
با گذشت دو روز از انتشار نامه عذرخواهي 
مرتضوي از خانواده ه��اي جانباختگان 
كهريزك، واكنش ها به اين نامه در حالي 
ادامه دارد ك��ه چهره هاي اصولگرا به جز 
حجت االسالم زايري در اين باره واكنشي 
نداشتند و رسانه هاي اصولگرا هم ترجيح 
دادن��د در اين باره س��كوت كنند. گويي 
همين عذرخواهي ديرهنگام مرتضوي، 
هفت سال بعد از رويدادهاي بازداشتگاه 
كهريزك هم چندان به مذاق اصولگرايان 
خوش نيامده اس��ت و آنها ترجيح دادند 
در تيتره��ا و مطالب رسانه هايش��ان به 
دفاع نصف��ه و نيمه قاليب��اف از خودش 
در ماجراي واگذاري ام��الك نجومي يا 
بيماري هيالري كلينتون نامزد انتخاباتي 
دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا بپردازند اما حرفي از عذرخواهي 

مرتض��وي به خاطر اتفاقات هفت س��ال 
پي��ش كهري��زك ي��ا ش��هيد خواندن 
جانباخت��گان اين بازداش��تگاه توس��ط 

مرتضوي به ميان نياوردند. 
اعتماد مخدوش مردم با اعدام 

مرتضوي ترميم خواهد شد
در اين مي��ان اما حجت االس��الم زايري 
س��ردبير ماهنام��ه خيمه تنه��ا چهره 
اصولگرايي بود كه به اين اقدام مرتضوي 
واكنش نش��ان داد و با برش��مردن نكات 
مبهم قبلي در پرونده مرتضوي خواستار 
اش��د مجازات براي او ش��د. او در سايت 
الف نوشت: »بقاي جمهوري اسالمي به 
اعتماد عمومي و اعتقاد مردمي وابس��ته 
اس��ت و اعتقاد مردم به عوامل گوناگوني 
همچون راي دادگاه مرتضوي بس��تگي 
دارد. جرم او تنها قت��ل قربانيان مظلوم 
كهريزك و معماي پيچيده زهرا كاظمي 
نيس��ت و اتهام او نيز فق��ط اختالس ها 

و دروغ ه��ا و پرونده ه��اي مطبوعاتي و... 
نيس��ت. بس��يار نكته هاي وحش��تناك 
هس��ت كه اگر روزي فضاي الزم فراهم 
شود ش��ايد بر زبان ها بيايد و به گوش ها 
برسد«. زايري تاكيد كرده است: »اعتماد 
مخ��دوش مردم مخصوص��ا در وضعيت 
خطرناك و حس��اس فعلي تنها با حكم 
اعدام او قدري ترميم خواهد شد و هرگونه 
سستي و تهاون نس��بت به اين موضوع و 
بي توجهي به خس��ارت هاي سهمگين و 
جدي كه او به اركان جمهوري اس��المي 
وارد كرده اس��ت منجر ب��ه تهديدهايي 
خواهد ش��د كه فروپاشي نظام كمترين 

آنها خواهد بود...«
بسياري از حوادث ۸۸ بعد از گذشت 

هفت سال همچنان در تاريكي اند
اما گذش��ته از اين چهره اصولگرا، صادق 
زيباكالم اس��تاد دانشگاه، ديگر چهره اي 
بود ك��ه با انتش��ار نام��ه اي خط��اب به 

مرتضوي به عذرخواهي او واكنش نشان 
داد. زيب��اكالم در بخش��ي از نام��ه خود 
آورده اس��ت: »...خبرعذرخواه��ي تان از 
خانواده ه��اي قرباني��ان كهري��زك را در 
رس��انه ها ديدم. برخي آن را خيلي ديرو 
برخ��ي ه��م آن را باانگي��زه تاثيرگذاري 
برتعيين مجازات ت��ان مي دانند. من اما 
معتقدم كه فقط خداوند س��بحان از دل 
مخلوقاتش آگاهي دارد و  اي بسا شما واقعا 
هم براين باور رسيده ايد كه مي توانستيد 
جلوي اعزام بازداشت شدگان اعتراضات 
س��ال ۸۸ به بازداش��تگاه كهري��زك را 
بگيري��د؛  اي بس��ا مي توانس��تيد جلوي 
پرپرش��دن سه جگرگوش��ه اي كه به جز 
شركت در اعتراضات خياباني جرم ديگري 
مرتكب نش��ده بودن��د را بگيري��د. البته 
فقط تراژدي كهري��زك ورفتارمامورين 
با بازداشت ش��دگان نيست كه همچنان 
درپرده ابهام قراردارد. في الواقع بسياري 
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نگاه امروز بايد نگاهي اعتدالي باشد
»محمدحسين مقيمي« قائم مقام وزير كشور گفت: تشكل هاي اسالمي و سياسي در دانشگاه ها باني نشاط سياسي و اجتماعي جامعه هستند و نگاه دولت تدبير و اميد از ابتداي كار نگاه اعتدالي به مسائل سياسي و 
اجتماعي بوده تا نشاط بر جامعه حاكم شود و توجه به اعتدال گرايي در كليه امور منجر به اين نشاط سياسي مي شود. نگاه امروز بايد نگاهي منصفانه و اعتدالي باشد و اكنون زماني است كه افراد بايد بتوانند بر حسب 
سليقه فكري و سياسي خود در تشكل ها حضور پيدا كنند، زيرا ويژگي دانشجو عدالتخواهي اوست و نخستين قدم در راه عدالتخواهي اين است كه تبعيض ها را كنار بگذاريم و عادالنه برخورد كنيم. 

وزير اطالعات: 
احساس امنيت و آرامش 

رواني، در كنار حفظ امنيت 
ضروري است

گ�روه سياس�ي| روز گذش��ته وزير 
اطالع��ات در هماي��ش نماين��دگان 
وزير عل��وم در هيات هاي نظارت دانش��گاه ها از لزوم 
حفظ شأن و كرامت انس��ان ها سخن گفت و بر حفظ 
حرمت و ش��خصيت دانشجويان در دانشگاه ها تاكيد 
كرد. او گفت احساس امنيت و آرامش رواني، در كنار 
حفظ امنيت ضروري است. به گفته علوي »آنچه كه 
باعث شد در سال هاي اخير شاهد آرامش و امنيت در 
محيط هاي دانشگاهي باش��يم، رفتار توام با احترام و 
كرامت با دانش��جويان و پرهيز از برخوردهاي سلبي 
بود«. برچيدن فضاي امنيتي از دانشگاه ها كه به ويژه 
از تيرماه سال ۸۸ و در دولت محمود احمدي نژاد قوت 
گرفته ب��ود از وعده هاي انتخاباتي رييس جمهور بود. 
درست به همين دليل و در راستاي تحقق همين وعده 
وزير اطالعات دول��ت يازدهم از لزوم حفظ امنيت در 
كنار احساس آرامش رواني در دانشگاه ها سخن گفته 
است. سيد محمود علوي بر همين مبنا معتقد است در 
اين نوع از نظم و امنيت فرهنگ جامعه رشد مي كند و 
جامعه روز به روز دين مدارتر و با ايمان تر مي شود. به 
گزارش ايرنا، علوي بر يك نكته مهم هم در سخنانش 
تاكيد ك��رد. وقتي كه گفت: آنچ��ه موجب بي نظمي 
و ناهنجاري مي ش��ود، تحقير ش��خصيت انسان ها و 
بي احترامي است و آنچه موجب آرامش و امنيت است 
احترام به همديگر و پرهيز از تخريب شخصيت ديگران 
است. وزير اطالعات تصريح كرد: بر همين اساس در 
انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي در سال گذشته 
نيز وزارت اطالعات كوش��يد تا فضاي جامعه ش��اهد 
تخريب نامزدهاي انتخاباتي نباشد و نتيجه اين اقدام نيز 
همان گونه كه مشاهده شد برگزاري با آرامش انتخابات 
در سراسر كش��ور بود. علوي با تاكيد بر حفظ حرمت 
و شخصيت دانشجويان در همه برخوردهاي محيط 
دانشگاهي اين را هم گفت كه: اگر با سواالت و شبهه 
دانشجويان مواجه شديم بايد با استدالل و منطق آنها 
را اقناع كنيم زيرا قطعا در صورت برخورد س��لبي، با 
همراهي آنها مواجه نخواهيم ش��د. ب��ه گفته علوي 
حفظ شأن و كرامت انسان ها يك 
تاكتيك ابزاري نيس��ت بلكه 
دستور دين مبين اسالم است 
و حفظ ش��أن انسان ها اقتضا 
مي كند كه با او با احترام 
و ادب رفتار شود. 

يكي از وكالي مدافع تعدادي از روزنامه نگاران گفت: 
بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه مجددا 
نامه اي را به پيوس��ت نامه قبلي ب��ه معاونت داخلي 
وزارت اطالعات نوش��ته و درخواس��ت فوريت براي 
اعالم نتيجه موضوع پيامك هاي تهديدآميز ارسالي 

به برخي از خبرنگاران كرده است. 
به گزارش ايسنا، سارا نجيمي با بيان اين مطلب گفت: 
در تاريخ شش��م مردادماه سال جاري بازپرس شعبه 
دوم دادسراي فرهنگ و رس��انه نامه اي را خطاب به 
وزارت اطالعات فرستاد تا اين وزارتخانه استعالمات و 
تحقيقات الزم را راجع به شماره تلفن ها و پيامك هاي 

ارسالي انجام دهد. 
وي ادام��ه داد: ب��ر همين اس��اس بازپ��رس مجددا 
نامه اي را به پيوس��ت نامه قبلي ب��ه معاونت داخلي 
وزارت اطالع��ات فرس��تاد و درخواس��ت فوري��ت 
ب��راي اع��الم نتيج��ه ك��رد و قرار اس��ت ت��ا زمان 
 حص��ول نتيجه، ه��ر چند وق��ت يك بار اي��ن نامه 

تجديد شود. 
نجيمي گفت: سرپرس��ت دادسراي فرهنگ و رسانه 
گله داشتند كه متاسفانه رس��انه هاي زرد اطالعات 
غلطي را ارايه داده اند مبني ب��ر اينكه اين پيامك ها 
مرتبط با قوه قضاييه بوده است؛ در صورتي كه از زماني 
كه اين پرونده تشكيل شده دادسراي فرهنگ و رسانه 

همكاري خوبي داشته است. 

ارسال مجدد نامه بازپرس 
به وزارت اطالعات براي 

پيگيري پيامك هاي 
تهديدآميز به خبرنگاران

سرخط خبرها چهره روز  گزارش روز 

پيدا و پنهان

  با حضور جمعي از فرماندهان سپاه؛ نخستين 
شناور تندرو بردبلند سپاه رونمايي شد. ايلنا

  س�ردار فدوي، فرمانده نيروي دريايي سپاه: 
تس�لط كاملي به خليج فارس داريم و ادعاهاي 
امريكايي ها مبن�ي بر مقابله با ني�روي دريايي 

سپاه در خليج فارس از اساس دروغ است. مهر
  اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور 
مطرح كرد؛ لزوم اس�تفاده از داده هاي سازمان 
زمين شناس�ي در برنامه هاي توسعه اي كشور. 

ايرنا
  سردار س�المي، جانش�ين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي: سپاه درتوسعه قدرت 
دفاعي و بازدارندگي هرگز متوقف نمي شود. ايرنا
 كميسيون امنيت ملي مجلس  گزارش جلسه 
هيات نظارت ب�ر برجام را در جلس�ه آتي خود 

بررسي خواهد كرد. تسنيم

از درخواست اعدام تا سكوت 
در اردوگاه اصولگرايي

واكنش ها به اعتراف نامه سعيد مرتضوي پس از هفت سال

گروه سياسي

سكوت 
اصولگرايانه

عذرخواه�ي ديرهنگام 
مرتضوي، هفت سال بعد 
از رويدادهاي بازداشتگاه 
كهريزك هم چن�دان به 
مذاق اصولگرايان خوش 
آنه�ا  و  نيام�ده اس�ت 
ترجيح دادن�د در تيترها 
و مطالب رسانه هايش�ان 
ب�ه دف�اع نصف�ه و نيمه 
قاليب�اف از خ�ودش در 
ماج�راي واگذاري امالك 
نجومي يا بيماري هيالري 
كلينتون نامزد انتخاباتي 
دموكرات ها در انتخابات 
امريكا  رياست جمهوري 
بپردازن�د ام�ا حرف�ي از 
عذرخواه�ي مرتض�وي 

نزنند.

از حوادث و رويدادهاي س��ال ۸۸ بعد از 
گذشت هفت سال همچنان در تاريكي اند 
و همچون عذرخواهي شما باالخره روزي 

روشن خواهند شد. «
به نقش احمدي نژاد در جنايت 

كهريزك رسيدگي مي شود؟
در اين ميان روزنامه جمهوري اس��المي 
هم در يادداشتي با اشاره به عذرخواهي 
س��عيد مرتض��وي از خان��واده قربانيان 
كهريزك نوشت:  »... رييس جمهوري كه 
در زمان مسووليت او و به خاطر رفتارهاي 
تحريك آميز و مناظره هاي از قبل طراحي 
ش��ده او در صدا وس��يما به ام��واج فتنه 
دامن زده ش��د در اين ميان چه نقش��ي 
دارد و همچني��ن حاميان س��ينه چاك 
او؟... س��ال۸۸ عده اي به اتهام فتنه گري 
مجازات شدند، گروهي همچون اين سه 
عزيز بي گناه قرباني گش��تند و خون آنها 
هدر رفت و... آيا مرجعي هس��ت كه بعد 
از اعترافات دادس��تان وق��ت اين پرونده 
بزرگ و پيچيده را مورد بازرسي مجدد و 
همه جانبه ق��رار دهد و از نظام جمهوري 
اسالمي اين موضوع داخلي و خارجي كه 
دستمايه شيطنت هاي دشمنان گرديد 
را پ��اك نمايد؟ اين اعت��راف دير هنگام 
و تكان دهنده به ه��ر منظور و هدفي كه 
ص��ورت گرفت��ه باش��د، ذره اي از گناه و 
مسووليت عامالن و آمران امر نمي كاهد. 
بايد صبر كرد و ديد پش��ت اين پرده چه 

رازهاي پنهان ديگري نهفته است.«
قاضي براي مرتضوي حكم صادر كند

اف��زون بر اين س��عيد حجاري��ان هم در 
گفت وگوي��ي ب��ه اين موض��وع واكنش 
نشان داده است. او در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به نامه  عذرخواهي سعيد مرتضوي 
در ارتباط با وقايع بازداش��تگاه كهريزك 
گفته است: نفس استفاده از واژه شهيد، 
از س��وي او به منزله اق��رارش بر به وقوع 
پيوستن آن جنايت هولناك است. وي در 
اين نامه پنج بندي گفته؛ وقايع كهريزك 
حواث��ي غير عم��د بوده اس��ت، پس در 
نهايت او به دس��ت داشتن در اين حادثه 
اقرار كرده و مقصر محسوب مي شود، اما 
قبال اعالم كرده  بود از ماجراي كهريزك 
خبر نداشته است. در هر صورت بر اساس 
قاعده فقهي »اقرار العقالء علي انفسهم«، 
قاضي مي تواند بر پايه اقرار كردن شخص 

متهم، براي او حكم صادر كند. 


