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کواکبیان  :دستگیر نشدن مرتضوی چه حکمتی دارد ؟
بازار طعنه و توئیت با کلیدواژه «ســعید
داغ داغ اســت .اظهــارات
مرتضــوی» ِ
اخیر منتســب به غالمحســین محسنی
اژهای ،ســخنگوی قــوه قضائیــه مبنی بر
اینکه مرتضوی را برای اجرای حکم گیر
نیاوردنــد ،کافی بود تــا موجی از واکنش
در فضای رســانهای و مجــازی راه بیفتد
کــه «مرتضــوی کجایــی؟» مرتضوی در
پرونــده کهریــزک به اتهــام معاونت در

قتــل بــه دو ســال حبــس محکوم شــده
اســت .دیــروز مصطفی تــرک همدانی،
وکیــل پرونده تأمیــن اجتماعــی در این
باره بــه ایلنا گفت« :گمان میکنم آقای
مرتضوی حدود  ۹محافظ داشت که هر
شیفت  ۳نفر از وی محافظت و مراقبت
میکنند -که شاید این تعداد کمی کمتر
یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات
با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد

و عجیــب اســت کــه چگونــه محافظان
مرتضوی از او خبری ندارند و نمیدانند
کجاست؟» مصطفی کواکبیان ،نماینده
تهــران نیز در جلســه دیــروز پارلمان در
تذکری شــفاهی خطاب بــه قوه قضائیه
گفت« :شــما میگویید در عدم برخورد
بــا احمدینــژاد حکمتــی اســت .حــاال
کــه ســعید مرتضــوی هــم دســتگیر
نمیشــود ،آنهــم حکمتــی دارد؟ آیــا

شما میخواهید با این برخوردها مدعی
عدالــت قضایــی باشــید؟» محمدعلی
ابطحــی ،فعــال سیاســی اصالحطلــب
هــم در توئیتــی نوشــت« :میگوینــد
قاضــی مرتضوی گم شــده و نمیتوانند
حکــم زندانــش را اجرا کننــد .فقط خدا
کند چنــد وقت دیگر در داخــل یا خارج
کشــور متولــی حقــوق مــردم و دفــاع از
مردم ایران و سخنگوی مظلومان کشور

نشود و توقع نداشته باشد قربانیانش به
حمایت از او بستنشــینی کنند .دیدیم
که میگیم».
حســن نــوروزی ســخنگوی کمیســیون
حقوقی مجلس هم به خانه ملت گفته
است :با توجه به اینکه پرونده مرتضوی
پرونده مهم و سنگینی است قاعدتاً باید
بعد از صدور قــرار مجرمیت در مرحله
نخست ،ممنوع الخروج شده باشد.

جواد ابطحی ،نماینده عضو جبهه پایداری در گفتوگو با «ایران»:

گم شدن مرتضوی باید شفافسازی شود
احسان بداغی
روزنامه نگار

ســعید مرتضــوی گــم شــده؛ این ســخن
محســنیاژهای در روزهــای اخیر مورد نقد
و اعتــراض جــدی خیلیهــا قــرار گرفت.
حتییکنمایندهعضوجبههپایداریهم
به این ســخن سخنگوی دســتگاه قضایی
اعتــراض دارد .محمدجــواد ابطحــی،
نماینده خمینیشهر به «ایران» میگوید
امیدوار است که سخنگوی دستگاه قضایی
حرفهایخودشراتکذیبکندتامعلوم
شود این نقل قول صحت نداشته ،در غیر
این صورت چنین حرف و موضعگیری به
وجهه دســتگاه قضایی و اعتماد عمومی
ضربه خواهد زد.
٭٭٭
آقایمحسنیاژهای،سخنگویقوهقضائیه
هفتــهقبــلدرمــورداجــرایحکمســعید
مرتضــویگفتکــهحکمجلــباوصادر
شدهاماقوهقضائیهویراگیرنیاوردهتااین
حکم را اجرا کند .از نظر شما این اظهار نظر
دربــارهاجرایحکمآقــایمرتضویچقدر
میتواندقابلتوجیهباشد؟
من خبر این نقل قول را خواندهام و واقعاً
امیدوارم صحت نداشته باشد و رسانهای
که آن را نوشــته ،اشــتباه کرده باشــد .چون

وقتــی یــک مقــام عالیرتبه قضایــی این
صحبت را مطرح میکنــد ،آن هم درباره
یــک پرونــدهای کــه در باالتریــن ســطح از
حساسیت است و افراد بسیار زیادی آن را
رصــد میکنند ،وهن کل دســتگاه قضایی
اســت .من واقعاً امیدوارم آقای اژهای این
موضوع را به شوخی گفته باشد وگرنه مگر
میشــود مــا بتوانیم عبدالمالــک ریگی را
در آســمان دستگیر کنیم اما در دستگیری
آقای مرتضوی که بغل گوش ما هم بوده،
قدمــی نتوانیــم برداریــم .افــکار عمومی
قطعــاً این موضــوع را نه تنهــا نمیپذیرد
بلکه ســؤاالت بیشــتری هم برایش ایجاد
میشود.
االن فکــر میکنید بــا این نقل قولــی که در
فضای سیاسی مطرح اســت و خیلیها در
واکنش به آن مواضعی میگیرند ،دستگاه
قضاییبایدچهکند؟
ایــن موضــوع نیــاز بــه توضیحــات و
شفافســازی دارد .مــن اگر جای دســتگاه
قضایــی بــودم خیلی ســریع میآمــدم و
توضیــح مــیدادم کــه آیــا ایــن نقــل قول
صحــت دارد یا خیر و اگر صحت داشــت،
باز هم توضیــح میدادم که چــرا با وجود
اقتــدار امنیتــی و قضایــی کــه از آن حــرف
میزنیم ،یک چنین امر ساد ه اما حساسی
با چنین مشکلی مواجه میشود .حتی به

نظر من بهتر است دستگاه قضایی درباره
اطاله بیش از اندازه دادرســی پرونده آقای
مرتضوی هم برای افکار عمومی توضیح
قانــع کننــده دهــد .تــا االن توضیحاتــی را
دیده بودیم اما به نظر نمیرســد که افکار
عمومی قانع شــده باشــند .این وضعیت
نه برای اقتدار قضایی کشــور و نظام خوب
اســت و نه برای اعتماد عمومی نسبت به
کل حاکمیــت .چیزی که افــکار عمومی را
پس میزنــد ،همیــن دســت دوگانگیها
اســت .مــا یــک بــار دو جــوان کــه  70هزار
تومــان را زورگیــری کردهانــد ظــرف دو
ســه هفته میگیریم ،محاکمــه میکنیم،
حکــم میدهیم و اعــدام میکنیــم .بعد
آن طــرف پرونــده ســعید مرتضــوی کــه
انــواع و اقســام اتهامــات را از مســائل
کهریــزک گرفته تا تخلفات بــزرگ تأمین
اجتماعــی در آن دیــده میشــود ،چندین
ســال معطــل میمانــد .مــا تروریســت و
جانی و جاســوس و داعشی را قبل از اینکه
حرکتــی بکنــد میگیریــم ،بعــد کار که به
سعید مرتضوی که بغل دستمان است
میرسد ،میگوییم گیرش نیاوردیم .افکار
عمومی اینها را نمیپذیرد و میگذارد پای
سیاسیکاری و این خیلی خطرناک است.
ازنظــرقضاییآیــاامکانداشــتهکهچنین
اتفاقیبیفدیاخیر؟

مــن در خبرهــا دیــدم کــه وکیــل آقــای
مرتضوی هم گفته بود از او اطالعی ندارد.
اما یک مســأله هســت و آن هــم اینکه اگر
فرض بگیریــم واقعــاً آقای مرتضــوی در
دســترس نیست و گم شــده ،کفیل او باید
پاسخگو باشد .به هر حال آقای مرتضوی
بــه قید کفالت یا وثیقه آزاد بوده .دســتگاه
قضایی یکــی از توضیحاتی که باید بدهد،
این اســت کــه آیــا در این مدتی کــه دنبال
مرتضــوی بــوده ،ســراغ این کفیــل رفته یا
نــه؟ آیا برای ضبط وثیقــه اقدامی کرده یا
نه؟ بعد اگر این کار را نکرده دلیلش طبق
قانون چه بــوده؟ چون حکمی که قطعی
میشــود از همان لحظه قابل اجراســت و
اگر این را مالک بگیریم باید معلوم شــود
کــه چرا قوه قضائیه در ایــن زمینه اقدامی
نکردهاست؟
آقــای مرتضــوی زمانــی بعــد از یکــی از
جلســههایدادگاهشدرجمعخبرنگاران
گفته بود که در این نظــام به زندان نخواهد
رفت.امروزمیبینیمتااینجاحداقلحرف
او درســت از آب در آمــده اســت .بــه نظــر
شما گم شــدن آقای مرتضوی اتفاقی بوده
است؟
آرزو میکنم اتفاقی و غیر عمد باشد چون
اگــر عمــدی در کار باشــد ،بــرای عدالت و
قانــون در کشــور ما یک مصیبــت و ضربه

تروریست و جاسوس و داعشی را قبل از اینکه
حرکتی بکند میگیریم ،بعد به مرتضوی که
بغل دستمان است میرسد ،میگوییم گیرش
نیاوردیم .افکار عمومی اینها را نمیپذیرد
بــزرگ اســت .نظام مــا در طول  40ســال
گذشته نشان داده که با هیچ کس تعارف
نــدارد .همین اخیــراً مگر معاونــان آقای
احمدینــژاد و معــاون اول او راهی زندان
نشــدند؟ ما کلــی وکیل و وزیر داشــتیم که
بعــد از اثبات جــرم با آنها برخورد شــده.
قطعاً حــرف آقای مرتضــوی یک مبنای
فلســفی و عملی در قوه قضائیه ندارد اما
وقتــی در اجرای عدالت اهمالی میشــود
یا کوتاهی صورت میگیرد ،افکار عمومی

جــور دیگری قضــاوت میکنــد و میگوید
حتماً زد و بندی در کار اســت .در شرایطی
که ما اعتراضات دیماه گذشــته را تجربه
کردیــم و میدانیــم هنــوز نارضایتیهای
قابل توجهی در میــان گروههای مختلف
مردم وجــود دارد ،نباید بیاییم و این گونه
احســاس ناعدالتی و تبعیض را در کشــور
بیشــتر کنیــم و االن کــه این اتفــاق افتاده،
برعهــده مقامات عالی قضایی اســت که
برایافکارعمومیشفافسازیکنند.

ëëسرمقاله«استراتژیراهسوم»،محمدقوچانی
بحرانسوریهدوچشماندازپیشرویسیاستخارجیجمهوری
دگر خوان
اســامی قرار میدهد :چشــمانداز اول الگوی «ســازش» است...
چشــمانداز دوم الگوی «مقاومت» اســت ...ایران بجز مأموریت
انســانی در عراق ،لبنــان ،یمن ،بحرین و ســوریه ،یک مأموریت
ملــی هم دارد و آن صیانت از وحدت ملی ،منافع ملی و امنیت
ملی خود است .تردیدی نباید داشته باشیم که مبارزه با داعش در بیرون از مرزها بهتر
از مبارزه با داعش در درون مرزهای کشور است .همچنین تردیدی نباید بکنیم که پس
از پیــروزی بــر داعش یا هر نوع افراطیگری ،دولتهای عراق ،ســوریه ،یمن و لبنان به
ایران مدیون هستند و باید هزینه این جوانمردی ایرانی را بپردازند و در گشودن بازار خود
روی ایران امساک نکنند ...سیاست خارجی را باید خالی از هرگونه تعلق ایدئولوژیک در
خدمت فرهنگ و امنیت ملی ایران قرار داد؛ غربگرایی و غربستیزی هر دو الگوهایی
ایدهآلیســتی در سیاســت خارجیاند کــه ایران را به بیــراه میبرد و با دور ســاختن این
گروههای افراطی و تفریطی اعتدالگرایی در سیاست خارجی همان است که از پیوند دو
استراتژی «مقاومت» و «امنیت» ملی ایران به دست میآید .جایی که ما با یک دست
اسلحه و یک دست شاخه زیتون در برابر دشمن بایستیم و به زمان جنگ ،جنگ و به
زمانصلح،صلحکنیم.
ëëسرمقاله«نمایشاتحادغربی»،کیهانبرزگر
یکــی از اهــداف اصلــی حملــه موشــکی بامــداد دیــروز (بــه
ســوریه) تأکید بر وجود اتحاد در جبهه غربی اســت .مشارکت
فعال انگلیس و فرانســه با امریکا در این حمله موشکی ،با وجود همه
اختالفات آنها با سیاســتهای ترامپ ،ب ه نوعی نشان از نگرانی اروپا از
تضعیف ائتالف غربی و عواقب منفی ژئوپلتیک دوری اروپا از امریکا در
صحنه معادالت منطقهای و جهانی اســت .در کنار این نمایش اتحاد
غربی ،به این نکته هم باید توجه داشت که قطعاً ترامپ هزینه شلیک
این موشکها را به بهانه اقدامی مهم در راستای مهار قدرت منطقهای
ایران به شــکلی از اعراب محافظهکار منطقه خواهد گرفت .انگلیس و
فرانسه هم با این مشارکت موشکی به فرصتهای اقتصادی بیشتری با
این رژیمها دست مییابند.
ëëســرمقاله «تهاجــم دیــروز ،هزینــه زیــاد ،نتیجــه انــدک»
سعداهللزارعی
میتوان حمله روز گذشته به سوریه را بخشی از یک طرح
سیاســی به حســاب آورد که مبنای آن فاصله گرفتن ایران از ســوریه است کما
اینکه حمله پنج روز پیش رژیم اسرائیل علیه یک فرودگاه نظامی در حمص
[تیفور] که در آن تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران حضور داشتند ،براساس
واداشتن ایران به خروج از سوریه صورت گرفت ...در واقع اعمال فشار بر ایران
یــک اقــدام محدود علیه یکــی از کشــورهای مؤثر منطقه به حســاب نمیآید
بلکه باید آن را اقدامی در راســتای تغییر اســتراتژیک نقشه منطقه به حساب
آورد بــه عبــارت دیگر تالش بــرای کوتاه کردن دســت یاری ایــران در منطقه،
مقدمــه تــاش بــرای کوتاه کــردن دســت روســیه از پروندههــای امنیتی نظیر
مبــارزه با داعش ،کوتاه کردن دســت حزباهلل از مقابله با تروریســم تکفیری
و تجاوزات صهیونیستی ،از بین بردن دولت دموکراتیک عراق که تحت اداره
اسالمگرایان و همسو با مرجعیت شیعه میباشد ،از میان برداشتن مقاومت
مردم یمن در برابر رژیم متجاوز سعودی و پایان دادن به هر نوع مقاومت در
برابر سیاستها و اقدامات ضدانسانی غرب است.

