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دادﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز ﺧﺒﺮ داد:

ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻤﺒﮕﺬاری ﺷﯿﺮاز اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﯿﺮاز  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ :ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﺸﯽ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻤﺒﮕﺬاری ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪای ﺷﯿﺮاز در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎرن ﺻﺒﺢ
ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در ﺷﯿﺮاز ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻧﺸﯽ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﺷﻬﺪای اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن را ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺳﻄﺢ
وﺳﯿﻌﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮو ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ در اﺑﺘﺪا اﻓﺮاد ﺟﺬب
ﺷﺪه را از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻬﯽ و ﺑﻌﺪ وارد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺮوز دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺠﯿﻊ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪای
ﺷﯿﺮاز دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻓﺰود :ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ و در اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻨﺪر ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺑﻤﺒﮕﺬاری ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮدم از اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ اﻓﺰود :در اداﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺷﺒﮑﻪ ای در ﻓﺎرس ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در  24ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 87
ﻧﯿﺰ اﻧﻔﺠﺎر ﻓﺠﯿﻌﯽ را در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪای ﺷﯿﺮاز رﻗﻢ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت 14ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  200ﺗﻦ از ﻋﺰاداران ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻧﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎرس ،ﺗﻬﺮان ،ﮔﯿﻼن ،ﻗﻢ و
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎرس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﺎه ﻗﯿﺲ ،ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،ﺳﺪ ﺳﯿﻮﻧﺪ و ﻃﺮح ﺗﺮور
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﯿﺮاز را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و در ﻗﻢ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( و در ﮔﯿﻼن ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﯽ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻤﺒﮕﺬاری در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪای ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻧﺸﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻤﺒﮕﺬاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻼﻣﯿﺎن وارد ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺑﺮای
ﻋﺰاداری ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﯿﺪ راﺳﺘﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻫﺘﻠﻬﺎی ﺗﻬﺮان در ﭘﯽ اﻧﻔﺠﺎری ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼع داده و
راﺳﺘﮕﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﻤﺐ ﻣﺬﮐﻮر را در ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ روﺷﻦ و در ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭼﺮاﻏﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﻋﺰاداری ﻣﺮدم ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﻮد در ﭘﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻼﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج و ﭘﺲ از آن ﺑﻤﺐ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎری در ﯾﮑﯽ از ﻫﺘﻠﻬﺎی ﺗﻬﺮان ﻣﺠﯿﺪ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺖ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ اﻓﺰود :در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم و اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣﻼ رﺻﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﻬﺎ در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ اﻗﺪام و ﺗﻮﻃﺌﻪ ای را ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻧﺸﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻼﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر "ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻬﻤﻦ" ﯾﺎ ﯾﺎر دوم ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﭘﺸﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮم ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر
"آراﺳﺐ" ﯾﺎ ﯾﺎر ﺳﻮم و روزﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ زاده ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ دار ﻣﺠﺎزات آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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