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◾

خبر
ويژه

«فراجا»
جایگزین
«ناجا»

سخنگویانتظامی
کل کشور از جایگزین
شدن واژه «فراجا»
به جای «ناجا» خبر
داد .سردار مهدی
حاجیان با اشاره
بهتغییرساختار
پلیسگفت :با توجه
بهتغییرساختار
پلیس و اضافه شدن
سازمانها و تغییراتی
در برخی معاونتها
الزم بود کلمه ناجا هم
تغییر یابد .وی افزود:
با توجه به اینکه پلیس
از نیرو بودن تبدیل به
فرماندهی کل شده
است ،واژه «فراجا»
یعنیفرماندهی
انتظامیجمهوری
اسالمی ایران
جایگزین «ناجا» شده
است.

خبـر

◾سرلشکر باقری امروز به تاجیکستان سفر میکند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امــروز در رأس هیئت
بلندپایه نظامی و به دعــوت رسمی وزیــر دفــاع جمهوری
تاجیکستان به این کشور میرود .دیدار با مقامات بلندپایه
سیاسی و دفاعی و مذاکره دربــاره همکاریهای دوجانبه
و منطقهای و همچنین بازدید از مراکز نظامی و پروژههای
دفاعی نیروهای مسلح تاجیکستان از برنامههای مهم
سرلشکر محمد باقری در این سفر خواهد بود.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
مهدی خالدی خلیفه
بنزایدکهسالهادرگیرعوارض
نــاشــی از سـکـتــه سـ ـ ــال2014
ب ـ ــود ،روز جـمـعــه درگــذشــت
و مجلس عالی اتحاد امــارات
که از رؤســای هفت امیرنشین
امارات متحده عربی تشکیل شده است ،روز بعد
شیخ محمد بن زاید را به عنوان رئیس جدید این
کشورنفتخیزعربیانتخابکرد.رهبرانکشورهای
جهان در ادامــه با ارســال پیامهایی انتخاب حاکم
جدیدراتبریکگفتند.ازایراننیزرئیسجمهوری
سید ابراهیم رئیسی و وزیــر امــور خارجه حسین
امیرعبداللهیانپیامهاییارسالوبرارتقایروابطبا
کشور«دوستوبرادر»تأکیدکردند.
روابط تهـران و ابوظبی هـر چند در سـالهای اخیر
تحـت تأثیـر عواملـی مقطعـی بـا تنـش موا جـه
بـوده و گرمـای گذشـته را نـدارد ،امـا بهطـور کلـی
برخلاف روابـط تهـران بـا سـعودی و بحر یـن دو
کشـور مناسـبات پایـداری را تجربـه کردهانـد .امـا
اینکه با توجه به تغییرات سیاسـی اخیـر این روند
چگونـه طـی خواهـد شـد ،پرسشـی مهـم اسـت.
در گفتوگـو با سـید هادی سـید افقهـی تحلیلگر
جهان عرب چشـم انداز روابط جمهوری اسلامی
ایـران و امـارات متحـده عربـی پـس از بـه قـدرت
رسـیدن «محمد بن زایـد» را به بحث گذاشـتهایم
که در ادامه می خوانید؟

◾

◾بــه ع ـنــوان نخستین پــرســش ،آی ـنــده رواب ــط
کشورمان با ابوظبی را چگونه ارزیابی میکنید؟

پیش از هر چیز باید توجه داشت از زمانی که آقای
خلیفه کسالت جسمی و روانی پیدا کرد و حتی
گفته شد مشاعر خــود را از دســت داده ،محمد
بن زایــد عمال ًو نه رسمی مسئول امــارات شده و
تغییرات کنونی قابل پیشبینی بود .شیخ محمد
اما روابط ویژه و پیدا و پنهانی با رژیم صهیونیستی

گزارش
در حاشيه

تک ماکارون
 ۳۸۰میلیارد
تومان جریمه
شد!
رئیس سازمان تعزیرات
حکومتی از جریمه
حدود 400میلیارد
تومانی شرکت تک
ماکارون خبر داد .احمد
اصانلو گفت :کارخانه
تک ماکارونی در یک
هفته گذشته از باز کردن
درب انبارها به روی
بازرسان خودداری کرده
است .به گفته او این
شرکت رقمی معادل۳۸۰
میلیارد تومان محکوم
شده و مجبور به عرضه
کاالهای در اختیار خود
به بازار شده است .او
گفت :به لحاظ قانونی
کارخانهها نمیتوانند از
حضور مأموران تعزیرات
ممانعت به عمل آورند.
پیش از این شایعه
شده بود در پی اصالح
قیمت آرد ،کارخانه تک
ماکارون با جمعآوری و
احتکارمحصوالتش
از بازار ،تالش داشت
تا محصوالت خود را با
قیمت های جدید به بازار
عرضه کند که باعث
به هم ریختگی بازار و
تشویش اذهان عمومی
شده است.

علی باقری:

کشورهایی
متقاضی «دانش
خنثیسازی
تحریم»هستند

◾

◾ایران از بحران جهانی کرونا به سالمت عبور کرده
بهرام عیناللهی ،وزیربهداشت،درهجدهمین کمیسیون
همکاریهای اقتصادی ایران وکوبا که با حضور «ریکاردو
کابریساس» معاون نخست وزیر کوبا برگزار شد ،با اشاره
به اینکه ایران از بحران جهانی کرونا به سالمت عبور کرده،
دیپلماسی سالمت را مسیر تحکیم روابــط با کشورهای
مـسـتـقــل خ ــوان ــد و گ ـفــت :رواب ـ ــط مـ ــا ،دارای سابقه
عدالتخواهانه است.

 91500000942به نظر باید معیار دهک بندی گروههای
جامعه با توجه به گرانیها و تغییر وضعیت پول ملی
بهروز شود تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود.
اینکه برخی میگویند داشتن خودرو دنا معیار قطع
یارانه باشد به نظر درست نیست .خودرو دنا به
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سال سی و پنجم

◾

◾دولت خزانهای مقروض را به ارث برده است
سیدشمسالدینحسینیعضوکمیسیونبرنامه،بودجه
و محاسبات مجلس گفت :دولت سیزدهم در شرایطی
ناگزیر از اصــاحــات نظام بودجه ر یــزی ،ارزی ،حمایت
اجتماعی و نظایر آن شده است که خزانهای مقروض و
نقدینگی و تورمی افسارگسیخته ،بیکاری و نابرابری توزیع
درآمد باال و مهمتر از همه بیاعتمادی به سیاستگذاری و
سیاستگذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند.

برکت گرانی باالی 300شده اگر یک بیچاره که تمام
داراییاش یک خودرو هست و خانه و ملک نداره در
آینده نزدیک با ورود خودرو خارجی به زیر 200میلیون
رسید آن وقت چه؟ لطف کنید سقف درآمد 15میلیون
ماهانه را مالک قرار دهید تاحقی پایمال نشود.

 9050000621مردم مقاوم ما هشت سال جنگ تحمیلی
جهانی عیله ایران اسالمی را تحمل کرده و خم به
ابرو نیاوردند ،انشاءاهلل که با اتحاد و همدلی در جنگ
اقتصادی هم پیروز خواهند شد.
 9220000239باعرض سالم وادب .درباره گرانیهای

سیدهادی سیدافقهی در گفتوگو با قدس از آینده مناسبات ایران و امارات میگوید

چشم ابوظبی به بیرون از منطقه است
و ایاالت متحده آمریکا دارد .عبدهللا بن زاید برادر
تنی محمد در حال حاضر وزیر امور خارجه امارات
متحدهوچهرهایاستکهتوافقنامهننگینابراهیم
را امضا کــرده اســت .پس به نظر میرسد تحول
خاصی در سیاست خارجی این شیخ نشین اتفاق
نیفتاده و امارات در حوزه روابط خارجی همین رویه
را ادامه خواهد داد .در رابطه با جمهوری اسالمی
هم سعی خواهند کرد روابط نیم بند حفظ شود.

◾

◾فــاک ـتــورهــای مــؤثــر ب ــر م ـنــاس ـبــات دو کـشــور
کدام است؟

نکتـه مثبـت رابطـه مـا بـا شـیخ نشـین امـارات در
دائمـی و پیوسـته بـودن آن اسـت ،هرچنـد روابـط
سینوسـی بـوده .دو متغیـر مهـم اسـت کـه اکنـون
نیز بر مناسبات دو کشور اثرگذار است .نخستین
مسـئله اظهـارات تنـشزا و گاه و بـی گاه ابوظبـی
در مـورد جزایـر سـه گانـه ایرانـی اسـت .حاکمـان
امـارات خودشـان هـم میداننـد حاکمیـت بـر ایـن
سـرزمینها متعلق به ایران اسـت ،امـا تحت تأثیر
القائـات دشـمنان و بهویـژه آمر یـکا در ایـن مـورد
یسـازی روابط
یـاوه گویـی میکننـد .نکتـه دوم عاد 
میان امارات و رژیم صهیونیسـتی اسـت .حاال که
اسرائیل هم وارد معادالت منطقه شده ،قطعا ًاین
فاکتور بـر مناسـبات بـا جمهـوری اسلامی اثرگذار
خواهد بود .البته ابوظبی همواره یکـی از متحدان
یشـود و
نزدیـک عربسـتان سـعودی محسـوب م 
بعید نیست اگر روابط ما با ریاض پس از مذاکرات
انجـام شـده ارتقا یابـد ،مناسـبات ما بـا امـارات هم
دسـتخوش تغییـرات مثبتـی شـود.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان
گفت :دیگر کشورهای تحت تحریم هم ب ه دنبال
دریافت دانش خنثیسازی تحریم از ایران
هستند .به گزارش خبرگزاری مهر ،علی باقری
صبح روز گذشته به همراه تعدادی از مدیران کل
این وزارتخانه از نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز
و پتروشیمی بازدید کرد .معاون سیاسی وزارت
امور خارجه در حاشیه این بازدید تصریح کرد:
سیاست راهبردی خنثیسازی تحریم در کنار
ابتکار هوشمندانه رفع تحریم ،ترفند دشمن در
متوقفسازی قطار توسعه همهجانبه کشور را
ناکام گذاشته است.
باقری در ادامه در تشریح سیر رسیدن به دانش
خنثیسازی تحریم ،گفت :اراده راسخ و توانمندی
شگرف کارگزاران و متخصصان صنعت انرژی
کشور ،هنر دور زدن تحریم را که زمانی تنها ابزار
این صنعت در مقابله با تحریم هوشمند بوش
بود به فناوری مقابله با تحریم فلجکننده اوباما و
سپس به دانش برای خنثیسازی تحریم ناشی
از کارزار فشار حداکثری ترامپ تبدیل کرد و اکنون

◾

◾سفر رئیس جمهور به ام ــارات در دستور کار
است .این اقدام چقدر میتواند بر مناسبات اثرگذار
باشد؟

ما دشمنی حادی با امارات نداریم .نکته این است
که این امــارات است که از سوی دیگران علیه ما
تحریک میشود که باید این رویکرد تغییر پیدا
کند.نکتهدوماینکهنبایدازیادببریماینجمهوری
اسالمی است که همواره از دوستی با کشورهای
حاشیه جنوبی خلیجفارس استقبال کرده .دولت
روحانی در باب امنیت جمعی منطقه طرح صلح
هرمز را مطرح کرد و گفت بنشینیم و با هم و بدون
دخــال ـتهــای خــارجــی در م ــورد امنیت منطقه
توگوکنیم.همانگونهکهگفتیددرماهدسامبر
گف 
سیدابراهیم رئیسی نامهای از رئیس فقید امارات
دریافت کرد که در آن از او دعــوت شده بود تا به
ابوظبی سفر کند .این دعوتنامه در جریان سفر
مشاور امنیت ملی امــارات شیخ تهنون بن زاید

دیگر کشورهای تحت تحریم نیز ب ه دنبال دریافت
دانش خنثیسازی تحریم از ایران هستند.

◾

◾مذاکره در عین عدم اعتماد به دشمن
وی توان خنثیسازی تحریم را ایجادکننده قدرت
بازدارندگی در برابر تحریمهای ظالمانه عنوان
کرد و گفت :توانمندی دانشمندان و صنعتگران
در خنثیسازی تحریم ،افزون بر آنکه ظرفیت
دیپلماسی برای رفع تحریمها را ب ه شدت افزایش
میدهد ،قدرت بازدارندگی کشور در قبال
تحریمهای ظالمانه را بهطور قابل مالحظهای ارتقا
میبخشد .معاون سیاسی وزارت امور خارجه
تأکید کرد :جمهوری اسالمی ایران همان اندازه
که در فرایند مذاکرات و انجام تعهدات بینالمللی
از جمله در موضوع توافق برای رفع تحریمها
جدی است ،در عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا
به بیگانگان برای مصونیت از تحریم
هم راسخ و مصمم است .عقالنیت
انقالبی اقتضا میکند با عدم اعتماد
به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان ،از همه

به تهران در ماه دسامبر به رئیس جمهوری ایران
داده شده بود .سفر رئیسی به ابوظبی همچنان در
دستور کار قرار دارد ،اما مشخص نیست به زودی
انجام شود ،هر چند بنا بر گزارشهای رسیده ،قرار
است وی در آینده نزدیک به کشور عمان سفر کند.
رویکرد دولت هم همین است .حجت االسالم و
المسلمین رئیسی حتی در نخستین کنفرانس
مطبوعاتی خود پس از انتخابات به صراحت از
ارتقای روابط با همسایگان سخن گفت .پس بعد
ازتغییراتجدیدسیاسیدررأسحاکمیتامارات
اگر حاکمان جدید صــادق باشند میتوان این را
به فال نیک گرفت و میتواند فرصت خوبی برای
ارتقای سطح همکاری دو کشور فراهم کند .شرایط
جدید میتواند محیط مناسبی برای بهبود روابط
ایران و امارات ایجاد کند و اگر به درستی از سوی
رهبر جدید امارات درک شود ،روابط دو کشور به
سطح جدیدی ارتقا خواهد یافت.

ظرفیتهای میدان دیپلماسی برای تأمین منافع
ملی استفاده کرد .وی در پایان گفت :وزارت امور
خارجه افزون بر آنکه یک تنه در میدان دیپلماسی
با همه توان در پی رفع حداکثری تحریمهاست،
در کنار دانشمندان ،فناوران و صنعتگران بخش
انرژی کشور از همه ظرفیتهای بینالمللی برای
ارتقای توان کشور در خنثیسازی تحریمها
استفاده خواهد کرد.

گزارش خبری
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو روی یک سکه هستند

قدس رئیسجمهور تأکید کرد
شیعهانگلیسیوسنیآمریکایی
دو روی یــک سکه و هــر دو ضد
وح ــدت جـهــان اس ــام هستند،
حال آنکه وحدت برای جمهوری اسالمی ایران
یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی.

◾

◾ارز ترجیحی فاسد بود
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسی
در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل سنت
شهــای جــدی دول ــت بــرای رفع
بــا اش ــاره بــه تــا 
مشکالت معیشتی مــردم تصریح کــرد :دولت
به دغدغههای مــردم که به روحانیون منتقل
میشود ،توجه و برای رفع این مشکالت تالش
میکند.
وی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز به کار
دولت سیزدهم ،گفت :کسری بودجه نزدیک به
 ۵۰۰هزار میلیاردی ،باقی ماندن بدهی ماهانه
 ۱۰هزار میلیاردی ،مرگ نزدیک به  ۷۰۰نفر در روز
با ویروس منحوس کرونا ،وجود تورم بیسابقه،
تزریق رانتی ارز  ۴۲۰۰تومانی به بازار و وضعیت

نامطلوب ذخــایــر ک ــاالی اســاســی در کـشــور از
موضوعاتی بود که دولت در روزهای آغاز به کار
خود با آنها درگیر بود.
رئیسجمهور یکی از مشکالت کشور را نحوه
پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی دانست و اظهار کرد:
عمال ًبخشعمدهای از آنچه تحت عنوان ارز
ترجیحی پرداخت میشد ،در خدمت جریان
فساد و رانــت بــود .در واقــع هم هدررفت منابع
کشور را داشتیم هم یارانهها به مردم نمیرسید
بنابراین به منظور جلوگیری از ادامه این وضعیت
تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای پرداخت

به حلقه اول تأمین کاال یعنی واردکنندهها به
حلقه آخــر و ذینفع اصلی یعنی خــود مــردم و
مصرف کنندگان داده شود.

◾

◾استفاده از شایستگان امری مهم و ضروری
است

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به
جایگاه مهم هموطنان و علمای اهل سنت در
تاریخ کشور ،گفت :شما علما و اندیشمندان
در بــاد خــود منشأ خدمات بسیاری هستید
و سالها است شیعه و سنی در ایــران اسالمی

با یکدیگر زندگی میکنند .رئیسجمهور به
درخــواســت برخی از علمای اهــل تسنن بــرای
استفاده بیشتر از آنها در سمتهای مدیریتی
اشاره کرد و گفت :استفاده از شایستگان امری
مهم و ضروری است و مالک برای دولت ،کارآمدی
اســت و در هر استان که م ـیروم بر استفاده از
نیروی بومی در آن استان تأکید دارم.
رئیسی همچنین بــر ض ــرورت ســامــاندهــی به
تبــران تــأک ـیــد و
وض ـع ـیــت کــول ـب ـران و س ــوخــ 
اظهار کــرد :اگر در گذشته درآمــدهــای مــرزی به
مرزنشینان داده میشد و بازارچههای مرزی فعال
میشدند ،شاهد مشکالت فعلی مرزنشینان
نبودیم و به وزیر کشور دستور دادهام نسبت به
فعال شدن بازارچههای مرزی تعطیل شده اقدام
نماید .وی در بخش دیگری از سخنان خود به
موضوعرشدجریانهایتکفیریدرمنطقهاشاره
کرد و گفت :باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و
سلفی در کشور باشیم؛ شیعه انگلیسی و سنی
آمریکایی دو روی یک سکه هستند و هر دو ضد
وحدت جهان اسالم هستند ،حال آنکه وحدت
برای جمهوری اسالمی ایران یک راهبرد است نه
یک امر تاکتیکی.
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◾

◾رشد  45درصدی قیمت اجاره مسکن در سال گذشته
محمدرضاصباغیانبافقینمایندهمردممهریزدرمجلس
طی تذکری به وزیر راه و شهرسازی گفت :قیمت مسکن
استیجاری در یک سال گذشته  45درصد افزایش یافته،
یعنی خانهای که رهن آن  450میلیون تومان بوده ،اکنون
به  750میلیون تومان رسیده ،این یعنی یک شهروند باید
ماهانه  20میلیون تومان پس انداز کند تا بتواند پول رهن
خانه خود را بپردازد .باید این موضوع ساماندهی شود.
چند قلم کاال همانطوریکه مشاهده شد مسئوالن و
باالترین مقام اجرایی در جریان موضوع قرار گرفتند،
یعنی چیزی نیست که پنهان بوده باشد ،اما نگرانی
عام از پدید آمدن موجی از گرانی مرتبط با این چند قلم
است که امیدواریم اینطور نشود.

خبر

با دستور رئیس جمهور

کمک معیشتی ماه اول به
حساب همه مشموالن یارانه
واریز میشود

رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولـت بـه سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت تعـاون،
کار و رفـاه اجتماعـی دسـتور داد ،کمـک معیشـتی
مـاه اول بـه حسـاب تمامـی افـرادی کـه تـا مـاه پیـش
مشمول دریافت یارانه بوده ،اما در این مرحله کمک
معیشتی دریافت نکردهاند و متقاضی تجدیدنظر
در دهکبنـدی فعلـی هسـتند ،وار یـز میشـود.
حجتاالسلام والمسـلمین سـید ابراهیـم رئیسـی
در این جلسـه گفت :اصل بر اعتماد به خوداظهاری
مردم اسـت؛ بنابراین مبلغ کمک معیشـتی ماه اول،
به حسـاب این افراد نیز واریز شـود تا به محض تأیید
درخواست متقاضیان از سوی دستگاههای مسئول،
اینمبلغتوسطآنهاقابلبرداشتگرددودرماههای
آتی نیز همانند سایر مشموالن ،بتوانند مبلغ کمک
معیشتی را دریافت نمایند .رئیسی با اشاره به اینکه
باید به مردم فرصت بازبینی اطالعات خانوارهـا داده
یسـازی و توزیـع عادالنـه یارانهها
شـود تا قانـون مردم 
دقی قتـر بـه اجـرا درآیـد ،تصریـح کـرد :وزارت تعـاون،
کار و رفـاه اجتماعی موظف اسـت حداکثـر ظرف یک
مـاه ،ایـن درخواسـتها را بررسـی و نتیجـه نهایـی را
بـه سرپرسـتان خانـوار اعلام نمایـد .رئیسجمهـور
همچنینازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیخواست
نحوه محاسبه شاخصهای دهکبندی خانوارها به
طور شـفاف بـرای مـردم تبیین شـود.
ایندرحالیاستکهروزگذشتهجمعیازنمایندگان
مجلس با ارسال نامهای به رئیس جمهور خواستار
واریزیارانهبهحسابجاماندگانشدند.دربخشیاز
این نامه آمده است :ایرادات فراوان در سامانه دهک
بندی وزارت رفاه و شاخص های تعیین مشموالن
دریافت یارانه ،اعتراضات و نگرانی های زیادی را در
بین مردم ایجاد کرده است ،پیشنهاد می گردد به
جهت رفع نگرانیها ،افزایش سرمایه اجتماعی و
اعتماد دولت به مردم ،همه افراد مشمول دریافت
یــارانــه گــردنــد ،امــا دولــت در دو مــاه ضمن بر طرف
نمودن ایرادات و شاخص های سامانه ،با پیامک غیر
مشموالنراازشاخصهایمحاسبهدهکآگاهکرده
و در صورت عدم اعتراض  ،یارانه آن افراد قطع گردد.

 ۳دستگاه از قوه قضائیه
به طرح شفافیت اضافه شدند

نمایندگانمجلسچندنهادزیرمجموعهقوهقضائیه
را به طرح شفافیت همه دستگاهها اضافه کردند.
بــا موافقت نمایندگان مجلس« ،مــراکــز قضایی
مانند دادگ ــاه و دادس ــرای انقالب مگر در مــواردی
که ســری بــودن الزم اس ــت»« ،ســازمــان زنــدا نهــا و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و «همه شعبات
تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر» بر اساس
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی
و سایر نهادها ،باید شفاف شوند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،پیشتر در متن اولیه ایــن طــرح« ،قوه
قضائیه شامل دادگـسـتــری ،دی ــوان عالی کشور،
دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها ،مؤسسات و
شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان
بازرسی کل کشور ،دیــوان عدالت اداری ،سازمان
قضایی نیروهای مسلح ،ســازمــان ثبت اسـنــاد و
امــاک و همچنین شــوراهــای حل اخـتــاف» جزو
دستگاههایی بودند که باید شفاف میشدند .پس
از پایان بررسیهای مجلس روی این طرح ،شورای
نگهبان باید مصوبات مجلس را تأیید کند تا به قانون
تبدیل شود.
دادستان کل کشور:

نیروی انتظامی با
برهمزنندگان امنیت برخورد کند

دادستان کل کشور گفت :قوه قضائیه از نیروهای
انتظامی و امنیتی در بحث برخورد با مرتکبان جرایم
خشن در جامعه قاطعانه حمایت خواهد کرد .به
گزارش میزان ،حجت االسالم و المسلمین محمد
جعفر منتظری در واکنش به برخورد با کسانی که
در جامعه مرتکب جرایم خشن میشوند ،بیان کرد:
بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضائیه ،نیروهای
انتظامیوامنیتیاست،قوهقضائیهوظیفهوتکلیف
دارد تا با مرتکبان جرایم خشن در جامعه ،قاطعانه
برخورد کند.

