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اﺳﺘﺎنﻫﺎ  /ﺗﻬﺮان

 ۱۲ﻧﻔﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪس و ﻣﻼرد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻬﺮان -اﯾﺮﻧﺎ -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﯾﮋه ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ ۱۲ :ﺗﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺪس و ﻣﻼرد دﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ،ﺳﺮدار ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﭽﺮﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ و اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮوز ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺎ ﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده  ۱۲ﺗﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﺮک اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺪس و ﻣﻼرد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ،
ﻣﺘﻬﻤﺎن را در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺨﻔﯿﮕﺎﻫﺸﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :اﺷﺮار دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺠﻤﻌﺎت اﺧﯿﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﻮد
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﭽﺮﻟﯽ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻌﺮﻓﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی اﺷﺮار و اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﺟﺎی
ﻗﺪرداﻧﯽ دارد.
وی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻒ ﺧﻮد را از ﺻﻒ آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
آﺷﻮب و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺧﺪﺷﻪ دار و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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