
 اشد مجازات و برخورد قاطعانه
 با برهم زنندگان امنیت

دادســتان کل کشور بخشــنامه نحوه رسیدگی به 
پرونده  متهمان اغتشاشات اخیر را به دادستان های 

عمومی و انقالب سراسر کشور ابالغ کرد.
در راستای دســتور رئیس قوه قضاییه به دادستان 
کل کشــور مبنی بر برخورد با عوامل اغتشاشــات 
اخیر و به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان 
و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شــایعه در 
جامعه، حجت االســالم و المســلمین منتظری با 
صدور بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور 
نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در 

جریان اغتشاشات اخیر را ابالغ کرد.
در بخش نامه دادستان کل کشور به دادستان های 
عمومی و انقالب سراســر کشور آمده است: مقتضی 
است ضمن تشــکیل کمیته کارشناسی متشکل از 
نمایندگان مطلع و صاحب اختیــار اداره اطالعات، 
ســازمان اطالعــات ســپاه پاســداران و اطالعات 
فرماندهی انتظامی و حســب مورد حراســت های 
ذیربــط و اخذ نظر آن کمیته، در کلیه پرونده ها بر 
اســاس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و 
قاطعیت رسیدگی ها و پیگیری های الزم انجام شود. 
دادستان کل کشــور در این بخشنامه تاکید کرده 
افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در 
پرونده آنان نیز ســند، مدرک، گزارش شاهد صحنه 
و گزارش مأموریــن انتظامی، اطالعاتی و امنیتی یا 
قراین اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی 
به عــدم نقش آنان در اغتشاشــات اظهارنظر کرده 

است با توجیه و ارشادات الزم آزاد شوند.
دادستان کل کشــور تاکید کرده است افرادی که 
باعث شــهادت و یا مجروحیــت حافظان امنیت و 
مردم شده اند، سرکردگان و سردستگان در میدان 
و افــرادی کــه حضور آنها ســازمان یافتــه بوده، 
کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن 
خصوصی، عمومی، ادارات، بانک ها، پمپ بنزین ها، 
عابربانک هــا و... کرده اند، افرادی کــه به مقرها و 
مکان های نظامی، انتظامــی و امنّیتی حمله کرده 
اند، افرادی که دارای ســابقه شرکت در تجّمعات 
و اغتشاشات دوره های قبل هستند، اراذل و اوباش 
دارای ســوابق مجرمانه، فعاالن در فضای مجازی 
که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی 
اغتشاشــگران داشــته اند و اتباع بیگانه ای که در 
اغتشاشــات حضور داشــته اند اگر پرونده اتهامی 
آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است 
تا زمان برگــزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در 
بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و 
قاطعیت پیگیری و از دادگاه اّشد مجازات و صدور 
احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود.

در بخش دیگری از این بخشــنامه آمده اســت در 
مورد دانشــجویان بازداشــتی، با نظر کارشناسی 
حراست و رئیس دانشــگاه مربوطه تصمیم گیری 
شــود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم زدن 
امنّیت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش 
داشته اند متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان 
بــا قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشــت موقت 
باشند و ســایر دانشجویان بازداشــتی متناسب با 
نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه 

آزاد شوند.

 عیادت وزیر کشور 
از مجروحان ناآرامی های اخیر

وزیر کشــور با حضور در یکی از بیمارســتان های 
تهــران با تعدادی از مجروحــان ناآرامی های اخیر 

دیدار و از روند درمانی آنها آگاه شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، 
»احمــد وحیدی با حضور بر بالین این جانبازان، با 
آنها به گفت وگو نشست و از مشاهدات عینی آنها 
در زمان حادثه پرس وجو کرد. وزیر کشــور در این 
عیادت ها، با طلب شــفای عاجل از خدای متعال 
برای این عزیزان، از تالش پاســداران امنیت که در 
صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با اغتشاشگران 
جانفشــانی کرده اند، تقدیر کرد و مجاهدت آنها را 

در حمایت از مردم و انقالب ستود.«

 خزعلی: پسرم قصد مهاجرت نداشته 
و به زودی بازمی گردد

معاون امــور زنان و خانــواده رئیس جمهور گفت: 
پسرم به هیچ وجه قصد مهاجرت نداشته و به زودی 
به کشــور بازمی گردد و ســفرش هم در ارتباط با 

فیلترشکن و »وی پی ان« نبوده است.
به گزارش فارس، انســیه خزعلی معاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهور در حاشــیه جلســه امروز 
چهارشــنبه ۶ مهر هیات دولت گفت: در یکســال 
گذشــته در حوزه زنان قوی عمل شده است و به 
عنوان مثال ستاد ملی زن و خانواده ماهانه تشکیل 
و ۲ مصوبه داشته اســت. وی افزود: اعتبار خاصی 
که ویژه زنان در استان های مختلف تخصیص داده 
شده، در هیچ دوره ای سابقه نداشته است. خزعلی 
ضمن ابراز گله مندی از برخی رســانه هایی که در 
روزهــای اخیر خبر دروغ و کذب منتشــر کردند، 
تصریح کرد: پســر من به هیچ وجه قصد مهاجرت 
نداشــته و به زودی باز خواهد گشــت و در قضیه 
فیلترشــکن نیز، به هیچ وجه ســفر او ارتباطی با 
فیلترشــکن و وی پی ان نداشته است. وی با اشاره 
به مســئله عفاف و حجاب اظهار کرد: ۲۶ دستگاه 
بلکه ۳۲ دستگاه متولی این موضوع هستند. شاید 
معاونت زنــان فقط بخش ســتادی را دارد یعنی 
بخــش اجرایی ندارد. ما دیدگاه های مختلفی را در 
بحث حجاب و عفاف مطرح کردیم، نقدهای جدی 
را به اجرا داریم که امیدواریم در مصوبات آتی مورد 

توجه قرار بگیرد.

اخبار

رئیس جمهور گفت: تالش دشــمن برای فتنه انگیزی در 
کشور ناشــی از احساس خطر از اقتدار و پیشرفت نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.
ســید ابراهیم رئیسی با اشــاره به دیدارهای اخیر خود 
و سخنان سران کشــورهای مختلف در این دیدارها که 
به پیشــرفت های جمهوری اسالمی ایران در عرصه های 
مختلف اعتراف کردند و نیاز خود را نیز به بهره مندی از 
این پیشــرفت ها اظهار کردند، افزود: تالش دشمن برای 
فتنه انگیزی در کشور ناشی از احساس خطری است که 

از این اقتدار و پیشرفت نظام می کند.
رئیــس جمهور با تأکید بر لزوم حفــظ، تداوم و ارتقای 
این اقتدار، تصریح کرد: باید اقتدار افتخارآمیز جمهوری 
اســالمی با تبیین دقیق و خلق آثار فرهنگی ماندگار به 
رخ کشیده شــود تا هم دشمنان بیش از گذشته به آن 
پی ببرند و به این عظمت اعتراف کنند و هم نسل جدید 
نسبت به ابعاد این اقتدار آگاه شوند و به آن افتخار کنند.
وی در ادامه سخنانش به برگزاری متفاوت مراسم زیارت 
اربعین امســال، هم از لحاظ تعــداد زائران و هم کیفیت 

برگزاری مراسم اشاره کرد و گفت: امسال مراسم سالروز 
شــهادت امام رضا)ع( نیز با کیفیت متفاوتی برگزار شد و 
این دو رویداد ما را بــر آن می دارد که از هم اکنون برای 
برگزاری هرچه بهتر این مراسم در سال آینده برنامه ریزی 
کنیم. رئیســی همچنین با تشکر از مسئوالن بخش های 
مختلف که پرداخــت مطالبات گنــدم کاران را با فاصله 
زمانی کوتاه انجام دادند، مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
را مکلف کرد با برگزاری جلســه ای با حضور نمایندگان 
دامداران و مرغداران، راهکارهای رفع مشکالت تولید آنان 

را بررسی و نتیجه را در ستاد تنظیم بازار مطرح کنند. 
وی بار دیگر مســئوالن وزارتخانه هــای علوم، تحقیقات 
و فنــاوری و نیز راه و شهرســازی را مکلف کرد هر چه 
ســریع تر موضوع تأمین مســکن اســاتید و دانشجویان 
متأهل را در قالب نهضت ملی مسکن مورد رسیدگی قرار 
دهند. وی وزرای علوم و بهداشت، معاون علمی و فناوری 
و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری را 
هم موظف کرد راهکارهای رفع مشکالت مالی و معیشتی 

در وزارت علوم را بررسی و به دولت ارائه کنند.

رئیس جمهور:

 تالش دشمن برای فتنه انگیزی 
به خاطر احساس خطر از اقتدار نظام است

شــفرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به اینکه نیروی 
هوایی ارتــش در همــه بخش ها همچــون نگهداری، 
تعمیرات، بازســازی و ارتقای آن ها خودکفا شده، گفت: 
نیروی هوایی آماده تر و قدرتمندتر از همیشه آماده دفاع 

از کشورمان هست.
امیـر سـرتیپ خلبـان حمیـد واحـدی فرمانـده نیـروی 
هوایـی ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران در گفت وگو با 
فـارس، دربـاره آمادگـی و تـوان ایـن نیرو اظهارداشـت: 
نیـروی هوایـی الهـی ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران 
آماده تـر و مقتدرتـر از هـر زمان دیگری اسـت و گوشـه 
ای از ایـن اقتـدار در نمایشـگاه اقتـدار هوایـی نهاجـا 
در پایـگاه یکـم شـکاری کـه بـه مناسـبت هفتـه دفـاع 

مقـدس برپـا شـده، قابل مشـاهده اسـت.
فرمانــده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه ما این اقتدار 
و آمادگــی را مدیون همه اعضای نیروی هوایی ارتش و 
صنعت گران در وزارت دفاع هستیم، تصریح کرد: هنگام 
ترک کشــورمان توسط مستشــاران نظامی در ابتدای 
انقالب، آن ها فکر می کردند نیروی هوایی ارتش پس از 

10 روز زمین گیر خواهد شد.
در  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت  امـا،  داد:  ادامـه  وی 
نیـروی  فرماندهـان  از  بـه یکـی  دوران دفـاع مقـدس 
را  کار  خودتـان  و  برویـد  کـه  گفتنـد  ارتـش  هوایـی 
انجـام بدهیـد. همین فرمـان موجب دلگرمـی نیروهای 
فنـی نیـروی هوایـی ارتش شـد و توانسـتند در هشـت 
 سـال دفـاع مقـدس از نظر فنـی پشـتیبانی های الزم را 

انجام بدهند.
امیر ســرتیپ واحدی بیان داشــت: اکنون نیز سربازان 
فرمانده کل قــوا در نیروی هوایــی ارتش تحت فرمان 
ایشــان آماده تر و قدرتمندتر از همیشه مهیای دفاع از 

کشورمان هستند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان با بیان اینکه امروز 
هرچه نیاز داریم را خودمان می سازیم، تاکید کرد: امروز 
نیــروی هوایی الهی ارتش جمهوری اســالمی ایران در 
همه بخش ها همچون نگهداری، تعمیرات، بازســازی و 
همچنین ارتقای آن ها خودکفا شــده و آن را با همکاری 

صنایع وزارت دفاع انجام می دهد.

فرمانده نهاجا:

 قدرتمندتر از همیشه 
آماده دفاع از کشور هستیم

قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه، در مرحله 
دیگری از پاسخ به گروه های تروریستی در خاک کردستان 
عراق، با موشــک های نقطــه زن و پهپادهــای انهدامی، 
چندین مقر تروریست های تجزیه طلب را در اقلیم شمال 

عراق هدف قرار داد.
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای با اشاره به آغاز مرحله جدید عملیات  علیه 
مواضــع و مقرهای گروهک های تروریســتی ضدایرانی در 
مناطقی در عمق اقلیم شــمال عــراق تاکید کرد: عملیات 
تا دفع موثر تهدید و برچیده شــدن مقرهای گروهک های 

تروریستی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
متن اطالعیه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت شریف و قهرمان ایران اسالمی

همانگونه که در اطالعیه روز شــنبه )مورخ ۲/۷/1۴01( به 
آگاهی رســانده شد ، پس از هشــدارهای الزم به مقامات 
اقلیم شــمال عــراق از طریــق مبادی مربوطــه مبنی بر 
برچیدن بساط فعالیت های گروه های تروریستی ضد ایرانی 

وابســته به اســتکبار جهانی در منطقه خود و بی اعتنائی 
نســبت به این خواســته مشــروع و قانونی که با استمرار 
حضور گروهک های تروریســتی و تعرض به مناطق مرزی 
جمهوری اســالمی ایران و مورد حمله قــرار دادن برخی 

پایــگاه ها و پاســگاه های مــرزی کشــورمان و همچنین 
پشتیبانی از آشوب های اخیر همراه بوده است، رزمندگان 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السالم نیروی زمینی سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی عملیات آتشــباری و حمالت 

توپخانه ای خود را نسبت به مقرها و مراکز استقرار آنها در 
بخش هایی از اقلیم آغاز کرد.

از آنجا که طی این مــدت بقایای گروهک های ضدانقالب 
تروریستی پس از تحمل تلفات در منطقه پراکنده و تهدید 
علیه امنیت و آرامش مردم عزیز کشــورمان همچنان باقی 
اســت، از صبح دیــروز )چهارشــنبه ۶/۷/1۴01 ( مرحله 
جدید عملیات رزمندگان اســالم علیــه مواضع، مقرها و 
پادگان های گروهک های مذکور در عمق اقلیم شمال عراق 
با بهره گیری از یگان های موشکی و پهپادی نیروی زمینی 
ســپاه و آتش پرحجم و ترکیبی موشــک های نقطه زن و 
پهپادهــای تهاجمی و انهدامی آغــاز و ضربات مهلکی به 
آنان وارد شــده است که متعاقباً جزئیات عملیات و تلفات 
و خسارت های وارده به دشمنان ملت ایران اطالع رسانی 

خواهد شد.
بار دیگر تاکید می گردد ایــن عملیات تا دفع موثر تهدید 
و برچیده شــدن مقرهای گروهک های تروریستی و اقدام 
مقامات اقلیم به تعهدات و مسئولیت های خود، با قاطعیت 

ادامه خواهد داشت.

سردار حسن زاده خبر داد:

 مجروح شدن ۱۸۵ بسیجی 
در اغتشاشات اخیر

فرمانده ســپاه حضرت محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ گفت: در اغتشاشات 
اخیر، 1۸۵ نفر از بسیجیان را با قمه و چاقو هدف حمله قرار دادند.

سردار حســن حســن زاده در مراســم تجمع اصناف و بازاریان که به مناسبت 
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس و همچنین محکومیت اغتشاشات اخیر در بازار 
تهران برگزار شــد، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور ایثارگری ها و شهادت 
بسیاری از مردان و قهرمانان ملت است؛ دورانی که سراسر ایثار بود و به واسطه 
همین ایثارگری ها بود که کشــور تاکنون علی رغم وجود همه دشــمنی ها ثبات 
دارد؛ به عنــوان مثال حوادث اخیر نشــان داد که اغتشاشــگران هیچ هدفی جز 

ناامن و از تعادل خارج کردن کشور از ثباتی که از آن برخوردار است، ندارند.
فرمانده ســپاه حضرت محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ افزود: در اغتشاشات 
اخیــر، 1۸۵ نفر از بســیجیان را با قمه و چاقو مورد حمله قــرار دادند و حتی 
جمجمه یکی از بسیجیان را شکستند به نحوی که پنج نفر از بسیجیان االن در 
آی. سی. یو هستند؛ اما، چون علی رغم تمام این اقدامات، اغتشاشگران به نتیجه 
نرســیدند، االن در کوچه های تاریک با سالح کمری مردم را هدف قرار می دهند 
و بعد پیکر آن ها را در جای دیگری می اندازند؛ این اتفاقاتی اســت که از طریق 

تصاویر ضبط شده در دوربین ها به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه دشــمنان از همان ماه های اول پیروزی انقالب اســالمی سعی 
در نابودی انقالب داشــتند، تاکید کرد: در همــان روزهای اول پیروزی انقالب، 

دشــمنان ما متوجه شــدند چنانچه جلــوی این انقالب را نگیرنــد، باید روزی 
بســاط خود را از منطقه جمع کنند، از این رو علت غائله هایی همچون حوادث 

کردستان، گنبد،؛ سیستان و بلوچستان و خوزستان را به وجود آوردند.
ســردار حسن زاده یادآور شد: زمانی که انقالب اسالمی در کشورمان به پیروزی 
رســید، دشــمن تصمیم گرفت جنگ تمام عیاری را در ابعــاد مختلف علیه این 

انقالب به راه بیندازد.
وی با تاکید بر اینکه فتنه های امروز فتنه های جهانی اســت که با هوشــمندی 
مردم مهار شــد، اظهار کرد: همانند جنگ تحمیلی که جنگی جهانی بود، اما به 
واسطه حضور مردم در صحنه، این جنگ بین المللی را با پیروزی به پایان بردیم.
سردار حسن زاده تصریح کرد: زمانی که در تالقی هفته دفاع مقدس و بزرگترین 
رزمایش اربعین حســینی و همچنین دســتاورد بزرگ پیوستن ایران به پیمان 
شــانگهای بودیــم، حوادث اخیر بــه بهانه فوت خانمی در کشــور رخ داد و در 
رســانه های خارجی و فضای مجازی این گونه وانمود کردند که ایران اســالمی 
منزوی اســت، اما دیدیم که رؤسای جمهور کشورهای مختلف در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل برای دیدار با رئیس جمهور کشورمان صف کشیدند. وی با 
بیان اینکه دشــمنان به واسطه فتنه ای که ایجاد کردند، نگذاشتند دستاوردهای 
پیوســتن ایران به معاهده شانگهای به درستی بیان شود، اظهار کرد: آن ها برای 
انجام این اقدام خود، نفراتی را برای ایجاد اغتشــاش فرســتادند که تعدادی را 

دستگیر کردیم و تعدادی هم در حال شناسایی برای دستگیری هستند.
سردار حسن زاده افزود: آن ها در هر عرصه ای که مقابل جمهوری اسالمی ایران 
اقدام کردند با شکســت مواجه شــدند، به عنوان مثال ۳0 سال تهاجم فرهنگی 

کردند، اما حججی ها و شهدای مدافع حرم مقابل آن ها ایستادند.
فرمانده ســپاه تهران بزرگ تصریح کرد: دو هفته پیش در یکی از شنودها یکی 
از افرادی که ِسمتی هم در آمریکا دارد، عنوان کرد در آمریکا به این جمع بندی 

رســیدند که فشار حداکثری نمی تواند آن ها را مقابل ایران به پیروزی برساند، از 
این روی تنها راه این است به بهانه فشار اقتصادی، مردم را به خیابان ها بکشانیم 
و به واســطه آن شاید بتوانیم به پیروزی برسیم! در این حادثه اخیر هم علی رغم 
اینکه همه متأثر شدند، اما دشمنان به همین بهانه، عده ای را به خیابان ها آورده 

و خسارت هایی را به بار آوردند.
وی تاکیــد کرد: در حوادث اخیر فتنه جهانی روی داد، این در حالی اســت که 
ارتباط ایران با کشــورهای همسایه افزایش یافته و دیدارهای متعدد رسمی بین 
رؤسای جمهور ایران و دیگر کشورها صورت گرفته که معنای آن شکست تحریم 

اقتصادی است. شکستی که آثار آن به تدریج مشاهده خواهد شد.
سردار حسن زاده افزود: دشــمنان به واسطه مشکل معیشتی مردم، عملکردی 
شتاب زده را در پیش گرفتند و برای اینکه نظام اسالمی را از تعادل خارج کنند با 
ایجاد اغتشاش سعی کردند به نتیجه مورد نظرشان دست یابند، به همین دلیل 
اقدام به آتش زدن وســایل عمومی و خودروهای پلیس، جوسازی علیه سیستم 

امنیتی کشور و خشونت و کشته سازی کردند.
فرمانده ســپاه تهران بزرگ بــا بیان اینکه علی رغم همه تالش های دشــمنان، 
مردم راه غلط آن ها را تشــخیص دادند و با اغتشاشگران همراهی نکردند، تاکید 
کرد: این ملت هرچند مشــکل معیشــتی و مســکن دارند، اما میزان بصیرت و 
دشمن شناســی مردم از این مشکالت باالتر اســت و این همان عاملی است که 

موجب پیروزی نظام اسالمی و ملت ایران می شود.
وی با اشــاره به اینکه مردم ما همان هایی هستند که در موشک باران شهرها هم 
دســت از این نظام نکشیدند، گفت: امروز از آتش زدن سطل زباله توسط عده ای 
اغتشاشگر هراسی ندارند و از پشتیبانی نظام دست برنمی دارند. البته آن ها سعی 
دارنــد با انجام عملیات روانی، به جوانان القا کنند این کشــور آینده ای ندارد، اما 

این تالش هم نتیجه ای برای دشمنان نخواهد داشت.
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رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که وظیفه امروز هرکسی که خود را 
انقالبی می داند اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است، تأکید کرد: جمهوری 
اسالمی برای مشــکالت راه حل دارد، اما بروکراسی و دیوان ساالری اجازه نمی 

دهد از این قدرت حل مسئله استفاده کنیم.
محمدباقر قالیباف در نشســت جمعی از رزمندگان خراسانی و مسئوالن تشکل 
های دفاع مقدس اســتان خراســان رضوی در مشهد با اشاره به مشکالت کشور 
تأکید کرد: من ســال هاســت تأکید می کنم که هرکس خــود را حزب اللهی، 
انقالبی، ســرباز رهبری و وطن پرست می داند یا دغدغه اسالم و انقالب و ایران 

را دارد، باید بتواند کارایی دین در اداره جامعه را اثبات کند.
وی با بیان این که اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه یعنی محقق کردن قدرت 
نظریه والیت فقیه امام خمینی )ره( در اداره جامعه، ادامه داد: جمهوری اسالمی 
برای مشــکالت راه حل دارد اما بروکراسی و دیوان ساالری حاکم بر کشور اجازه 

نمی دهد از این قدرت حل مسئله استفاده کنیم.
رئیس قــوه مقننه در همین زمینــه ضمن تقدیر از همه کارمندان تالشــگر و 

زحمت کش افزود: سیســتم بروکراسی و دیوان ساالری کشور مناسب اداره کشور 
نیست و حتی ضد مبانی جمهوری اسالمی و کارآمدی عمل می کند.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسایل اصلی را رها کرده 
و به مســایل فرعی پرداخته ایم و گاهی مســایل اصلی و فرعی را تشخیص هم 
نمی دهیم، گفت: این روایت امیرالمومنین )ع( است که وقتی نیروهای فاضل دفع 
شوند، اراذل، یعنی نیروهای فرومایه و ناکارآمد، کارها را به دست می گیرند و لذا 
شاهد هستیم که در طول ده ها سال، این اتفاق باعث بروز شرایطی می شود که 

قدرت حل مسئله را از دست می دهیم.

رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه راه و مســیر را گــم و مردم را از 
اداره جامعه حذف کرده ایم، تصریح کرد: متاســفانه گرفتار کســانی شــده ایم 
کــه برای انقالب یک ســیلی نخورده اند، درد نکشــیده اند و کاری هم نکرده اند 
 و فقــط هــوار کشــیده اند و این درحالی اســت که مــا میــدان را خالی کرده 

و کنار کشیده ایم.
وی با بیان این که رهبر انقالب فرموده اند که »در نســل ما بازنشستگی معنایی 
ندارد و تا زنده هســتیم رزمنده هســتیم«، گفت: ما رزمندگانی هســتیم که با 
گوشــت و پوســت و استخوان، اتکا به ســنت های الهی را درک کرده ایم و می 
دانیم که در کار ما نشد وجود ندارد، بنابراین سختی ها نباید ما را از راهمان دور 
کند، بلکه باید دل به دریا بزنیم و وارد عرصه مشکالت شویم و بدانیم که رزق و 
روزی و برکت را خدا می دهد و همانطور که رهبر انقالب فرمودند؛ خدای اقتصاد 

همان خدای خرمشهر است.
در این نشســت رزمندگان خراسانی و مسئوالن تشکل های دفاع مقدس استان 

خراسان رضوی به بیان نکات و دغدغه هایشان پرداختند.

قالیباف در جمع مسئوالن تشکل های دفاع مقدس خراسان رضوی:

 برخی برای انقالب یک سیلی نخورده 
و فقط هوار کشیده اند 

وکیل مدافع خانواده مهسا امینی گفت: والدین مهسا امینی از عامالن دستگیری 
مهســا از زمان رســیدن او به پلیس امنیت اخالقی و سپس جریان تحقیقات و 

صحبت کردن با او، شکایت کردند.
صالح نیکبخت در گفت وگو با ایســنا در این بــاره اظهار کرد: من به همراه علی 
رضایی دیگر همکارم وکالت اولیای دم پرونده مهسا امینی را برعهده گرفتیم. روز 
دوشنبه یکی از ما )آقای رضایی( در دادسرای جنایی حضور یافت و توضیحاتی را 
به آقای شهریاری ریاست دادسرای جنایی داد و پس از آن بازپرس ویژه پرونده از 

وکیل پرونده و پدر و برادر و دختر خاله مهسا امینی تحقیق کردند.
وی افزود: ما در این جلسه از سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس محترم پرونده 

تقاضــا کردیم با توجه به وضعیت خاص پرونــده، تحقیقات الزم و دقیق از نحوه 
بازداشــت تا جریان انتقال مهسا به بیمارستان کســرا و ارائه  فیلم و عکس همه 
لحظات بازداشــت و مانــدن او در پلیس اخالقی در اختیار مــا قرار گیرد و حق 
دسترســی دائم به پرونده داشته باشیم. آقای شهریاری در این جلسه ضمن اعالم 

همدردی با خانواده مهســا، قول دادند که به دقت به پرونده  رســیدگی شــود و 
هر آنچه که مورد درخواســت ما باشــد صورت گیرد. ایشان قول داد که عالوه بر 
پزشــکان پزشکی قانونی، هیات پزشکی که خانواده مهسا امینی معرفی می کنند 
نیز در جریان تحقیقات و ایرادات احتمالی وکال و خانواده قرار گیرند و به نظرات 
آنان  نیز توجه شــود. نیک بخت ادامه داد: ما مجددا هفته آینده برای حضور در 
دادسرا همراه پدر مهسا حضور خواهیم یافت ولی به دلیل این که پدر مهسا امینی 
برای رفت و آمد مشکالتی دارند از ما خواستند که به اطالع بازپرس محترم پرونده 
و آقای شــهریاری برسانیم که با توجه به معرفی وکال، دیگر نیازی به حضور پدر 

و مادر ایشان نباشد.

خانواده مهسا امینی از عامالن دستگیری او 
شکایت کردند


