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اصغر سلیمی از اعزام هیئت حقیقت یاب متشکل از نمایندگان 
درگیری های  موضوع  بررسی  برای  کازرون  منطقه  به  مجلس 

اخیر خبر داد.
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  اصغر سلیمی در گفت وگو 
امور  و  شوراها  کمیسیون  خردادماه   1 سه شنبه  تشریح   در 
داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی، گفت: طرح ساماندهی 
معابر مرزی کشور )معابر کولبری و ته لنجی( در دستور کار 
کار،  وزارت  مسئوالن  حضور  با  که  داشت  قرار  کمیسیون 
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  مجلس،  پژوهش های  مرکز  اطالعات، 

کاال و ارز و غیره موردبررسی قرار گرفت.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
وزارت کار اعتقاد داشت که طرح مذکور موجب ایجاد اشتغال 
پایدار نمی شود و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز 

اعتقاد داشت تجارت رسمی کشو دچار اختالل می شود.

وی با اشاره به اینکه مسئله کولبری و ته لنجی در دولت در حال 
بررسی است، ادامه داد: بر این اساس معافیت ویژه )هر نفر 700 
هزار تومان( برای مرزنشینان در نظر گرفته  شده است؛ لذا مقرر 
شد پیشنهاد دولت پیگیری و اشتغال در مناطق مرزی ایجاد شود 
و در این راستا طرح نمایندگان نیز به مدت 2 ماه مسکوت بماند 

تا نتایج اجرای طرح دولت مشخص شود.
معاونین  اینکه  به  اشاره  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
پیش آمده  مشکالت  درخصوص  توضیح  برای  کشور  وزارت 
طبق  کرد:  اظهار  شدند،  حاضر  جلسه  در  کازرون  منطقه  در 
مناطق کوهمره و  مردم  از 21 سال گذشته  گزارش مسئوالن 
 2 طی  البته  که  داشتند  شدن  شهرستان  تقاضای  چنارشاهیجان 

سال گذشته پیگیری ها شدت یافته است.
برای  مرتبه  سه  کشور  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  سلیمی 
کرده  اعزام  کارشناس  مذکور  منطقه  میدانی  بررسی های 

کوهمره  اینکه  به  توجه  با  مسئوالن  گفته  طبق  افزود:  است، 
به  تبدیل  شدن  دارد،  سوق الجیشی  موقعیت  چنارشاهیجان  و 

شهرستان برای مردم منطقه دارای اهمیت است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: در 
اسفندماه موضوع مذکور در دولت مورد موافقت قرار می گیرد 
و  می کنند  تجمع  فرمانداری  مقابل  در  مردم  زمان  آن  در  که 
خواستار جدا نشدن دشت برم و چند روستا از کازرون می شوند.
وی افزود: بر اساس گزارش مسئوالن، در 26 اردیبهشت ماه در 
فضای مجازی مطلبی منتشر می شود مبنی بر اینکه به هیچ عنوان 
با تجمع مردم مواجه  ایجاد شود که  نباید جدایی  در کازرون 

شده و منجر به تجمع و دستگیری برخی افراد می شود.
سلیمی گفت: طبق نظر اعضای کمیسیون، هیئت حقیقت یاب 
از  پس  و  اعزام  منطقه  این  به  مجلس  نمایندگان  از  متشکل 

بررسی، نتیجه را به کمیسیون ارائه خواهند کرد.

1. شما که می دانستید از زمان نمایندگی آقایان نوذری، محمدصادقی و دهقان ناصرآبادی 
چنین طرحی جهت تجزیه شهرستان کازرون وجود داشته، چرا در ابتدای نمایندگی تان در 
روز جمعه مورخه 21 اسفند 1394 در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه برخالف این 
روند گفتید »هیچ منطقه ای را از کازرون جدا نخواهم کرد« با این سخنان، شما در آن روز 
تعهدی به مردم شهرستان کازرون دادید که بر مبنای آن هیچ قسمتی از شهرستان جدا نخواهد 
شد. آیا شما آن زمان به مردم چنارشاهیجان هم صادقانه همین حرف را زدید؟ امروز شما باید 
هم به مردم کازرون و هم به اهالی چنارشاهیجان پاسخگو باشید که چرا در کازرون تعهدی 
دادید که برخالف تعهدتان به مردم زادگاهتان بود؟ آیا به مردم هر دو منطقه حق می دهید 
که شما را به پای میز محاکمه بکشند؟ آیا صرف چند ماه وقت و سرمایه مالی و جانی مردم 

ریشه در همین رفتار متضاد شما ندارد؟
۲. چرا شما این طرح را به صورت پنهانی و به دوراز چشم مردم و رسانه های قانونی دنبال 

کردید؟ مگر همه منتخبین شما نباید از عملکرد شما مطلع باشند؟
۳. شما انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه گرفته اید چرا برای روشن کردن اذهان مردم 
حتی حاضر نشدید یک مصاحبه جدی با مطبوعات محلی داشته باشید و استدالالت خویش 

را بیان کنید؟

۴. چرا در ماجرای ناآرامی های سال 96 و ۹۷ کازرون برای ایجاد آرامش در شهرستان به 
میان موکلین خود نیامدید تا به مردم و مرکز شهر و نظام این همه آسیب وارد نشود؟ آیا 
تاریخ چنین نماینده ای سراغ دارد؟ اگر از حضورتان در میان مردم کازرون ترس و واهمه 
داشتید چرا کاری کردید که چنین ترسی در وجود شما شکل بگیرد و اکثریت مردم نسبت 

به شما معترض و عصبانی باشند؟
۵. عالوه بر مسئولیت نمایندگی مردم، عاطفه انسانی اقتضا می کرد که شما به عنوان موکل 
آن ها، برای رهایی افراد بازداشت   شده تالش می کردید تا هم مردم نسبت به شما خوش بین 
به مردم و شهرستان گرفته شود، چرا  این کشتارها و خسارات سنگین  شوند و هم جلوی 
اقدامی نکردید؟ چرا حداقل به خانواده های کشته  شدگان تسلیت نگفتید و از مردم پوزش 

نطلبیدید؟
6. در قسمتی از مصاحبه فوق گفته اید »رسانه ها باید تالش کنند تا مردم بدانند چه کسانی 
پشت صحنه اتفاقات رخ  داده در کازرون است« سؤال این است که شما در 2 سال گذشته 
چرا هیچ ارتباطی با مطبوعات و سایر رسانه های محلی نداشتید و هر چه آنها اصرار کردند که 
با آنها مصاحبه کنید سکوت محض را اختیار کردید؟ مگر مطبوعات نماینده افکار عمومی 

نیستند؟ چطور شده که حاال به یاد رسانه ها افتاده اید؟ مردم منتظر پاسخ های شما هستند.

و  هیئت علمی  کازرونی  اعضای  از  جمعی  نامه  متن 
در  ایران  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  مدرسان 
مخالفت آشکار با هرگونه طرحی برای تجزیه شهرستان 

کازرون به شرح ذیل است:
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
سالم علیکم

و  هیئت علمی  کازرونی  اعضای  از  جمعی  ما  احترامًا 
مدرسان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران، با توجه 
به چالش های اجتماعی و امنیتی پیش آمده در شهرستان 
کازرون، بدین وسیله مخالفت آشکار خود را با هرگونه 
طرحی برای تجزیه شهرستان کازرون به دالیل علمی و 

قانونی ذیل اعالم می نماییم:
جداسازی  موجود  مقررات  و  قوانین  اساس  بر   .1
فاقد  شهرستان،  این  از  کازرون  کنونی  نماینده  زادگاه 
است.  الزم  قانونی  و  کارشناسی  شاخصه های  و  معیارها 
نفر در  با درجه تراکم 62/7  درواقع شهرستان کازرون 
می رود.  شمار  به  باال  تراکم  با  شهرستانی  کیلومترمربع، 
حداقل  تقسیمات کشوری،  قانون  یکم  تبصره  اساس  بر 
هزار   120 جدید  شهرستان  تأسیس  برای  الزم  جمعیت 
نفر  هزار   80 حداقل  متوسط،  تراکم  صورت  در  و  نفر 
در  موردبحث  طرح  موضوع  منطقه  درحالی که  است؛ 
حالت حداکثری فاقد حدنصاب جمعیت الزم برای ایجاد 
شهرستان جدید است. همچنین طرح پیشنهادی فاقد نقشه 
خدمات رسانی  خود  به نوبه  امر  این  است.  منظم  هندسی 
عالوه  کرد.  خواهد  پرهزینه  بسیار  را  آینده  در  دولتی 
بر این، فاصله منطقه موردبحث تا مرکز فعلی شهرستان 
بسیار کوتاه  فاصله  این  در  است.  کیلومتر   20 از  کمتر 
نظر  به  توجیه کارشناسی  فاقد  مجزا  دو شهرستان  ایجاد 

می رسد.
2. ایجاد هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی شهرستان 
با مخالفت گسترده، پیوسته و حداکثری مردم شهرستان 
از  نوبت  چندین  طی  مخالفت ها  این  است.  بوده  همراه 
کارشناسان  با  شهرستان  نخبگان  جلسه  برگزاری  طریق 
وزارت کشور در تهران و شهر کازرون، ارسال طومارهای 
و  جمهوری  ریاست  نهاد  و  کشور  وزارت  به  جداگانه 
خودجوش  اعتراضات  نوبت  چندین  برگزاری  درنهایت 
مرکز  در  فرهنگی  و  سیاسی  جناح های  و  اقشار  همه 
این  دور  آخرین  از  دریکی  است.  اعالم شده  شهرستان 
اعتراضات، مردم کازرون از 27 فروردین ماه سال جاری 
به مدت 5 روز متوالی، با برگزاری تجمع خودجوش و 
مسالمت آمیز و بیش از 20 هزارنفری، با رعایت موازین 
برای  با هرگونه طرحی  را  قاطعانه خود  قانونی مخالفت 
تجزیه شهرستان اعالم کردند. بااین حال عدم پاسخ روشن 
به خواست مردم برای لغو کامل طرح تجزیه و درنهایت 
به  غیررسمی  اخبار  و  گمانه زنی ها  برخی  شکل گیری 
دلیل تداوم ابهام در وضعیت شهرستان کازرون به شروع 
این  شد.  منجر  اردیبهشت ماه   26 در  اعتراضات  دوباره 
اعتراضات باوجود مسالمت آمیز بودن در مراحل اولیه با 
برخی برخوردهای امنیتی به خشونت انجامید که درنتیجه 
از  باختن و مجروح شدن شماری  شوربختانه شاهد جان 

شهروندان کازرونی بودیم.
تاریخی کازرون،  تمدنی شهرستان  فرهنگی و  3. حوزه 
زبان،  فرهنگ،  در  عمیق  ریشه ای  و  ویژه  جایگاهی 
دارد.  ایران  جنوب  درهم  تنیده  و  دیرین  تمدن  و  هنر 
فراوان  این حوزه خسارت های  بی تردید چندپاره کردن 
اقتصادی را در پی خواهد داشت.  اجتماعی و  فرهنگی، 
متأسفانه تاکنون این حوزه تمدنی پیش و پس از انقالب 
از  شهرستان  چند  و  تقسیم  شده  نوبت  چندین  اسالمی، 
دل آن جداشده است. در حال حاضر به دلیل محدودیت 
تقسیم  ظرفیت  به هیچ وجه  سرزمینی،  مساحت  قابل توجه 
تاریخی  شهرستان  است  شایان ذکر  ندارد.  را  دوباره 
جمعیت  لحاظ  به  اولین ها  جز  روزگاری  که  کازرون 
به  اکنون  مساحت آن  بود،  فارس  استان  در  مساحت  و 
کوچک تر  سزاوار  و  کاهش یافته  کیلومترمربع   4046

شدن نیست.
جداسازی،  طرح  طایفه ای  و  قومی  مبنای  به  توجه  با   .4
ازآنجاکه شهرستان کازرون به لحاظ ژئوپولیتکی دارای 
طرح  پیگیری  است،  گوناگون  نواحی  در  مختلف  اقوام 
تنش های  ایجاد  زمینه  کازرون،  شهرستان  تجزیه  فعلی 
کرد.  خواهد  ایجاد  درازمدت  در  را  امنیتی  و  قومی 
پیامدهای منفی بلندمدت این اقدام می تواند تا دهه ها ادامه 
داشته باشد. در روزهای گذشته تنها شاهد بخشی از این 

پیامدهای زیان بار بودیم.
5. بخشی از طرح ناپخته کنونی شامل مناطق حفاظت  شده 
و زیست، سپهر ارژن، پریشان است که در کنوانسیون های 
بین المللی به ثبت رسیده است. بدیهی است تقسیم منطقه 
شناخته  شده بین المللی، به ایجاد مدیریت دوگانه و به تبع، 
منطقه  این  در  جبران ناپذیری  زیست محیطی  مشکالت 

منجر خواهد شد.
6. مستحضرید که ایجاد یک منطقه جدید حتی با فرض 
داشتن شرایط قانونی، نباید به تخریب بن مایه های اساسی 
شهر مادر منجر شود. متأسفانه در صورت اجرایی شدن 
این طرح، خسارت های مادی و معنوی بسیاری به کلیت 

شهرستان کازرون وارد خواهد شد.
جناب آقای رئیس جمهور! 

بسیار  شرایط  لحاظ  و  مطرح شده  دالیل  به  توجه  با 
نامناسب کنونی، ما اعضای هیئت علمی و اساتید کازرونی 
خواسته  دو  ایران،  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 

روشن را تکرار می کنیم:
نخست، ضمن اعالم مخالفت قاطع خود با هرگونه طرحی 
در ارتباط با تقسیم و تجزیه شهرستان کازرون در شرایط 
بار  خسارت  و  ناپخته  طرح  کامل  لغو  خواستار  کنونی، 
ندهید  اجازه  رئیس جمهور  آقای  جناب  هستیم.  کنونی 
و  اجتماعی  ادغام  بر  پیوسته  جهان  در  که  شرایطی  در 
نا  تقسیمات  به  می شود  تأکید  همگرایی  و  یکپارچگی 
موجه در کشور دامن زده شود. کمک کنید تا همه مردم 
بزرگوار منطقه دوست و برادر در کنار یکدیگر بمانند. 
اجازه ندهید باب نامبارکی در کشور گشوده شود تا هر 
کس با نمایندگی از بخشی شعار استقالل و جداسازی و 
منابع و  اتالف  مایه  و  تشکیل شهرستان جدید سر دهد 

سرمایه های کمیاب کشور شود.
دوم، نتیجه طرح تقسیم کارشناسی نشده شهرستان کازرون 
تاکنون، ایجاد فضای بی اعتمادی فزاینده میان شهروندان 
امنیتی،  فضای  گسترش  کشوری،  مسئوالن  و  کازرونی 
قانون مدارانه و ریختن  اعتراض  از  بیگانگان  سوءاستفاده 
خون شماری از جوانان شهرستان و مجروحیت شماری 
افزون بر  است  فوری  و  ضروری  نیاز  است.  بوده  دیگر 
به  جناب عالی  سوی  از  عالی رتبه  هیئتی  طرح،  این  لغو 
اعتمادسازی  با مردم و  منطقه اعزام شود و ضمن دیدار 
به ویژه  آنان  خانواده های  و  دیدگان  آسیب  از  صادقانه 
گسسته،  اعتماد  تا  شود  دلجویی  داغدار  خانواده های 
شهروندان  فرمایید  دستور  دارد  ضرورت  گردد.  ترمیم 
فشار  و  پرونده سازی  و  شوند  آزاد  زندانی  معترضان  و 
بر فعاالن اجتماعی متوقف شود. به نظر ما ضرورت تام 
دارد باهدف پیگیری موضوع و شناسایی عناصر متخلف، 
کمیته ای حقیقت یاب تشکیل شود و نتیجه تحقیقات آن 
هرچه زودتر به آگاهی مردم عزیز منطقه و کشور برسد.
معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر  آقای  جناب  رونوشت: 

اول محترم ریاست جمهوری
دانشگاه های  هیئت علمی  اعضای  و  کازرونی  استادان 
جناب  محترم،  رئیس جمهور  به  نامه  که  کشور  سراسر 
آقای دکتر روحانی در ارتباط با لغو کامل طرح تقسیمات 

شهرستان کازرون را امضا کرده اند:
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  حسین،  اسکندری،   .1

خلیج فارس
صنعتی  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  محمد،  بحرانی،   .2

شریف
آزاد  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  مریم،  پرهیزکاری،   .3

اسالمی بوشهر
4. پوالدی، رضا، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

5. پیرانی، نصراله، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
6. پیروی، محمدحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 

بهشتی
نور  پیام  دانشگاه  هیئت علمی  اسحاق، عضو  7. جاللیان، 

البرز
سلمان  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  میثم،  پور،  حاجی   .8

کازرون
دانشگاه عالمه  هیئت علمی  بهزاد، عضو  فرد،  9. رضوی 

طباطبایی
علمی  جامع  دانشگاه  مدرس  حسین،  فرد،  رضوی   .10

کاربردی تهران
آزاد  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  محمدهاشم،  رهنما،   .11

داراب
12. زالزاده، ابراهیم، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

13. زیاری، سمیه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین
14. زیاری، کرامت اله، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

15. سازمند، علی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
16. سلیمانی، ملک، عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

دانشگاه  هیئت علمی  عضو  طاهر،  الحکمایی،  شیخ   .17
تهران

موسسه  پژوهشگر  عمادالدین،  الحکمایی،  شیخ   .18
باستان شناسی دانشگاه تهران

19. عارف، محمد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران 
مرکز

20. عاشوری نژاد، عباس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی بوشهر

21. غالمی، کبرا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بوشهر
22. فاضل نیا، غریب، عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

دانشگاه  هیئت علمی  عضو  فرشاد،  حکمت،  فرشته   .23
تهران

پژوهشکده  هیئت علمی  عضو  عبدالرسول،  فروتن،   .24
تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

شهید  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  ابراهیم،  فیوضات،   .25
بهشتی

26. گلستان، وحید، استاد دانشگاه هنر سوره
27. مدبری، سروش، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

28. مؤذنی، علی محمد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
هیئت علمی  عضو  محمدعلی،  سید  زاد،  موسوی   .29

دانشگاه یزد
30. میرزاده، ایمان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  محمدباقر،  سید  نجفٰی،   .31

رازی کرمانشاه
آزاد  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  سیدایوب،  نجیبی.   .32

بوشهر
33. نوبهار، رحیم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
و  علم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  احمد،  نیکنام،   .34

صنعت.

نماینده مردم کازرون در مجلس گفت: من طرح تشکیل شهرستان کوه چنار را نداده ام و این 
طرح مربوط به ۲۵ سال پیش است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین رضازاده در حاشیه نشست یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران درخصوص اتفاقاتی که اخیرًا در کازرون رخ داده 
است، اظهار داشت: متأسفانه فعاالن فضای مجازی واقعیت های مربوط به کازرون را منعکس 
نمی کردند، شهرستان کازرون حدود 270 هزار نفر جمعیت دارد که شامل ۶ بخش می شود، به 
همین جهت دولت مصوب کرده است که 2 بخش از 6 بخش شهرستان کازرون به شهرستان 

ارتقا پیدا کند و از حدود 25 سال پیش تاکنون این موضوع مطرح بوده است.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 20 سال پیش نوذری نماینده پیشین 
کازرون، در جلسه ای که با مردم قائمیه و کوهمره داشت به صراحت اعالم کردند که به زودی 

این 2 بخش تبدیل به شهرستان می شوند که مردم بسیار خوشحال شدند.  
وی افزود: متأسفانه در آن زمان امام جمعه وقت مردم کازرون پشت تریبون صحبت هایی را 
بیان کرد مبنی بر اینکه طرح این موضوعات بی مورد و بی جهت است و نباید چنین موضوعاتی 
مطرح شود، نماینده وقت کازرون در مجلس یعنی نوذری این مسئله را به نوعی جمع کرد؛ اما 
مطالبه مردم همچنان باقی ماند. رضازاده ادامه داد: در دوره های بعد محمدصادقی و دهقان نیز 
همین مطالبه را داشتند و حتی 6 سال پیش دهقان چند ماه مانده به انتخابات دور بعد، در منطقه 

گفت که کارها برای شهرستان شدن کوه چنار تمام  شده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بعد از انتخاب 
اینکه  تا  داشتند  را  مطالبه  مردم همچنان آن  مجلس،  در  مردم کازرون  نماینده  به عنوان  من 
شرایط در وزارت کشور فراهم شد، گفت: وزارت کشور شرایط تشکیل شهرستان کوه چنار 
را به استانداری فارس ارائه کرد و پس از بررسی توسط استانداری، مسئوالن منطقه با تشکیل 

این شهرستان موافقت کردند.
وی بابیان اینکه تشکیل شهرستان کوه چنار خواسته مردم و مسئوالن بود، افزود: نام کوه چنار 

از تلفیق دو بخش »کوه مره« و »چنار شاهیجان« به دست آمده است.
رضازاده اظهار داشت: مسئوالن بارها گفته اند که با چارت فعلی یعنی در قالب بخش نمی توانند 
شهری مانند قائمیه را اداره کنند، برای مثال در این شهر نمی توانند دادستان منصوب کنند و 

جرائمی که رخ می دهد، باید به دادگاه بخش ارجاع شود.
نماینده مردم کازرون بابیان اینکه کازرون 270 هزار نفر جمعیت دارد و منطقه ای که قرار 
است شهرستان کوه چنار نام گیرد، حدود 70 هزار جمعیت دارد، بیان کرد: من طرح تشکیل 
شهرستان کوه چنار را نداده ام و این طرح مربوط به 25 سال پیش است، دیواری کوتاه تر از 

نمایندگان نیست و هر اتفاقی که رخ می دهد آن را مربوط به نماینده می دانند.
این  و  است  کرده  بررسی  را  کوه چنار  شدن  شهرستان  پیشنهاد  کشور  وزارت  افزود:  وی 
این  است،  قانونی آن رعایت شده  مسائل  تمام  است که  بوده  مواردی  معدود  پیشنهاد جزء 
شهرستان پیشنهادی، هم اکنون ازنظر موقعیتی و جمعیتی از 13 شهرستان دیگر در استان فارس 

وضعیت بهتری دارد.
رضازاده بابیان اینکه قائمیه با 30 هزار نفر جمعیت مرکز شهرستان کوه چنار در نظر گرفته شده 
است، ادامه داد: این پیشنهاد از سوی استانداری مطرح شد و مورد موافقت وزارت کشور قرار 

گرفت و بعدًا در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت نیز به تصویب رسید.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بابیان اینکه پس از طی مراحل قانونی تشکیل 
شهرستان کوه چنار و انتخاب من به عنوان نماینده، عده ای از افراد وارد عمل شدند، گفت: در 
جریان ناآرامی های کازرون عده ای بودند که به دنبال به چالش کشاندن دولت بودند و عده ای 
دیگر می خواهند نماینده مردم در مجلس را به چالش بکشند و برخی نیز می خواهند خودی 
نشان دهند وعده ای نیز از ورشکستگان سیاسی هستند و جایگاهی ندارند، همه این افراد جمع 

شده اند و دست به فضاسازی می زنند و مسائل کذبی را به مردم القا کردند.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه به مردم می گفتند، آن هایی که 
می خواهند شهرستان کوه چنار را تشکیل دهند به دنبال غارت مردم کازرون هستند، مدعی 

شد: منشأ این اتفاقات تریبون هایی مانند نماز جمعه بود که مردم سخن آنها را باور داشتند.
وی در ادامه افزود: بارها با امام جمعه کازرون صحبت کردم و گفتم چرا مسائلی که می دانید 
صحت ندارد را بیان می کنید؟ درحالی که می دانستند امامزاده سید حسین و بیشابور جزء طرح 
تشکیل شهرستان کوه چنار نیست ولی اعالم می کردند که این بخش ها قرار است به کوه چنار 
به  اظهار داشت:  اعتراض می کردیم سکوت می کردند. رضازاده  به آنها  واگذار شود، وقتی 
امام جمعه اعالم کردم من نمی توانم به عنوان نماینده مردم در مجلس مقابل خواست آنها بایستم 

و اگر می توانید شما از مردم قائمیه بخواهید که از این خواسته خود دست بکشند.
وی افزود: فضای کازرون خاص است و اگر به گذشته برگردید می بینید هرگونه که حرکت 

کنید عمومًا با فرماندار و نماینده مشکل پیدا می کنند، عده ای فقط به دنبال فضاسازی هستند 
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت:  دارند.  نیز مشکل  بین خودشان  و در 
بعد از وقوع این اتفاقات هر چه با امام جمعه صحبت می کردیم، باز هم قبول نمی کردند و در 
مورد این طرح، اطالق غیرقانونی را به کار می بردند، درحالی که این طرح قانونی ترین طرح در 

وزارت کشور بود و مصوبه این وزارتخانه را داشت.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه عده ای القا می کردند که در 
طرح تشکیل شهرستان کوه چنار به دنبال آن هستند که هویت کازرون را از این شهر جدا 
کنند، بیان کرد: معاون استاندار، استاندار و... به شهرستان کازرون می آمدند و توضیح می دادند 
ولی پس از آن، عده ای که نفوذ کالم داشتند، می گفتند که این سخنان دروغ است و این 

شرایط سبب شد که مسائل ادامه پیدا کند.
وی افزود: در فروردین ماه استاندار و دیگران در کازرون صحبت کردند و همه رضایت بر 
حل موانع تشکیل شهرستان کوه چنار را بیان کردند. رضازاده ادامه داد: اکنون پس از یک 
ماه گروه هایی از خارج کشور به دنبال تحریک بودند تا مردم به خیابان ها بیایند، متأسفانه 
این زمینه وجود داشت و چند روز پیش از اغتشاشات اخیر، پیام هایی مبنی بر تحریک مردم 
کازرون می رسید. نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: روز چهارشنبه 
عده ای که جمعیت زیادی نبودند، تجمع کرده و در حرکتی مردم را به اعتراض دعوت کردند، 
ولی مردم عنوان کردند، ما مشکلی نداریم که بخواهیم برای اعتراض جمع شویم، این عده 
باهدف خاص جمع شده بودند و آرام آرام متفرق شدند، پس از آن نیروهای اطالعاتی و امنیتی 
برای آن که متوجه شوند این موضوع از کجا نشأت گرفته است و شاید این اقدامات مقدمه 

مسئله خرابکارانه ای باشد، چند نفری را دستگیر کردند.
وی افزود: دستگیرشدگان در مقر پلیس بودند و ظاهرًا عده ای تجمع کردند تا بازداشت شدگان 
و به زعم آن ها اُسرا را آزاد کنند و گفته می شود که اصطکاکی بین مأمورین و مردم به وجود 
و  مصدوم  بی گناه،  جوان  چند  شد  منجر  و  آتش کشیدند  به  را  پلیس  مقر  درنتیجه  و  آمده 
یک نفر در آن شب کشته شود. به نظر من گناهکار آن هایی هستند که واقعیات را به مردم 

نمی گفتند، بروز این اتفاقات ربطی به مسئله تشکیل شهرستان کوه چنار ندارد.
رضازاده ادامه داد: برخی محرکات وجود داشت، پیام های فردی که دریکی از وزارتخانه ها 
مسئولیت دارد و در تهران ساکن است، وجود دارد که پیامی را با این محتوا ارسال کرده، 
»شما به خیابان ها بروید و این موضوع باید تا امشب جهانی شود«. منظور این فرد چیست؟ 

همه این مسائل پیگیری می شود که البته باید در فضای آرام پیگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه من به عنوان نماینده 
خیانت  موکلینم  به  هیچ گاه  ولی  دارم  دخالت  کشوری  تقسیمات  در  شهروند  یک  به اندازه 
نمی کنم، گفت: با توجه به کارهایی که استاندار و مسئولین انجام دادند، رضایت مردم را جلب 

کردند و ظاهرًا در این قضیه مشکلی وجود نداشت.
وی درخصوص شرایط فعلی طرح تشکیل شهرستان کوه چنار و وضعیت کازرون، گفت: از 

طرح اطالعی ندارم ولی شهر کازرون آرام است.
رضازاده بیان کرد: مردم کازرون شریف، بزرگوار و فهیم هستند و اموال عمومی را در خیابان 

آتش نمی زنند.
نماینده مردم کازرون درخصوص علت سکوت خود در این روزها، گفت: شرایط کازرون 
خاص است و بارها در چارچوب وظایف خود با شورای شهر کازرون و امام جمعه صحبت 
کردم، وقتی که پیشنهاد مطرح شد آنها موافقت کردند اما عده ای فضاسازی کردند و شرایط 
یکسری  تا  متوقف شده  کوه چنار  تشکیل  طرح  افزود:  وی  آوردند.  وجود  به  را  ناآرامی 
این  توقف  و  شود  انجام  کشور  وزارت  اصالحیه های  و  قرارگرفته  موردبررسی  موضوعات 
طرح ربطی به اعتراضات ندارد. نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
بابیان اینکه ریشه اعتراضات درجایی دیگر است و یک ماه پیش اعتراضات مربوط به تشکیل 
بدانند چه کسانی  باید تالش کنند تا مردم  شهرستان کوه چنار حل شده بود، گفت: رسانه ها 

پشت صحنه اتفاقات رخ  داده در کازرون است.
رضازاده ادامه داد: برخی فعاالن فضاهای مجازی به شدت سعی می کردند تا واقعیات را وارونه 
جلوه داده شود و در همین زمان امام جمعه موقت گفت نغمه های شومی از جدایی می آید و 
این موضوع محرکی شد تا مردم به این سمت حرکت کنند. سپس بعضی آقایان بیان کردند 
که مردم نمی گذارند شهرستان کوه چنار تشکیل شود، این سخن به این معناست که مردم به 
خیابان بیایند و برخی از همین آقایان گفتند کفن می پوشیم و به خیابان می آییم این به معنای 
لشکرکشی خیابانی است. نماینده مردم کازرون در مجلس گفت: جمیع این شرایط بستر را 
فراهم کرد تا مردم تحریک شوند. من به عنوان نماینده از حقوق مردم دفاع کردم اما به گونه ای 

جلوه می دهند که من مقصر اتفاقات کازرون هستم. 

سخنگویکمیسیونشوراهادستورکاراینکمیسیونراتشریحکرد:
قرائت گزارش وزارت کشور درباره درگیری های کازرون

درنامهجمعیازاساتیدواعضایهیئتعلمیدانشگاههایکشوربهرئیسجمهوریعنوانشد؛
مخالفت آشکار خود را با هرگونه طرحی برای تجزیه شهرستان 

کازرون به دالیل علمی و قانونی اعالم می داریم

نمایندهکازروندرجمعخبرنگاران:
من طرح تشکیل شهرستان کوه چنار را نداده ام

چند سؤال از آقای رضازاده که امید است به صورت شفاف و صادقانه به مردم جواب دهند


