ـﺪﮔﺎﻫﯽ
ـﺲ دﯾـ
ـﺨﻦ از اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠـ
ﺳـ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،ﺳﺨﻦ از اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ
را دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ درﺑﺎره اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
را ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﻟﻘﺐ »ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت«
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﺧﯿﺮاً در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻮض ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮده و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،ارﮐﺎن
ﻧﻈﺎم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗﺎً ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر و اﻗﻮام اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ،ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺮدﻣـﯽﺗﺮ اﺳـﺖ و در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ،ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ از اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
دﺳﺖ دوﻟﺖ را دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی اﺟﺮای ﯾﮏ
اﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻫﻢ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺮد.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ

ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﺪ راه دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه
»ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت« و دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ آﻗﺎی
روﺣﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روزﻫﺎی اول ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪ ﺣﺮف اول
و اﺻﻠﯿﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و وزرا ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ اﻓﺰود :اﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و وزرا ﭼﻨﯿﻦ
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را اداره ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺪه و
ﻗﻮی در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف دوﻟﺖ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر و
دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻣﯽﺑﺴﺖ.
وی اﻓـﺰود :آن زﻣـﺎن دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﺂﺑـﺎﻧﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﻈـﺮات
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ از ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽﻧﺨﻞاﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ
رودان ﻧﯿﻮز  ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
“واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دوﻟﺖ” ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻮا در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارای وﺟﻬﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ دارد.
ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻓﺰود :ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ دارای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪای ﺟﺰ

اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ،آن ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎس ،ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺠﻠﺲ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻮک ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎد ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮات و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﯿﻠﯽ از اوﻗﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۱۰۰درﺻﺪی ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻮاﯾﺢ دوﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر رای
ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب و ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﺎص.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﻮد را روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﯿﺎ دوﺑﺎره ﺧﻮد در ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﮑﺎندار
آن اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﯾﻦ
ﺧﯿﺎل ﺧﺎم را از ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺎﺷﻤﯽﻧﺨﻞاﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮات
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ان ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﺠﻠﺲ
را در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺮای ﺣﻖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ
و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﯾﮏ
ﺟﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎی آزادی در ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

