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دیپلماسی

شماره 4290

کمال الدین پیرموذن با اش��اره به حمله ع��ده ای به علی مطهری گفت:
در مقطع کنونی تعامل س��ازنده و عزت خواه با غرب و توافق هسته ای و
همچنین تحوالت داخلی و پیرامونی کش��ورمان در حال انجام است و در
ماه های اخیر کشور در شرایط حساس و ویژه ای قرار گرفته است.
وی افزود :بی تردید وحدت و وفاق ملی و پیش��رفت و توسعه همه جانبه
کش��ور جز از طریق پایبندی صادقانه به قانون اساس��ی و تالش مستمر
همگان برای اجرای تمام و کمالش به عنوان میثاق ملی و حل و فصل همه
اختالف نظرها ،سلیقه ها در سیاستگذاری ها ،برنامه ریزی ها و اداره امور کشور و رشد اقتصادی میسر
نیست .این نماینده مجلس ادامه داد :نادیده گرفتن اصول  84و  86قانون اساسی در موضوع اختیارات
نمایندگان ،در واقع به معنای س��لب اختیارات آنان اس��ت و بدین ترتیب ملت ،با س��لب اختیارات
وکالیشان اختیارات خود را از دست می دهند .عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد :قانون
اساس��ی دربرگیرنده آرمان بلند امام و آرزوها و خواس��ته های به حق مردم بزرگوار ایران در جریان
مبارزه دشوار علیه استبداد و وابستگی رژیم ستم شاهی است که در شعار جاویدان آنان و استقالل و
آزادی جمهوری اسالمی تبلور یافته است .به گزارش ایرنا ،پیرموذن با تاکید بر این که احدی حق سلب
اختیارات نمایندگان ملت را ندارد ،ادامه داد :مردم خسته از دعواهای سیاسی بی حاصل و برخوردهای
رادیکال��ی گاه زجرآور همچون برخورد ب��ا مطهری به آرامش خیال نیاز دارند .هتاکی ،خش��ونت،
خودحق پنداری مطلق و افراطی گری سم مهلک پیشرفت کشور ،حاکمیت قانون ،شعار و خواست
مردم کشورمان است .وی ادامه داد :نباید با سوء استفاده از موقعیت قدرت و کسانی که با چهره های به
ظاه��ر موج��ه و ی��ا پنه��ان ش��دن در پش��ت عناوی��ن دین��ی و انقالبی بسترس��از خش��ونت و
هتاک��ی و رفتاره��ای فراقانون��ی و خودس��ر ش��ده ان��د ب��ر چه��ره اس�لام و انق�لاب خدش��ه
وارد س��اخت .ای��ن نماین��ده مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح ک��رد :باید بس��اط اف��راط گرایی
در س��طح کش��ور توس��ط روس��ای قوا جمع ش��ود ت��ا بهانه جوی��ی ها ،مانع تراش��ی ه��ا و دام
گستری های اشخاص و جریان های افراطی در حق نمایندگان مستقل و حق طلب پایان یابد.

یک فعال سیاس��ی اصالحطلب خاطرنشان کرد :مسئوالن باید به جای
توصیه لغو س��خنرانی افراد ،امکانات الزم را از ه��ر نظر برای برنامهها و
سخنرانیها فراهم کنند.علی تاجرنیا با اشاره به حادثه شیراز عنوان کرد:
نقد ما به جریانهای تندرو نیست ،بلکه به سیستم اجرایی است؛ چراکه
رفتار جریان تندرو طبیعی است .افراطیون برای اینکه از انتخاب روحانی
و استمرار گفتمان اعتدال عصبانی هستند ،هیچگونه برخورد اندیشه را
نمیپذیرند چراکه به خوبی میدانند در این مواجهه عقب خواهند ماند.
وی افزود :مساله مهم این است که در اتفاقات شیراز از یک طرف اقتدار دولت زیر سوال رفته و از
سوی دیگر مواضع استاندار فارس به عنوان عالیترین مقام اجرایی در این استان را با چالش مواجه
کرد.این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :اینکه استاندار فارس بگوید "ما قبال احتمال این
تنش را داده بودیم و برای همین به آقای مطهری توصیه کردیم سخنرانی خود را لغو کند" قابل
قبول نیس��ت چراکه باطن این اظهارات به این معنی اس��ت که یک فرد در کشور باید از استاندار
اجازه صحبت کردن بگیرد.به گزارش ایلنا تاجرنیا گفت :با همه اینها استاندار در بیانات خود به
این اذعان داشته که مجوز این سخنرانی از سوی شورای تامین استان صادر شده ،اینکه نیروهای
خودس��ر از حضور یک نماینده در ش��یراز مطلع میشوند ،اما سیس��تم اجرایی از این ماجرا ابراز
بیاطالعی میکند ،نشاندهنده ضعف این مسئوالن است.وی افزود :مسئوالن باید به جای توصیه
لغو سخنرانی افراد ،امکانات الزم را از هر نظر برای برنامهها و سخنرانیها فراهم کنند وگرنه همه
ما میدانیم که توصیه به لغو یک برنامه تنها فرار رو به جلو در برابر تندروهاست.تاجرنیا خاطرنشان
کرد :به عنوان فردی که به روحانی رای دادم و اندیشه او را کامال قبول دارم باید بگویم نه تنها اتفاق
اخیر ش��یراز بلکه اتفاقاتی از همین جنس در این استان بارها بیتدبیری مسئوالن اجرایی استان
فارس را به اثبات رسانده است.گفتنی است علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی روز دوشنبه برای سخنرانی به شهر شیراز سفر کرده بود که گروهی خودسر با چوب و آجر
به خودروی او حمله کردند.

حس��ن قش��قاوی ،معاون وزیر خارجه با بیان این که طرحی تحت عنوان
تس��هیل ورود ایرانیان به داخل کشور تصویب شده است ،خاطرنشان کرد:
این طرح از دس��تورات اکید رئیسجمهور بود که حاصل جلسات نهادهای
ذی ربط با مشارکت وزارت امور خارجه بوده و سرانجام تصویب شد.وی ادامه
داد :همه هموطنان خارج از کشور با مراجعه به نمایندگیهای وزارت خارجه
میتوانند درخواس��ت گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران داشته
باش��ند .قشقاوی خاطرنشان کرد :به همه گفتهایم که بدون توجه به اسناد
اقامتی آنها میتوانند برگه ورود ارائه دهند و به محض آنکه سندی از سوی فرد که نشان ه ایرانی بودن او
باشد ارائه شود نمایندگان ما موظف هستند گذرنامه یا اسناد مطابق با آن را ارائه دهند .معاون وزیر امور
خارجه افزود :آنها از این طریق میتوانند ورود آسانی داشته باشند و هیچ نیازی به بررسی در خارج از
کشور نیست .آنها به راحتی میتوانند وارد کشور شوند و هیچ برگه و یا سندی درباره اسناد اقامتی آنها
از سوی ناجا یا سایر ارگانها خواسته نمیشود .بنابراین هر سندی که نشان دهد فرد ایرانی است برای
دریافت گذرنامه و ورود به کشور کفایت میکند .قشقاوی با اشاره به مثبت بودن تالشهای وزارت خارجه
در آزادی زندانیان گفت :با  28کشور نشستهای منظم کنسولی داریم و به  42کشور  3موافقتنامه
معاضدت قضایی در امور مدنی و کشوری و همچنین انتقال محکومان و استرداد مجرمین را ارائه دادیم
که برخی از آنها مانند ترکمنستان آن را امضاء کردند .به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد  :آزادی  600نفر که
در حدود  40کشور زندانی بودند حاصل رشد گسترده سفارتخانههای ما در خارج از کشور است .عالوه
بر این آزادی  13ایرانی مشمول تحریم( ،زندانیانی که به دلیل تحریمها به زندان افتادند) حاصل نبرد
جدی قضایی بین مقام های قضایی ایرانی و آمریکایی بود که در این نبرد همیشه ایران برنده بوده است.
قشقاوی با اشاره به برگزاری سفر حج عمره گفت :احتماال از اول تا  10فروردین ماه سفر عمره گذاران را
به عربستان نخواهیم داشت .وی همچنین گفت :در خصوص لغو روادید با کشورهای همسایه مشکلی
نداریم به جز همسایگان شرقی که نمیتوانیم مانند سایر همسایگان آنها را دنبال کنیم که آن هم به دلیل
عرض این کشورها است .
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احدی حق سلب اختیارات نمایندگان ملت را ندارد

نیروهایخودسرازسخنرانیمطهریخبرداشتندامادولتنمیدانست

تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج کشور

مجمع تشخیص
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

برخورد با فرزند شهید مطهری
زیبنده نظام اسالمی نیست

 nمتأسفانه کسانی دست به چنین اقدامی زدهاند که ادعاهای دینی
و انقالبی دارند ،آقای مطهری به عنوان یک شهروند و نماینده مجلس
حق اظهارنظر دارد و اص ً
ال زیبنده نظام اسلامی نیس�ت که با فرزند
شهیدمطهریچنینبرخوردیشود
 nاصالح جامعه یک کار بسیار مهم و تدریجی است و نباید نا امید
شد
 nهمزبانی دلواپس�ان با س�ناتورهای آمریکایی ،مطمئن ًا قراردادی
نیس�ت ،ولی نگاه مش�ترک آنها در دوری از مذاک�ره و دامن زدن به
جنگهای لفظی ،آنان را در یک مسیر قرار داده است
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام برخورد با علی مطهری در شیراز را
حادثهای ننگین و کام ً
ال برخالف مصالح دانست.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از
مسئوالن و دانشجویان رشته حقوق دانشگاه
آزاد اسالمی واحد پردیس ،با تبریک پیشاپیش
سال نو ،به فضای سالهای اول پس از پیروزی
انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت :عدهای تحت
تأثیر ادبیات مارکسیستها میخواستند همه
چیز را دولتی کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان
مباحث بعضی از جلسات شورای انقالب در آن
شرایط ،اظهار داشت :وقتی بعد از حادثه ترور
و بهبودی جسمی به شورای انقالب برگشتم ،دیدم بسیاری از مراکز و نهادها،
حتی چند مدرسه غیر دولتی زمان پهلوی را ،دولتی کردهاند.
وی با یادآوری صف طوالنی کنکور و سرخوردگی جوانان و نا امیدی خانوادهها،
به جلسه خویش با امام راحل اشاره کرد و گفت :وقتی شرایط را توضیح دادم،
خیلی زود پذیرفتند و تأکید کردند که برای شکس��تن طلسم دولتی کردن،
کمک مادی و حمایت معنوی میکنند و همان یک میلیون تومان و دو ،سه
بار حمایت بیانی در سخنرانیها ،چنان با برکت بود که هنوز آثار آن را میبینیم
و حس میکنیم.
هاشمی رفسنجانی با تأکید بر مشکالت جامعه ،خانوادهها و جوانان برای ادامه
تحصیل به خارج از کش��ور ،خاطر نشان کرد :عالوه بر ارز کالنی که از کشور
خارج میشد ،خانوادهها نسبت به کیفیت تحصیل و آینده فرهنگی و اخالقی
فرزندان خویش نیز نگران بودند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :دانش��گاه آزاد اسالمی کار را با
اس��تفاده از فضاهای خالی مساجد ،حسینیهها ،مدارس و تدریس مدیران با
س��وادی که ظرفیت علمی داشتند ،شروع کرد و امروز میبینید که عالوه بر
گستردگی در کشور ،وارد مقاطع عالی و تحقیق و پژوهش شده است.
هاشمی رفسنجانی گستردگی دانشگاه آزاد اسالمی در سراسر کشور و گسترش
مقاط��ع عالی را در جهت کمک به مردم و کم ک��ردن رفت و آمدها و دوری
فرزندان ،مخصوصاً دختران خانوادهها دانس��ت و گفت :در دوره اخیر ،بیش از
 200نماینده مجلس از این اقدام دانشگاه آزاد اسالمی تقدیر و تشکر کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برنامههای هیأت مؤسس و
هیأت امنا برای ایجاد واحد در کشورهای متعدد ،گفت :در سفر زمان ریاست
جمهوریام به آفریقا ،تقریباً در تمام کشورهای میزبان درخواست داشتند که به
آنان در جهت مبارزه با بیسوادی کمک کنیم.
هاشمی رفس��نجانی در بخش دیگر از سخنان خویش که پاسخ به سؤاالت
دانشجویان بود ،کرسی آزاد اندیشی را مطالبه رهبری از دانشگاهیان دانست
جدی گرفته نش��ده و به کارهای سطحی در حد
و گفت :متأس��فانه ،این کار ّ
برگزاری چند همایش بسنده شده است.هاشمی رفسنجانی درباره آزادی بیان
که از سؤاالت دانشجویان بود ،گفت :آزادی بیان ،نتیجه آزادی اندیشه است که
کسی نمیتواند مانع اجرای این دستور رهبری در دانشگاهها شود.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام برخورد با علی مطهری در شیراز را
حادثهای ننگین و کام ً
ال برخالف مصالح دانست و گفت :متأسفانه کسانی دست
به چنین اقدامی زدهاند که ادعاهای دینی و انقالبی دارند.
وی با اشاره به شخصیت حقیقی و حقوقی آقای مطهری ،گفت :ایشان به عنوان
یک شهروند و نماینده مجلس حق اظهارنظر دارد و اص ً
ال زیبنده نظام اسالمی
نیست که با فرزند شهید مطهری چنین برخوردی شود.
هاشمی رفس��نجانی در پاسخ به س��ؤال دیگری در خصوص بازنگری قانون
اساسی ،با اشاره به روند تدوین قانون اساسی اول و اجرای آن در کشور ،گفت:
پس از  10سال ،امام(ره) تشخیص دادند که باید قانون اساسی بازنگری شود و
این در قانون اساسی پیشبینی شده که از اختیارات رهبری است.
وی با تأکید بر اصول مترقی قانون اساس��ی ،گفت :اگر این اصول درس��ت و
براساس قانون عمل شوند ،بسیاری از مسائل مردم و جوانان حل میشود.
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤالی درباره نظارت بر دستگاههای تحت نظر
رهبری ،گفت :اصل این موضوع به عنوان قانون در آییننامه مجلس خبرگان
موجود اس��ت.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی که
«چرا دانشجویان میترس��ند؟» گفت :ترس اگر مثبت باشد ،سازنده است.
آنگونه که انس��ان پس از آفرینش در خوف و رجا به س��وی کمال میرود.
ان إ ِ اَّل َما َس َعی» را یک اصل قرآنی دانست و گفت :اصالح
نس ِ
وی « ْلی َ
س ل إِْلِ َ
جامعه یک کار بسیار مهم و تدریجی است و نباید نا امید شد.وی در خصوص
همزبانی دلواپسان با سناتورهای آمریکایی پاسخ داد :مطمئناً این همزبانی
قراردادی نیس��ت ،ولی نگاه مشترک آنها در دوری از مذاکره و دامن زدن به
جنگهای لفظی ،آنان را در یک مسیر قرار داده است.
س آمریکا را بس��یار قوی و پر نفوذ
وی نف��وذ البی صهیونیس��تها در مجل 
شر
از
خاورمیانه
در
صهیونیست
خواند و گفت :غرب میخواس��ت با تمرکز
ّ
آنها دور شود ،اما میبینید که چگونه این شر دامن آنها را حتی در کنگرهها
گرفته است.

علی الریجانی در واکنش به وقایع دوشنبه سیاه شیراز:

این گونه اقدامات توجیه دینی و انقالبی ندارد
n

خودروی وکیل علی مطهری در شیراز تخریب شد

 tنامه  110نماینده در حمایت از علی مطهری به قوه قضائیه
همچنی��ن  110نماین��ده مجلس در نامه ای به رئی��س قوه قضائیه ضمن
حمای��ت از علی مطهری نماینده مردم ته��ران ،خواهان برخورد با اقدامات
خودس��رانه شده اند .ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای
اس�لامی با اعالم این خبر ،بر افزایش امضاهای این نامه خبر داد و گفت":
ما در این نامه از رییس قوه قضائیه خواس��ته ایم با کس��انی که در جامعه
بی نظم��ی ایجاد می کنند و یا افرادی که دس��ت به اقدامات خودس��رانه
می زنند ،برخورد کند" .
این نماینده مجلس شورای اسالمی اظهار امیدواری کرد" :قوه قضائیه در این
راستا با عامالن اقدامات خودسرانه برخورد جدی کند" .
t

آفتاب یزد -گروه سیاسی :پس لرزه های وقایع شیراز تمامی ندارد! پس
از علی مطهری این بار خودروی وکیل او در شیراز با آجر تخریب شد.
مصطفی ترکهمدانی ،وکیل علی مطهری از نوش��ته ش��دن "اخطار اول"
با اس��پری ،بر روی خ��ودروی خود خبر داد .وی با بیان اینکه با مش��اهده
شیشه های خرد شده ماشین ،بالفاصله موضوع را به مقامات امنیتی استان
ش��یراز اطالع دادم ،گفت" :پلیس با صورت جلس��ه اظهارات بنده در حال
پیگیری مس��اله اس��ت ".وی با بیان اینکه بنا به دستور اس��تاندار شیراز از
اینجانب خواسته شد که محل سکونت خود را ترک کنم ،گفت" :برای همین
هماکنون به استانداری منتقل شدهام و در اینجا ساکن هستم".
همچنین وکیلمدافع علی مطهری از اعالم ش��کایت برای پیگیری قضایی
عامالن حمله به موکلش در شیراز ،خبر داد.
t

این اقدامات زشت و ناپسند باید ریشه کن شود

اما در میان واکنش ها ی بس��یار به وقایع ش��یراز ،یکی از مهم ترین آنان،
سخنان علی الریجانی بود .رئیس مجلس نیز به این اتفاقات واکنش نشان
داد و حمله عدهای به علی مطهری را اقدامی ناپس��ند و زش��تی عنوان کرد
و گف��ت ":همینجا الزم میدانم از رئیسجمهور و ریاس��ت قوه قضائیه که
دستورات اکید برای بررسی موضوع دادند تشکر کنم و امیدوارم با پیگیری
جدی اینگونه اقدامات ناصحیح در کشور ریشهکن شود".
وی افزود":عرض بنده با کس��انی است که گاه تصور میکنند به خاطر نظام
این اقدامات توجیه ش��رعی یا انقالبی دارد اما سوال این است که مقصود از
نظام چیست؟"
وی اظهرا داشت" :نظام علی العموم به معنای هویت جمعی است که بر پایه
قانون اساسی شکل یافته و یکی از ارکان قانون اساسی آزادی بیان است به
خصوص در مورد نمایندگان مجلس که نص قانون اساس��ی این اس��ت که
در تمام مس��ائل داخلی و خارجی میتوانند اظهارنظر کنند .لذا اقداماتی از
این سنخ که برخورد فیزیکی و غیرقانونی به خاطر اظهارنظر فردی آن هم
نماینده مجلس صورت پذیرد اقدامی مخالف نظام میباشد".
الریجانی در ادامه به نظر صریح مقام معظم رهبری در قبال اینگونه اقدامات
اش��اره کرد که فرمودند خالف است و کسانی که به نظر ایشان تعهد دارند
بدانند و مس��ئولین را موظف فرمودند که با اینگونه اقدامات که جلسات را
بهم میزنند برخورد شود.
نماین��ده مردم قم در مجلس همچنین اظهار کرد :بحث در درس��تی همه
عقایدی که مطرح میشود نیست بلکه بحث در این است که فایده اظهارنظر
آزادانه بیش��تر از آن اس��ت که به خاطر اطمین��ان از صحت عقاید نظامی
سختگیرانه طراحی کنیم که افراد نتوانند نظرات خود را بیان کنند .لذا شیوه
درس��ت در نظامی که آزادی بیان رکن آن است این است که پاسخ نظرات
که تصور میشود دقیق نیست ارائه گردد .یعنی نوعی گفتوگوهای انتقادی
در کشور رایج شود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه طبعاً بیش از  99درصد آرای مختلف با این
روش مورد ارزیابی قرار میگیرد که مبنای آن جدال احس��ن است ،تصریح
کرد :ممکن اس��ت مواردی توهین یا افترا یا شکستن مرزهای امنیت ملی
باشد که در این موارد دادگاههای صالحه طبق قانون باید رسیدگی کنند نه
اقدامات غیرقانونی از این سنخ .چرا که قانون برای رفع همینگونه مرافعات
وضع میگردد نه اینکه هر کس سرخود حتی برای دفاع از حق خود اقدام
کند.
الریجان��ی در ادام��ه گفت :حتی اگر تعدی در حد قتل باش��د صاحبان دم
نمیتوانند خود بدون مجوز دادگاه عمل کنند .مخصوصاً کسانی که به نوعی
محل رجوع عدهای هس��تند و یا قدرتی دارند باید مراقب باشند که نه تنها
از گفتار و کردار آنها تلقی مباح بودن اینگونه اعمال استش��مام نش��ود که

حسن روحانی:
 nمسئولینی که تقصیر داشته اند ،تحت تعقیب قانون
قرار گیرند
علیالریجانی:
 nکسانی گاه تصور میکنند به خاطر نظام این اقدامات
توجیه شرعی یا انقالبی دارد
nکسانی که به نوعی محل رجوع عدهای هستند و یا قدرتی
دارند باید مراقب باشند که نه تنها از گفتار و کردار آنها تلقی
مباح بودن اینگونه اعمال استشمام نشود که باید تالش
نمایند که فرهنگ قانونگرایی را که امام (ره) در نظام
جمهوری اسالمی آن را مبنای شرعی دادند رایج نمایند
استاندار فارس:
 nعوامل اصلی حمله به خودروی دکتر علی مطهری در
شیراز ،شناسایی و به مقامات قضایی استان معرفی شدند
باید تالش نمایند که فرهنگ قانونگرایی را که امام (ره) در نظام جمهوری
اسالمی آن را مبنای شرعی دادند رایج نمایند.
وی افزود :علی ایحال وزارت کش��ور و وزارت اطالعات با این مسأله برخورد
جدی کنند و هم افرادی که به این امور میپردازند توجه کنند اقدامات آنان
نه توجیه دینی دارد و نه توجیه انقالبی و نه توجیه قانونی.

حسین فریدون به خانه علی مطهری رفت

اما پس از دستور مستقیم دکتر حسن روحانی برای برخورد با عامالن حمله
به نماینده مردم تهران ،حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور
به دیدار علی مطهری ش��تافت .در این دیدار مراتب تاس��ف و انزجار رئیس
جمهوری از این حادثه به اطالع مطهری رس��ید و از دس��تور اکید و صریح
رئیس جمهوری به وزرای کشور و اطالعات برای پیگیری سریع این موضوع
و ارائه گزارش به وی و هیات وزیران خبر داد.
دس��تیار ویژه رئیس جمهوری همچنین این حادثه را به ضرر عامالن آن و
فرصتی برای ریشه کن کردن این گونه حرکات جاهالنه ارزیابی کرد.
در این دیدار علی مطهری ضمن تش��کر از دستور صریح رئیس جمهوری،
خواس��تار بررسی علل و ریشه های این حادثه و معرفی و مجازات طراحان
و مجریان آن شد.
رییس جمهوری در نامه ای که روز گذشته متن اصلی آن در اختیار رسانه ها
قرار گرفت ،خطاب به وزرای کشور و اطالعات ،از این دو وزارتخانه خواست
به صورت فوری "عوامل ش��رور ،ناقض قانون و دشمن شاد کن و همچنین
نیروهای حامی و آمر پش��ت پرده شناس��ایی و جهت اجرای عدالت به قوه
قضائیه سپرده شوند .ضمنا مسئولین امنیتی استان که در این ماجرا قصور یا
تقصیر داشته اند ،تحت تعقیب قانون قرار گیرند".
رئیس جمهور همچنین عوامل حمله به مطهری را "اوباش" توصیف کرد و
این اقدام را نشانه ای از " برنامه ریزی جدید افراطیون منحرف و منفور علیه
امنیت ،آزادی ،اخالق محمدی و فرهنگ اس�لامی" دانس��ت که "برای ملت
بزرگ ایران و دولت خدمتگزار قابل تحمل نمی باشد".رونوشت این نامه نیز
برای امیر دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز ارسال شده است.
 tبا برخوردهای سخیف مخالفیم
همچنین استاندار فارس نیز از شناسایی عوامل حمله به علی مطهری خبر
داد .وی گفت :تمامی عوامل اصلی حمله به خودروی دکتر علی مطهری در
شیراز ،شناسایی و به مقامات قضایی استان معرفی شدند.
محمد احمدی افزود :شناسایی سایر عوامل و زمینه سازان انجام این حرکت
ناپسند و هنجارشکنانه در دست بررسی و اقدام الزم قرار دارد.
همچنین فرمانده س��پاه استان فارس نیز به وقایع اخیر این استان واکنش
نشان داد .سردار غالمحسین غیب پرور با اشاره به قضایای اخیر در رابطه با
علی مطهری گفت :ما با این گونه برخوردهای س��خیف مثل سنگ پراکنی
مخالفیم و ش��دیدا محکوم می کنیم و مردم بصیر و والیت مدار سناریوی
پشت پرده این گونه اتفاقات را به خوبی می دانند.

حمید انصاری:

شبهات در مورد همکاری استانداری فارس و حمله کنندگان به مطهری تقویت شده
nدر مقاب�ل این حادثه هیچ توجیهی ندارم ،جز اینکه بگویم باید
عزم جدی برای برخورد با این مسئله به وجود بیاید

nاگر قرار باشد فرزند کسی مانند شهید مطهری نتواند حرف بزند،
پس تکلیف بقیه روشن است
حمید انصاری قائم مقام موسس��ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در
واکنش به حادثه ش��یراز گفت :آنچه که از نامه دکتر مطهری بر می آید،
شبهات در مورد همکاری استانداری با حمله کنندگان را تقویت می کند.
انصاری اظهار داشت :وقتی خبر حمله به آقای مطهری را خواندم ،حقیقتا
متاثر و متاس��ف ش��دم ،حتی شرمنده فرزندانم ش��دم که امروز در حوزه
کار علمی و غیره فعال هستند که اصال توجیه این قضیه پس از گذشت
س��ه دهه از انقالب چیس��ت .وی افزود :ما با آن آرمان ها و ش��عارهای
زیبایمان،اکنونبهجاییرسیدهایمکهفردیمثلدکترعلیمطهرینماینده
اصولگرای مجلس و منتخب مردم تهران ،فردی که در تقیدش به اس�لام
شکی نیست ،اجازه سخنرانی پیدا نمی کند و چند نفر به طور برنامه ریزی
ش��ده سخنرانی او را برهم می زنند .انصاری با طرح این سئوال که «این
جریان های خودسر به کجا وابسته اند و چه مصونیتی دارند؟» گفت :واقعا
چطور می توانیم این حادثه را توجیه کنیم ،چطور می توان پذیرفت که در
کشور ما که قانون گرایی و قانون مداری شعار آن بوده و امام خمینی و رهبر

معظم انقالب در مقابله با این حرکات خودسرانه چندین نوبت موضع صریح
داش��ته اند ،چنین اتفاقاتی بیفتد.وی ادامه داد :چطور می شود که در روز
روشن بیایند و به این شکل وقیحانه خودروی حامل دکتر مطهری را مورد
حمل��ه قرار دهند و ب��ه او فحش های رکیک دهند .حقیقتا از ش��نیدن
فحش ها به ایش��ان ،اشک انسان سرازیر می شود ،واقعا اینها چه کسانی
هستند و با چه مبنای شرعی عمل می کنند؟
قائم مقام موسس��ه نشر آثار امام (ره) خاطرنشان کرد :به عنوان کسی که
پی��ش از انقالب و پس از آن حضور داش��ته ام ،در مقابل این حادثه هیچ
توجیهی ندارم ،جز اینکه بگویم باید عزم جدی برای برخورد با این مسئله
ب��ه وجود بیاید.انصاری در ادامه ضمن درخواس��ت از تمامی گرایش های
سیاسی برای محکومیت حادثه ش��یراز گفت :اگر قرار باشد فرزند کسی
مانند ش��هید مطهری نتواند حرف بزند ،پس تکلیف بقیه روشن است.به
گزارش انتخاب ،انصاری در ادامه ضمن هش��دار نس��بت به قدرت گیری
جریان های خودسر در کشور گفت :این جریانات ،جریان های خطرناکی
هستند و حتما رهبر معظم انقالب از آن ناراضی هستند .بنابراین مقامات
ذی ربط باید با آن برخورد کنند.وی افزود :خدای نکرده این ماجرا می تواند
آغازی برای جریانی گسترده باشد که تنش ها را در جامعه افزایش می دهد
و به جایی ببرد که جز تخریب ارزش های انقالب و تایید ش��عارهای ضد
انقالب نتیجه ای نخواهد داشت.

