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استانها > خراسان شمالی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از بازداشت ۱۷ نفر از

لیدرهای اصلی اغتشاشات در فضای مجازی و سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری

خراسان شمالی، حجت االسالم اسدالله جعفری اظهار کرد: به هیچ عنوان از

حقوق مردم کوتاه نیامده و با عوامل اصلی این اغتشاشات برخورد قاطع

قانونی خواهیم داشت.

مطالبات به حق مردم از طرق قانونی پیگیری شود

حجت االسالم جعفری افزود: مطالبات به حق مردم با�د از طرق قانونی پیگیری شود و مردم نگرانی ها و دغدغه های خود را به صورت قانونی

به گوش مسئوالن برسانند.

وی با تأکید بر وظیفه و تکلیف قوای سه گانه در جهت رفع دغدغه ها و مشکالت مردم اظهار کرد: این اقدامات با�د به گونه ای مؤثر،

محسوس و ملموس باشد که موجبات رضا�تمندی عمومی جامعه را فراهم نما�د.

وی درباره دالیل به وجود آمدن اغتشاشات اخیر تصریح کرد: معاندین نظام اعم از منافقین، حلقه های تکفیری و ... به سرکردگی استکبار

جهانی در پی پیروزی های بزرگ جبهه مقاومت در منطقه و شکست پروژه های متفاوت خود مانند ایران هراسی، فضای مطالبه گری مردم را

جهت ضربه زدن به نظام مناسب د�ده و با به کارگیری شیوه ها و ابزارهای مختلف خصوصاً بهره گیری حداکثری از فضای مجازی، شبکه های

ماهواره ای و جوسازی و موج آفر�نی اقدام به ا�جاد انحراف در مسیر مطالبه گری مردم کرده و با تخر�ب اموال عمومی و ا�جاد رعب و

وحشت موجب سلب آرامش عمومی شدند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه از مردم فهیم و بصیر که با هوشیاری و موقعیت شناسی صف خود را از اغتشاش گران جدا

ساخته و با حضور به موقع خود درصحنه باعث خاموش شدن شعله  فتنه جد�د شدند تشکر و قدردانی کرد.

حجت االسالم جعفری درباره سطح اغتشاشات در خراسان شمالی گفت: خوشبختانه در استان باوجود جوان های فهیم و بصیر، کمترین

مشکل را نسبت به سایر استان ها داشتیم؛ البته افرادی دستگیر شدند که از این تعداد آن هایی که اعمال مجرمانه مؤثری نداشتند و

فر�ب خورده بودند بابیان تذکرات و ارشادات الزم، تحویل خانواده ها�شان شدند.

این مقام قضایی به دو اصل نقش مردم و جمهور�ت نظام در ثبات و تثبیت نظام اشاره کرده و افزود: تمام مسئوالن با�د به پیروی از حضرت

امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، نقش مردم در پیشبرد اهداف و تعیین سرنوشت نظام مقدس جمهوری اسالمی را به عنوان �ک اصل

در نظر داشته و به مردم اعتماد کنند.

۱۷ لیدر اصلی اغتشاشات اخیر در بجنورد بازداشت شدند
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امانت داری و اخالق مداری

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.


