴ ساعت است که هم گوشی خودش خاموش است 
هم راننده و افرادی که با وی بوده اند. همه نگرانند. فرودگاه می گوید حتی دیشب 
بلیط هواپیما را هم از گیت نگرفته اند. سید مهدی مثل بقیه اخیرا چندین بار تلفنی 
و پیامکی تهدید شده بود. خوشبینانه ترین اتفاق این است که  بازداشت شده باشد. 
دوستانش تا اآلن به خانواده شان گفته بودند که به بندرعباس رسیده  و در جلسه و 
سخنرانی است و امکان تماس ندارد تا از نگرانی در بیایند. اآلن چه کار باید کرد؟«

با انتشار این خبر ولوله ای در فضای مجازی به راه افتاد، اما چرا؟ ادعا شد که 
سید روح اهلل، سید مهدی و سید رضا صدرالساداتی به همراه مجتبی پرگر مفقود 
شده اند که البته پس از مدتی اشتری اعالم کرد که مجتبی پرگر در میانه راه از 
اتومبیل پیاده شده و تنها این سه برادر مفقود شده اند. مفقود شدن چند شهروند 
به خودی خود عجیب و نگران کننده به حساب می آید چه رسد به اینکه دو نفر 
از این مفقودین افراد سرشناسی باشند. سید روح اهلل صدرالساداتی با ۳۶ سال 
سن جوان ترین نماینده دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری از استان هرمزگان 
است که مبارزاتش با قاچاق کاال در این استان طرفدارانی پیدا کرده است. از سوی 
دیگر برادرش سید مهدی صدرالساداتی مدتی است با فعالیت های ضدفساد و 
افشاگری هایی علیه برخی بزرگان معروف شده و چندین هزار دنبال کننده در 
صفحات اجتماعی پیدا کرده است. سید مهدی همان کسی است که درباره ساخت 
و سازهای لواسان و ماجرای تخریب خانه های ده ونک و همچنین خانه و باغ وحش 
حسن رعیت افشاگری های بسیاری کرده و مدتی است مطالبی را درباره امالک 

افسانه ای  یکی از اعضای ارشد شورای عالی امنیت می نویسد.
همین خبر و سابقه این افراد کافی بود تا در غیاب اخبار رسمی و موثق، شایعات 
و گمانه زنی ها به سرعت دست به دست شوند. در همین زمینه یک کانال تلگرامی 
در قم مدعی شد که »صدرالساداتی به دستور دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت 

شده است« و از قول یک منبع آگاه نوشت: »حکم بازداشت روحانیون طبق قانون 
فقط با دستور دادگاه ویژه روحانیت صورت می پذیرد.«

ظهر پنج شنبه ۱۴ شهریور بهرام سرمست استاندار قم در گفت وگو با یک 
خبرگزاری رسمی از »دستور پیگیری وضعیت آقایان صدرالساداتی به مدیر 
کل امنیتی و انتظامی استانداری قم و رسیدگی به این موضوع خبر داد«  و گفت: 
»تاکنون مطلبی در این خصوص به استانداری قم گزارش نشده است اما موضوع 

توسط اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری قم در حال پیگیری است.«
در این میان بسیاری از فعاالن به خصوص در فضای مجازی شروع به انتقاد 
از نحوه اطالع رسانی درباره این موضوع کرده و از دستگاه های رسمی خواستند 
که تکلیف مفقود شدن صدرالساداتی ها را روشن کنند. البته غروب پنج شنبه 
۱۴ شهریور خبر بازداشــت برادران صدرالساداتی که یکی از آنها عضو مجلس 
خبرگان رهبری است توسط دادگاه ویژه روحانیت تکذیب و اعالم شد: »نظر به 
انتشار خبر بازداشت روح اهلل صدرالساداتی و برادرانش در فضای مجازی به اطالع 
می رساند هیچگونه اقدام قضایی در خصوص بازداشت مشارالهیم ازسوی دادسرا 
و دادگاه ویژه روحانیت صورت نگرفته است.« در همین زمینه شامگاه پنج شنبه 
۱۴ شهریور هم دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به این موضوع واکنش نشان 
داد و اعالم کرد که پیگیر موضوع است. اما این اطالعیه ها هم نتوانست از داغ تر 
شــدن شــایعات جلوگیری کند. عده ای به طرفداری از مفقودین با هشتگ 
»صدرالساداتی کجاست« و عده ای با اظهارات مشکوک و عجیب به شایعات دامن 
زدند. از دیده شدن صدرالساداتی ها در راه عراق برای رفتن به زیارت تا تهیه لیستی 
۱۰ نفره برای دستگیری که نام صدرالساداتی در صدر آن بوده، از بازداشت سه برادر 

در بندرعباس تا حضور آنها در منزل یکی از اساتیدشان در قم.
ظهر جمعه ۱۵ شهریور احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »پیگیر موضوع برادران 
»صدرالساداتی« شدم، مسئولین مربوطه گفتند احضار و بازداشت نشدند و در 

حال حاضر در قم به سر می برند و زندگی عادی خودشان را دارند.«
پس از آن هم مجتبی ذوالنور دیگر نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس عنوان کرد که برادران صدرالساداتی در مسیر قم - تهران 
اطراف مجموعه خدماتی مهتاب، موبایل خود را خاموش کرده و به قم برمی گردند. 
آنها به منزل برادر آقای غفاری )غفار عباسی مراغه ای( می روند و به کسی هم خبر 
نمی دهند. در واقع آنها در منزل برادر آقای غفاری حضور داشتند و خانواده آنها نیز 
بی اطالع بودند. در این میان یک خبرگزاری »احتمال دزدیده شدن برادران صدر 
الساداتی را رد کرده« و مدعی شد: »ارزیابی نهادهای ذیربط بر اختفای اختیاری 

و هدفمند آنان به عنوان گزینه اصلی قابل پیگیری است.«
جالب اینجاست که سید مهدی صدرالساداتی که به گفته نزدیکانش که پیگیر 
ماجرای آنها بوده و از نگرانی خانواده شان سخن می گفتند و گفته می شد تلفن 
همراهش خاموش بوده از جمعه ۱۵ شهریور چندین استوری در اینستاگرام خود 
منتشر کرده است. او ابتدا نوشته »همراهی اینجانب از ابتدای سفر به بندرعباس 
تا شرایط کنونی فقط و فقط به درخواست برادر بزرگتر و بزرگوارم سید روح اهلل 

صدرالساداتی )نماینده محترم هرمزگان در خبرگان رهبری( بوده است و ایشان 
توضیحات خود را بیان خواهند کرد و بنده در این زمینه سکوت خواهم کرد.«

سید مهدی صدرالساداتی در اســتوری بعدی خود به عکسی که در برخی 
کانال های خبری ادعا شد او را در حال خرید قلیان نشان می دهد واکنش نشان داد 
و نوشت: »دروغ محضه...حمله ها شروع... حاال همه میزنن.« او در یک استوری 
دیگر هم که ساعت ۱۱:۱۹ شب را نشان می داد عکسی از یک تابلوی راهنما را 
منتشر کرد که نشان می داد در ۵ کیلومتری کیاسر گرفته شده و نوشت: »۱. رییس 
کمیسیون امنیت ملی و نماینده دیگر قم می گویند ما در قم در خانه فالنی زندگی 
عادی داریم...۲. گفته اند اختفای اختیاری کردیم...نه در قم هستیم و نه اختفای 

اختیاری داشتیم...خدا به همه رحم کند.«
صدرالساداتی همچنین در یک استوری طوالنی که صبح شنبه ۱۶ شهریور 
منتشر شد نوشت: »چاره ای نیست که اعالم کنند الکی گوشی هایمان را خاموش 
کردیم و کشور را به هم ریختیم و سناریوی عجیب و غریبی پشت این ماجراست 
که از کجا آب می خورد! « در بخش دیگری با اشاره به برخی تهدیدها و دروغ ها که 
علیه او و برادرش )عضو مجلس خبرگان رهبری(، عنوان کرد: »االن هم هرچه از 
جزئیات ماجرا بگویم، هیچ فایده ای ندارد جز اینکه مردم را نسبت به امنیت کشور 
و ... بدبین می کند!« با این حال ظهر شنبه ۱۶ شهریور مجتبی ذوالنور رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه »صدرالساداتی ها 
در قم ذغال برای قلیان خریدند« گفت که »آنها دستگیر و بازداشت نشده بودند«.
ذوالنور در مطلبی در کانال ســروش خود در توضیح موضوع مفقود شدن 
صدرالســاداتی نماینده مجلس خبرگان و برادر و همراهش نوشــت: »هیچ 
دستگیری و بازداشتی نبوده است، اینها مگر استوری نمی کنند خب یعنی گوشی 

همراه آنها هست، خب با خانواده خود تماس می گرفتند و اطالع می دادند.«
این نماینده قم در مجلس با بیان اینکه »موبایل در اختیار آنها هست«، افزود: 
»کدام بازداشتی است که موبایل در اختیار داشته باشد و به راحتی استوری ) در 
صفحه اینستاگرام خود( کند. ما رد آنها را داریم که در کجای قم و در روستاهای 
قم بودند، فردو رفته بودند و حتی در جاهایی در مسیر ذغال برای قلیان خریدند . 

همه اینها را داریم و مشخص است.«
ماجرای برادران صدرالساداتی در این چند روز به طرز عجیبی پیچیده به نظر 
می رسد. از طرفی سید مهدی صدرالساداتی با تلفن همراه خود در اینستاگرام فعال 
است اما از سوی دیگر هیچ کدام از این سه نفر گوشی های خود را جواب نمی دهند 
و گفته شده خانواده شان به شدت نگران هستند. اگر صدرالساداتی به تلفن همراه 
خود دسترســی دارد قطعا درآوردن خانواده از نگرانی از استوری گذاشتن در 
اینستاگرام واجب تر خواهد بود چرا که اشتری ویدئویی از پدر آنها منتشر کرده که 

در آن به شدت از مفقود شدن فرزندانش و بی خبری از آنها ابراز نگرانی می کند.
تا کنون تنها منبع رسمی که به ماجرا ورود کرده همان دادگاه ویژه روحانیت 
بوده که خبر بازداشت آنها را تکذیب کرده و البته دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
که وعده پیگیری داده است. اما از سوی دیگر سید مهدی صدرالساداتی با سخنان 
کنایه آمیز خود در اینستاگرام به گونه ای به مخاطب القا می کند که انگار در این 

دو سه روز اتفاقات عجیب و غریبی برای او و همراهانش رخ داده است. با وجود این 
اتفاقات شاید بهتر باشد دستگاه های اطالعاتی و امنیتی با توجه به امکان ردیابی 
تلفن همراه صدرالساداتی ها هرچه زودتر مشخص کنند که این سه نفر در کجا 
حضور دارند و آیا به راستی اتفاقات عجیبی در این روزها برایشان رخ داده یا واقعا 
»خوداختفایی« داشته اند که در آن صورت هم به قول محمدرضا زائری روحانی 
میانه رو معروف »اگر ادعای اختفای اختیاری صدرالساداتی ها درست باشد و 
خودشون بازی در آورده باشند، باید آنها را بگیرند و از پا آویزونشان کنند«، چرا که 
این اتفاقات و مفقود شدن سه شهروند که یکی از آنها نماینده مجلس خبرگان 
رهبری است و انتشار گسترده خبر آن با چاشنی شایعات پیاپی، افکار عمومی را به 
شدت نسبت به این موضوع حساس کرده و اگر واقعا داستان خوداختفایی صحت 
داشته باشد باید از این سه نفر به خصوص نماینده مجلس خبرگان رهبری پرسید 

که چه هدفی را در چنین اقدام عجیبی دنبال می کرده اند.

گزارش

ماجرای عجیب صدرالساداتی ها

ناکامی مکرون و اعالم جزئیات گام سوم ایران؛

شوالیه   زخمی

سياست 2

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه به میدان میانجی گری 
میان ایــران و آمریکا آمد تا هــم ایران را مجاب کند کــه در برابر یک 
بســته مالی و اعتباری ۱۵ میلیارد دالری دســت از کاهش تعهدات 
هســته ای اش بردارد و هم ترامپ را راضی به لغو برخی تحریم ها علیه 
ایران کند. ۱۰ 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 تنش ها 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 به هیچ وجه 
تصمیمی بــرای کاهش تحریم های ایران نــدارد. حتی لحن مقامات 

آمریکایی نیز نشانی از تنش زدایی ندارد. 
حمله های آمریکایی 

مورگان اورتاگوس، ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا هفته 
گذشته در واکنش به پیشنهاد فرانسه برای ایجاد یک خط اعتباری ۱۵ 
میلیارد دالری برای خرید نفت ایران، گفت: »پس از ناکامی در راهزنی 
دریایی، مقامات ایران رســما به باج خواهی متوسل شده و گفته اند ۱۵ 
میلیارد دالر تحویل ما بدهید وگرنه ما برنامه هسته ای را جلو می بریم. 
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 تحریم ها درباره ایران را رد کرده و 
به خبرنگاران گفت: »هیچگونه معافیت از تحریم نفتی ایران در دست 
بررسی نیست«. وی همچنین با اشاره به تحریم های اخیر علیه اشخاص 

و موسسات ایرانی و مرتبط با ایران گفته است:...

با گذراندن دوسوم ازدوران محکومیت

سعید مرتضوی آزاد شد
همين صفحه

شهرنوشت 6

محرم بستری برای هم آوایی و خیزشی برای همدلی است؛

 »جز زیبایی« نبینیم
 و منشأ تغییر باشیم

دادستان سابق تهران که به ۲ سال حبس محکوم شده بود، بعد از گذران دو 
سوم از محکومیت خود آزاد شد. به گزارش اعتمادآنالین، سعید مرتضوی در 
پرونده شکایت اولیای دم روح االمینی به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال 
حبس محکوم شد، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل »اظهار ندامت« حکم حبس 
را به ۲ سال تقلیل داد. براساس ماده 8۵ قانون مجازات اسالمی با احراز شرایطی 

زندانی می تواند بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیت خود، آزاد شود. 
به گزارش اعتمادآنالین، طاهری، وکیل مدافع اولیای دم روح االمینی، 
اسفندماه سال ۹۶ از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک 
به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ۲8 دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: 
»از اجرای احکام پیگیری کــردم و به من گفتند حکم جلب مرتضوی برای 

اجرای محکومیت ۲ سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.«

با گذراندن دوسوم ازدوران محکومیت 

سعید مرتضوی آزاد شد

خبر


