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آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد؟
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ﺳﯿﺎﺳﺖ  /اﺣﺰاب و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ

ﺗﺸﮑﺮ ﺟﻨﺘﯽ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮای اﻋﺪام ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻼث
اﯾﺴﻨﺎ ﻧﻮﺷﺖ :دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻨﺎﯾﺎت آلﺳﻌﻮد در ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع و ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ،
ﻧﻤﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ از ﺳﻮی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران آلﺳﻌﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ً ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽ دﻓﺎع ،ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﮑﻮت ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران آلﺳﻌﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﯾﻤﻨﯽﻫﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و اﺳﺘﻮار ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺷﻤﻨﺎن را زﺑﻮن و ذﻟﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻓﺎﺟﻌﻪی دﻟﺨﺮاش ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ دژﺧﯿﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  67ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ ،ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ و آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،از اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن داﻋﺶ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺟﻨﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ آن ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
17216
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ وب

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﮐﺪام اﺳﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ

ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  CRMﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ رب ﮔﻮﺟﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎ

ﮐﻮﭼﻪ دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﻤﻨﺪ را ﺑﻠﻌﯿﺪ! +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺷﻬﺮﮐﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن در دِل ﮔﯿﻼن! +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
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