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در سومین دادگاه جرایم سیاسی

پیام تبریک روحانی
به رئیس جمهوری لبنان

نامــزد انتخابــات پیشــین ریاســت
جمهـــــــــــــــوری دلیـــــــل تندرویهــای
اخیــر نســبت بــه وزیــر امــور خارجــه را
عقدهگشــایی دانســت .به گزارش ایلنا،
مصطفی هاشــمیطبا ،گفت« :ایشــان
یک ســری وظایف طبق قانــون دارد که
در چارچــوب همــان بــه کشــور خدمت
میکنــد .کســانی که به ظریــف حمله و
اهانــت میکنند حرف مفــت میزنند،
بســیاری از این حرفها بیخــود و برای
عقدهگشاییاست».
وی ادامــه داد« :هر فرد ایرانی میتواند
در انتخابــات کاندیــدا شــود و شــورای
نگهبــان هــم رســیدگی و او را تأیید یا رد
میکند .در حال حاضر در کشور ما نهاد
تشــخیصدهنده در این زمینه شــورای
نگهبان است و هرکسی را که صالحیت
ن افراد
نداشــته باشــد رد میکند .اگر ایــ 
شورای نگهبان را قبول دارند پس نگران
چه چیزی هستند؟»

اخبــــار

هاشمیطبا :توهینها به
ظریف ،عقدهگشایی است

جرم سیاسی شامل چه کسانی میشود؟

تــا کنــون دربــاره زوایــای مختلف قانــون جرم سیاســی در مقاطــع مختلف
توضیح داده شده است .اما با توجه به جدید بودن این مقوله همچنان برای
بسیاری این سؤال مطرح است که فرق مجرمان سیاسی و عادی چیست؟ بر
اســاس قانون جرم سیاسی و همینطور بخشنامه رئیس قوه قضائیه ،اتهام
جرایم سیاســی شامل کسانی میشود که با انگیزه اصالح امور و بدون قصد
براندازی ،نسبت به مقامات سیاسی قوای سهگانه کشور ،وزرا ،معاونین وزرا
و دیگر مســئوالن حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای
نگهبان ،مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند یا نشر اکاذیبی
را انجام دهند .تفاوت مجرم سیاســی با ســایر مجرمان در نحوه رسیدگی به
جرایــم این افراد اســت؛ مجرمان سیاســی از امتیازاتی ازجمله رســیدگی به
جرایــم باحضــور هیأت منصفه ،داشــتن وکیــل در تمام مراحل رســیدگی و
همچنین علنی بودن دادگاهها برخوردار هســتند .ضمن اینکه امتیازاتی نیز
برای آنها در مورد نگهداری افراد بازداشت شده لحاظ شده است .اما آنطور
که دســتگاه قضایی اعــام کرده اگر مجرمی بنای ضدیــت و مقابله با نظام
داشته باشد از جرگه جرایم سیاسی خارج میشود.

برش

محمدجــواد ظریف ،وزیر امور خارجه
ایــران در دیدار گیر پدرســون ،نماینده
ویــژه دبیرکل ســازمان ملــل متحد در
امــور ســوریه دربــاره تحــوالت مربوط
بــه بحــران ایــن کشــور گفتوگــو کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،وزیــر امــور خارجه
کشــورمان در این دیدار که روز یکشنبه
انجام شد ،با اشاره به کارشکنی برخی
کشــورها در روند حل و فصل سیاســی
مســائل ســوریه گفــت :طی ســالهای
گذشــته فرصتهــای مناســبی بــرای
خاتمه دادن به بحران در سوریه پیش
آمــد ولــی هر بــار با تالشهــای خنثی
کننده و فرصتســوزی برخی کشورها
مواجــه شــدیم .ظریــف همچنیــن بر
لزوم برداشــتن تحریمهای ظالمانه و
غیرعادالنه علیه دولت و مردم سوریه
خصوصــاً در شــرایط کرونــا تأکید کرد.
پدرســون نیــز در این دیدار گزارشــی از
آخرین وضعیت کمیته بررسی قانون
اساســی سوریه و تالشهای خود برای
برگزاری نشست بعدی آن را به اطالع
وزیر امور خارجه کشــورمان رساند و با
اشــاره بــه همکاریهــای جمهــوری
اســامی ایــران با ســازمان ملل متحد
در حل و فصل بحران  10ساله سوریه،
بر اهمیت نقش کشورمان در این روند
تأکیــد کــرد .پدرســون همچنین پیش
از ایــن دیــدار بــا علــی اصغــر خاجی،
دســتیار ارشد وزیر امور خارجه در امور
ویژه سیاسی نیز دیدار و گفتوگو کرده
بود .پدرســون که از مســکو برای ادامه
رایزنیها به تهران ســفر کــرده در این
دیــدار آخرین هماهنگیهای به عمل
آمــده با اعضای کمیته قانون اساســی
ســوریه درخصوص دســتور کار و زمان
برگزاری نشستهای آتی کمیته قانون
اساســی را برای طرف ایرانی تشریح و
در این خصوص از تالشهای ایران در
حمایت از روند سیاسی بحران سوریه
تشکر و قدردانی کرد.

گــروه سیاســی /ســومین دادگاه
جرایــم سیاســی دیــروز برگــزار شــد.
متهــم؛ حســامالدین آشــنا ،مشــاور
رئیسجمهــوری و رئیــس مرکــز
بررســیهای اســتراتژیک ریاســت
جمهوری .اتهام او نشر اکاذیب به دلیل
انتشار دو توئیت بوده است؛ یکی بابت
حادثه هدف گرفتن اشتباهی هواپیمای
اوکراینی که منجر به کشــته شــدن 176
نفــر شــد و دیگــری پرونده اکبــر طبری
معــاون قــوه قضائیــه در دوره ریاســت
آیتاهلل آملی الریجانی ،اتهاماتی که او
بابت آنها مجرم شناخته شد.
پیــش از او در روزهــای  20و 27
مهرماه اولین و دومین جلسات دادگاه
جرایم سیاســی برای محاکمه علیرضا
زاکانــی ،نماینده اصولگــرای مجلس و
رئیــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس و
نعمت احمدی ،حقوقدان برگزار شده
بــود .جایــی کــه در دادگاه اول ،علیرضا
زاکانــی تبرئــه شــد امــا در دادگاه دوم
نعمت احمدی هم مانند آشنا مجرم
شــناخته شــد .خبــر برگــزاری ســومین
جلســه دادگاه جرایــم سیاســی را خود
حســامالدین آشــنا ،یک شــب قبــل از
برگــزاری این دادگاه در توئیترش اعالم
کرد ،آن هم اعالمی که به نظر میرسید
قدری لحن معترضانهای داشته باشد؛
«احتماالً فردا علناً دادگاه رســیدگی به
اتهامی سیاســی برای انتشار دو توئیت
برگزار میشــود؛ یکی درباره هواپیمای
اوکراینــی« :این جماعــت عجیبند!» و
دیگــری درباره پرونــده طبــری« :لطفاً
مراقب ...باشــید» اتهام :نشــر اکاذیب/
چرا تعجب کرده اســت؟ چرا نظر داده
است؟ چرا درخواست کرده است؟ چرا
هشدار داده است؟»
حســامالدین آشــنا دیــروز پــس از
برگــزاری ایــن دادگاه بــه ایرنــا گفــت
کــه «امیــدوارم ســوءتفاهمی کــه برای
بازپرســی پیــش آمــده بــود در دادگاه

رفع شــود و با حســن نظری که اعضای
محترم هیأت منصفه ،ریاست محترم
دادگاه و هیأت رسیدگیکننده دارند این
دادگاه به ســرانجام خوبی برســد ».وی
افــزود« :به عنوان متهــم در این دادگاه
تأکید کردم هر دو توئیت ،ابراز نظرهای
مــن بــوده و جنبه اخبــاری نداشــته که

شامل صدق یا کذب شود».
مشاور رئیس جمهوری خاطرنشان
کــرد« :همچنیــن بــه عنــوان آمــر بــه
معــروف و ناهــی از منکــر در مــورد
پروندههای مختلف اظهارنظر داشــتم
از جملــه پرونده هواپیمــای اوکراینی و
پرونده طبری و در آنها به نظام قضایی

سخنگوی وزارت خارجه:

ادعای شهادت سربازان ایرانی در سوریه را تأیید نمیکنم
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره
بــه چشــم انــدازه توافــق هســتهای با
حضــور جــو بایــدن ،رئیسجمهوری
منتخــب امریکا گفت که تــا دولتی در
امریکا مستقر نشود نمیتوانیم درباره
آن اظهارنظر کنیم.
ســعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت
امــور خارجــه روز گذشــته در نشســت
هفتگــی بــا خبرنــگاران کــه بهصورت
ویدیو کنفرانس برگزار شد ،به تشریح
آخریــن تحــوالت در حــوزه سیاســت
خارجی پرداخت و در پاسخ به سؤالی
درباره بازگشــت امریکا به برجام بعد
از ورود بایــدن به کاخ ســفید و شــروط
ایران گفت :آنچه برای ما مهم اســت
رفتار امریکاســت ،نه اظهاراتشــان .با
دقــت و هوشــیاری تمــام تحــوالت و
گفتههــا را پیگیــری میکنیــم و آقــای
ظریف نیز در مصاحبــه اخیر مواضع
ایران را بیان کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن دیپلمــات
ارشــد ایرانی درباره ســفر مایک پمپئو
وزیــر خارجــه امریــکا بــه منطقــه و از
جملــه ســرزمینهای اشــغالی نیــز
گفت :ســفرهایی از این دســت که وزیر
خارجــهای کــه دوران مســئولیتش در
حال تمام شدن است انجام می دهد،
بیشــتر از اینکــه بــه پیگیــری سیاســت
شکســت خورده امریکا مربوط باشــد،
شــاید به برخی ماهیگیریهــای آینده
سیاســی مرتبــط اســت .ســخنگوی
وزارت خارجــه افــزود :ســفر وزیــر
خارجه دولت امریکا به ســرزمینهای
اشــغالی موضــوع تلخــی اســت و اگــر
خیانت برخی حکام و برخی از ســران
کشــورهای عربــی نبــود ،وزیــر خارجــه
امریــکا امــروز اینقــدر بیشــرمانه بــه
ســرزمینهای اشــغالی نمیرفــت و
تمامــی قطعنامههــای ســازمانملل
را زیــر پــا نمیگذاشــت و ایــن چنیــن
سرکشانه هر اقدام ضد بشری اسرائیل
را سفیدنمایی نمیکرد.
ëëبه هیچ طرفــی اجــازه نمیدهیم به
انتقال سالح دست بزنند
خطیــبزاده در پاســخ به ســؤالی
دربــاره اظهــارات الهــام علــیاف و
قدردانــی از ایران مبنی بر اینکه اجازه
ارســال ســاح از طریــق مــرزاش بــه
ارمنســتان را نــداده ،سیاســت ایران را
اصولــی و تــداوم دار خوانــد و افــزود:
ما نســبت به هیچ درگیــری بیتفاوت

هشــدار دادم کــه مراقبــت بیشــتری را
در رویههــای رســیدگی و حفــظ جــان
متهمــان و محکومان داشــته باشــند».
آشــنا گفــت« :هیــأت منصفــه امــروز
نظرات خــود را اعــام میکند و قاضی
دادگاه تا هفت روز فرصت دارد تا حکم
دادگاه را اعــام کنــد ».بــه گفته مشــاور
رئیس جمهوری این جلسه سه ساعت
ادامه پیدا کرد.
ســاعتی پس از پایان این جلسه اما
خبر رسید که آشنا در این دادگاه مجرم
شناخته شده اســت .به گزارش فارس،
احمــد مؤمنــی راد ،ســخنگوی هیــأت
منصفــه جرایــم مطبوعاتی و سیاســی
درباره ایــن دادگاه گفت :پس از تفهیم
اتهــام ،حســامالدین آشــنا بــه عنــوان
متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام
نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای
مجازی دادستانی کل کشور و همچنین
شــکایت سرپرست دادســرای فرهنگ
و رســانه ،دفاعیــات خــود را شــرح داد.
وی خبــر داد :هیــأت منصفه رســیدگی
بــه جرایــم سیاســی پــس از اســتماع
دفاعیات متهــم و وکیــل وی ،به اتفاق
آرا حســامالدین آشــنا را در هر دو مورد
اتهامــی ،مجــرم شــناخت و همچنین
بــا اکثریــت آرا وی را مســتحق تخفیف
دانســت .حاال آشــنا بایــد منتظر حکم
دادگاه باشد.
قانــون جــرم سیاســی در راســتای
پیشــبرد عدالــت قضایــی و صیانــت از
حقــوق عامــه مشــتمل بــر  ۶مــاده در
جلسه علنی  ۲۰اردیبهشت سال ۱۳۹۵
دوره نهم مجلس شــورای اســامی به
تصویب رســید اما اجرای این قانون که
از  ۱۶خرداد ســال  ۱۳۹۵معطل مانده
بــود ،پــس از تصــدی حجتاالســام
والمســلمین ســید ابراهیم رئیســی در
منصب ریاست قوه قضائیه و در دوران
تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال
شد.

ایرنا

انتقاد ظریف
از کارشکنی
در حل بحران سوریه

حسامالدین آشنا مجرم شناخته شد

نیســتیم و ســعی میکنیــم از طریــق
صلحآمیــز ایــن بحرانهــا حل شــود
و بههیــچ طرفــی اجــازه نــداده و
نمیدهیــم بــه انتقال ســاح دســت
بزننــد و ایــن همــه مربــوط بــه یــک
طرف و جهت نیســت و این را به همه
جهتها گفتیم ،چون منطقه ما بیش
از این تحمل جنگ و درگیری را ندارد.
وی افزود :با توجه به آتش بس در
منطقه و استقبال به عمل آمده وقت
آن رسیده است همه تالش کنند همه
طرفهــا بــه یک مذاکــره فراگیــر وارد
شــوند کــه این بحران ســه دهــهای در
چارچوب قواعــد بینالمللی و اصول
شناخت ه شدهای که ایران در طرح خود
به آن دقت کرده ،حل شود.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی
درباره بدهی کرهجنوبی به ایران بیان
کرد :مشکالت هنوز کامالً مرتفع نشده
اســت .مذاکــرات در جریــان اســت،
برخی پیشــرفتها در مذاکرات بوده،
ولی مذاکــرات همچنان باید به نقطه
خود برسد .وی گفت :متأسفانه برخی
ســنگ اندازیهــا و عــدم شــناختها
نســبت به تعهــدات دولت کــره مانع
از ایــن کار شــده اســت ،البتــه بانــک
مرکــزی و وزارت بهداشــت و نهادها و
وزارتخانههای مســئول بــه دقت جلو
میرونــد وزارت خارجــه از دولت کره
دعوت میکند که به این روند تســریع
بخشــد .آنچه بهصــورت جزئی اتفاق
افتــاده ،اصــاً بــه هیچ وجــه رضایت
بخــش نیســت .خطیــبزاده دربــاره
نظــرات جناحهای مختلــف در ایران
در خصــوص مذاکــره بــا امریــکا بیان
کرد :سیاست خارجی جناحی نیست
و ما سیاســت خارجــی این جناح و آن
جنــاح را نداریم .ما سیاســت خارجی

جمهوری اسالمی ایران را داریم مثل
دیگر کشــورها ،صداهای متعددی در
کشور اســت و شــکوه و زیبایی جامعه
ایــران همیــن چندصدایــی بــودن
آن اســت .در سیاســت خارجــی تــک
صدایــی و واحــد عمل میکنیــم .وی
افزود :سیاست خارجی ایران یک امر
حاکمیتــی اســت و براســاس منافع و
اصول ایران تنظیم و اعالم میشود.
سخنگوی وزارت خارجه به احضار
ســفیر ایتالیــا بهعنــوان حافــظ منافع
کانــادا در هفتــه گذشــته بــه وزارت
خارجــه اشــاره کــرد و افــزود :انتظــار
داریــم دولــت کانــادا بــه تعهداتــش
پایبنــد باشــد و از اســتانداردهای
دوگانه در رفتار و عمل دســت بردارد.
زمینههــای مختلفی وجود دارد که دو
طرف همکاریهای مناســبی داشــته
باشــند .رویکرد دولت کانــادا طی این
ســالها مخرب بوده است .سخنگوی
وزارت خارجه درباره ادعای اســرائیل
مبنی بر حمله به برخی از پایگاههای
ایران در ســوریه و به شــهادت رسیدن
تعــدادی از رزمندگان ســپاهی گفت:
خبر شهادت سربازان ایران در سوریه
را نشــنیده و تأییــد نمیکنــم .رژیــم
اســرائیل میداند زمان بزن و دررویی
تمــام شــده اســت .بههمیــن دلیــل
محتاطانه عمل میکند .حضور ایران
در سوریه مستشــاری است و اگر کسی
در این حضور خللی ایجاد کند پاســخ
کوبنــدهای میگیــرد ،کمــا اینکــه قبالً
هــم ایــن پاســخ را دریافت کــرده و به
النههای خود فرار کردهاند.
خطیبزاده درباره اعــزام رایزنان
اقتصادی بــه نمایندگیهای مختلف
ایران یــادآور شــد :رایزنــان اقتصادی
در کشــورهای مختلــف توســط وزارت
صمــت انتخــاب و اعــزام میشــوند
و وزارت خارجــه تنهــا تســهیلکننده
است .البته ما همواره تالش کردهایم
در کشــورهایی کــه حضــور آنهــا مهم
بوده اســت ،ایــن کار انجام شــود .وی
بــا بیان اینکــه هیچ بخــش اقتصادی
در هیچ ســفارتخانهای کارش کاهش
نیافتــه اســت ،تأکید کرد :آنهــا در این
ایــام کارشــان را جدیتــری انجــام
میدهنــد و ایــن متفــاوت از رایزنــان
بازرگانی اســت .دیپلماتهــای ایران
در این بخش اعزام شــده و کارشان را
انجام میدهند.

ل جــاری ،بخشــنامه
۱۷خــرداد ســا 
«لــزوم اجــرای عدالــت و رســیدگی
منصفانه به اتهامــات مرتکبان جرایم
سیاسی» از سوی رئیس قوه قضائیه به
مراجع قضایی سراسر کشور ابالغ شد.
 ۲۰مهــر نخســتین پرونــده جرایــم
سیاســی در تاریــخ جمهــوری اســامی
ایــران در شــعبه  ۹دادگاه کیفــری یــک
اســتان تهران با حضور هیــأت قضایی
بــه ریاســت قاضی محمدی کشــکولی
و هیــأت منصفــه جرایــم مطبوعاتی و
سیاسی برگزار شد.
در ایــن دادگاه« ،علیرضــا زاکانــی»
به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی
بابــت مصاحبــه در برنامــه تلویزیونی
تهران  ۲۰شبکه پنج سیمای جمهوری
اســامی بــا شــکایت وزارت اطالعــات
مبنی بر نشــر اکاذیب در دادگاه حضور
یافــت و هیأت منصفه پس از شــنیدن
سخنان شاکی و متشکیعنه و مطالعه
پرونــده تشــکیل جلســه داد و طبــق
مشــورت و ارائه دیدگاههای مختلف با
رأیگیری بــه اتفاق آرا متهــم را مجرم
ندانست و زاکانی تبرئه شد.
نعمت احمــدی ،حقوقدان و وکیل
دادگســتری ،متهــم دیگری بــود که ۲۷
مهر ماه در شــعبه  ۹دادگاه کیفری یک
استان تهران با حضور هیأت قضایی به
ریاســت قاضی محمدی کشــکولی و با
حضورهیأتمنصفهجرایممطبوعاتی
و سیاســی محاکمه شــد .اتهام نعمت
احمــدی نشــر اکاذیــب بــود کــه هیأت
منصفه پس از اســتماع ســخنان شاکی
و مشــتکیعنه و نیــز دفاعیــات متهم و
مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد
و هیــأت منصفــه به اتفــاق آرا ،نعمت
احمدی را مجرم و همچنین با اکثریت
آرا در عیــن حــال مســتحق تخفیــف
دانســت و بدین ترتیب دومین پرونده
جــرم سیاســی رســیدگی شــد و متهــم
مجرم شناخته شد.

خبــر اول اینکــه ،آیتاهلل ابوالقاســم علیدوســت رئیــس انجمن فقــه و حقوق
اســامی حوزه علمیه قم در نامهای خطاب به پاپ فرانســیس رهبر کاتولیکهای
جهان که به دو زبان انگلیســی و عربی ترجمه شــده اســت از پاپ خواســته اســت،
انتشار کاریکاتورهای اهانتآمیز به پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و نیز
بیانات نفرتپراکنانه رئیس جمهور فرانسه در حمایت از انتشار آن را محکوم کنند.
به گزارش خبرگزاری حوزه ،در بخشی از این نامه آمده است :سوای مبانی انسانی و
دینی مبنی بر منع توهین به ادیان و مقدسات آنان بدون شک مطابق اسناد حقوق
بینالمللی نیز ممنوعیت توهین به مقدسات از اصل آزادی بیان استثنا شده است و
هلل علی ه وآله  -که
نمیتوان به بهانه آزادی بیان توهینی را به حضرت محمد صلیا 
شــأن مبارکشان از مقدسترین امور برای هر مسلمانی اســت روا داشت و اقدام به
تحریک مذهبی و نفرتافکنی دینی کرد .به نوشته علیدوست ،انسان امروز بیش از
هر زمان خسته و آسیبدیده از بداخالقیها ،نفرتپراکنیها و افسارگسیختگی  -به
هر نامی که نامیده شود  -است.

دیگه چه خبر

رئیس جمهوری در پیامی با تبریک
ســالروز اســتقالل لبنــان بــه همتای
خــود گفــت :جمهــوری اســامی
ایــران ماننــد گذشــته در کنــار ملــت
و دولــت لبنــان قــرار داشــته و دارد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
والمسلمین حســن روحانی در پیام
تبریــک بــه میشــل عــون ،همتــای
لبنانی خود آورده اســت :فرا رسیدن
سالروز استقالل جمهوری لبنان را به
جنابعالی و مردم شریف کشورتان
صمیمانــه تبریــک میگویم .رئیس
جمهــوری با اشــاره بــه اینکــه لبنان
در ســالی که گذشت روزهای سختی
ت ســر گذاشــت ،خاطرنشــان
را پشــ 
کــرد :امــا ایســتادگی و مقاومــت در
سایه وجود رهبران فهیم ،سربلندی
لبنــان را در پــی داشــت و بــه جهان
نشــان داد که مســیر عزت ،استقالل
و شــکوفایی لبنــان در دوره ریاســت
جمهــوری جنابعالی بر این کشــور
پاینده اســت و با همدلی و همراهی
جریانهــای مختلــف سیاســی،
همچنــان اســتمرار خواهــد یافــت.
رئیس دولت دوازدهم در ادامه این
پیام تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایران نیز مانند گذشته در کنار دولت
و مــردم مقــاوم لبنان قرار داشــته و
دارد و آمــاده توســعه همکاریهای
دوجانبه در همه زمینهها میباشد.

نامهای از حوزه علمیه قم به پاپ فرانسیس

طرح جنجالی دیگری در راه است

خبــر دیگر اینکــه ،نماینــدگان مجلس در حال تهیه طرحی هســتند کــه به نظر
میرسد جنجالهای تازهای را بهدنبال داشته باشد .به گزارش ایرنا ،جالل رشیدی
کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت :طرحممنوعیت خروج مسئولین
و مدیران نظام جمهوری اســامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپری
شدن مراحل قانونی ،تنظیم کردم و با قید یک فوریت به هیأت رئیسه ارسال کردم.
به نوشــته نماینده مرودشــت ،این طرح به دنبال صیانت و حفاظت از بیتالمال
مسلمین و مسئولین و مدیران ارشد نظام است.

ادعای غرضی درباره تعداد فرزندان مسئوالن ساکن امریکا

شــنیدیمکه،محمد غرضی نامزد پیشــین انتخابات ریاســت جمهوری که البته
برای  1400هم اعالم آمادگی کرده ،مدعی شــده که  5هزار نفر از فرزندان مســئوالن
و مدیران کشــور در امریکا زندگی میکنند .به گزارش همشهری آنالین ،وی افزوده:
 ۵هــزار نفر از فرزندان مدیران این  ۴۰ســال در امریکا زندگی میکننــد و ارز زیادی از
کشور خارج کردهاند و به جای اینکه به کشور خدمت کنند به امریکا خدمت کردهاند.
انقالب سر جای خودش است اما مدیریتها اصالً قابل دفاع نیست ۵ .هزار فرزند
مسئوالن اصالحطلب و اصولگرا در امریکا زندگیمیکنند .حساب کنید این تعداد،
چقــدر ارز از کشــور خــارج کردهاند و چقدر بــه منافع ملی ضربه زدهانــد .آنها در باال
دعوای زرگری راه میاندازند و در پایین رانتها را بین خودشان تقسیم میکنند.

روایت نقدعلی از جنایت بزرگ عقیمسازی در ایران

دستآخراینکه ،یک نماینده مجلس گفت :در تصمیمات کرونایی به نیازهای
معنــوی توجــه نشــده اســت؛ مســجد و معنویت میتوانــد جلــوی کرونــا را بگیرد.
بــه گــزارش ایلنا ،محمد تقی نقد علی ،نماینده خمینی شــهر با اشــاره به برگزاری
جلسات مجلس در روزهای تعطیلی دوهفتهای کشور بیان کرد :تشکر ویژه از ریاست
محترم مجلس و هیأت رئیسه محترم دارم که نگذاشتند کسانی در این ایام مجلس
را به تعطیلی بکشانند .این عزیزان ایستادگی کردند تا با رعایت همه پروتکلهای
بهداشــتی ،مجلس را ســرپا نگه دارند .او با انتقاد از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با
کرونا درباره تعطیالت افزود :کسانی که ۲۰سال در عرصه و مسند مدیریت بهداشتی
این کشور تکیه زدهاند و کسانی که جنایت بزرگ عقیمسازی زنان و نسلکشی ما را
رقم زدند جلوی طب سنتی ایستادگی کردند ،خوشبختانه مجلس محترم با طرح
جمعیت و تعالی خانواده جلوی این جنایت را میگیرد.

