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برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد 
عامالن ترور شهید فخری زاده در دادگاه

دادستان عمومی و انقالب تهران از صدور “قرار مجرمیت” 
و کیفرخواســت برای ۱۴ نفر در پرونده ترور دانشــمند 
هسته ای کشورمان شهید محســن فخری زاده خبر داد.

به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی 
صالحی اظهار کرد: اتهام این ۱۴ نفر در پرونده ترور شهید 
فخری زاده، »مشارکت در افساد فی االرض«،»مشارکت در 
همکاری اطالعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی« 
»تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشــور« و »اقدام علیه 
امنیــت ملی« است.»محســن فخری زاده« دانشــمند 
هسته ای و رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
بود که در تاریخ هفتم آذر ســال ۱۳۹۹ توســط عناصر 
تروریست مسلح وابسته به استکبار جهانی در شهر آبسرد 

ترور شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مجلس در انتظار نظر پزشکی قانونی 
درباره مهسا امینی 

ســخنگوی کمیسیون امورداخلی کشــور و شوراها در 
مجلس، تاکید کرد: خانواده مهسا امینی مطمئن باشند 
که مجلس بر اســاس وظیفه قانونی که دارد با جدیت 
ابعاد پرونده فوت مهســا را دنبال کرده و واقعیت را به 
مردم اطالع رسانی خواهد کرد.علی حدادی در گفت وگو 
با ایســنا با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری ابعاد فوت 
مهسا امینی در کمیته حقیقت یاب مجلس، بیان کرد: 
بار دیگر به خانواده مهسا امینی تسلیت می گویم. باتوجه 
به ماموریتی که رئیس مجلس به کمیسیون امور داخلی 
کشور برای پیگیری ابعاد فوت خانم امینی داد، اولویت 
اصلی ما بر این شد که بدون هیچ گونه مالحظه ای ابعاد 
این پرونده مورد بحث و بررســی قرار گیرد. با دعوت از 
مسئوالن فراجا و پزشک  قانونی و مجموعه های مختلفی 
که با این پرونده در ارتباط بودند، ابعاد فوت خانم امینی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی در ادامه اظهار کرد: 
ما در بررسی های خود جوانب مختلف را لحاظ کردیم. 
حتی با افراد دیگری که در ون گشــت ارشــاد حضور 
داشتند صحبت کردیم. جمع بندی فعلی نشان می دهد 
خانم مهسا امینی مورد ضرب و شتم قرار نگرفته است. 
نظریه تخصصی پزشکی قانونی در خصوص علت فوت 
خانم مهسا  امینی هنوز اعالم نشده است. ما در مجلس 
منتظر اعالم نظر پزشکی قانونی هستیم.نماینده مردم 
طالقان، ساوجبالغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: بعد از اعالم نظر تخصصی پزشکی 
قانونــی در خصوص علت فــوت، کمیته حقیقت یاب 
مجلس جمع بندی نهایی و جامعی خواهد داشت و آن 
را به استحضار ملت ایران خواهد رساند. خانواده امینی 
مطمئن باشــند که مجلس بر اساس وظیفه قانونی که 
دارد بــا جدیت ابعاد این پرونــده را دنبال خواهد کرد. 
مجلس واقعیت را به خانواده امینی و مردم اطالع خواهد 
داد. تاکنون  بر اســاس جمع بندی صورت گرفته خانم 
امینی مورد هیچ گونه ضرب و شتمی قرار نگرفته است. 
اما ما منتظر اعالم رســمی علت فوت از سوی پزشکی 

قانونی هستیم.

سردار جاللی:دود  تضعیف پلیس در 
وهله اول به چشم مردم می رود

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با تفکیک حوادث 
اخیر به ســه الیه اعتراضی، امنیتی و حمالت زیرساختی، 
اظهار داشــت: متاسفانه شاهد هســتیم که به نام مردم به 
زیرســاخت های خدمات رســان به مردم حمله می شود.به 
گزارش ایسنا،  سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در گفت وگویی با اشاره به حوادث اخیر کشور 
گفت: بخشی از بدنه اجتماعی کشور نسبت به نوع عملکرد 
و نحوه مواجهه نیروی انتظامی در موضوع مقابله با بدحجابی 
نظرات و دیدگاه هایــی دارند که قطعا در یک فضای آرام و 
به دور از هیاهو می توان در خصوص آن اعالم نظر کرد.وی 
با اشاره به اینکه موضوع پاسداشت هویت دینی و مقابله با 
مفاســد اخالقی به ویژه در بعد اجتماعی راهبرد و سیاست 
اصلی نظام است، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی قصور و 
کوتاهی ها در بخش های فرهنگی و اجتماعی که بعضا عامدانه 
هم بوده ســبب شده است نیروی انتظامی سهم حداکثری 
در موضوع مقابله با بدحجابی داشــته باشد.رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه حوادث اخیر را می توان 
در سه بعد اعتراض اجتماعی، غائله امنیتی و حمالت علیه 
زیرســاخت ها تفکیک کرد، گفت: چطور می توان باور کرد 
کسی که چادر از سر یک زن مسلمان ایرانی می کشد، جزو 
مدافعین و طرفداران حقوق زنان باشد.وی ادامه داد: حجم 
و گستره خشــونتی که از سوی اغتشاشگران طی روزهای 
گذشته علنی شده است کامل نشان میدهد که خط نفاق و 
تجزیه طلب ها صرفا حوادث اخیر را تبدیل به یک بهانه برای 
تخریب و تضعیف نظام کرده اند.جاللی با اشاره به اینکه در ایام 
گذشته موضوع عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
شــانگ های به عنوان یک دستاورد ویژه در شرایط تحریم 
به حســاب می آمد، ادامه داد: دشمنان به ویژه آمریکایی ها 
و منافقین به هر نحوی در تالش هستند تا هیچگونه پیام 
مثبت و امیدبخشــی در فضای داخلی کشور منتشر نشود. 
چرا که خط تحریم و تهدید هر دو در حال شکستن است.

جاللی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همه 
باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که تضعیف پلیس 
یعنی تضعیف نظم و امنیت عمومی، گفت: پلیس از مردم و 
برای مردم است و دود تضعیف جایگاه پلیس ابتدا به چشم 
مردم می رود.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تقدیر 
از خدمات و زحمات فراجا در ایجاد نظم و توســعه امنیت 
عمومی در کشور گفت: یاد همه شهدای عزیز مدافع امنیت 
کشور به ویژه شهدا و جانبازان فرماندهی انتظامی که جان 
خود را در طبق اخالص برای حفظ نظم و آرامش و امنیت 
اجتماعی کشور گذاشته اند گرامی می داریم.وی در ادامه با 
اشاره به تالش دشمن خارجی و شبکه ضد انقالب تخریب گر 
برای سوءاستفاده از فضای پدید آمده و پیش بردن اهداف 
قبلی خود، گفت: همانطور که پیشتر اعالم کرده ایم دشمن 

یک جنگ سایبری زیرساختی علیه ما آغاز کرده است.
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اعطای »نشان  فداکاری« به امیر محمدی فر 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران با حضور در 
منزل امیر سرتیپ ناصر محمدی فر، فرمانده پیشین نیروی 
زمینی ارتش، نشان  فداکاری را به وی اهدا کرد.به گزارش 
ایرنا، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران همزمان با ایام هفته دفاع 
مقدس با حضور در منزل امیر سرتیپ ناصر محمدی فر، 
فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش ضمن عیادت از وی، 
با اهدای نشان  فداکاری، از این فرمانده دلیر و پیشکسوت 
سال های جنگ تحمیلی و خانواده صبور و فداکار وی که 
در طول تمام این ســال ها بویژه دوران دفاع مقدس یار و 
حامی آن فرمانده کم نظیر دوران حماســه و خون بودند، 
قدردانی کرد. امیر سرتیپ ناصر محمدی فر د سال ۱۳۴۶ 
وارد دانشگاه افسری شد و پس از طی دوره کارشناسی و 
ســپس دوره مقدماتی زرهی در شیراز در سال ۱۳۵۱ به 
عنوان فرمانده دســته گردان ۲۳۷ تانک تیپ ۳۷ زرهی 
مشــغول به کار شد. آشنایی با شــهیدان اقارب پرست 
و کالهدوز و خدمت با آنها در یک گردان زمینه کســب 
تجارب مدیریتی و نظامی را برای وی فراهم کرد. پس از 
پیروزی انقالب او همراه دیگر همرزمان خود به مقابله با 
عناصر ضدانقالب در کردستان پرداخت. او به عنوان فرمانده 
ستون اعزامی از گردان ۲۳۴ زرهی برای نجات کردستان 
داوطلبانه به این منطقه رفت و در آزادســازی پادگان بانه 
نقش بسزایی داشــت. با آغاز جنگ تحمیلی فرماندهی 
گردان ۲۳۴ سوارزرهی را بر عهده گرفت.طی ماه ها حضور 
در شــوش، فکه و چنانه دوشــادوش دیگر رزمندگان به 
رزم بی امان با دشــمن پرداخت و در عملیات های مهمی 
افتخارآفرینی کرد و در چند عملیات مجروح شــد. وی 
سپس به عنوان افسر عملیات لشکر ۸۸ زرهی سیستان 
و بلوچســتان در منطقه عملیاتی ســرپل ذهاب و قصر 
شیرین منصوب شد. همزمان با تصدی فرماندهی تیپ ۲ 
این لشکر در منطقه عمومی سومار و غرب، فرمانده وقت 
نیروی زمینی )امیر سرلشکر حسنی سعدی(، مسئولیت 
تشــکیل و فرماندهی تیپ ۳۵ تکاور در منطقه سومار را 
به وی ابالغ و امیر سرتیپ محمدی فر نسبت به تشکیل 
تیپ ۳۵ تــکاور اقدام کرد.امیر ســرتیپ محمدی فر در 
شرایط دشوار عملیاتی به عنوان جانشین لشکر ۸۸ زرهی 
در منطقه غرب کشــور منصوب و پس از آن فرماندهی 
لشــکر ۱۶ زرهی در منطقه مهران و صالح آباد را برعهده 
گرفت. فرماندهی لشــکر ۸۱ زرهی کرمانشاه در منطقه 
عملیاتی قصر شیرین، جانشین قرارگاه عملیاتی جنوب 
و پس از آن فرماندهی این قرارگاه نیز از مســئولیت های 
اوســت.امیر سرتیپ محمدی فر که نشان فتح را به دلیل 
رشــادت های دوران دفاع مقدس از فرماندهی معظم کل 
قوا دریافت کرده است، مدتی نیز به عنوان جانشین معاونت 
هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش، جانشــین معاونت 
هماهنگ کننده ستاد مشترک ارتش، مشاور رییس ستاد 
مشــترک ارتش و فرمانده نیروی زمینی ارتش مشغول 
به خدمت بوده اســت.وی کــه از فرماندهان نمونه زمان 
جنگ تحمیلی و بعد از آن بود، هم اکنون مشــاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( است.نشان فداکاری 
که اعطایی مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( به ارتش 
جمهوری اسالمی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی 
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی)ع( 
ارتش است که در راه پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی 
کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران مردانه ایستاده و دفاع 

کرده اند.

 والیتی: یک جبهه مقتدر 
حول جمهوری اسالمی شکل گرفته 

بــه گزارش فارس،  همایش تضاد گفتمان مقاومت و نظام 
ســلطه جهانی با حضور جمعی از مســئوالن لشگری و 
کشوری در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.حجت االسالم 
رســتمی رئیس نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در 
دانشگاه ها در ابتدای این مراسم با بیان اینکه دانشجویان 
و نخبگان کشــور همیشه همراه با جریان های فرهنگی و 
مقاومت بودند، گفت: این از دستاوردهای نظام جمهوری 
اسالمی ایران است. امروز افتخار بزرگی در کشور ما وجود 
دارد که رویداد جبهــه مقاومت و افتتاحیه آن در یکی از 
بهتریــن و بزرگ ترین مراکز علمی کشــور در حال انجام 
است.محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز 
در این همایش با اشــاره به اینکه ما  نمی توانیم نسبت به 
مستضعفین و مسلمانان تحت سلطه به کشورهای دیگر 
بی تفاوت باشیم، گفت: جمهوری اسالمی امروز پرچمدار 
حمایت از مظلومان جهان اســت و فرهنگ مقاومت را در 
جهان توســعه می دهد.وی افزود: دفاع از حق به مرزهای 
جغرافیایی محدود نمی شود زیرا اعتقاد داریم امام زمان)عج( 
با ظهور خود حاکمیت جهان را در دست می گیرد و عدالت 
در جهان را برپا می کند.زلفی گل در ادامه با اشاره به ۱۱۰ 
شهید دانشــگاه علم و صنعت دوران دفاع مقدس تاکید 
کرد: باید در برابر تهاجم فرهنگی دشــمن و دنیای سلطه 
با فرهنگی غنی خود مقابله کنیم و فعالیت های فرهنگی 
در دانشگاه ها باید بیشتر و با برنامه ریزی بهتری اجرا شود.

شجاعی فرد دبیر علمی همایش تضاد گفتمان مقاومت و 
نظام ســلطه جهانی نیز در ادامه گفت: این همایش تضاد 
مقاومت و گفتمان نظام سلطه جهانی برنامه علمی هفتمین 
اجالسیه بین المللی مجاهدان در غربت بود،که امروز مقاالت 
برگزیده پس از مراسم افتتاحیه برای عموم عرضه می شود.

سرلشگر سید یحیی صفوی در این مراسم در طی سخنانی 
کوتــاه گفت: حداقل دو واحد درســی باید برای گفتمان 
مقاومت در دانشــگاه ها تدوین شود و وظایف مسئولین را 
در عملی کردن این پیشنهاد وزیر دوچندان نموده است. 
صفوی با اشاره به حضور جمع کثیری از مهمانان خارجی 
در این اجالسیه  گفت: مقاومت باعث پیوند و جریان های 
والیی در ســطح جهان اســت و حول محــور اهل بیت 
علیهم السالم همه جمع شده اند. آن کسانی که در جریان 
مقاومت حضور دارند همه از محبان اهل بیت علیهم السالم 
هستند و کسانی که در مقابل هستند از داعش و نیروهای 
سلفی هســتند. در این همایش همچنین پیام علی اکبر 

والیتی مشاور بین الملل رهبر معظم انقالب قرائت شد.
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همدلی|  بعد از چندیــن روز از اعتراضات 
سراسری نسبت به کشته شدن مهسا امینی، 
کم کم منابع رسمی آمارهایی از کشته شدگان 
این اعتراضات و تعداد بازداشــتی ها را اعالم 
می کنند. هرچند که هنوز هیچ مرجعی آمار 
سراســری در این باره به ویژه درباره کشــته 
شــدگان حوادث اخیر اعالم نکــرده اند، اما 
برخی رســانه های خارج از کشور ارقامی را 
اعالم کرده اند که البته از سوی منابع داخلی 

تایید نشده است.
 دیدار وزیر کشور از ۱۱ مجروح فراجا

وزیر کشور پس از عیادت ۱۱ تن از نیروهای 
فراجا که گفته می شود در ناآرامی های اخیر با 
چاقو، شمشیر، نارنجک، زیر گرفتن با ماشین 
و ســنگ پراکنی مورد حمله قــرار گرفته و 
آســیب دیده بودند، گفت: »از دستگاه قضا 
انتظــار داریم با عامالن اصلی و ســران این 
اغتشاشات به شــکل قانونی، قاطع، سریع و 
عبرت آموز برخورد کند.« به گزارش ایرنا، این 
افراد دارای شکســتگی های متعدد هستند 
که باید تحت عمل جراحی قرار گیرند. وزیر 
کشــور در این عیــادت از نزدیک در جریان 
چگونگی مجروح شــدن این افراد و آنچه در 
صحنه این اغتشاشــات رخ داده، قرار گرفت. 
وی از صدماتی که از ناحیه گروه های آشوبگر 
بــه نیروهای فراجا به دلیل مدارا با معترضان 
وارد شده بود، متاثر شــد و گفت از دستگاه 
قضا انتظار داریم با عامالن اصلی و سران این 
اغتشاشات به شــکل قانونی، قاطع، سریع و 

عبرت آموز برخورد کند.
با خانواده شهید   گفتگوی رئیســی 

تبریزی
به نوشته همشهری آنالین همچنین رئیس 
جمهور شامگاه شنبه با خانواده شهید تبریزی 
مدافع امنیت، زنده یاد حسین اجاقی گفت وگو 
کرد. سید ابراهیم رئیســی در این گفتگوی 
تلفنی با قدردانی از مجاهدت های این شهید 
واالمقام در مقابله با آشــوبگران و صیانت از 
امنیت شــهر تاریخی و والیتمــدار تبریز در 
روزهای گذشــته، شهادت او را به خانواده اش 
تبریک و تسلیت گفت. رئیس جمهور حضور 
پرشکوه مردم در مراسم تشییع شهید اجاقی 
را نماد دلبســتگی جامعه بــا فرهنگ ایثار و 
شهادت دانســت و خاطرنشان کرد: »حضور 
حماسی مردم شــهر تبریز در مراسم تشییع 
پیکر این شهید بزرگوار، نشانه قدرشناسی این 
مردم نسبت به مدافعان امنیت و انزجار آنان 
از آشــوب طلبان و اخالل گران نظام و امنیت 

عمومی است.«
آیت اهلل رئیسی خطه قهرمان پرور آذربایجان را 
گرانیگاه مبارزه برای اســتقالل و آزادی ایران 
در تاریخ معاصر خواند و گفت:» تبریز چه در 
جریان انقالب اســالمی و چه در پیش از آن، 
همواره یکــی از مهم ترین پایگاه های دفاع از 
استقالل و آزادی ایران بوده است و امروز نیز 
مردم والیتمدار و میهن دوست این شهر، اجازه 
نخواهند داد امنیتی که به بهای خون صدها 
هزار شهید بدســت آمده، از سوی گروه های 
سازماندهی شده و معارضان جمهوری اسالمی 

ایران، خدشه دار شود.«
رئیسی در پایان این گفتگو بر پیگیری پرونده 
شهادت شهید اجاقی از سوی مراجع مسئول 
تاکید کرد و به خانواده این شــهید اطمینان 
داد، دولــت با جدیت در کنار دســتگاه های 
امنیتــی و قوه قضائیه، در راســتای مجازات 
عامالن این جنایت تالش خواهد کرد. شهید 
حسین اجاقی از بسیجیان شهر تبریز بود که 
در جریان مقابله با اغتشاشــات اخیر در این 
شهر، از سوی آشوبگران مورد اصابت چاقو قرار 

گرفت و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
 بازداشت 69 نفر در مالیر

در همین رابطه ســلمان اسماعیلی فرماندار 
مالیر اعالم کرده: »عده ای اغتشاشــگر قصد 
داشتند مالیر را نا امن کرده و به صورت مردم 
چنگ زنند اما با حضــور فداکارانه نیروهای 
مقتدر انتظامی و امنیتی و هوشمندی مردم، 
اوضاع مدیریت و نقشه بدخواهان نقش برآب 
شد. در اتفاقات اخیر گذشته ۶۹ نفر بازداشت 
شــدند و از تعدادی از آنها انواع سالح گرم و 

سرد، فشنگ و مواد انفجاری کشف شد.«
اســماعیلی تصریح کرد: »تاکنون ســابقه و 
ارتباط تشــکیالتی بعضی از آنها با ســازمان 
تروریستی منافقین و ضدانقالب خارجی محرز 
شده است. بنابر اطالعات موجود برنامه شب 
گذشته دشمنان در مالیر، پروژه کشته سازی 

بود که ناکام ماند.«
فرماندار مالیــر افزود: »از خانواده ها و جوانان  
خواهشمندیم مانند همیشه وفاداری خود به 
ایران و اسالم و انقالب را به نمایش گذاشته و 

فریب دشمنان و بدخواهان را  نخورند.«
 دستگیری۷۳9 در گیالن

فرمانــده انتظامی گیالن، نیز از دســتگیری 
مجموع ۷۳۹ نفر در حــوادث اخیر خبر داد 
و گفت:»روز گذشــته یک تیم خرابکاری از 
استانه ای جنوبی وارد استان شده بود که قبل 
از هر اقدامی، شناسایی و دو نفر هم دستگیر 

شدند.«
سردار ملکی در جمع خبرنگاران درخصوص 
آخرین گزارش مقابله با اغتشاشگران، اظهار 
کرد: »طی ســه روز گذشته شاهد تحرکاتی 
از ســوی اراذل اوباش و اغتشاشگران بودیم 
که خوشــبختانه با حضــور مقتدرانه پلیس، 
بسیج و ســپاه و همچنین پشتیبانی مرجع 
قضایی برخورد قاطعی صــورت گرفت و در 
مجموع ۷۳۹ نفر که ۶۰ نفر آنها بانوان بودند 
دستگیر شــدند.« شــهرام کرمی، دادستان 
کرمانشــاه نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به 
ناآرامی های کرمانشاه، اظهار کرد: »متأسفانه 
در جریــان اغتشاشــات روز گذشــته ۲ نفر 
به قتل رســیده اند.« به گــزارش فارس، وی 
افزود: »مطمئن هســتیم این اتفاق توســط 
عوامل ضدانقالب رخ داده چراکه این افراد با 

سالح های غیرسازمانی هدف قرار گرفته اند.«
دادستان کرمانشاه ادامه داد: »در جریان این 
نا آرامی ها ۲۵ نفــر از معترضین و نیروهای 
انتظامی و همچنین مردم عادی که توســط 
معترضین مــورد هجوم قــرار گرفتند، نیز 

مجروح شده اند.«
دادستان عمومی و انقالب ساری از دستگیری 
چند عضو داعش و کومله در اغتشاشات اخیر 
مازندران خبر داد و گفت: »با دستگیری این 
افراد و لیدرهای اغتشاشــگران، کیفرخواست 
آنان صادر و پرونده به دادگاه ارســال شــده 
است. در ناآرامی های چند روز گذشته استان 

۴۵۰ آشوبگر بازداشت شدند.«
 تایکد رئیس قوه قضائیه بر برخورد با 

اغتشاشگران
رئیس قوه قضاییه در جریان حضور سرزده در 
مقر یگان امداد فراجا، ضمن برقراری تماس 
تلفنی با ســردار رحیمی فرمانــده انتظامی 
تهران، با چنــد تن از نیروهای فراجا که طی 
روزهای اخیر به صورت شبانه روزی در راستای 
تأمین امنیت شــهروندان فعالیت کرده اند به 
گفت وگــو پرداخت و از ایــن جهت که همه 
ایــن نیروها حتی در روز تعطیل نیز به ایفای 
مأموریت و خدمت به شهروندان مشغولند، به 

صورت ویژه از آنها قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نیروهای فراجا 
در راستای حفاظت و صیانت از امنیت و اموال 
مردم در برابر اقدامات اغتشاشگران، حضوری 
فعــال و اثرگذار در میــدان دارند، گفت: »به 
مقامات قضایی ذیربط که مسئول رسیدگی 
و تکمیل پرونده های عناصر اغتشاشگر هستند 
تاکید کرده ام که در روند بررسی ها و تحقیقات 
خود، به دقت همه مســتندات و ادلّه موجود 
از جمله موارد و مطالب ارائه شــده از ناحیه 
نیروهــای انتظامی و اقاریــر و اظهارات افراد 

دستگیرشده را مورد لحاظ قرار دهند.«    
رئیس قوه قضاییه در جریــان بازدید از مقر 
فرماندهــی انتظامــی تهران و یــگان امداد 
فراجا، با اشاره به تالش دشمنان و پیاده نظام 
آنها برای ایجاد آشــوب و اغتشاش در کشور 
و تهدید و تحدید امنیت شــهروندان از این 
طریــق، گفــت: »نیروهای فراجــا به عنوان 
حافظان امنیــت مردم، از ناحیه دشــمنان 
و اذنــاب آنها، مورد بیشــترین هجمه ها قرار 
گرفتند، اما این هجمه هــا و دروغ پراکنی ها 
کوچکترین خللی در اراده نیروهای جان برکف 
فراجا در راه تأمین امنیت و آرامش مردم ایران 
اســالمی ایجاد نکرد.«رئیس دستگاه قضا در 
جریان بازدید از مقر یگان امداد فراجا بار دیگر 
بر برخورد قاطعانه و بدون مماشات با عناصر 
اصلی و حرفه ای اغتشاشات تاکید کرد و گفت: 
»قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه ها از جمله 
نیروهای فراجا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد، 

روند زندگی روزمره مردم و شهروندان بازیچه 
دست عناصر اغتشاشگر و آشوب طلب شود.«

رییس قــوه قضاییه در ادامه بازدید از یکی از 
بازداشتگاه های تهران که تفهیم اتهام تعدادی 
از بازداشت شدگان وقایع اخیر نیز انجا انجام 
می شود، بازدید کرد و با تعدادی از متهمان به 
صورت چهره به چهره گفتگو کرد و در جریان 

مسائل و پرونده آنها از نزدیک قرار گرفت.
وی در راســتای بازدیدهــای میدانی خود از 
بخش ها و واحدهای مســئول در حفاظت از 
امنیت شهروندان، روز گذشته نیز در دادسرای 
جرائــم امنیتی تهران حضــور یافت و نحوه 
رسیدگی به امور و پرونده های ناظر بر عناصر 
تهدیدکننــده امنیت مردم را مورد بررســی 
قرار داد و دســتوراتی را در راســتای تسریع 
در تکمیل پرونده های قضایی عناصر اصلی و 

حرفه ای اغتشاشات اخیر صادر کرد.
 ترکیب کشته شدگان روزهای اخیر

 از سوی دیگر وزیر کشور دولت سیزدهم در 
گفگتوی وزه خبری دربــاره ی جانباختگان 
اعتراضات و ناآرامی های اخیر گفت: یک دسته 
کسانی هســتند که مربوط به غرب و شمال 
غرب کشور هســتند که متاسفانه گروه های 
ضد انقالب در آنجا فعالیت دارند. بخش دوم 
افراد بی گناهی هستند که توسط آشوب گران 
مورد ضرب و شــتم قرار گرفتند و بعضا کشته 
شدند. دسته دیگر کسانی هستند که ممکن 
اســت در مقابله با ورود به اماکن حساســی 
همچون کالنتری، فرمانداری یا بخشــداری 
کشته شده باشند. افراد دیگر، کسانی هستند 
که در جاهای دیگر کشته شده اند و به داخل 
تجمع ها آورده شده اند. موارد متعددی در این 
زمینه وجود دارد که برای تهییج افکار عمومی 
و خاموش نشــدن اعتراضات انجــام دادند و 
بعضی هم تسویه حساب شــخصی شده اند. 
گزارش کامل این حادثه متعاقبا منتشر خواهد 
شد. دســتور اکید فرماندهی فراجا این بوده 
است که نیروهای فراجا به همراه خود سالح 
نداشته باشند. فقط در دفاع از مقرها و اماکن 
حساس شــلیک انجام شده است. اگر فراجا با 
افرادی مواجه شــود که تیراندازی می کنند، 
تکالیف قانونی دارند که باید به آن عمل کنند.

 آماری از تخریب های صورت گرفته
در همین ارتباط خبرگزاری فارس نوشت که 
دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی با 
اشــاره به تخریب ۲۱۹ دستگاه خودپرداز در 
اغتشاشات اخیر، گفت: آشوبگران ۱۱ شعبه 
بانک را به آتش کشیدند و گزارش سرقت از 
۲ شعبه نیز برای بررسی های بیشتر به مراجع 
ذی صالح ارسال شــد .علیرضا قیطاسی، در 
گفت  و گو بــا این خبرگزاری اظهار داشــت: 
اغتشاشگران شیشه های ۲۴۰ شعبه در سراسر 
کشــور را شکســتند، همچنین ۶ شعبه در 
استان های خراسان شمالی و ایالم با تخریب 
۹۰ درصدی و ۶ شعبه بانک نیز با تخریب ۶۰ 
تا ۸۰ درصدی مواجه شد ند.قیطاســی اظهار 
کرد: اغتشاشــگران دســتگاه های خودپرداز 
۲۱۹ شعبه بانک را تخریب کردند، همچنین 
۱۳۴ دستگاه  دوربین  نصب شده  در بیرون از 
بانک ها به صــورت کامل از بین رفته اند.دبیر 
شــورای هماهنگی بانک های دولتی تصریح 
کرد: اغتشاشگران ۱۱ شعبه بانک را به آتش 
کشیدند و گزارش سرقت از ۲ شعبه نیز برای 
بررسی های بیشتر به مراجع ذی صالح ارسال 
شده است. وی با بیان اینکه تابلوی ۱۰ بانک به 
صورت کامل از بین رفته است، افزود: بانک ها 
به عنوان اموال عمومی در اغتشاشــات اخیر 
صدمه زیادی دیده اند و این مساله موجب از 

بین رفتن حقوق عامه مردم خواهد شد.

دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد جدی با عوامل ناامنی؛ 

ناآرامی ها به روایت آمار

اجتماع بــزرگ امت رســول اهلل)ص( در محکومیــت اقدامات 
هنجارشکنانه اخیر، همزمان با ســالروز رحلت حضرت رسول 

اکرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( برگزار شد.
به گزارش ایســنا، در این تجمع که به دعوت شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی اســتان تهران، هیئات مذهبی، کانون های 
قرآنی و ســتاد مرکزی اربعین حســینی)ع( برگزار شد، حجت 
االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای 
سیاستگذاری ائمه کشور سخنرانی کرد.راهپیمایان از چهار مسیر 
کارگر شمالی، کارگر جنوبی، خیابان آزادی و خیابان انقالب در 
این مراســم حضور یافتند. اجتماع بزرگ امت رسول اهلل)ص( با 
پخش ســرود ملی ایران آغاز شــد.تجمع کنندگان با در دست 
داشتن پرچم سه رنگ ایران و عکس مقام معظم رهبری و شهید 
قاسم ســلیمانی در  میدان انقالب حضور پیدا کردند.»نابودی 
فتنه گر در دســت مردم ماســت، اهانت به قرآن رسم منافقین 
است، مرگ بر منافق،مرگ بر انگلیس، مرگ بر آمریکا ،لبیک یا 
حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اهلل ،  نه سازش نه تسلیم 
نبرد با آمریکا، مرگ بر آل ســعود خائن، فتنه و آشوب گری کار 
منافقین اســت ،آتش به اختیاریم از فتنه گر بیزاریم، ایران پر از 
شهیده فتنه جواب نمی ده، کوه اراده هستیم، آمریکا را شکستیم 
و فتنه و اغتشاشات زیر سر آمریکاست« از جمله شعارهای سر 

داده شده در این تجمع اعتراضی بود.
این جمله مقام معظم رهبری مبنی بر »دوران بزن در رو گذشته 
اســت. بزنید، می خورید« از تریبون های خیابان انقالب پخش 
می شد که به دنبال آن شــرکت کنندگان در تجمع شعار»این 
همه لشــکر آمده، به عشــق رهبر آمده« و »وای اگر خامنه ای 
اذن جهادم دهد« ســر می دادند . در این مراسم و پیش از آغاز 
سخنرانی حجت االســالم حاجی علی اکبری تجمع کنندگان 

تهرانی پیکر شهید حسین تقی پور، شهید مدافع امنیت که دوم 
مهر ۱۴۰۱ در جریان کنترل ناآرامی های اخیر به شهادت رسید 

را تشییع کردند.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت و غالمحسین اسماعیلی رییس 
دفتــر رئیس جمهور از جمله مســئوالنی بودند که حضور آنها 
در بین تجمع کنندگان تهرانی مشــاهده شد.در بیانیه تجمع 
اعتراضی روز یک شــنبه عصر جمعی از متدینین تهرانی که در 

حین برگزاری تجمع قرائت شد، آمده است:
در شرایطی که نظام اسالمی در اوج اقتدار و ملت بزرگ و سرافراز 
ایران در اوج عزت قرار داشته و با همت و تالش های مجّدانه دولت 
مردمی و دستگاه ها در مسائل داخلی و خارجی گشایش هایی رخ 
داده و توطئه های دشــمن یکی پس از دیگری خنثی شــده  و 
مواضع مقتدرانه مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلّل العظمی امام 
خامنه ای »مّدظلّه العالی« عزتمندی نظام را به نمایش درآورده و 
سفر و سخنرانی ریاست محترم جمهور به مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، دستاوردی دیگر برای نظام بوده و مانور عظیم اربعین، 
وحدت و قدرت ارادتمندان به اهل بیت علیهم السالم را به نمایش 
گذاشته و لذت حضور ۲۱ میلیونی زوار اربعین در طریق الحسین 
علیه الســالم، کام تشنگان معرفت را شیرین کرده بود، متأسفانه 
طی چند روز گذشــته بانیان و صحنه گردانــان فتنه های ۷۸ و 
۸۸، معاندیــن و ضدانقالب های خارج نشــین و پادوهای داخلی 
غرب و داعشــی های وطنی، سازمان یافته و آموزش دیده با سعی 

در انحراف افکار عمومی و تحریک افراد و برخی ســلبریتی های 
وطن فروش، آنهایی که سال های سال از رهگذر بیت المال، بودجه 
و صداوسیمای این کشور به نان و نوایی رسیده و شهرت یافته اند 
اما اکنون هم نوا با خوانندگان مطرود و منزوی لس آنجلسی به جای 
دفاع از پرچم و کشورشان، با لگدپرانی و پنجه انداختن بر چهره 
نظام اســالمی، آتش فتنه را شــعله ور کرده و سناریوی دیگری 
از وحشــی گری ها و آشــوب های خیابانی را با ورود به تجمعات 
مردمی، به بهانه گشــت ارشاد و مستمسک قرار دادن درگذشت 
یکی از هموطنان با القــای روایت های کذب و جهت دار به افکار 
عمومی و با نشانه گرفتِن مقدس ترین ارزش های اسالمی، آتش 
زدن و جســارت به ساحت قرآن کریم، مســاجد و پرچم ایران، 
بــه تخریب اموال و اماکن عمومی، حمله به خودروهای امدادی، 
ضرب و شــتم ناجوانمردانه حافظان نظم و امنیت و ســردادن 
شعارهای ساختارشکنانه دست زدند و بدین سان کارنامه ننگین 

وارثان یزیدیان را سیاه و سیاه تر نمودند.
 اینک ما شــرکت کننــدگان در این تجمع عظیم تاریخی و در 
ســالروز رحلت رسول مهر و  پیامبر رحمت رسول اهلّل )صل اهلل 
علیه و آله و سلم( و شهادت سبط نبی مکرم اسالم، حضرت امام 
حسن مجتبی )علیه السالم(، روز عزای عمومی جهان اسالم در 
ایران اســالمی، به عنوان ام القرای جهان اسالم، کانون جوشان 
عشــق و ارادت به پیامبر و اهل بیت مطهــر پیامبر، در میدان 
انقــالب گرد هم آمده ایم تا با اجتماع باشــکوه، وحدت بخش و 
دشمن شــکن خود؛ با تجدید میثاق با آرمان های اصیل انقالب 
و امامین انقالب و شــهدای واالمقام و ضمن قدردانی و تشــکر 
از بصیرت و درایت، صبوری و خویشتنداری ملت شریف ایران؛ 
اعــالم نفرت و انزجار و برائــت از اقدام معدودی فریب خورده و 

مزدور را اعالم می نماییم.

»اجتماع بزرگ امت رسول اهلل)ص(« برگزارشد

تجمع علیه ساختارشکنی
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