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سردار اشتری :صف مردم را از ناامن کنندگان کشور جدا می کنیم
فرمانده نیروی انتظامی کشور از افزایش محبوبیت ناجا
در بین مــردم خبر داد و گفت :بر پایه چهار نظرسنجی،
مردم پلیس را مرجع و پناهگاه خود می دانند و به فعالیت و
حضورایننیروعالقهواعتقادبیشتریپیداکردهاند.سردار
اشتری همچنین به اعتراضات روزهای اخیر اشاره کرد و
گفت :ما قطعا صف مردم را از افــرادی که به دنبال تامین
منافعشخصیخودبهوسیلهناامنکردنفضاهستند،جدا
میکنیم و اجازه نمیدهیم کسی در این عرصه به انقالب
و امنیتی که در این کشور وجود دارد ضربه و خدشه وارد
کند .سردارحسین اشتری در آیین تکریم و معارفه فرمانده
انتظامی یزد با تأکید بر لزوم آمادگی بیش از پیش ،ادامه
داد :در وضعیت کنونی که دشمنان قسم خورده به دنبال
وارد کردن خدشه به انقالب اسالمی ایران هستند ،باید
بیش از پیش آمادگی خود را حفظ کنیم .به گزارش ایسنا
اشتریباتاکیدبراینکهدشمنتمامتوانخودرابرایضربه
زدن به انقالب اسالمی ایران در عرصههای مختلف به کار
بستهاست،بیانکرد:امروزدشمندرشبکههایاجتماعی
تحرکاتبسیارگستردهایعلیهانقالبانجاممیدهدولی
خوشبختانه این تحرکات به دلیل هوشیاری باالی مردم و

نیروهاینظامیوانتظامیخنثیشدهومیشود.همچنین
به گزارش ایرنا ،اشتری ادامه داد :امروز دشمنان در برخی
شبکههایاجتماعیعلیهمردمتحرکوفعالیتهاییدارند
و اوج تحرک ها پنج شنبه هفته گذشته با اعالم تجمع در
 200مکان بود که تنها در  10تا  15مکان آن هم در سطح
بسیار محدود شاهد حضور برخی افراد بودیم .وی تصریح
کرد :هرچند مردم درددل هایی دارند ،اما تعداد معدودی
که به تخریب اموال عمومی روی می آورند از جنس آن ها
نیستند؛ صف مردم با افرادی که به دنبال منافع شخصی
خودهستند،کامالجداست.اشتریبابیاناینکهآمریکا،
عربستان سعودی و منافقان کوردل حامی تحرکات اخیر
هستند،افزود:نیرویانتظامیامروزباهدایتهایرهبری
و روحیه جهادی ،مقتدرانه و هوشمندانه ایستاده اند و
ماموریت های خود را به نحو بسیار مطلوب ادامه خواهند
داد.فرماندهنیرویانتظامیهمچنیندرگفتوگوبادفاع
پرس با اشاره به افزایش تحرکات گروهکهای تروریستی
درمرزهایکشور،گفت:استحکاماتمرزیبهخصوصدر
مرزهایشرقیتقویتمیشودوبرنامهریزیهایالزمبرای
مقابلهباتهدیداتتروریستیصورتگرفتهاست.

▪درخواست پدر رضا اوتــادی برای شناسایی قاتالن
فرزندش

مسئوالن شهر کرج در دیدار خانواده جوان کشته شده در
اغتشاشات این شهر ،از پیگیری ها برای شناسایی قاتل
او خبر دادنــد .همزمان پدر رضا اوتــادی ،شهروند کرجی
که روز جمعه و در جریان اغتشاشات شهر کرج به ضرب
گلوله افراد ناشناس کشته شد ،با تأکید بر این که خانواده
اش بهنظام و انقالب پایبند هستند ،گفت :مراجع قضایی
و امنیتی بررسیهایشان را تا شناسایی و دستگیری قاتل
فرزندش ادامه دهند .به گزارش فارس پدر رضا اوتادی در
دیدار با فرماندار کرج به این مقام مسئول گفت :جوان ما
هیچ مشکلی با نظام و انقالب نداشت .تنها خواهش ما این
استکهقاتلپسرمدستگیرشود.درایندیدارفرماندارکرج
گفت:نیروهایانتظامیوامنیتیمجدانهپیگیرشناساییو
دستگیریضاربهستند.دادستانکرجروزگذشتهاعالم
کــرد ،یک گــروه ویــژه از اسلحهشناسی ،آگاهی ،پزشکی
قانونی،حفاظتسپاهپاسداران،حفاظتنیرویانتظامیو
بازپرسبرایبررسیپروندهقتلجوانکرجیدراغتشاشات
اخیرتشکیلشدهاستوتحقیقاتبهطورویژهادامهدارد.
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