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عضو مجمع نمایندگان لرستان با اشاره به کشته شدن دو نفر در این استان:

پلیس راهی جز شلیک به هنجارشکنان نداشت/ شما بگویید چطور باید آرامشان می کردند؟/نمی توانیم بگوییم
چهار تا آدم الابالی را که به اموال عمومی تعرض می کنند آرام کنید

کد 151122  |  مصاحبه  |  سیاسی  |  سیاست داخلی  |  1396/10/10

یک نماینده عضو مجمع نمایندگان استان لرستان می گوید: راهی جز برخورد و شلیک پلیس با کسانیکه شب گذشته هنجارشکنی کردند و به خیابان ها ریخته بودند وجود نداشت.

اعتمادآنالین|  (http://www.etemaadonline.ir/)شیرین جمشیدیان-حمیدرضا کاظمی عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنالین گفت: یک زمانی
اعتراض در چارچوب قانون است. در این زمان مردم می توانند اعتراض کنند و شعار دھند و خواستھ ھایشان را مطرح کنند و نیروی انتظامی خویشتنداری می کند و سعی می کند کھ

آنھا را ھدایت کند اما زمانیکھ ھنجار شکنی می کنند و بھ حریم عمومی جامعھ تعرض می کنند طبیعی است کھ باید برخورد کند. 

در ادامھ مشروح این گفت و گو را می خوانید: 

تجمعات شب گذشته و اتفاقاتی که افتاد را به چه دلیل می دانید و راهکار چیست؟

یک بخشی از جامعه مشکل دارند، مشکل اشتغال، معیشت و زندگی مردم واقعیتی است که وجود دارد. اما االن جمعیت ضد انقالب خارج نشین از این مشکالت بهره برداري و موج سواري می
کنند. آنها به دنبال این هستند که براي اهداف خودشان مردم و بخصوص جوانان را تحریک کنند و اینها به دنبال اهداف و سو استفاده خودشان هستند.

شب گذشت دو نفر در استان لرستان کشته شدند...

یک زمانی اعتراض در چارچوب قانون است. در این زمان اعتراض کنند و شعار دهند در چارچوب قانون است و خواسته هایشان را می توانند مطرح کنند و نیروي انتظامی خویشتنداري می کند و
سعی می کند که هدایت کند اما زمانیکه هنجار شکنی می کنند و به حریم عمومی جامعه تعرض می کنند طبیعی است که باید برخورد کند. 

یعنی طبیعی می دانید که شلیک شود؟

http://www.etemaadonline.ir/
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 خبرهاي مرتبط

  (News/News/125223/) !الریجانی در دسترس نیست
  (News/News/125039/) تخریب ها علیه دولت هماهنگ شده است/ برخی می خواهند مشکالت زاییده دولت احمدي نژاد را به گردن روحانی بیاندازند
  (News/News/125064/) نحوه تعامل قواي مقننه و مجریه در دستورکار جلسه معاونان پارلمانی دولت
  (News/News/125050/) یارانه بگیرانی که ماهانه سه میلیون دریافتی دارند حذف می شوند
  (News/News/124987/) !آمران حمله به مطهري، سمت  نظامی داشتند
  (News/News/123845/) اصالحات تغییر تدریجی است
  (News/News/123814/) فهرست انتخاباتی اصالح طلبان ساعت 19 امروز منتشر می شود
  (News/News/123679/) علی الریجانی: مستقل در انتخابات حضور پیدا کرده ام

بله، اگر االن کسی در خیابان بیاید و هنجار شکنی کند شما چه کارش می کنید؟

یعنی راه دیگري جز شلیک کردن نبود؟

چه راهی شما بگویید تا ما بگوییم آن راه را انجام دهند.

می توانستند مردم را آرام کنند...

آرام کردن کسانیکه که کھ علیھ ھمھ مقدسات و جایگاههاي قانونی نظام تخریب می کند و شعار می دهند؟ چطور باید آرامشان کرد. نیروي انتظامی هدایتشان می کند که شعار دادید متفرق
شوید و آنها متفرق نمی شوند و شروع می کنند به آتش زدن،باید با آنها چه کار کرد. چهار تا آدم الابالی که به اموال عمومی تعرض می کنند را که نمی توانیم بگوییم آرامشان کنید.

فقط دو نفر بودند که کشته شدند؟

من اصال از جزییات اطالعی ندارم و نپرسیدم.

قرار است که این موضوع در مجمع نمایندگان استان لرستان بررسی شود؟

 بحث مشکالت مردم است که مجمع هر روز در این خصوص با دولتمردان می نشینند. بحث بیکاري، معیشت، مشکالت اقتصادي و رکود است که مجمع نمایندگان به دنبال حل این مشکالت
است و در حال پیگیري است. واقعیت این است که زمانیکه در خارج می نشینند و ضد انقالب تحریک می کند و وعده و قرار می گذارد که به خیابان ها بریزید و شعارهاي این چنینی بدید

طبیعی است که چنین اتفاقاتی بیفتد.

ولی باید مردم بدانند، یک زمانیدر درون نظام خواسته هایی داریم که مطرح می کنیم و خیلی ازگروههاي مختلف صنفی ھر روز جلوی مجلس شعار می دهند و نمایندگان در بین معترضین
صحبت می کنند اما آنها به دنبال خواستشان در چارچوب قانون هستند.

اما اینها در چارچوب قانون نبوده و نیروي انتظامی هم وظیفه اش بوده که برخورد کند...

زمانیکه طرف به اموال عمومی تعرض می کند نیروي انتظامی باید چه کار کند؟ باید نگاه کند؟

جریان معاند در حال مدیریت ماجرا است و مردم باید مراقب باشند که از این فضا سازي که ضد انقالب می کند و به دنبال بهره برداري براي خودش است سو استفاده نکنند.
با توجه به ضد انقالب خارج نشین و هدایت بیگانگان که انجام می گیرد باید به مردم و بخصوص جوانان هشدار بدهیم که به دام جریان ضد انقالب نیفتند.

گروههاي معاند در تجمع شهر درود حضور داشتند یا مردم مورد سو استفاده این افراد قرار گرفتند؟

شاید یک سري افراد محدود باشند که با نظام و جامعه ما معاند هستند و این افراد در تجمع حضور پیدا می کند و تجمع را به سمت خشونت و تعرض به اموال عمومی می برند در این بین از
چند جوان هم سو استفاده می کنند.

 (https://t.me/EtemadOnline) به کانال تلگرام اعتمادآنالین بپیوندید

  |  مجلس |
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  (News/News/123567/) دست مریزاد علی مطهري به حاتمی کیا
  (News/News/123499/) پورمختار: شوراي نگهبان تا شب انتخابات هم می تواند اشخاص را رد صالحیت کند




 پر بازدیدترین خبرها

1
 

مسئولین در دهه هشتاد به دستورات رهبري عمل نکردند/ جمهوري اسالمی توان مقابله با تهدیدهاي نظامی را دارد اما اگر با فساد مقابله نشود او را ساقط می کند/ مخاطب اصلی امر به معروف و
(news/news/158399/) نهی از منکر حکومت است

  2(news/news/158396/) جلسه نمایندگان با کارشناسان درباره فوت سیدامامی و نمایش فیلم خودکشی به درخواست اطالعات سپاه/ لحظه خودکشی سیدامامی در فیلم مشهود نیست

  3(news/news/158401/) اول با خودمان گفت وگو کنیم بعد با دیگران

  4(news/news/158584/) واکنش هاي چپ و راست به پیشنهاد اجرایی شدن اصل 59 قانون اساسی؛ اصولگرایان همچنان مخالف

  5(news/news/158579/) باید اداره زندان را به آزادگان و کسانی که زندان هاي طاغوت را تحمل کرده اند، بسپارند/ ملکشاهی به دلیل اعتراض نمی خواهد گزارش بازدید از اوین را ارائه دهد

 آخرین خبرها

 
سوال کریمی قدوسی از وزیر اقتصاد درباره واردات ازطریق کانال گمرکات اعالم وصول شد / سوال جعفرزاده از قاضی زاده هاشمی درباره تخلفات صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت

(news/news/158688/)
  (news/news/158686/) ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران از 9.6 میلیارد دالر عبور کرد
  (news/news/158684/) توضیحات مسئوالن سپاه و قوه قضاییه درباره علت بازداشت فعاالن محیط زیست و خودکشی سیدامامی/ ادامه بررسی ها در جلسه صبح فردا
  (news/news/158682/) به پرونده واژگونی اتوبوس زائران گچسارانی رسیدگی می شود
  (news/news/158681/) خیز طالي جهانی براي رکوردزنی مجدد
  (news/news/158680/) !بیگدلی: چرا بدون راي گیري مجلس را تعطیل کردید؟ / الریجانی: غفلت کردم
  (news/news/158679/) هواي تهران سالم است
  (news/news/158678/) پورابراهیمی: بانک مرکزي قادر به مدیریت بازار ارز نیست / الریجانی: کمیسیون اقتصادي با مسئوالن جلسه بگذارد و من هم پیگیري می کنم
  (news/news/158677/) اعتراف یونیسف به شکست خود در حمایت از کودکانِ آفریقایی

 
ظریف: رابطه ام با رهبر انقالب، مرید و مرادي است/ ارتباط بسیار نزدیکی با سردار سلیمانی دارم/ التاري نام فیلم است!؟/ موبایلم هنگام مذاکرات (به خاطر شنود) مثل اتو داغ می شد

(news/news/158676/)
  (news/news/158675/) دالر مبادله اي از آزاد جا نماند
  (news/news/158674/) تلگرام ایکس از فروشگاه گوگل حذف شد
  (news/news/158672/) سپرده گذاري 360 هزار خانه اولی در بانک
  (news/news/158671/) تنهایی خرس قطبی؛ عکس روز نشنال  جئوگرافیک+ عکس
  (news/news/158670/) احتمال عدم طرح سوال از رییس جمهور در کمیسیون اقتصادي و صحن/ برخی متقاضیان سوال از رییس جمهور امضایشان را پس گرفته اند
  (news/news/158669/) افزایش بهاي آب، برق و گاز مشروط به تصویب هیئت وزیران شد
  (news/news/158666/) تعلل در وصول جریمه 3 هزار میلیاردي شرکت کره اي کرباسیان را به مجلس کشاند
  (news/news/158663/) یک مقام نظامی سوریه گفت که حمله اسرائیل را با حمله پاسخ می دهیم
  (news/news/158662/) شناسایی گروه جدیدي از آنتی بیوتیک ها علیه باکتري هاي مقاوم
  (news/news/158661/) نامه تعدادي از وکال به رییس جمهور پیرامون مسائل اخیر در بازداشتگاه ها
  (news/news/158659/) نمایندگان خوزستان با حضور در جایگاه هیات رییسه به وضعیت گردوغبار این منطقه اعتراض کردند
  (news/news/158658/) احمدي نژاد و مشایی محل دادگاه بقایی را ترك کردند
  (news/news/158657/) علم الهدي: کارگروه هاي 6گانه هیأت اندیشه ورز مجلس خبرگان تشکیل شد
  (news/news/158656/) معاون هماهنگ کننده نیروي دریایی ارتش خبر داد: پایان کار ساخت سامانه دفاعی کمند
  (news/news/158654/) انتقاد معاون شهردار از جابه جایی ردیف هاي بودجه 97 شهرداري
  (news/news/158652/) ضرغامی: از طرف اژه اي متهم هستم که به دلیل اهمیت افکارعمومی مخالف اجراي قانون و حکم الهی هستم و این اتهام کوچکی نیست
  (news/news/158644/) نوبخت خبر داد: احتمال اختصاص هفت هزار و500 میلیاردتومان براي تامین بدهی هاي بیمه سالمت در بودجه
  (news/news/158683/) کاهش قیمت نفت

 
نمی دانم در ذهن روحانی چه می گذشته که به بحث رفراندوم اشاره کرده است/ قرار نیست که هر روز یا هر سال یک رفراندوم انجام شود/ همه پرسی منحصر به تصویب قانون اساسی نیست/

(news/news/158643/) می توان مسائلی چون یارانه، نظارت استصوابی و حدود قانونی حجاب را به رفراندوم گذاشت/ مخالفان چند مصداق براي همه پرسی بیان کنند
  (news/news/158653/) پلیس در مورد ولنتاین مطابق قانون عمل می کند
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