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 غیر استاندارد یعنی چه؟ در آنجا فجایعی رخ داده است: خاتمی

 

ملت مورد اهانت قرار .های روحی و مادی وارد آمده است های فراوانی آسیب هایی ریخته شد، به خانواده خون

شدگان صورت گرفته است كه اینها  رفتارهای بد و غیر قانونی و غیر شرعی با مردم و با بازداشت.گرفته است

 .یابی و حقیقت هم برای مردم روشن شود و هم با ریشه قضایا برخورد جدی شود همه باید ریشه

 

گان فراكسیون اقلیت به دیدار سید محمدخاتمی رفته بودند تا رئیس جمهور سابق كشورمان از انحراف نمایند

خاتمی در خصوص فجایع اخیر . بزرگ در مسیر انقالب و راهكارهای مقابله با این انحراف با آنها سخن بگوید

 .دبا صراحت بیشتری سخن گفت و بر لزوم برخورد با مسببان این فجایع تاكید كر

 

در فضای ناگوارموجود، باید از تالش »:در این دیدار سیدمحمد خاتمی ضمن خوش آمد گویی به نمایندگان گفت

 «.های دلسوزانه و خیرخواهانه اقلیت مجلس به طور خاص تشکر کرد مجلس به طور عام و فعالیت

 

دام هایش به نتیجه نمی رسد؟و اما مساله این است که چرا مجلس که باید در راس امور باشد اق»:وی تصریح کرد

چرا دست هیات منتخب مجلس برای رسیدگی به فجایع اخیر بسته می شود؟ و چرا حتی هیات منتخب ریاست 

 «محترم قوه قضاییه که دو سه هفته پیش خبر تشکیل آن داده شد اجازه نیافت کاری کند؟
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بنیاد باران با اشاره به دستور اخیر مقام  به گزارش روابط عمومی دفتر حجت االسالم سید محمد خاتمی، رئیس

ای پیش  به هر حال با دستور ایشان برای برخورد با مسائل و فجایع، موقعیت تازه»:معظم رهبری اظهار داشت

 «.آمده است و باید واقعا ابعاد فاجعه را بررسی کرد و با عوامل آن برخورد جدی شود

 

های  هایی ریخته شد، به خانواده خون»:ز انتخابات اشاره کرد و گفترئیس بنیاد باران سپس به حوادث تلخ بعد ا

رفتارهای بد و غیر قانونی .ملت مورد اهانت قرار گرفته است.های روحی و مادی وارد آمده است فراوانی آسیب

 یابی و حقیقت هم برای شدگان صورت گرفته است که اینها همه باید ریشه و غیر شرعی با مردم و با بازداشت

 «.مردم روشن شود و هم با ریشه قضایا برخورد جدی شود

 

کافی نیست که گفته شود یک بازداشتگاه غیر استاندارد تعطیل »:رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد

هایی  جنایت!شد؛غیر استاندارد یعنی چه؟یعنی مثال هواکش آن درست نبود یا دستشویی ها تمیز نبوده است؟خیر

هایی باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز صورت گرفته است که  رخ داده است؛جان

های در دست بیگانگان صورت می گیرد همه بر آشفته می شوند و فریاد می زنند و امروز باید با  وقتی در زندان

 «.این مسائل برخورد شود

 

یه به همین صورت است البته که باید آزاد شوند ولی شدگان هم قض در مورد زندانیان و بازداشت»:وی ادامه داد

 «.کافی نیست

 

رفتارهای خالف شرع و عرف و قانون که به »:رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تاکید کرد

همه  شود، اینها هنگام بازداشت با آنها و بستگان آنان شده است و رفتارهای نادرستی که به نام بازجویی شده و می

 «.برای انقالب و جامعه زیان بار و بر خالف قانون و انصاف است

 

هایی  باید با عامالن این رفتارها و اقدامات برخورد قانونی شود و حق و حرمت»:رئیس دولت اصالحات ادامه داد

 «.که مورد تعدی قرار گرفته است جبران شود

 

شده مطرح  های سیاسی بازداشت ها و افراد علیه چهره وی با اشاره به برخی ادعاهایی که از سوی برخی رسانه

هایی که  اگر جرمی هست اوال باید مدارک دقیق و روشن باشد نه ادعاهایی که می شود یا شایعه»:شود، گفت می

 گیرد و در مرحله بعد هم دادگاه صالحه و علنی و با حضور هیات منصفه و گیری صورت می درباره اعتراف

 «.به این اتهامات رسیدگی کندوکیل متهم باید  
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 «.اگر یک قطره خون هم اگر ریخته شود فاجعه است؛چه رسد به آنچه رخ داده است»:خاتمی تصریح کرد

 

ای که با هر کس شود برخورد شود، ولی  باید با هر رفتار وحشیانه» :رئیس جمهور سابق کشورمان یادآور شد

 «.ای است که به اعتماد عمومی وارد شده است و باید آن را ترمیم کرد اینها لطمه مهمتر از

 

ای هم که پرداخت شود زیاد نیست، اما با این حال اگر  برای ترمیم اعتماد عمومی هر هزینه»:خاتمی تاکید کرد

همت و دروغ و دهد با امواج ت کسی از سر خیرخواهی پیشنهادی برای رفع ظلم و ترمیم اعتماد عمومی می

 «.دهند شود و اتهام زنندگان و غوغاگران با امنیت خاطر به کار خود ادامه می های ناروا روبرو می نسبت

 

در این مدت ببینید تا »:ها، اظهار داشت های صورت گرفته به برخی شخصیت وی با ابراز تاسف شدید از حمله

که باید با افراد و  هانت قرار گرفتند، در حالیهای موجه و نخبگان و مردم مورد ا چه حد علما و شخصیت

 «.های طراح و مجری جنایات برخورد جدی شود جریان

 

در نظام و طبق قانون اساسی و همچنین در »:رئیس جمهور سابق کشورمان در بخش دیگری از سخنانش گفت

هر امور،استیضاح وزیران تحقیق و تفحص در .؛مجلس باالترین جایگاهها را دارد(ره)بیانات حضرت امام خمینی

 «.گیری درباره صالحیت و کفایت رییس جمهور از اختیارات مجلس است و حتی تصمیم

 

ای مثل حمله وحشیانه به خوابگاه دانشجویان یا  بینیم که از بررسی مساله با همه این اوصاف می»:وی افزود

 «.امشود،این یعنی انحراف در نظ وضعیت زندانیان توسط مجلس جلوگیری می

 

چرا اعتراضات و انتقادات مراجع و علماء و نخبگان و افراد جبهه رفته و »:سید محمد خاتمی تصریح کرد

اند به روند انتخابات و وقایع ناگوار پس از  میلیونها از مردم شریف که رشد و شعور خود را به خوبی نشان داده

 «گیرد؟ آن مورد توجه قرار نمی

 

توان تحقیق و تفحص  امروز می»:، اظهار داشت«ر این زمینه مسئولیت سنگینی داردمجلس د»وی با بیان اینکه 

دار شود، نتیجه کار  از روند انتخابات را در دستور کار قرار داد و اگر واقعا هیات بیطرفی این کار را عهده

 «.تواند جهت امور و اتفاقات را خیلی روشن کند می

 

های آن که  ما دلمان برای انقالب و نظام و اصول و ارزش»:کردرئیس جمهور سابق کشورمان خاطر نشان 

متاسفانه مورد تعرض قرار گرفته است و اندیشه های امام و اصول و معیارهایی که قانون اساسی بیانگر آنهاست 
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 «.بینند شود هم نظام و هم مردم زیان می سوزد و معتقدم با آنچه شد و می می

 

مجلس به ارائه توضیحاتی در خصوص حوادث بعد از (ره)فراکسیون خط امامدر این دیدار نمایندگان عضو 

ها و عدم توجه به خواست مردم اعتماد عمومی  تحملی انتخابات از جمله اینکه به جهت برخی بی تدبیری و بی

 .میان ملت و حاکمیت آسیب دیده است پرداختند

 

ها و به  گیری از ظرفیت نمایندگان بر آن است تا با بهرهآنها تاکید کردند که و تالش این فراکسیون و بسیاری از 

ها و رفتارهای خالف شرع و قانون و حقوق مردم  ها و برنامه قانونی های ذیربط با بی رغم عدم همکاری دستگاه

 .مقابله و اعتماد آسیب دیده بازسازی و حقوق مردم اداء شود

 

شورای اسالمی نیز در این نشست به تشریح اقدام های مجلس (ره)محمدرضا تابش دبیر کل فراکسیون خط امام

 .مجلس و نیز فراکسیون در مورد وقایع پیش آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخت

 

های  شدگان، طرح سئوال از وزیران ذیربط و نشست تشکیل کمیته وِیژه بررسی وضعیت بازداشت»:وی گفت

ین دادستان کل کشور و درخواست از رییس قوه قضاییه برای متعدد با رییس مجلس شورای اسالمی و همچن

ها و تحقیق از وضعیت زندانیان، پیگیری آزادی آنها از جمله اقدامات این فراکسیون بوده  گاه بازدید از بازداشت

 «.است

 


