
t oseei r ani . i r
سياست2

یک روز پس از آنکه سفارت انگلیس 
به نشانه همبســتگی با اوکراین پرچم 
این کشور را باالی سفارتش برافراشت؛ 
سفارت روسیه در ایران و روزنامه دولتی 
ایران به این اقدام واکنش نشان دادند. 
این اعتراض ها در حالی مطرح شده که 
درخواســت هایی برای صدور مجوز از 
وزارت کشور برای تجمع اعتراض آمیز 
در مقابل سفارت روسیه در ایران مطرح 
شده اســت، اما هنوز با موافقت وزارت 
کشور مواجه نشــده و با موضع گیری 
مقامات در خصوص جنگ روســیه و 
اوکرایــن بعید به نظر می رســد با این 
درخواست ها موافقت شود. با این  حال 
روز شنبه تجمعی اعتراض آمیز در مقابل 
سفارت روســیه و تجمعی حمایتی در 
مقابل سفارت اوکراین در ایران برگزار 
شد؛ تجمعی که معترضان در آن علیه 
والدیمیر پوتین شعار سر داده و خواستار 

توقف حمله به اوکراین شدند.
روز شنبه سفیر بریتانیا در تهران در 
توییتر از جنگ انتقاد کرد و نوشت:پرچم 
اوکراین را به نشانه همبستگی با دوستان 

اوکراینی خود برافراشتیم.
 دو اعتراض مشابه

 به اهتزاز یک پرچم
در پاسخ به گفته های سفیر انگلیس، 
سفارت روسیه در ایران در توییتر نوشته 
است:با توجه به انتقاد کشورهای غربی 
از عملیات نظامی روسیه در اوکراین به 
ویژه پست ســایمون شرکلیف )سفیر 
بریتانیا در ایران( در توییتر، ســفارت 
فدراســیون روســیه در ایــران اعالم 

می کنــد: آنهایی که در ســال ۱۹۹۹ 
شهرهای غیرنظامی صربستان را تحت 
بمباران قرار دادند و در ســال ۲۰۰۳ به 
طور غیرقانونی به خــاک عراق تجاوز 
کردند، آنهایی که لیبی و سوریه را ویران 
کردند و از افغانستان فرار ننگین داشتند، 
حق اخالقی ندارند روســیه را محکوم 

کنند.
در همین حال، روز یکشنبه روزنامه 
دولتی ایران نیز در یادداشــت تندی با 
عنوانسرمشق انگلیســیاز برافراشتن 
پرچم اوکراین در سفارت بریتانیا انتقاد 
کرد و نوشت:شواهد نشان می دهد این 
اقدام پوپولیستی و مردم فریبانه سفارت 
انگلیس برای استقبال از اقدامات جریان 
تحریف در داخل ایران است و این کشور 
اساساً اقدام جدی در حمایت از اوکراین 
انجام نداده اســت. همبستگی با مردم 

اوکراین اســم رمز حمله رسانه ای به 
ایران پس از دروغ حمایت ایران از اقدام 
نظامی علیه کی یف است.این رسانه در 
ادامه با اشاره به حمایت برخی چهره های 
جریان اصالح طلب از مــردم اوکراین 
تاکید کرد: ساکنان ســفارت روباه پیر 
درحالی در خیابان فردوسی تهران برای 

مردم اوکراین دل می ســوزانند که در 
ساختمان پالک ۱۰ خیابان داونینگ 
لندن تنها نظاره گــر فروریختن اقتدار 
دوست خود هستند و جرأت اقدامی در 

حمایت از اوکراین را ندارند .... 
شعار مرگ چرا؟

اعتراض به جنگ به تجمعات یادشده 
محدود نشد و در فضای مجازی از سوی 
کاربران نیز ادامه یافت. تصویری از دیوار 
سفارت روســیه در تهران بین کاربران 
فضای مجازی دست به دســت شد که 
در آن شــعاری ضد پوتین نوشته شده 
بود. متعاقب این شعارنویسی، محمد 
مهاجری، فعال سیاســی اصولگرا، در 
توییتی خطاب به وزیر کشــور نوشت: 
جناب آقــای  وحیدی، وزیــر محترم 
کشور، سالم. خواستم بپرسم اگر عده ای 
از هم وطنان برای اعتــراض به  حمله 

نظامی روسیه به  اوکراین، قصد تجمع 
در برابر  سفارت روسیه را داشته باشند، 
با آن موافقت می کنید یا خالف منافع 
ملی است؟ ضمنا اگر موافقت فرمودید، 
تضمینی هست که عشاق  پوتین به آن 
حمله نکنند؟این درخواســت از سوی 
کاربران دیگر نیز مطرح شد اما با گذشت 
پنج روز از شروع جنگ هنوز با درخواست 
تجمع اعتراضی علیه روسیه و حمایت از 
اوکراین درایران موافقت نشــده است. 
با این حال در تجمعــات کوچکی که 
در مقابل ســفارت اوکراین برگزار شد، 
گروهی ازشهروندان تهرانی و اوکراینی 
مقیم تهران خواستار توقف حمله نظامی 
روسیه به اوکراین شدند. در این تجمعات 
شعارهای اعتراضی علیه پوتین مطرح 
شد که احمد زید آبادی تحلیلگر سیاسی 
در یادداشــتی نوشت:در بســیاری از 
کشورهای دیگر هم تظاهرات ضد جنگ 
بر پا شــد اما در هیچکدام از آنها شعار 
مرگ بر پوتین سر داده نشد.زیدآبادی 

همچنین نوشت:متأسفانه شعار مرگ 
بر این و آن که از ابتدای انقالب در کشور 
ما رایج شده است، به قشر و گروه خاصی 
محدود نمانده و و گویــی  به خیلی ها 

سرایت کرده است.
شعارهای مرگ در راهپیمایی های 
اوایل انقالب با شــعار مرگ بر شاه آغاز 
شد. پس از آن  مرگ بر آمریکا یک شعار 
سیاسی رایج در راهپیمایی های ایران و 
سخنرانی ها است که در گردهمایی ها 
و راهپیمایی هــا مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. بسیاری شعار مرگ بر آمریکا 
را یک پدیده آمریکاستیز دانسته و برخی 
معتقدند شــعار مرگ دادن چهره ای 
جنگ طلب و موافق با خونریزی از کشور 

به نمایش می  گذارد.
به گفته زیدآبادی اعتراض به جنگ و 
تجاوز و اشغال و حمایت از صلح، قاعدتاً 
اقدامی بشردوســتانه و مدنی و از این 
جهت شایستۀ تقدیر اســت. اما شعار 
مرگ بر رهبر یک کشــور، تناسبی با 
فلسفۀ صلح خواهی و اعتراض به جنگ 
و تجاوز ندارد.در مقابل این نظر برخی از 
مسئوالن در موقعیت های مختلف اعالم 
کرده اند: منظور از آمریکا در شعار مرگ 
بر آمریکا که شعاری رایج در ایران و برخی 
احزاب و گروه های سیاســی- مذهبی 
در برخی کشورهای دنیاست، به هیچ 
وجه، مردم آمریکا نیست، بلکه منظور 
از آمریکا، نظام سیاسی و سیاست هایی 
اســت که از ســوی حکومت و دولت 
آمریکا، در دنیا اعمال می شود؛ دولتی 
که روح استکباری و خوی فرعونی آن بر 
کشورهای بسیاری سایه انداخته است .

به نظر می رسد سنت تجمع مقابل 
سفارتخانه های کشورها که معموال در 
اعتراض به موضوعی خاص برای اعتراض 
و یا حمایت انجام می شود، هنوز در قضیه 
جنگ روسیه و اوکراین برای مسئوالن 
ایرانی حل شــده نیســت و نه تنها بر 
شــعارهای آن بلکه در برگزاری خود 

تجمع نیز توافقی وجود ندارد.

درگیری توئیتری سفرای روسیه و انگلیس بر سر اهتزاز پرچم اوکراین در ایران

ترکش های جنگ در فضای مجازی
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به گفته احمدزیدآبادی، 
تحلیلگر سیاسی اعتراض 

به جنگ و تجاوز و اشغال 
و حمایت از صلح، قاعدتًا 

اقدامی بشردوستانه 
و مدنی و از این جهت 

شایستۀ تقدیر است. اما 
شعار مرگ بر رهبر یک 

کشور، تناسبی با فلسفۀ 
صلح خواهی و اعتراض به 

جنگ و تجاوز ندارد

یک روز پس از آنکه 
سفارت انگلیس به نشانه 

همبستگی با اوکراین پرچم 
این کشور را باالی سفارتش 
برافراشت؛ سفارت روسیه 

در ایران و روزنامه دولتی 
ایران به این اقدام واکنش 

نشان دادند

آیدا فراهانی

 سخنرانی رهبر انقالب 
در عید مبعث 

حضرت آیــت اهلل خامنه ای به مناســبت عید 
مبعث پیامبر اعظم )ص( به  صورت زنده و مستقیم 
با ملت شــریف ایران و امت مسلمان جهان سخن 
خواهند گفت.به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
رهبر انقالب سخنرانی ایشان روز سه شنبه ساعت 
۱۰:۳۰ بــه صورت زنــده از پایگاه اطالع رســانی 
KHAMENEI.IR و شــبکه های داخلــی و 
بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی همراه 

با ترجمه همزمان پخش می شود.
    

تکذیب ادعاهای یک نویسنده 
از سوی سایت رهبری

 بخش انگلیسی Khamenei.ir در واکنش 
به شایعات و ادعا های یک نویسنده توضیحاتی ارائه 
و آن را تکذیب کرد.در این توضیحات آمده اســت: 
پیرو گسترش برخی شــایعات در خصوص ادعای 
ارتباط نویســنده ای به نام shakdam با بخش 
انگلیسی پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، شایان ذکر است 
این رسانه ســتون نویس ثابت یا غیرثابت ندارد و 
نویسنده مزبور هیچ گونه ارتباط مستقیم با پایگاه 

اطالع رسانی Khamenei.ir نداشته است. 
    

 طعنه آذری جهرمی
 به »صیانت پیشه« ها 

محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیر پیشــین 
ارتباطات درباره فعال شــدن اینترنت ماهواره ای 
استارلینک در اوکراین در توییتر خود نوشت: امروز 
در فضای مجازی مؤلفه ی »قدرت« با ارائه خدمت 
بهتر به مردم حاصل می شــود. اگر شــما خدمت 
مناسب )البته مناسب از دیدگاه مردم( برای آن ها 
فراهم نکنید، دیگران خواهند کرد.تمام چوب هایی 
که الی چرخ استارت آپ های ایرانی به هر بهانه ای 
گذاشته شــد و می شــود؛ خدمتی خواهد بود به 
استارت آپ های بین المللی. تمام محدودیت های 
غیرمعقول بر اینترنت، بازاریابی مستقیم برای نسل 
آینده اینترنت های ماهواره ای است. به گزارش خبر 
آنالین وی ادامه داد: تاوان سیاســت گذاری های 
اشتباه، سنگین اســت. حکمرانی غلط، ابزارهای 
حکمرانی و تنظیم گیری را برای همیشــه از بین 
می برد؛ این را همه می دانند! اما مجدد و مکرر نوشتم 

برای »صیانت پیشه« ها... 
    

اولیانوف: 
 منتظر بازگشت باقری 

برای توافق نهایی هستیم 
میخاییل اولیانوف در توییتر خود نوشته است: ما 
منتظر بازگشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد 
ایرانی از تهران به وین هستیم تا توافقنامه احیای 
برجام نهایی شــود.به گزارش جماران، میخاییل 
اولیانوف، نماینده روسیه در توییتر خود نوشته است: 
شرکت کنندگان برجام بدون ایران با ایاالت متحده 
آمریکا رایزنی های غیررسمی در چارچوب مذاکرات 
وین انجام دادند. ما منتظر بازگشت علی باقری کنی، 
مذاکره کننده ارشد ایرانی از تهران به وین هستیم تا 

توافقنامه احیای برجام نهایی شود.
    

ظریف: 
موضعی در مورد اوکراین نداشته ام

وزیر خارجه پیشین ایران اعالم کرد: من موضع 
و تحلیلی در مــورد اوکراین نداشــته ام. تحلیل 
منتشرشده، تحلیل قابل توجهی است اما نویسنده 
آن بنده نیستم.به گزارش خبرستان  مطلبی دیروز 
با عنوان »برنده نهایی جنــگ اوکراین« در برخی 
رسانه ها با انتساب به محمدجواد ظریف منتشرشده 
بود درحالی که نویســنده این تحلیل فرد دیگری 

بوده  است .
    

 توصیه های سفارت ایران 
در اوکراین به شهروندان ایرانی

سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین به 
شهروندان ایرانی توصیه کرد: به محض عبور از هر یک 
از نقاط مرزی اوکراین، ورود خود به کشور دیگر را به 
سفارت های جمهوری اسالمی ایران در ورشو، وین، 
بوداپست و بخارست اطالع دهند و در مسیر های 

تعیین شده از سوی همان سفارت حرکت کنند.
به گزارش ایسنا، سفارت کشورمان در کی یف 
در اطالعیه ای به شــهروندان ایرانی توصیه کرد: 
ایرانیان در طول مسیر منتهی به نقاط مرزی اوکراین 
با همدیگــر در ارتباط باشــند و حتی االمکان در 
دسته های چندنفری حرکت و از اطالعات یکدیگر 
در مسیر ها استفاده کنند.هم چنین به وضعیت هوا 
در مسیر ها توجه و به ویژه با تاریکی شب در اماکن 
مناســب اســتراحت کنند. اطالعات خود درباره 
مسیر ها را با سفارت های ایران و شبکه های اجتماعی 

ایرانیان مقیم اوکراین به اشتراک بگذارند.

روی موج کوتاه

خبر

غالمرضا نوری قزلجــه نماینده مجلــس یازدهم و عضو 
کمیسیون مشــترک مجلس می گوید: طرح صیانت بیرون از 
مجلس طراحی شده و صاحب دارد و به زودی، صدای صاحبانش 

هم درخواهد آمد.
نوری درباره کند شدن ســرعت اینترنت در روزهای اخیر 
به خبرانالین گفت: کند شدن ســرعت اینترنت مربوط به این 
طرح نیست ولی می توان گفت مربوط به همین سازوکارهای 
موجود است که به نوعی با چند درجه رقیق تر در طرح صیانت 

دیده شده است.
به گفته وی سازوکارهایی در کشــور داریم که با آن سرعت 
را کنترل می کنند و طرح صیانت، دست کنترل کنندگان این 
سازوکارها را باز می گذارد تا به راحتی، اعمال نظر کنند. اآلن ما 
می توانیم در مجلس تذکر بدهیم که وزیر محترم چرا سرعت 
اینترنت پایین است؟ ولی بعد از طرح صیانت دیگر نمی توانیم 
چنین ســؤالی بپرســیم چون بعد از تصویب این طرح، وزیر 

ارتباطات کاره ای نخواهد بود و موظف به پاسخگویی نیست.
وی در برابر این پرســش که مرکز پژوهش های مجلس هم 
ایرادات بسیاری براین طرح گرفته بود و چرا نظر مرکز پژوهش ها 
در مورد این طرح هنوز اعمال نشده است؟ توضیح داد: نه فقط نظر 
مرکز پژوهش ها بلکه نظر هیچ مخالفی در مورد طرح صیانت از 

ابتدا اعمال نشد. مرکز پژوهش ها عالوه بر نظر کارشناسان خود، 
نظر دانشگاه ها، مراکز علمی، کاربران و فعاالن اپلیکیشن ها را 
گرفته بود، جلسات مفصلی گذاشته بودند و اشکاالت و ایرادات 
هم مستند و متقن بودند ولی همه را کنار گذاشتند و حتی دیدیم 
که یکی از نمایندگان حامی طرح صیانت به صراحت و در شبکه 

خبر تأکید کرد آن ها پیشنهاد دادند و ما کار خودمان را کردیم.
نوری ادامه داد: استدالل های موافقان و طراحان این طرح 
نشان می دهد این ها با اسم پلت فرم و نرم افزار و تکنیک های 
آن کاری ندارند، بلکه دغدغه آن ها دیتاهایی است که مبادله 
می شــوند. آن ها با متن ها یا ویدئوهایی که منتشر می شود، 
کاردارند. بنابراین، فرق نمی کند این محتواها در چه بستری 
منتشر شــوند. اآلن پلتفرم های چینی و روســی هم فیلتر 

هستند.
درواقع، این ها با اســاس فکر مردم و گردش آزاد اطالعات 
مشکل دارند و به خاطر همین در هر بندی از طرح تالش کرده اند 
تا محدودیت ایجاد و فضای مجازی را کنترل کنند.به گفته وی 
می خواهند کنترل بر فضای مجازی را از دست دولت خارج کنند 
زیرا نگرانند دولت ها، حداقل به خاطر رأی مردم، مقدار پهنای 
را وسیع تر کنند. عالوه براین، با حذف وزارت ارتباطات، نظارت 
نمایندگان مجلس هم منتفی می شود. نهایتاً هم می خواهند 

کنترل را به نهادهای نظامی واگــذار کنند تا  فضای مجازی به 
زیان مردم، محدود شود.اکثر مواد طرح به ویژه مواد مهم واصلی، 
آشکار و نهان، هدف محدودسازی را تعقیب می کند و این نکته، 
چندان غیرطبیعی هم نیست زیرا نگاه طراحان و حامیان صیانت، 
مخالفت با گردش آزاد اطالعات است و آن ها با هر نوع فعالیت 

فرهنگی و با هر نوع گفت وشنود در این فضا مخالف هستند.
عضو کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی 
درمجلسخاطرنشــان کرد: من ازجمله نمایندگانی بودم که از 
ابتدای شکل گیری این طرح باالی سر آن بودم و تابه حال، هیچ 
کسب وکاری حتی در یک مورد هم نگفته این طرح خوب است و 
دست شما درد نکند بلکه همه نامه اعتراضی نوشتند، امضاهای 
الکترونیک جمع کردند، کمپین گذاشتند و نامه های متعدد به 

مرکز پژوهش ها نوشتند.
نوری درباره سابقه این طرح هم گفت: از زمانی که این موضوع 
حســاس و مهم در کمیســیون مطرح بود بنده از کمیسیون 
فرهنگی پیگیر آن شدم، گفتند این طرح در کارگروه با مسئولیت 
آقای یزدی خواه کار می شود و گفته اند که هیچ اطالعاتی از آن 
بیرون داده نشود. گفتم بسم اهلل!  این اولین بار است که در مجلس، 
طرحی کار می شود که گفته اند اطالعات آن را به بیرون ندهید 
حتی به نمایندگان، داستان چیست؟ من حساس شدم و خیلی 

پیگیری کردم گفتند که آقا بگذاریم بعد از انتخابات. من دیدم 
ظاهراً خبرهایی است.

به گفته وی بعد از انتخابات ریاســت جمهوری این طرح به 
صحن آمد و در عرض دو هفته در صحن تا بخواهند نمایندگان 
نظر دهند سه بار عوض شد. یک بار ۳۴ ماده ای، یک بار ۳۷ ماده ای 
و یک بار ۲۶ ماده ای بود و هر بار این طرحی که بارگذاری می شد،  
تغییر می کرد، چند بار هم که بعد از ارجاع به کمیسیون دچار  
تغییر شد. چون این زمینه و مخفی کاری هایی که در مورد این 
طرح وجود دارد را می دانستم، پیشنهاد دادم جلسات باید علنی 
پخش شود. ما ۱۳ جلسه رسمی داشتیم درحالی که  می گویند ۴۰ 
جلسه برگزارشده، متعجبم این ۲۷ جلسه را با چه کسانی و کجا 
داشته اند؟ همه این ها مخفی کاری و شک برانگیز است. آن هایی 
که با شک و تردید به این طرح می نگرند، حق دارند چون روش کار 

از شروع این طرح توأم با شک و تردید و شبهه برانگیز بوده است.

عضو کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی: 

صیانت، بیرون از مجلس طراحی شده و صاحب دارد

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی بسته 
شــدن پرونده ادعا های سیاســی آژانس 
بین المللی انــرژی اتمــی )pmd( علیه 
کشورمان را ضروری دانست و تاکید کرد 

ایران هیچ ضرب االجلی را قبول نمی کند.
به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده گفت: 
ما درباره پرســش ها یا ادعا های سیاسی 
که آژانــس در خصوص برخــی اقدامات 
کشورمان مطرح کرده که از نظر ما محلی 

نداشته است پاســخ دادیم؛ این پرونده باید بسته شود. وی 
افزود: این پرونده به تعبیری نباید مجرایی برای فشار های 
سیاسی آژانس علیه کشــورمان باز نگه داشته و کسی این 
اشتباه را مرتکب شود که از آن بتواند فشاری بر ما وارد کند. 
خطیب زاده همچنین درباره ضرورت دریافت تضامین الزم 
از آمریکایی ها در مذاکرات وین تأکیــد کرد: دراین باره در 
نقطه ای قرار داریم که می شــود گفت بــه جای مذاکرات 
بیشتر؛ به تصمیمات سیاسی در برخی پایتخت های اروپایی 

به ویژه واشنگتن نیاز داریم.وی افزود: اگر 
طرف های مقابل بــه خطوط قرمز معقول 
و مشروع جمهوری اسالمی ایران احترام 
بگذارند و تصمیمات سیاسی را اخذ کنند 
مطمئن باشــند که در کوتاه ترین زمان؛ 

جمع بندی توافق ممکن است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
درباره سفر مسئول ارشد تیم مذاکره کننده 
هســته ای به تهران گفت: سفر آقای دکتر 
باقری به تهران، ســفری عادی مانند دیگر سفرهاســت 
که تاکنون انجام شــده و هدف از آن، مشــورت و دریافت 
دستورالعمل ها برای بازگشــت به وین است. خطیب زاده 
همچنین درباره ادعای برخی رســانه های غربی مبنی بر 
ضرب االجل واشــنگتن برای تهران به منظور لزوم توافق 
در مذاکــرات هســته ای تأکید کرد: جمهوری اســالمی 
ایران تاکنون هیچ ضرب االجلی را از جانب هیچ کشــوری 

نپذیرفته است.

پنجمین جلسه رســیدگی به پرونده 
حبیب فــرج اهلل چعب به ریاســت قاضی 
افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب برگزار 
شد.در ابتدای جلسه وزیری نماینده دادستان 
با قرار گرفتن در جایگاه به اتهامات متهم اشاره 
کرد و گفت: اتهامات متهم افساد فی االرض از 
طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهک 
حرکۀ النضال، طراحی و اجرای عملیات های 
تروریستی در خوزســتان و تخریب اموال 

عمومی به قصد مقابله با نظام است.
وی با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم در بخشی از اقاریر 

خود به ربایش تکنسین چینی شرکت نفت اقرار کرده است.
وزیری ادامه داد: همچنین متهم اقــرار کرده که پس از 
شکل گیری بیداری اسالمی تحت فشار سرویس اطالعاتی 
عربستان مقرر شــد تا برای مقابله  با ایران تمامی گروه های 
تروریستی و تجزیه طلب با یکدیگر متحد شوند و فعالیت های 
خود را تحت تشکیالتی خاص ساماندهی کنند.وزیری با اشاره 

به راه اندازی شبکه های ماهواره ای بیان کرد: 
هدف راه اندازی شــبکه ماهواره ای توسط 
سرویس اطالعاتی عربستان سازماندهی 
تجزیه کشور بوده است.وی ادامه داد: در این 
شبکه های ماهواره ای به صورت ۲۴ ساعته 
فیلم ها و تصاویر مختلف برای ترویج خشونت 

پخش می شده است.
نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم 
گفت: متهم اقرار کرده که در کنار کشتارهای 
دهه ۸۰ و فاجعه ۳۱ شــهریور ســال ۹۷ هدایت بسیاری از 
اقدامات خونین دیگر را هم بر عهده داشته و او مسئولیت جذب 

تشکیالت را هم برعهده داشته است.
وی تصریح کرد: باتوجه به اقاریر متهم نزد بازپرس پرونده، 
اسناد و مدارک به دست آمده از فعالیت های مجرمانه متهم، 
تحقیقات، گزارش ها و سایر قرائن اقدامات متهم از سال ۸۴ تا 
۹۹ بزه انتســابی به وی محرز است و به عنوان مدعی العموم 

کیفر وی را تقاضا دارم.

خطیب زاده: 

ایران هیچ ضرب االجلی را قبول نمی کند
؟؟؟؟؟؟

درخواست کیفر فرج اهلل چعب از سوی مدعی العموم


