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سـیـاسـی

ابوترابی نماینده اصولگرای مجلس پاسخ میدهد

چرا قانون «جرم سیاسی» اجرا نمیشود
گــروه سیاســی  50-نماینده مجلــس امیدوارند بتواننــد معیارهای جدیدی
برای رســیدگی به «جرم سیاسی» در ایران وضع کنند .موضوعی که نزدیک
به ســه ســال پیش تبدیل به قانــون و حتی برای اجرا ابالغ شــده امــا تا حاال
خبری از عملی شدن آن نیســت .نمایندگان تهیهکننده و امضاکننده طرح
جدیــد مجلس معتقدنــد با انجــام  7مورد اصــاح در این قانــون میتوان
به اجــرای آن امید داشــت؛ مواردی چون داشــتن وکیل اختیاری ،داشــتن
امکان درخواست دادرســی اتهام در چارچوب جرم سیاسی برای متهمان،
عینی کردن شرایط جرم سیاسی و رســیدگی به جرایم سیاسی توسط هیأتی
متشکل از  5قاضی از جمله مهمترین این تغییرات خواهند بود .ابوالفضل
ابوترابــی ،یکــی از نمایندگان امضاکننــده این طرح و از اعضای کمیســیون
حقوقــی مجلس در گفتوگو با «ایران» درباره ضرورت اصالح قانون جرم
سیاســی میگوید که در ســه ســال گذشــته باید تعداد زیادی دادرسی در این
چارچوب انجام میشد اما عمالً این اتفاق صورت نگرفت .او که صفر بودن
آمار پروندههای جرم سیاســی را در این مدت «غیرعــادی» میداند ،معتقد
است شــاید اصالحات پیش رو بتواند باعث شــود تا دادرسی در چارچوب
جــرم سیاســی کلیــد بخورد.مشــروح گفتوگو با ایــن نماینــده اصولگرای
مجلس را در ادامه میخوانید.
ëëدر طرح تهیه شــده برای اصالح قانون
جرمسیاسیچهاتفاقیقراراستبیفتد؟
به عبــارت دقیقتــر چه اتفاقــی در قانون
فعلی بایــد میافتــاده که نیفتــاده و االن
عــدهای از نمایندگان خواهان اصالح آن
هستند؟
قانــون فعلــی در ظاهــر مشــکل خاصــی
ندارد ،یعنی مشــکالت آن زیاد نیست اما
یک مسأله بســیار جدی در آن وجود دارد

و اینکه عمالً اجرا نمیشود .یعنی قضات
مــا در دادگاههایــی کــه تشــکیل میشــود
در ایــن مــدت دربــاره تشــخیص جــرم
سیاســی آن دقــت نظــر الزم را نداشــتند
که بیایند جرایمی را بر اســاس این قانون
سیاســی تشــخیص دهند و ارجاع بدهند
به هیــأت منصفهای کــه قانــون میگوید
باید تشــکیل شــود .به عبارتی ایــن قانون
هنــوز اجرا نمیشــود که ما ایــرادات آن را

متوجه شویم و ما با این اصالحیه میخواهیم
کاری کنیم که پیش از هر چیزی مســأله جرم
سیاسی در دادگاهها اجرا شود.
 ëëدرهمیــن مورد این طرح قراراســت دقیقاً
چه کاری انجام دهد؟ چون به نظر میرســید
درهمین مدت ســه ســال گذشــته مواردی که
میتوانستند حائز شرایط جرم سیاسی باشند
مشمولاینقانوننشدهاند.برایاینمسائل
چهمیخواهیدبکنید؟
مســأله دقیقــاً همیــن اســت .مــا در این ســه
ســال که از ابالغ قانون جرم سیاسی میگذرد
مــوارد بســیاری داشــتیم کــه در چارچــوب
جرم سیاســی قــرار میگرفتنــد و بایــد در این
چارچوب دادرسی میشدند ،اما بررسی آنها
ذیــل مواردی مانند موارد امنیتی انجام شــد.
یعنی در واقع قانون تأثیری در اجرا نداشــت.
حداقل به نظر من این اســت که قضات ما تا
امروز متوجه این قانون جرم سیاسی نش دهاند
که برای اجرای آن اقدام کنند .خصوصاً اینکه
افراد میتوانند تقاضا بدهند که اتهامات آنها
در چارچــوب قانــون جرم سیاســی رســیدگی
شــود ،از این دست تقاضاها هم در این مدت
داشــتهایم کــه متهمــی خواســته دادرســی او
بر اســاس جرم سیاســی انجــام شــود اما این
تقاضاها همگی رد شدهاند.
ëëفکــر میکنیــد دلیــل رد ایــن تقاضاهــا
چیســت؟ یعنی یک اراده کلــی مانع اجرای

وکیــل ،حقوق اجتماعی افــراد و متهمان
هم حفظ شود.
 ëëبرای تأمین همین حقوقی که فرمودید
در این طرح چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به
عبارتیتضامینیبرایاجرایقانونجرم
سیاسیگذاشتهاید؟
در ایــن طرح  7مورد اصالحیه وجود دارد
اما مــن باید اول تأکید کنــم که تصویب و
نهایــی شــدن همیــن طرح هــم تضمین
اجرای قانون جرم سیاســی نیست .چون
درنهایت همه چیز بستگی بهنظر قاضی
دارد و اوســت کــه باید تشــخیص دهد که
دادرســی یــک متهــم در چــه چارچوبــی

صورت بگیرد .ما با این اصالحیهها کاری
کــه میتوانیم بکنیم این اســت که از یک
طرف حقوق شــهروندی متهم را بیشــتر
تضمین کنیم و از طرف دیگر باعث توجه
جدیتــر قضــات محتــرم بــه ایــن قانون
شویم که صالحیتهایی که مشمول جرم
سیاســی است را مشمول جرایم امنیتی و
نظایر آن نکنند .چون مسأله فقط جرایم
امنیتی نیست .ما در اتهاماتی نظیر افترا،
تشــویش اذهان عمومی ،توهیــن و امثال
اینهــا مــوارد خیلــی زیــادی داشــتیم کــه
میتوانســت در چارچــوب جرم سیاســی
رسیدگی شود و نشد.

اردشیر زاهدی؛ داماد دیروز و ناظر بیطرف امروز

گام دوم؛ اتحاد و انسجام بیشتر

گام اول چهــل ســال نخســت انقالب
اســامی بســیار محکــم و اســتوار
یادداشت
برداشــته شــد .براســاس راهــی کــه
ً
تاکنــون طــی شــد ،قطعــا انقــاب
اســامی گام دوم را نیــز بــا آغــاز دهه
پنجــم ،اســتوارتر و محکمتر برخواهد
محمدکاظمانبارلویی داشــت .ایــن همــه درحالــی اســت
عضو دفتر سیاسی کــه انقــاب اســامی ایــران از ابتــدای
حزب مؤتلفه
پیــروزی ،همــواره مــورد کینــه ورزی و
خصومت امریکا بوده است.
دولتهــای مختلف امریــکا در ابعاد سیاســی ،اقتصادی،
نظامــی ،اجتماعــی و فرهنگــی و بــه طــور کلــی هرچه که
دستشــان برمــی آمــد ،علیــه نظــام انجــام دادنــد تــا این
انقالب چهل ســالگی خود را نبینــد .آنان برای این منظور
از کودتــا گرفته تا جنگ ســخت و دو نبرد نرم را به انقالب
تحمیل کردند .اما باوجود همه این دسیســهها ،انقالب ما
از میان آتش و خون و نیرنگهای غرب توانســت سربلند
بیرون بیاید .مؤلفههــای پیروزی انقالب هم اتحاد مردم،
رهبــری هوشــمند و اعتقاد به اســام و آموزههای وحیانی
بود.
ایــن ســه مؤلفــه جــزو الزامــات پیروزیهــای شــگفت آور
انقالب اســامی بوده اســت .قطعاً در گام دوم نیز ما باید
به اتحاد و انســجام خــود ادامه بدهیــم و گفتمان انقالب
را مبتنــی بــر اســام و آموزههــای وحیانــی قــرار دهیــم و
بــا اســتفاده از رهبــری هوشــمند انقــاب را از بحرانهای
مختلف عبور دهیم.
در زمینــه سیاســت خارجــی نیــز مــا توانســتهایم گامهای
بزرگــی را برای اتحاد و همبســتگی با دولتها و ملتهای

اینقانونشدهیامسألهچیزدیگریاست؟
مــن اراده عمومــی برای ایســتادن مقابل این
قانون در دســتگاه قضایــی را نمیتوانم تأیید
کنم .به هر حال قضات مســتقل هســتند و بر
اســاس تشــخیص خودشــان عمــل میکنند
و کســی نمیتواند بــه آنها امر و نهــی کند .اما
قضــات محتــرم مــا تاکنــون توجهــی بــه این
مســأله نداشــتهاند و ایــن را یــک بیتوجهــی
میدانم .البته خب معتقدم دستگاه قضایی
هم میتوانســت در تبلیغ و تبییــن این قانون
و زوایــای آن بــرای قضــات بهتــر عمــل کند و
توجه آنها را بــه اهمیت این قانون جلب کند
کــه این اتفــاق متأســفانه رخ نداده اســت .به
هرحال این قانونی اســت که میتواند تبعات
بســیار مطلــوب و خوبــی در فضــای سیاســی
و اجتماعــی برای ما داشــته باشــد و شایســته
نیست مورد کم توجهی قرار بگیرد .این را هم
کــه میگویــم کم توجهــی به این دلیل اســت
که تشخیص سیاســی بودن یک اتهام به نفع
قاضی است و از بار کار و مسئولیت خود او کم
میکند .بنابراین من فکر نمیکنم پشت این
مســأله یک اراده برای منفعل کردن و تعلیق
اجــرای این قانون باشــد .مســأله بــه نظر من
همان کم توجهی است که انجام میشود.
ëëتا االن آماری از پروندههای سیاســی در این
سهسالداشتهاید؟
در این مدت متأسفانه آمار پروندههایی که در

چارچوب جرم سیاســی بررسی شدهاند صفر
است ،حال آنکه واقعیت این است که خیلی
از مواردی که در این سه سال دیدهایم باید در
این چارچوب بررسی میشدهاند .صفر بودن
آمــار پروندههای جرم سیاســی اصالً طبیعی
نیست و به نظر من غیرعادی است .ما به هر
حال همین االن با یک عده متهم یا مجرم از
فعاالن سیاســی ،صنفی و رســانهای در کشور
مواجه هســتیم که دادرســی همــه آنها خارج
از چارچــوب جرم سیاســی بــوده ،در حالی که
طبیعتــاً باید بخــش زیادی از اینها بر اســاس
قانون جرم سیاســی محاکمه میشدند نه در
چارچوبهای دیگر مثل مسائل امنیتی .اگر به
قانون جرم سیاسی توجه شود ما از زیر خیلی
از فشــارهای غیــر ضــروری از نظــر سیاســی و
حقوق بشری خارج میشویم .هر چند مسائل
داخلی ما به هیچ کسی ربطی ندارد اما به هر
حــال وقتی میتوانیم براحتــی و در چارچوب
قانــون و حق حاکمیت ملــی خودمان برخی
فشــارها را کــم کنیم ،نبایــد در ایــن کار تعلل
کنیم .اجرای قانون جرم سیاسی ضمن اینکه
همچنان اقتــدار امنیتی ما را تضمین میکند
باعث میشــود کــه حقوق شــهروندی افراد و
متهمان با استانداردهای باالتری رعایت شود
و جلوی برخی فضا ســازیهای خارجی علیه
کشــور هم گرفته شــود .ضمن اینکه ما اصرار
داریم که با مواردی مثل تأکید بر حق انتخاب

بــزرگ جهان برداریم .انقالب ما با شــعار «نه شــرقی ،نه
غربی» به پیروزی رسید.
امــروز با گذشــت  40ســال از انقالب ،یک «نــه» ما تحقق
پیدا کرده است ،به این معنی که امپراتوری شوروی از هم
پاشــید و حاال ما نه در برابر شرق ،بلکه تنها در برابر غرب
قرار داریم.
بــه ایــن ترتیب ،امــروز در دهــه پنجم انقــاب نیازمند آن
هســتیم تــا در سیاســت خارجــی خــود ،نــگاه به شــرق به
معنــای واقعــی کلمــه را محقــق کنیــم .به ایــن معنی که
در سیاســت خارجــی خــود ،به ســمت گســترش ارتباط با
هرآنچــه که غرب نیســت حرکت کنیم و روابــط راهبردی
خــود را بــا دولتهای بــزرگ جهان همچون چیــن ،هند،
اندونــزی ،پاکســتان و کشــورهایی که میخواهند مســتقل
باشند ،بویژه روسیه گسترش دهیم.
در ایــن میــان روســیه پــس از شــوروی ،تقاضــای برقراری
روابــط راهبــردی با ایــران را دارد کــه این امــر میتواند در
چهل ســال دوم زمینه گســترش و تعمیق نگاه به شرق را
فراهم کند.
در حــوزه اجــرا نیز تجربیــات دولتهای پــس از انقالب
نشــان میدهــد اگــر بهدنبال اجــرای سیاســتهای کلی
ابالغــی از ســوی رهبــری باشــیم ،مــا گامهــای بلندی را
بــه ســوی پیشــرفت و تحقق تمــدن اســامی برخواهیم
داشــت .ما باید دنبال تحقق دولتی باشــیم که براساس
احــکام اســام در اجــرا عمــل کنــد و بتوانــد جامعــه
اســامی را پدیــد بیــاورد .بنابرایــن هرچه قــدر دولت به
اســتانداردهای سیاســتهای کلی رهبری نزدیک شود و
در پی اجرای آنها باشد ،ما به شکلگیری دولت اسالمی
نزدیک شدهایم.

چهــل ســال از عمــر
انقــاب و  90ســال از
چهره هفته عمــرش گذشــته امــا
هنوز مردم ایران نامــش را با عنوان داماد
و یــار نزدیک محمدرضای پهلــوی به یاد
میآورنــد .اردشــیر زاهدی امروز امــا از آن
چهــره دربــاری کــه زیر ســایه نــام پدرش
ســپهبد فضــلاهلل زاهــدی و نقــش او در
کودتــای  28مرداد  1332منفور انقالبیون
بود تــا جایی فاصله گرفته کــه اظهاراتش
بــا اســتقبال تندتریــن منتقــدان تاریــخ
حکومت پهلــوی قــرار میگیرد .ســخنان
توگــوی اخیرش با شــبکه
زاهــدی در گف 
« آر تی» روسیه که هفته گذشته و درست در
سالگرد پیروزی انقالب منتشر شد به مثل
«خوشتر آن باشــد که سر دلبران گفته آید
در حدیــث دیگران» یکی از همین موضع
گیریهــا بــود .او کــه روزگاری وزیر خارجه
دربــار پهلــوی بــود حــاال هــزاران کیلومتر
دورتــر از وطن به تغییراتی افتخار میکند
که حاصل انقالب سرنگونکننده آن دربار
است .زاهدی که هنوز در مصاحبههایش
از شــاه پهلــوی بــا عنــوان «اعلحضــرت»
یــاد میکند در احصــاء تفاوتهــای ایران
امروز با آنچه  ۴۰ســال پیــش بود با گفتن
ایــن مثالها کــه «امــروز  ۶۰درصد مردم
ایــران تحصیلکــرده هســتند و میتواننــد
بخوانند و بنویســند و دوره نخست یا دوم

مدرســه را گذراندهانــد» و « ۳۰میلیــون
نفــر از جمعیــت  ۸۳میلیــون نفــری
ایــران کســانیاند کــه دارنــد کار میکنند،
دکتــر هســتند ،فارغالتحصیل هســتند»،
گفت«:من به این مســأله افتخار میکنم،
چــون این کشــور من اســت و ایــن چیزی
اســت که در این  ۴۰سال گذشــته رخ داده
اســت ».با این حال نقطــه اوج حرفهای
زاهدی نه تفاخر به دســتاوردهای انقالب
که موضعگیری او علیــه گروههای برانداز
جمهوری اسالمی و قرار گرفتن آنها تحت
حمایــت امریکا بــود ،آنجــا کــه براندازی
را خــوش خیالی توصیف کرد و در اشــاره
تلویحی به رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع
گفــت« :او البته مانند پســر من اســت .اما
بخواهم کلی در مورد اپوزیســیون بگویم،
آنها پولشــان را از چه کسی میگیرند؟ چه
کســی قرار اســت از آنهــا پشــتیبانی کند؟
چقــدر نیــروی نظامی بــا خــود دارند؟ به
همین راحتی که نمیشود به ایران رفت.
ایران امروز ارتش دارد ،پلیس دارد .چطور
میخواهند بروند؟ قرار است جت ویژهای
آنها را ببرد؟»
اردشــیر زاهــدی کــه روزگاری پــدرش بــا
حمایــت امریــکا و انگلیــس کودتــا علیــه
دولت قانونی محمد مصــدق را رقم زده
بــود ،امروز چنان آردش را بیخته و الکش
را آویخته که باکی ندارد بگوید«:گروههای

برانــداز خــارج از کشــور فاســدند و از
خارجیهــا پــول میگیرنــد ،علیــه مردم
خــود» و بعد به همین دلیل تأکید کند که
«من او (رضا پهلوی) را خائن میخوانم».
این اولین بار نیست که وزیر کابینه هویدا از
اقامتگاه خود در لوزان سوییس مواضعی
را مطــرح میکنــد کــه ســازش بــا ســاز
سلطنت طلبان خارج نشین کوک نیست،
او چند ســال پیــش نیز همزمان بــا بهانه
جوییهای غرب در قبال توســعه فناوری
صلحآمیز هســتهای ایران در گفتوگویی
با انتقاد از ایرانیان خارجنشــین گفته بود:
«بزرگتریــن گرفتــاری کــه بــرای مملکت
مــا هســت و خارجیها اســتفاده میکنند

و میخواهنــد میــان مــن و شــما را به هم
بریزنــد و از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد
حــق اتــم اســت» .بــا ایــن حال ســخنان
چند روز گذشــته زاهــدی بازتــاب ویژهای
داشــت .تــا آنجــا کــه محمدرضــا نقــدی
معاون فرهنگی ،اجتماعی سپاه پاسداران
انقالب اســامی از آن برای طعنه زدن به
جریانهــای رقیــب داخلی بهــره گرفته و
بگویــد« :امیدواریم با روشــنگریهایی که
امــروز در خــارج از مرزهای کشــور توســط
افــرادی ناظر بیطــرف و مخالف انقالب
صــورت میگیــرد ،ایــن آقایانی کــه نان و
نمــک جمهــوری اســامی را میخورنــد،
بیدار شوند و واقعیتها را ببینند».

علی مطهری کدام نامهها را متعلق به امام نمیداند؟
در روزهــای اخیــر بــاز
هــم اظهارنظرهایی از
ذره بین علــی مطهــری بحــث
برانگیــز شــده اســت،
اظهــارات او دربــاره دو نامــه حضــرت
امــام .نامههایــی کــه علــی مطهــری
میگویــد در اصالــت آنهــا میتــوان
شــک کرد که آیا واقعاً توسط بنیانگذار
انقالب نوشــته شــدهاند یا خیــر؟ البته
حمیــد انصــاری قائــم مقــام مؤسســه
تنظیم و نشــر آثار امام خمینی(ره) در
پاســخ به ادعــای مطهری اعــام کرده
که بر اساس نظر این مؤسسه به عنوان
تنها مرجع رسمی برای تعیین اصالت
مطالب مربوط به امام در انتساب این
نامههــا بــه امــام خمینــی کوچکتریــن
شبههای وجود ندارد.
بــا این حــال علــی مطهری بــاز هم در
مصاحبــهای کــه روز  23بهمن توســط
«خبرآنالین» منتشــر شــد تأکیــد کرده

اســت که همچنــان بر نظــر قبلی خود
اصــرار دارد و ایــن دو نامه را متعلق به
حضــرت امــام نمیداند .امــا ماجرای
ایــن دو نامــه چــه بــود و ایــن دو نامــه
در چــه شــرایطی و بــرای چــه نوشــته
شد هاند؟
بنیانگــذار جمهــوری اســامی در
سالهای آخر حیات خود دو نامه مهم
داشــت کــه پــس از وفات ایشــان محل
مناقشــات بســیار بود .دو نامه از طرف
حضرت امام بــرای آیتاهلل منتظری،
یکی به تاریــخ  6فروردین و دیگری دو
روز بعــد از آن یعنی  8فروردین ســال
 .68بنیانگــذار انقــاب روز  6فروردین
ســال  68در نامــه اول خــود به مرحوم
آیــتاهلل منتظــری ایشــان را از ســمت
قائــم مقامــی رهبــری عــزل کردند .در
آن نامــه حضــرت امــام چنــد مــورد را
تأکیــد کردنــد؛ از جملــه اینکــه از اول
هــم بــا قائم مقامی مرحــوم منتظری

موافــق نبودهاند .پــس از این نامه آیتاهلل
منتظــری در نامــهای خطــاب بــه حضرت
امام از ســمت قائممقامی رهبری استعفا
و تأکید کــرد که به تصمیمات اتخاذ شــده
توســط بنیانگــذار انقــاب گــردن مینهد.
نماه
پــس از این بــود کــه در روز  8فروردی 
حضــرت امــام در نامــه دیگــری خطــاب
بــه آیــتاهلل منتظــری از اســتعفای وی از
پســت قاِئم مقامــی رهبری تشــکر کردند.
در همیــن نامه بــود که امــام(ره) ،مرحوم
منتظــری را حاصل عمر خویــش نامیدند
و بر عالقه خویش به ایشان تأکید کردند.
امــا حاشــیههای ایــن دو نامــه مربــوط بــه
امروز و دیروز نیست.
اولیــن کســی که بحــث جعلی بــودن نامه
امــام درباره عزل آیتاهلل منتظری مطرح
کرد ،خود شخص آقای منتظری بود که در
خاطرات خود نوشــت عمــوم نامههای دو
ســال آخر حیات امام به خــط حاج احمد
خمینــی ،فرزنــد امــام بــود .یکــی دیگــر از

چهرههایــی که در این مــورد صحبت کرد
سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل
انقــاب در دهه  ۶۰بود که در ســال  93در
گفتوگو بــا روزنامه «اعتمــاد» تأیید کرد
کــه نامه  6فروردین بــه آیتاهلل منتظری
و نامــه نهضت آزادی به خط ســید احمد
خمینی است.
وی در ایــن گفتوگــو گفــت :اعالمیههــا
را کــه بعــد از ســال  ۶۶یکی ،دو ســال بود
کــه بعضی نوشــتهها را امام امــا میکرد
و احمــد آقــا مینوشــت .بعد امــام آن را
میخواندنــد و من دیــده بودم که بعضی
کلمــات را کــم و زیــاد و اصــاح و امضــا
میکردنــد .حتــی در برخــی نامههــا مثل
نامههــای نهضــت آزادی و نامه معروف
ششم فروردین  ۶٧که خط احمد آقاست
و خــودش به من اینهــا را گفت ،امضای
امام بود.
البتــه آیــتاهلل امینــی ،عضــو مجلــس
خبــرگان رهبــری هــم ســال  96در

توگویــی بــا نشــریه پاســدار اســام
گف 
روایتــی از تحــوالت پیــش از ارســال نامــه
روز  6فروردین ســال  68بــه بیت مرحوم
منتظــری در قــم بیان کــرده کــه میتواند
نشــانگر ایــن موضــوع باشــد کــه حضرت
امــام کامــاً در جریــان محتــوای این نامه
بــوده اســت .او بــا اشــاره بــه مخالفــت
اولیــه آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی بــا
قرائــت ایــن نامــه در صدا و ســیما روایت
میکنــد که جمعی متشــکل از خــود وی،
آیت اهلل خامنــه ای رئیــس جمهــوری
وقــت ،مرحــوم هاشــمی رفســنجانی و
مرحــوم آیــتاهلل مشــکینی تصمیــم
گرفتند که برای بیــان نظرات خود در این
رابطــه نــزد امام رفتــه و درخواســت کنند
کــه حداقــل بهطــور موقتــی از ایــن عــزل
صرفنظــر شــده و مفــاد نامــه از صــدا و
ســیما پخش نشود تا در نهایت لحن نامه
مالیمتــر شــود .بــه گفتــه وی امــام نهایتاً
ســاعت  9و نیم شــب به ایــن جمع وقت

متن نامه های امام درباره آیت اهلل منتظری

مالقــات داد و در آن جلســه ایــن جمع و
خصوصاً مرحوم هاشــمی خواســتههای
یــاد شــده را از امــام مطرح کــرد .به گفته
آیــتاهلل امینــی« ،امام در حالــی که آثار

اندوه در چهرهشان آشکار بود ،فرمودند:
مــن دربــاره عواقــب و جوانــب ایــن امــر
کامالً فکر کرده و تصمیم خود را گرفتهام
و چون و چرا هم ندارد».

