
  
  

 از بازرگان تا مطهري
  

  24/10/93منبع: سایت جرس، روز چهارشنبه، مورخ: 
  

ندگان نمای مجلس شوراي اسالمی، و آنچه بر علی مطهري رفت، یادآور رفتار برخی از حادثۀ تلخِ دو روز پیش
 .بود با مهدي بازرگان و یاران و همراهانش در مجلس اول در سال شصت شمسی

با « و » اهالی امروز بود » تا چند روز دیگر بیستمین سالگرد وفات مهدي بازرگان فرا می رسد، مردي که از
؛ مردي از ساللۀ پاکان و نیکانِ این »چه خوب می فهمید لحن آب و زمین را« و » تمام افقهاي باز نسبت داشت

  ....یدطلب اخت و رنج خود و راحت یاران راآرمانها و پرنسیب هاي خویش هزینۀ بسیاري پرد دیار که براي حفظ
ان رفتار برخی از نمایندگ حادثۀ تلخِ دو روز پیش مجلس شوراي اسالمی، و آنچه بر علی مطهري رفت، یادآور

  .در سال شصت شمسی بود با مهدي بازرگان و یاران و همراهانش در مجلس اول
از دین با او همداستان و  اضع فرهنگی و نحوة قرائتبارها در خلوت علی مطهري را ستوده ام؛ هر چند در مو

انصافا ستودنی است. اسباب تاسف است که یک نمایندة  همدل نیستم، اما حریت و صداقت و شجاعت ایشان
 تواند از حقوق محصور شدگانِ عزیز، میرحسین موسوي، زهرا رهنورد و مهدي مردم، در صحن مجلس، نمی

  .قیقه اي اش تحمل نمی شودد 10کروبی، دفاع کند و نطق 
 شهروندان باشند، به جاي طنز روزگار است که برخی از نمایندگان مجلس که قرار است پاسدار حقوق اولیۀ

سه تن از شهروندانِ منتقد نظام است، به او حمله می کنند  تحسین و تشویقِ نماینده اي که در مقام دفاع از حقوق
زنیم.  می گویند اگر مطهري مجددا چنین سخنانی را طرح کند، او را کتکمصاحبۀ خود می  و پس از آن نیز در

ه جاي آن است ک« آزار در خانه ملت اند:  اکثر نمایندگان هم سکوت اختیار کرده و نظاره گر این اتفافات دل
  ...» خون موج زند در دل لعل

ان ایرانی، سه تن از شهروند نقض شدةبه عنوان یک شهروند،از علی مطهري به سبب پیگیري مستمرِ حقوق اولیۀ 
  .....گرمی می فشارم صمیمانه سپاسگزارم و دست او را از راه دور به

دارد؟ برخی از دختران و زنان  چه خبر ؟ کسی خبري» اسید پاشی«دیروز با خود می اندیشیدم که از پرونده 
چندین خانواده پریشان و ویران شد؛ قرار دادند، آشیانۀ گرم  هموطنِ عزیز ما، نشاط و سالمتی خود را از دست

  دستگیر و محاکمه شوند و به مجازات عمل شوم و شنیع خود برسند. چه شد؟؟؟ بود اسیدپاشان
 


