
رئیس کمیسیون قضایی مجلس: 
بی حجاب ها را با دوربین، 

چهره نگاری کنید!
  رئیس کمیســیون قضایی مجلس گفت: باید مثل 
دوربین هــای پالک خوان ثبــت تخلفــات رانندگی، 
»دوربین های چهره نگاری تخلفات مربوط به حجاب را ثبت 
و کسانی را که مرتکب تخلف شده اند از حقوق اجتماعی 
محروم کنند.« موسی غضنفرآبادی، افزود: برای کسانی 
که در مالعام کارهایی انجام می دهند و »هنجارشکنی« 
می کنند، بایــد رویکردمان از اقدام فیزیکی به ســمت 
چهره نگاری تغییر کند. به گفته ایــن نماینده مجلس 
چنانچه این امکانات و ظرفیت در اختیار نیروی انتظامی 
قرار داده شود، دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس نیست.

    
نامه جمعی از احزاب اصالح طلب

به رئیسی برای برگزاری تجمع اعتراضی 
جمعی از احــزاب اصالح طلب با اشــاره بــه تاکید 
رئیس جمهــور در گفت و گوی تلویزیونــی اخیر بر حق 
برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، در نامه ای به ابراهیم 
رئیسی، از عزم خود بر استیفای این حق بنیادین خبر دادند 
و خواستار برگزاری تجمع اعتراضی شدند. در بخشی از نامه 
احزاب اصالح طلب که در میان آنها انجمن اسالمی مدرسین 
دانشگاه ها، مجمع ایثارگران، سازمان معلمان ایران، حزب 
اتحاد ملت ایران اسالمی، انجمن اسالمی مهندسین ایران 
و انجمن اســالمی جامعه پزشــکی ایران دیده می شود، 
آمده است: با توجه به مسئولیت جنابعالی در اجرای قانون 
اساسی مستدعی است دستور فرمایید هماهنگی الزم برای 

برگزاری این تجمع در زمان و مکان مناسب به عمل آید.
    

به دلیل موضع گیری درخصوص »مهسا امینی« 
صورت گرفت؛

 شکایت پلیس از چهار نماینده مجلس
پایگاه اطالع رســانی رحیمــی جهان آبادی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، از 
شکایت فرماندهی انتظامی از چهار نماینده مجلس به 
دلیل اتخاذ مواضعشــان درباره فوت »مهسا امینی« و 
»گشت ارشاد« خبر داد. پزشکیان نماینده تبریز، رحیمی 
نماینده تربت جام و تایباد، ســعیدی نماینده چابهار و 
فرشادان نماینده سنندج، چهار نماینده ای هستند که 

باید پاسخگوی شکایت نیروی انتظامی باشند.
    

نماینده مجلس: 
سطح آزادی بیان موجود در کشور 

ما را اروپا و آمریکا ندارند
یک نماینده مجلس گفت: شعار زن، زندگی و آزادی 
سر می دهند در صورتی که سطح آزادی بیان موجود در 
کشور ما به گونه ای است که در کشور های اروپایی و آمریکا 
وجود ندارد و سردمداران این کشــور ها به دروغ ادعای 
وجود آزادی بیان می کنند. به گزارش فارس، اسماعیل 
کوثری، در گفت وگویی افزود:  اکنون افرادی در مقابل 
انقالب اسالمی ایســتاده اند که از کسانی حرف شنوی 
دارند که غیر از جنایت، زیاده خواهی و زیرپا گذاشــتن 
حقوق بشر بلد نیســتند. آمریکایی ها، صهیونیست ها، 
سردمداران عربستان که پول بسیاری صرف کرده و برخی 
کشور های اروپایی مانند انگلیس، آلمان و فرانسه نیز از این 

اغتشاشگران حمایت می کنند.
    

فعال سیاسی اصالح طلب:
اعزام دانش آموزان به کانون اصالح 

و تربیت بی شرمانه است
یک فعال سیاسی اصالح طلب به اعزام دانش آموزان به 
کانون اصالح و تربیت واکنش نشان داد. محمدعلی ابطحی، 
در توئیتی خطاب به شورای انقالب فرهنگی نوشت: اعزام 
بی شــرمانه دانش آموزان به کانون اصالح و تربیت دقیقا 
ادامه اعزام مهسا امینی برای کالس آموزشی گشت ارشاد 
است آیا حقوق تان حالل است؟ شورای انقالب فرهنگی 

این کار ها را نباید بزرگترین آسیب فرهنگی اعالم کند؟
    

میرسلیم: 
 ما شهید داشتیم، ولی آنها کشته نشده اند

مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس درباره موضوع 
مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات 
بعد از آن، در پاسخ به این سوال که مردم می گویند ما از 
طرف نیروی انتظامی و لباس شخصی ها مورد خشونت 
قرار گرفته ایم، گفت: ما شهید داشتیم، ولی آن ها کشته 
نشده اند. عضو ارشد حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو با 
عصرایران، افزود: برخورد خشن قابل قبول نیست مگر با 

کسانی که تخریب صورت می دهند.
    

بیانیه  جدید بایدن 
درباره ناآرامی های اخیر در ایران

رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای جدید به اعتراضات 
و تجمعات مردمی در ایران واکنش نشان داد. به گزارش 
فارس به نقل از سی ان ان، جو بایدن با بیان اینکه از نحوه 
واکنش ایرانی ها به مرگ مهســا امینی، »حیرت زده« 

شده است گفت که »در کنار مردم ایران ایستاده است.«
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رئیس ستادکل نیروهای مســلح درحالی  
دیــروز از ادامه عملیات علیه تروریســت ها در 
اقلیم کردستان عراق، خبر داد که  مشاور امنیت 
ملی عراق در رأس یک هیأت به منظور بررسی 
حمالت اخیر ایران به این اقلیم به تهران ســفر 

کرده است.  
قاســم االعرجی، مشــاور امنیت ملی عراق 
در جریان ســفر به تهران، ظهر دیروز با حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در محل وزارت 
امور خارجه دیدار و رایزنی کرد .هرچند از محتوای 
این جلسه خبری منتشر نشــد، اما خبرگزاری 
ایسنا در این خصوص نوشت: وزیر خارجه عراق  
سه شنبه هفته پیش در جمع نمایندگان مجلس 
عراق  اعالم کرده بود که هیاتی از این کشــور به 
ریاســت مشــاور امنیت ملی در جریان سفر به 
ایران، درخصوص حمالت اخیر ایران به مواضع 
تروریســت ها در اقلیم کردســتان عراق رایزنی 

خواهد کرد.
فواد حسین در این جلسه به اقدامات وزارت 
خارجه عراق در واکنش به اقدامات ایران پرداخت 
و گفت که این وزارت در ابتدا سفیر ایران را احضار 
کرد و یادداشت اعتراضی شدیدالحنی داد، بعد از 

آن در روز پنجشنبه گذشته در مقر وزارت خارجه 
عراق دیداری با یک هیات ایرانی انجام شد و درمورد 
چگونگی ایجاد راه حل برای پایان دادن به نقض 

حاکمیت عراق رایزنی شد.
وی تاکید کرد که قرار شد یک هیاتی عراقی 
به ریاست قاسم االعرجی، مشاور امنیت ملی این 
کشور به ایران برود تا مباحثات در این خصوص 
ادامه داشته باشد. فواد حسین همچنین گفت که 
بغداد یادداشت اعتراضی به سازمان ملل فرستاده 
است و خواســتار توقف حمالت ایران و ترکیه به 

عراق شده است.

 این یک موضوع قدیمی است
و حمالت  ادامه می یابد

رییس ســتادکل نیروهای مســلح دیروز و 
همزمان با حضور هیــأت عراقــی در تهران در 
گفتگویی اظهار داشت:  عملیات علیه گروهک 
تروریست تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق 

ادامه می یابد.
 به گزارش تسنیم، سرلشکر محمد باقری اظهار 
داشت: در مورد وضعیت گروه های تروریستی در 
شمالغرب باید گفت که این یک موضوع قدیمی 

اســت. این گروه ها از ابتدای انقالب اســالمی با 
کمک آمریکا و سایر دشمنان در اقلیم شمال عراق 
النه کردند اما در چند سال اخیر با حمایت آمریکا 
مقرهای آنان تبدیل به یــک مجموعه ای علیه 

امنیت ملی ما شد.
وی افزود: االن 1200 مقر نظامی در شــمال 
عراق علیه ما فعالیت می کننــد. ما چند نمونه 
داشتیم که اسراییل از داخل اینها نفراتی را انتخاب 
می کردند و بعد آموزش می دادند و بعد آنها داخل 
کشور ما می آمدند و ترور   و کارهای ضد امنیتی 
انجام می دادند و از اینها به عنوان تروریست اجاره 
ای اســتفاده می کردند. به نوعی اینها مقرهای 
صهیونیست ها بود که یک نمونه از این مقرها در 
اربیل توسط نیروی هوافضای سپاه مورد حمله 

قرار گرفت.
سردار باقری ادامه داد: طی این سالها مدام به 
اقلیم کردســتان عراق تذکر دادیم و گفتیم این 
رسم همسایگی نیست که ما این همه به ملت عراق 
خدمت کنیم و بعد شما به اینها اجازه ایجاد مقر 
نظامی و رسانه می دهید. بارها به ما قول دادند که 
جلوی اقدامت گروهک های تروریستی را بگیرند 
اما عمل نکردند. بنابراین تصمیم بر این شــد تا با 

اینها مقابله کنیم و این بر اساس منشور ملل متحد 
و دفاع از خود است.

رییس ستادکل نیروهای مســلح با اشاره به 
عملیات اخیر نیروی زمینی سپاه علیه مقرهای 
گروه های تروریستی در شمال عراق تاکید کرد: این 
عملیات هم با رعایت تمام اصول انسانی عملیات 
کردیم و مراقب هستیم از بینی یک غیر نظامی 
خون نیاید. در مواردی بوده است که گروهک های 
تروریستی در یک طبقه از یک آپارتمان کارگاه 
ساخت بمب داشتند اما ما برای جلوگیری از آسیب 

به مردم این ساختمان را هدف قرار ندادیم.
وی تصریح کرد: ما بــه مقامات اقلیم گفتیم 
دو راه وجود دارد یا اینها باید تبدیل به یک گروه 
غیرنظامی شده و خلع سالح شوند با اینکه اقلیم 
کردســتان باید گروهک تای ترویستی را از این 
منطقه اخراج کند. اینکه 3000 نفر نیروی مسلح 
پشت دیوار مرز ما مرکز ســاخت بمب و نظامی 
داشته باشــند به هیچ عنوان برای ما قابل تحمل 
نیست و ما با آنها مقابله می کنیم. لذا این عملیات 
ادامه خواهد داشت   هر قدر هم که طول بکشد ما 

این عملیات و بزرگ تر از این را ادامه می دهیم.
وی عنوان کرد: االن مردم اقلیم در چند مورد 

جلوی دفاتر گروه های تروریستی تظاهرات کردند 
و مطالبه دارند که تروریست ها اقلیم را ترک کنند.

سردار باقری گفت: این گروهک ها دقیقا دنبال 
تجزیه کشور هســتند و رهبران و حقوق بگیران 
سرویس ها جاسوسی دنبال این هستند که بخشی 
از کشور ما را جدا کنند و برای خودشان حکومتی 

داشته باشند.
رییس ستاد کل نیروهای مســلح با اشاره به 
ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر سرنگونی پهپاد 
ایرانی بر فراز اربیل گفت: ما می دانیم پایگاه حریر 
کجاســت در اربیل و دهوک هم می دانیم پایگاه 
آمریکایی ها کجاست و چه تعداد نیرو در آن حضور 
دارند و چه اقدامی در آنها صورت می گیرد. از امروز 
به بعد اگر نسبت به پهپادهای ما اقدامی کنند حتما 
مقابله می کنیم و پاسخ این اقدام اخیر نیز برای ما 

محفوظ است.
وی درباره حضور پایگاه هــای آمریکایی در 
برخی کشــورهای همســایه گفت: کشورهای 
همســایه می گویند که پایگاه هــای آمریکایی 
در کشــورهای ما اقدامی علیه ایران انجام نمی 
دهند بعد کــه ما می گوییم فالن اقدام توســط 
پایگاه های آمریکایی علیه مــا صورت می گیرد 
می گویند که آمریکایی ها مــا را به پایگاهها راه 
نمی دهند و ما از فعالیت آنها اطالع نداریم. ما به 
کشورهای همســایه گفتیم که اگر اقدامی علیه 
امنیت ملی ما از پایگاهای آمریکایی در کشورهای 
همسایه صورت بگیرد ما حتما پاسخ آن پایگاه را 
خواهیم داد. البته در طی دوسال اخیر همکاری 
با ســرویس های اطالعاتی کشورهای همسایه 
داشــته ایم و آنها هم اصالحاتی انجــام داده اند. 
در برخی مــوارد هم برخالف تعهــد خود عمل 
 کرده اند که ما هــم به وقتش تالفــی خواهیم 

کرد.
وی در پایان با مقایسه بودجه دفاعی نیروهای 
مســلح با آمریکا عنوان کرد: بودجه دفاعی ما در 
بهترین حالت 5 میلیارد دالر است و بودجه دفاعی 
آمریکا 800 میلیارد دالر است. اگر فرض کنیم یک 
دهم بودجه آمریکا هم معطوف به ماست از سوی 
دیگر برخی کسورهای منطقه و رژیم صهیونیستی 
تمام بودجه دفاعی خود را معطوف به ما کرده اند. 
اما نیروهای مســلح ما متکی به داخل هستند  و 
نیروهای مسلح ما توانسته اند امنیت پایدار را به 

ارمغان آورده اند.

پیام مستقیم سرلشکر باقری به هیأت عراقی در تهران:

عملیاتعلیهتروریستهادراقلیمکردستانعراقادامهمییابد
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روی موج کوتاه

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها از طرح مجلس 
برای ساماندهی تجمعات خبر داد و گفت: هدف اصلی از این طرح 
این است که اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات جدا شود. اگر 
کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چارچوب قانون اعتراض خود 

را مطرح کند.
 به گزارش ایسنا، محمدصالح جوکار با اشاره به گام کمیسیون 
امور داخلی کشور و شور ها برای فراهم کردن بستر مناسب برای 
شنیدن اعتراضات مردمی، بیان کرد: اصل 2۷ قانون اساسی به 

برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات باز می گردد. بر اساس اصل 2۷ 
قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی هایی که مخل 

امنیت نبوده و در آن سالح حمل نمی شود، آزاد است.
وی تاکید کرد: در طرح مجلس اقشــار مختلف می توانند 
در چارچوب قانون تجمعات خود را برگــزار کرده و مطالبات و 
اعتراضات را نســبت به موضوعات و مسائل مطرح کنند. بدین 
ترتیب مرز بین اعتراضات قانونی با اغتشــاش افراد ضدانقالب 

مشخص خواهد شد.

وی در ادامه اظهــار کرد: اما ما تاکنــون در این حوزه قانون 
مشــخصی نداشــته ایم. تاکنون صرفا دســتورالعمل ها و یا 
ابالغیه هایی برای تعیین ســاز وکار برگــزاری تجمعات تهیه 
شده است. اکنون طرحی در این زمینه بر روی میز کمیسیون 
امور داخلی کشور و شورا ها است. در این طرح ساز وکار و عناوین 
برگزاری راهپیمایی ها و اجتماعات مشخص شده است. در این 
طرح مشخص شده که افراد و گروه های مختلف چگونه می توانند 
درخواست برگزاری تجمع کرده تا مطالبات و اعتراضات خود را 

نسبت به یک موضوع مطرح کنند.
نماینده مردم یزد در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
ســازوکار برگزاری تجمعات اعتراضی کامال در طرح مجلس 
مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی ها باید بدون سالح 
باشد. از ســوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند. افراد از 

فرمانداری ها و یا بخشداری ها برای برگزاری تجمعات درخواست 
خواهند کرد؛ شعار هایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود 

کامال شفاف می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی از این طرح این اســت 
که اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشــات جدا شود. اگر کسی 
اعتراضی دارد باید بتواند در چارچوب قانون اعتراض خود را مطرح 
کند. اکنون گروه های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده و 
اعتراض های خود را مطرح می کنند. نمایندگان نیز در جمع آن ها 
حضور یافته و مطالبه آن ها را می شنوند. امیدواریم با تصویب این 
طرح بتوانیم افرادی که مطالبه به حقی دارند و می خواهند آن را 
مطرح کنند از افرادی که ضدانقالب بوده و به دنبال اغتشــاش 
هستند تفکیک کنیم. طرح مجلس ساز وکار برگزاری تجمعات 

برای اصناف مختلف و آحاد مردم را در بر می گیرد.

جوکار اعالم کرد:

 جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات

خبر

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی با مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا یادآور شد: جمهوری اسالمی 
ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار 
است. اینجا سرزمین کودتای مخملی یا رنگین نیست. ایران 

لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه است.
به گزارش ایلنا، در این گفت وگو در مورد آخرین تحوالت 
مربوط به مذاکرات لغو تحریم و روابط دوجانبه با اتحادیه اروپا و 

مسائل اخیر در ایران تبادل نظر بعمل آمد.
حســین امیرعبداللهیان ضمن قدردانی از تالش های 
سازنده جوزپ بورل برای کمک به بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات خود در توافق، گفت: علیرغم برخی اظهارات متعارض 
رسانه ای طرف آمریکایی، اکنون گام های رسیدن به توافق در 
مسیر درستی قرار دارد و در همین راستا، ما از همکاری آژانس 

بین المللی انرژی اتمی در مسیر فنی استقبال کردیم.
امیرعبداللهیان در خصوص تحوالت جاری کشور گفت: 
مرگ مرحوم مهسا امینی مایه تأســف همه ماست. در این 
خصوص گزارش دقیق و علمی پزشکی قانونی از سوی تعداد 
قابل توجهی از پزشکان فوق تخصص و افراد خبره ارائه شده 
اســت. همچنین اقدامات قضایی در جریان است، البته این 
موضوع برای برخی مقامات غربی فقط یک بهانه است. پرسش 
این است که غرب در خصوص صدها پرونده قتل عمد زنان و 
کودکان در کانادا و آمریکا بویژه به دست پلیس چه کرده است؟! 
نمی شود در اروپا خشن ترین مقابله با اغتشاش، عملی خوب 
و پسندیده باشد، اما همان کار  در چارچوب قانونی در ایران 

سرکوب قلمداد شود!
وزیر امور خارجه کشــورمان افزود: مطالبات مسالمت 
آمیز موضوعی جدای از آشوب، قتل، آتش افروزی و عملیات 
تروریستی است. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: 

البته ما به چارچوب بزرگ تری برای همکاری اتحادیه اروپا 
و جمهوری اســالمی ایران نگاه می کنیم. بنا بر این توصیه 

می کنیم اروپایی ها با رویکردی واقع بینانه به موضوع بنگرند.
 وی  در ادامه یاد آور شد: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، 
اما سیاســت ما در قبال جنگ اوکراین، عدم ارسال سالح به 
طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است.

قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم
نماینده عالی سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز در این 
گفت وگوی تلفنی تصریح کــرد: ما قصد دخالــت در امور 
داخلی ایران را نداریم. جوزپ بورل ضمن ابراز خرسندی از 
پیشرفت های حاصله در مسیر احیای برجام و اهمیت همکاری 
میان آزانس بین المللی انرژی اتمی با ایران، گفت: توافق ایران 
و امریکا در تبادل زندانیان موضوع مهمی است و آن را گامی رو 

به جلو برای دستیابی به توافق می دانیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مواضع تند در اروپا، بر 
ضرورت همکاری هر چه بیشــتر اتحادیه اروپا و ایران تاکید 
کرد. بورل در پایان به توضیحات ایران در خصوص تاکید بر 
عدم ارسال سالح و پهپاد برای به کارگیری در جنگ اوکراین 

اشاره کرد و آن را درخورتوجه دانست.

 فرمانده سپاه حضرت محمد رســول اهلل )ص( تهران 
بزرگ با اشاره به دســتور فرمانده کل سپاه مبنی بر منع 
استفاده از اسلحه در جریان حوادث اخیر گفت: از آغاز فتنه 
اخیر تاکنون 850 نفر از بسیجیان در تهران مجروح و سه 

تن از آنان شهید شده اند.
به گزارش ایرنا، ســردار حسن حســن زاده در جمع 
تعدادی از بازنشستگان این نهاد با اشاره به اینکه بسیج در 
تهران 380 گردان آماده دارد، افزود: حامیان اغتشاشگران 
پیش بینی کرده بودند که وقتی فریــاد اعتراض باال رود، 
نظام نمی تواند آن را کنترل کند و حتی برای دســتیابی 
به موفقیت، تلفات دو هزار تا سه هزار نفری را لحاظ کرده 
بودند و برایشان هم مهم نبود آن کسی که کشته می شود از 
پلیس، بسیج، سپاه، مردم یا حتی خود اغتشاشگران باشد؛ 
زیرا فقط به دنبال افزایش کشته ها بودند، اما پیش بینی ها 
غلط از آب درآمد؛ چون مردم به اغتشاشگران اضافه نشدند 

که این نشان دهنده همان قدرت نرم نظام است.
وی با اشاره به اینکه در شنود های جبهه مخالف نظام، 
می شنویم که عنوان می کنند تصورشان در رابطه با متزلزل 
بودن ساختار نظام اشتباه بوده است، تصریح کرد: برخی از 
سلبریتی ها هیچ جایگاهی در نظام ندارند؛ چون آن ها هرچه 
به دست آوردند به واسطه فعالیت در این نظام اسالمی بوده 
و البته این را هــم نمی دانند که اگر مــردم اراده کنند در 
کوتاه ترین زمان، آن ها را از جایگاه شان به پایین می کشند.

خویشتن داری بسیج و پلیس در برابر اغتشاشگران
فرمانده سپاه حضرت محمد رســول اهلل )ص( عنوان 
کرد: سردار »سالمی« فرمانده کل سپاه دستور داده بود 
برای مقابله با اغتشاشگران از ســالح استفاده نکنید که 

همین گونه هم شد؛ زیرا در برابر این اغتشاشگران فقط در 
یک شب 185 مجروح دادیم و در میدان الغدیر ۴5 دقیقه با 
اغتشاشگران می جنگیدیم؛ لذا با خویشتن داری و صبری 
که بسیج و فراجا در مقابله با آن ها به خرج دادند، این ترفند 

آن ها هم نتیجه بخش نشد.
حسن زاده گفت: تعداد کسانی که در اغتشاشات درگیر 
می شوند، حداکثر 25 نفر هستند؛ البته باید بین کسانی که 
به اصطالح َجوگیر می شوند با عوامل اصلی اغتشاش تفاوت 
قائل شد؛ ما در این فتنه اخیر هم پیروز شدیم و بر این فتنه 

جهانی غلبه کردیم، اما تثبیت آن زمان می بَرد.
وی با تأکید بر اینکه چنانچه عناصر وابســته به سپاه 
در تهران وارد خیابان شــوند، فاتحه تمامی اغتشاشگران 
خوانده می شــود، خاطرنشــان کرد: امروز بسیجیان در 
شرایطی در برابر این فتنه به پیروزی رسیدند که برای این 
پیروزی، 850 مجروح و سه شهید تقدیم انقالب کردند، اما 
در این رابطه خیلی از همین مسئوالنی که بعد از فوت آن 
خانم اظهار تأسف کردند و خواستار پیگری واقعه شدند در 
برابر آسیب هایی که به بســیجیان وارد شد و شهدایی که 
دادند، تأسف نخوردند، تسلیت نگفتند و دستور پیگیری 

هم ندادند.

امیرعبداللهیان در گفت و گوی تلفنی با بورل:

ایران، سرزمین کودتای مخملی نیست
فرمانده سپاه تهران: 

تاکنون ۸۵۰ مجروح و سه شهید داده ایم


