
 :معاون دادستان خوي خبر داد

  عناصر ضد انقالب مظنونان اصلي ترور دادستان خوي

 .عناصر ضد انقالب مظنونان اصلي ترور دادستان خوي هستند: معاون دادستان شهرستان خوي گفت: خبرگزاري فارس

مرادلــو ظهـر امـروز در گفتگــو بــا خبرنگــاران در زمينـه جديدتريــن                    به گزارش خبرگزاري فارس از خوي، اسالم جباري            

پرونـده مهـم     : قليزاده مسـئوليت آن را بــر عهـده داشـت، اظهـار داشـت                پرونده مهم امنيتي آه مرحوم ولي حاجي         

از عناصر اصـلي پــژاك، پـس از بررسـي و صــدور حكـم از سـوي                        " دارا  "ضدانقالب فسيح ياسمني با اسم مستعار          

دي مــاه  16ايشان و تاييد حكم مذآور در دادگاه تجديد نظر، منجر به صدور حكم اعـدام شــد و ايــن حكـم در تـاريخ                             

 . اجرا شد

هايي مبني بر انتقام داشـت و در حـال حاضـر يكــي از فرضـيات تـرور دادسـتان گروهـك پــژاك                          پژاك تهديد  : وي افزود  

است آه بنا به گفته فرماندار خوي و همچنين معاون دادســتان ايــن شــهر فرضــيات ديگـري هـم مطـرح اسـت آــه                                   

 . مسئوالن اين شهرستان در حال بررسي موضوع هستند

به                       مرحوم ولي حاجي    : اين مقام مسئول افزود      قليزاده قبل از احيـاي دادسـراها معــاون دادگســتري خـوي بودنــد و 

 . اند خواري و تجاوز به عنف رسيدگي آرده هاي مهمي از جمله رباخواري و زمين پرونده

هاي ضدانقالب به ويژه پـژاك بسـيار حســاس اسـت و دادســرا بــه                     شرايط خوي به خاطر فعاليت گروهك       : وي افزود  

 . ها است هاي امنيتي مربوط به اين گروه صورت فشرده درگير بررسي پرونده

هــاي امنيتـي      زاده در مــورد پرونــده    قلـي  اهللا حــاج مرحوم ولي : معاون دادستان شهرستان خوي همچنين تصريح آرد       

عناصر ضدانقالب اظهار نظر مي آرد و با پيگيري و احكام صادره از سوي ايشان بسياري از ايـن عناصــر بـه ســزاي                                    

 . اند اعمال تروريستي خود رسيده

 : 20ل/انتهاي پيام
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