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 1388/4/3 چهارشنبه

 

هاي ريخته شده  گوي خون غيرقانوني بايد پاسخ پيمايي آنندگان به راه دعوت :خبرنگاران مهندس محصولي در جمع 

 باشند

 

گوي  پياده آردن قانون نامزد شده بود بايد پاسخ گرا است و براي آند قانون آسي آه ادعا مي: وزير آشور تاآيد آرد 

گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت آشور به  به .بايد پيگير اين ماجرا باشد  و قوه قضاييههاي ريخته شده باشد خون

وزير آشور پيش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت  نقل از خبرگزاري فارس، مهندس صادق محصولي

 ما به:  انتخابات اظهار داشتپاسخ به سوالي درباره اعتراضات برخي آانديداها به نتايج دولت در جمع خبرنگاران در

يكي از نامزدها مورد  دهيم، مثال روز گذشته به نامه شود، پاسخ مشخص مي مواردي آه به صورت مشخص ارسال مي

شود آه هيچكدام از  براي هر مخاطبي مشخص مي اي شفاف است آه ها به گونه به مورد پاسخ دقيق داده شد و پاسخ

است، مثال در مورد نوع برخورد مجريان انتخابات نيز اگر مستنداتي باشد  ارد نبودهايرادات مطرح شده در آن نامه و

  .شود ارجاع مي به قوه قضاييه

هاي غيرقانوني  پيمايي ابتدا بايد ببينيم آه راه: داشت وزير آشور در پاسخ به سوالي درباره اغتشاشات اخير تهران،بيان

  گرايي بودند، به آار غيرقانوني دعوت آردند؟ قانونآه معتقد به  چرا صورت گرفت؟ و چرا آساني

مسئوليت خسارات مالي  گر بودند اما گوييم همه آساني آه به خيابان آمدند اغتشاش اينكه ما هيچ وقت نمي وي با تاآيد بر

است، پيمايي غيرقانوني  آنندگان به راه دعوت طبعا مسئوليت بر عهده: و جاني برعهده چه آسي است؟، تصريح آرد

  .دنبال تشنج و ايجاد فضاي نامناسب براي آشور باشند ولو اينكه در آن ميان مزدوران بيگانه به

 وظيفه نيروي انتظامي برخورد با آساني است آه به جان و اموال مردم خسارت وارد محصولي با تاآيد بر اينكه

گرا است و براي  آند قانون مي اما آسي آه ادعا: آنند آه البته اين برخورد نيز در آمال مراقبت انجام شده، گفت مي

ريخته شده باشد و در موقع الزم نيز قوه قضاييه بايد پيگير  هاي گوي خون پياده آردن قانون نامزد شده بود بايد پاسخ

من مربوط  را تا نيمه آن قبول دارم و مسائل بعد از آن به پيمايي  توان گفت من تجمع و راه نمي چرا آه. اين ماجرا باشد

  .نيست

هيچ مجوزي براي : تجمع در روز پنجشنبه گفت وزير آشور در پاسخ به سوالي درباره برخي اخبار مبني بر برگزاري

  .پيمايي و تجمعي صادر نشده است هيچ راه

ولي انها ارتباط هستند و از منابع پ بسياري از افراد اغتشاشگر با آمريكا، سازمان سيا و منافقين در: وزير آشور گفت

  .شوند تغذيه مي

تمامي آشورهايي آه احساس آردند : آشورهاي خارجي در اغتشاشات اخير تهران گفت محصولي با اشاره به نقش

دموآراسي زده  ايران آه يك پيروزي بزرگ بود ضربه بزرگي به پايه هاي مفهومي حكومت آنها مانند بحث انتخابات

  حاآميت دموآراسي در دنيا آنها را با چالش آنها را متزلزل آرده و فلسفه طرحهاي   ميليوني مردم پايه40و اين راي 



  .داشتند جدي مواجه آرده در اغتشاشات اخير دست

انتخابات شرآت آرده راي خود را به صندوق   ميليون ايراني در40اند  زماني آه دشمنان مشاهده آرده: وي افزود

ايران را اثبات آردند باعث شد آه دشمنان اصلي ما مانند انگليس، آمريكا،  ظامانداخته و با اين آار خود قبول داشتن ن

  .آنند صهيونيستي بخواهند آه شيريني پيروزي ملت ايران را بر دشمنان در آام مردم ايران تلخ رژيم

شوند  يمختلف از خارج حمايت م هاي طبيعي است آه همه گروه هاي تروريستي آه به شكل: وزير آشور ادامه داد

  . خود آام ملت را تلخ آنند موذيانه هاي بسيج شدند تا در اين اغتشاشات وارد شوند و با حرآت

غاصب صهيونيستي را از عوامل اصلي اغتشاشات اخير تهران   آشور انگليس، آمريكا و همچنين رژيم2محصولي 

  .دانست

منافع پولي آنها تغذيه  يا و منافقين در ارتباط هستند و ازبسياري از افراد اغتشاشگر با آمريكا، سازمان س :وي ادامه داد

 .شوند مي


