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تازه های مطبوعات
••ایران-پس از گذشت  ٣٣سال از صدور فرمان
حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر ارتداد سلمان
رشدی ،یک غیرایرانی در قلب آمریکا ،حکم دفاع
از مقدسات اسالمی و بزرگ ترین امر مقدس آن،
یعنی «حــدود» خدا را اجرا میکند.این اتفاق
بازهم نشان داد که هنوز حمیت و غیرت و تعصب
اسالمی به باورها و احکام دینی وجود دارد و
تبعات مثبتی هم در پی خواهد داشت.
••سازندگی -بوی توطئه میآید؟ همزمانی
حمله به «سلمان رشدی» نویسنده مرتد کتاب
آیات شیطانی و توهینکننده به ساحت پیامبر در
آستانه توافق ایران و کشورهای غربی مشکوک و
توطئهآمیز نیست؟
••شرق -سفرهای استانی ،هم فرصت است
و هم تهدید .هم مکان مرتفع است و هم چاله
عمیق .هم نوش است هم نیش .هم سود است و
هم خسارت .تا رئیس دولت میلش و تدبیرش به
کدام سو باشد.
••اعتماد-این روزنامه عکس یک خود را صرف
هشدار دربــاره تبعات افزایش شمار کودکانی
کـــرده کــه بــه مــدرســه نــم ـیرونــد و بــا عــنــوان
«بازماندگان از تحصیل» به ابهام موجود درباره
تعداد این گروه و اختالف نظرها بین عدد 970
هزار و  600هزار اشاره کرده است
••جام جم-اغلب شعب بانکها پس از مراجعه
متقاضی برای دریافت تسهیالت فرزندآوری
پاسخ تندی میدهند و میگویند اگر شعبه خود
را تغییر دهید ،زودتر دریافت میکنید.
••صــبــح نــو-م ــوس ــوی ب ــا ســابــقــه پ ــررن ــگ از
سلطهستیزی ،سا لهاست که عافیت سیاسی
را در حمله به نظام و جانبداری از سلطه میبیند.
بیانیه اخیر موسوی و حمایت او از داعش ،نقطه
اوج سقوط نخستوزیر دهــه 60در ورط ـه ای
است که به نظر میرسد بازگشتی از آن نیست و
معطوف به نیات سیاسی خاص است.
••رسالت -تصور نمیکردیم که حامیان دولت
روحانی ،حداقل تا دو دهه روی سربلند کردن و
سخن گفتن داشته باشند ،اما حال که یک سال
نگذشته ،نگران اقتصاد کشور و مردم شدهاند ،بد
نیست هرازگاهی کارنامه هشت سال با دستاورد
تقریبا هیچ را بازخوانی کنند و اگر نکنند ،دولت
مردمی رئیسی دلسوزانی دارد که این کار را
انجام دهند.
••جــام جــم-اصــاحطــلــبــان هــمــواره خــود را
مدافع نظام و منتقدانی درون ساختار معرفی
میکنند اما در بزنگاه هایی که مرزبندی روشن
با براندازان و اپوزیسیون نظام ضرورت مییابد،
روزه سکوت میگیرند و تماشاچی میشوند.

انعکاس
••اعتمادآنالین خبر داد :در جلسه دیــروز
شورای شهر تهران ،از 21رای مأخوذه ،مهدی
چمران با کسب  ۲۱رای بــرای دومین سال
رئیس شورای شهر تهران شد.
••عصر ایران مدعی شد:در پی حمله به سلمان
رشدی ،چند تن از سناتورهای جمهوری خواه
ضدبرجام از جمله سناتور مارکو روبیو و سناتور
تام کاتن ،از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات
احیای برجام را متوقف کند .همزمان«عاتیش
تاسیر» یکی از دوستان سلمان رشدی مدعی
شده او «از زیر دستگاه ونتیالتور خارج شده و
حرف میزند».
••خبرآنالین مدعی شد:وزیر راه و شهرسازی
با اشاره به نظراتش در باره برجام که در فضای
مجازی منتشر کرده و حواشی زیادی را به دنبال
داشته است ،گفت :ما نظرات آقای رئیسجمهور
و حضرت آقا را اعالم کردیم .چیزی غیر از این
نگفتیم.
••دیده بان ایران مدعی شد:برخی نمایندگان
مجلس بهصورت جمعی و گروهی ،پیشنهادهای
خــود را ب ــرای تــصــدی وزارت کــار بــه رئیسی
منتقل و دربــاره گزینههای پیشنهادی خود،
استداللهای خود را نیز طرح کردهاند .تا حدی
که برخی نمایندگان خودشان را به عنوان گزینه
نهایی مطرح میکنند و حتی یکی از نمایندگان
مجلس در مصاحبهای گفته بود :برای وزارت
کار« ،بنده» هم مطرح هستم!
••تابناک خبر داد:دادستان عمومی اسرائیل
در ژانویه  ۲۰۲۲با صدور کیفرخواستی چهار زن
اسرائیلی را به جاسوسی برای ایران متهم کرده
بود.رژیم صهیونیستی میگوید این چهار زن
متهم هستند که از طریق شبکههای اجتماعی
همچون فیسبوک و واتساپ اقدام به ارسال
تصاویر از نقاط و مراکز حساس بــرای فردی
ایرانی کرد هاند.فشار نهادهای امنیتی رژیم
صهیونیستی بر متهمان و خانواد ههای آنان
سبب شد یکی از زنان متهم پرونده در دوران
حبس خانگی اقدام به خودکشی کند .وضعیت
جسمانی وی بسیار وخیم اعالم شده است.

رایزنیهایفشردهبرایپاسخبهمتن

احیایبرجام؛سوالیکهگویاقراراستامروزپاسخآنمشخصشودهرچندبرخی
هنوزآنراقطعینمیدانند.اولیانوفهمگفته:اوضاعخوبپیشرود،توافقنهایی
دربارهاحیایبرجاماحتماالهفتهآیندهحاصلمیشود
هادی محمدی –پس از مذاکرات دوحه که بعد
از هفتهها وقفه در روند مذاکرات هستهای اتفاق
افتاد ،تالشها بــرای دستیابی به توافق ادامه
یافت.اینروزهاباتوجهبهبرگزاریدورجدیدیاز
مذاکرات وین ،گمانهزنیها در خصوص احتمال
دستیابی به توافق هستهای افزایش یافته است
و حتی برخی رسانههای غربی از رسیدن به متن
نهاییتوافقصحبتمیکنند.ایندرحالیاست
میرزا رضا توکلی  -هادی مطر  ۲۴ساله اهل
فرویوی نیوجرسی و شهروند آمریکایی چند روز
قبل سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات
شیطانی را که در نشستی در آمریکا حاضر شده
بود ،هدف حمله قرار داد .اتفاقی که34سال بعد
از فتوای تاریخی امام خمینی (ره) رخ داد و همه
نگاه ها در داخل و خارج کشور را به خود معطوف
کرد .اما در این میان فارغ از تحلیل های سیاسی
و گمانه زنی ها بر سر کم و کیف این حادثه ،نکته
قابلتاملماجراواکنشبرخیدولتمردانو رسانه
هایبینالمللیبود.رسانههاییکهاینحملهرابه
ایرانوجمهوریاسالمینسبتدادندوتمامتالش
خودراکردندتاآنرااقدامی علیهآزادیبیانوآزاد
اندیشی به تصویر بکشند .درحالی ارزش های
جهان غرب ،توهین و اهانت به پیامبران الهی از
موسی(ع) ،عیسی (ع) و حضرت محمد(ص) را
که بیش از  55درصد جمعیت جهان پیروان آنان
هستند،از نشانه های آزادی بیان می دانــد که
سازمان ملل سال گذشته قطعنامه ای را با هدف
مقابلهباانکارهولوکاستاتخاذکرد.دراینمیان
برخیکارشناسان درگفتوگوباخراسان براین
باورندکهدستگاهدیپلماسیکشورمانمیتواندبا
فعالیت های خود در عرصه بین المللی و استفاده
از ظرفیت های حقوقی گام های مهمی برای کم
رنگکردنایناستانداردهایدوگانه وایجادساز
وکاریجهانیبرایجرمانگاریومقابلهباتوهین
بهادیانالهیبردارد  .
▪تمایل بسیاری از کشورها بــرای مقابله با
تحریکعواطفدینی

در همین راستا حشمت ا...فالحت پیشه فعال
سیاسی معتقد است که توهین به ارزش های

که مقامات ایرانی هنوز این مطلب را تایید نکرده
اندواظهارمیکننددرحالبررسیپیشنهادطرف
غربیهستند.ازسویدیگر،هرچندایرانازابتدای
مذاکراتتاکیدکردهکههیچضرباالجلیرانمی
پذیرد و قبول ندارد اما طبق ادعای وال استریت
ژورنال  ،امروز آخرین فرصت اتحادیه اروپا برای
گرفتن پاسخ کشورها در بــاره متن پیشنهادی
جوزفبورلاست.بااینحال،خبرهاازاینبررسی
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های داغ و حساس کمتر از گذشته شده و طرف
ها ترجیح می دهند در یک سکوت خبری اما با
چشمانی باز کار را جلو ببرند  .این احتمال وجود
دارد تا ساعاتی دیگر یا به گفته اوالنوف نماینده
روس ها در مذاکرات تا پایان این هفته میالدی
نتیجه مشخص شود .به گــزارش خــراســان،روز
گذشته ناگهان اعالم شد معاون وزیر خارجه قطر
در امور منطقهای که کشورش در ماه های اخیر
نقش مهمی در گفت وگوهای هسته ای داشت و
حتی یک بار میزبان این مذاکرات شد ،به تهران
آمده و با علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه
و مذاکره کننده ارشد ایران دیدار داشته است .
همچنینحسینامیرعبداللهیان،وزیرامورخارجه
کشورمان در توئیتی اعالم کرد :باید به کاخ سفید
یــادآوری کرد که از کاربرد زبان تهدید در مقابل
ایرانوایرانی،نتیجهاینخواهدگرفت.فرافکنی
کاخ سفید ،رافع مسئولیت و پاسخ گویی آن ها
دربارهارتکابجنایاتمتعددتروریستیعلیهجان
هزاران تن از مردم ایران و منطقه نیست.اما خبر
اصلی را میخائیل اولیانوف ،نماینده دایم روسیه
در سازمانهای بین المللی در وین در مصاحبه با
ایتارتاس اعالم کرد .او در گفت وگو با این رسانه
روس اظهار کــرد :در صــورت پیشرفت مطلوب

ضرورتجرمانگاریجهانی توهینبه
مقدساتو ادیانالهی

در حالی که پیشتر سازمان ملل قطعنامه محکومیت انکار هولوکاست را تصویب کرد ،غرب
توهین و اهانت به پیامبران الهی ر ا ازنشانه های آزادی بیان میداند.راهکار های حقوقی
جلوگیری از این استاندارددوگانه و مقابله با آن چیست؟

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
رضا خوراکیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
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خیابان توانیر،خیابان نظامی
دفتر تهران:
گنجوی ،کوچه ناردان،پالک ۲۳
تلفن:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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اوضــاع ،توافق نهایی بر سر احیای برنامه جامع
اقداممشترک(برجام)دربارهبرنامههستهایایران
ممکناستتاهفتهآیندهحاصلشود.البتهمنظور
اولیانوف از هفته آینده  ،هفته آینده میالدی یعنی
دوشنبه(امروز) تا جمعه است .اولیانوف در این
مصاحبه افزود « :اگرچه ،این موضوع در صورتی
ممکن است که همه کشورهای شرکت کننده در
گفت وگوهای وین با نسخه متنی که هماهنگ
کنندگاناروپاییهشتماوتارائهکردند،موافقت
کنند .اکنون پیش بینی دربــاره تحوالت بیشتر
دشوار است .باید تا آغاز هفته آینده (امروز) منتظر
بمانیم».وی گفت  :هماهنگ کنندگان اتحادیه
اروپــا اصالحیههایی در متن ایجاد کرده اند که
اکنونرویمیزاست.اینمتناتحادیهاروپانیست،
بلکهمتنتدوینشدهتوسطهمهشرکتکنندگان
در گفت وگوهایی است که از آوریل گذشته ادامه
داشته است .نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان
هماهنگکنندهمیتوانندگزینههاییبرایتوافق
پیشنهاد کنند که این کار را کردند .در واقع ظاهر ًا
آمریکا موافقت کرده است و در عین حال ایران
هنوزموضعخودرادربارهاینمتناعالمنکردهوبه
همین دلیل درباره مسائلی که ایران هنوز ممکن
استداشتهباشدگمانهزنینخواهمکرد.
مانع که مورد قبول عموم کشورهای جهان باشد،
ارائــه کــرد ».وی افــزود  «:کار سخت دیگری که
دستگاهدیپلماسیکشورماندراینزمینهدارداین
استکه دربیانیههاوپیشنویسهایخوددراین
زمینهبایدمسائلمختلفومبهم ازجمله کیفیت
رسیدگیبهاینناهنجاریهاراروشنوکموکیف
مجازات های حقوقی را به گونه ای در این ماجرا
تدوینوتبیین کندکهقابلیتاجرادرمراکزقضایی
عمومکشورهایبینالمللیراداشتهباشد».
▪« لــزوم » ایجاد بلوک قدرتمند در میان
کشورهایهمسو

دینی و بزرگان و پیامبران باعث می شود آستانه
تحریک مذهبی باال رفته و شاهد بــروز تنش
های مذهبی و به چالش کشیدن امنیت چه
در داخل کشورها و چه در فضای بین المللی
باشیم .موضوعی که به نظر می رسد بسیاری از
کشورها با آن هم نظر هستند و منافع مشترک
آن ها اقتضا می کند که با این قبیل بیانیه ها
و قطعنامه هایی که به دنبال مقابله با تحریک
عواطف مذهبی و کنترل پیامدهای امنیتی و
اجتماعی آن هستند همراهی کنند .وی براین
باور است که اگرچه جمهوری اسالمی عضو
شورای امنیت نیست اما می تواند از ظرفیت
خود در سازمان ملل استفاده کند و با رایزنی
و تعامل با کشورهای همسو و عضو در شورای
امنیت این مهم را به نتیجه برساند.

▪دستگاه دیپلماسی کشورمان در این مسیر
کارسختیدارد

حسن بهشتی پور ،کارشناس مسائل بین الملل
نیز با بیان این که پیگیری این موضوع از جهت
حقوق بین الملل می تواند در کم رنگ کردن
استانداردهای دوگانه فضای بین المللی موثر
باشد ،اما تاکید می کند که دستگاه دیپلماسی
کشورمان در این مسیر کار سختی دارد و با موانع
مختلف و متعددی رو به روست.او به خراسان می
گوید«:برای این که بتوان این موضوع را از نظر
حقوقیوبینالمللیپیگیریکردوگامهاییرادر
جهت مقابله با اهانت به پیامبران الهی و مقابله با
تحریکعواطفدینیمردمبرداشت،بایددرابتدا
ازمنظرحقوقیبرایجرمانگاریکردناهانتبه
پیامبرانالهی درسطحبینالمللتعریفیجامعو

درهمینراستارحمانقهرمانپوردیگرکارشناس
روابط بینالمللنیزبراینباوراستکهچهوزارت
امور خارجه کشورمان و چه دستگاه دیپلماسی
هر کشور دیگری بــرای تحقق ایــن مهم و جرم
انگاری توهین به پیامبران الهی در جوامع بین
المللی پیش از هر چیزی باید به دنبال ایجاد
بلوکقدرتمندمیانکشورهاباشد«:برایتحقق
این مسئله در سطح بین المللی و این که صرفا
یک مسئله نظری و اندیشه ای نباشد ،در مرحله
نخستبایدبهدنبالایجادیکبلوکقویدرمیان
کشورهایی باشیم که این موضوع یعنی اهانت
به پیامبران الهی برای آن ها مهم است و تحریک
عواطف مذهبی پیامدهای منفی سیاسی و
اجتماعی و دینی بــرای آن ها دارد .پس از آن
به واسطه وجود این بلوک قدرتمند و حمایت و
همراهی کشورهای همسو در این زمینه ،می
توان به جرم انگاری اهانت به پیامبران و ایجاد
پیامدهای حقوقی و قضایی برای آن در سطح
جهانی امیدوار بود که البته کار بسیار سخت و
دشواریاست».

فصلثمردهیراهبرد«همسایهمحور»

پس از  7سال ،سفیر کویت در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.همزمان با حمله
به سفارت سعودی در تهران در دی  ۹۴کویت نیز روابط را به سطح کاردار تنزل داده بود

کامیار-پس از چند دور گفت وگو با عربستان
سعودی برای از سرگیری روابط بین دو کشور
شاید تعامل با دیگر کشورهای منطقه موضوعی
سهلالوصولباشدکهدستگاهسیاستخارجی
بهخوبیبهآنتوجهدارد.دراینراستا«بدرعبدا...
المنیخ» سفیر جدید دولت کویت در جمهوری
اسالمی ایران ،در آغاز ماموریت خود با حسین
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و
رونوشتاستوارنامهخودراتقدیمویکرد.درماه
های اخیر برخی کشورهای عربی حوزه خلیج
فارس از جمله کویت و امارات متحده عربی که
به حفظ روابط همسایگی با ایران واقف هستند
از تمایل خود برای بهبود روابــط با دولت ایران
خبر داده اند.عربستان نیز از روند گفت و گوها با
ایرانکهبامیانجیگریعراقانجاممیشودابراز
رضایتکردهاست.درسال ۱۳۹۴شمسیوبعد
از حوادث مربوط به سفارت عربستان در تهران
و کنسولگری این کشور در مشهد ،کویت مانند
تعدادی دیگر از کشورهای عربی در اعتراض به
این اتفاق و در راستای حمایت از عربستان اقدام
به کاهش سطح روابــط سیاسی خود با تهران
کــرد و اکنون بعد از هفت ســال کویت تصمیم
گرفته است که این روابط را به سطح سفیر ارتقا
دهد.روابط و تعامالت کشور کویت با ایران طی
سال های اخیر به رغم موضوعات و چالش های
مختلف منطقه ای ،روندی نسبتا ثابت و پایدار
داشته است .در بحران های منطقه ای کویت و
ایرانسطحروابطخودراکاهشدادهانداماهیچ
گاهروابطخودراقطعنکردهاند.کویتطیسال
های اخیر کوشیده است روابط متعادل خود را

با ایران و عربستان در راستای تحقق منافع خود
حفظ کند .کویت به عنوان یکی از کشورهای کم
جمعیت که اغلب آن ها را مهاجران تشکیل می
دهند ،با سه قدرت تاثیرگذار ایران ،عربستان و
عراق همسایه است که فرصت ها و تهدیداتی را
برایآنکشوردربرداشتهوبرهمیناساسدولت
کویتهموارهبرلزومروابطمسالمتآمیزمبتنی
بر حسن همجواری با کشورهای منطقه تاکید
کرده است.در واقع اختالفات در روابط ایران و
کویتراکهبیشترتحتتاثیرطرفهایثالثبوده
است،میتوانعمدتاگذرادانست؛بهعنوانمثال
به محض پایان جنگ تحمیلی در سال 1367
 ،کویت سفارت خود را در تهران باز کرد و ایران
هم در سال  1369اولین کشوری بود که حمله
صدام و اشغال کویت را محکوم کرد و خواستار
عقب نشینی ارتش صدام از آن کشور شد.دولت
کویتهمچنینطیسالهایاخیرکوشیدهاست

در یافتن راه حل های سیاسی برای حل و فصل
مناقشات منطقه ای نقش ایفا کند؛ این کشور
همچنین مخالف عادی سازی و هرگونه ارتباط
با رژیم صهیونیستی است و پس از عادی سازی
روابطاماراتورژیمصهیونیستی،اغلبسازمان
های مــردم نهاد و مجلس کویت  ،این اقــدام را
محکومکردند.بدیهیاستپسازناکامیآمریکا
ورژیمصهیونیستیبرایائتالفسازیعلیهایران
درمنطقه،اکنونبهنظرمیرسدکشورهایعربی
درحال برداشتن گام هایی برای توسعه روابط
خودباایرانهستند؛جمهوریاسالمیایراننیز
همواره بر لزوم همگرایی به عنوان الزمه امنیت و
ثبات و همچنین ضامن منافع ملت های منطقه،
تاکیدکردهاست.برهمیناساس،انتخابسفیر
جدید کویت در ایران و تاکید مقامات دو کشور
بر لزوم تقویت مناسبات  ،می تواند نوید بخش

فصلی جدید از روابــط دو کشور ارزیابی شود.
سیاست خارجی دولت سیزدهم بیش از همه
رویبهبودروابطباکشورهایهمسایهومسلمان
حــوزه خلیج فــارس تمرکز دارد؛ موضوعی که
میتواند عــاوه بر افزایش روابــط اقتصادی و
امنیتیتهرانباکشورهایمنطقهبهمنزویشدن
رژیمصهیونیستیوشکستتوطئههایاینرژیمو
آمریکابرایمنزویکردنایرانکمککند.
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چهره ها
حاجیزاده:تیممذاکره،تیممعتقدیاست،
اجازهدهیدکارشانراانجامدهند
ســردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا
فضای سپاه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم
ختمپدررئیسسازمانبسیجمستضعفاندرپاسخ
به سوالی درباره بیانیه اخیر میرحسین موسوی که
حاوی مطالبی توهین آمیز علیه سردار همدانی و
شهدای مدافع حرم بود ،گفت :چهره نورانی شهید
همدانیباصحبتهاییکفردورشکستهسیاسی
و عقیدتی خدشه دار نمی شود ،این فرد توهم پیدا
کرده است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که
مذاکرات برجامی در جریان است ،یک توافق خوب
را چطور می بینید؟ گفت :این تیم ،تیم
معتقدی است و ما هم هیچ نظری
نداریم،اجازهدهیدکارشانراانجام
دهند/.ایسنا

باهنر:دولتبداندفقطسرزدنبهمردم
مشکالتراحلنمیکند
محمدرضاباهنردبیرکلجامعهاسالمیمهندسین
درباره عملکرد دولت سیزدهم گفت« :دولت فعلی
نبایدفکرکندفقطسرزدنبهمردممشکالتراحل
میکند،یکیازکارهایاشتباهوزیرانایناستکه
در هر سفر کلی وعده و وعید میدهند .در صورتی
که امکانات وجود نــدارد که وعده میدهند ».به
گفتهباهنر،برخیوزیراندرجایگاهواقعیخودقرار
نگرفتهاند.مادرنیروهایمسلحقبولکردیمکهیک
نفر اگر بخواهد سرلشکر شود ،باید درجات نظامی
را طی کند .اول باید ستوان ،ســروان ،سرگرد و
سرهنگ شود و اگر کار مهم نخبگی انجام داد
میتواندسرتیپوسرلشکرشود.امروزدیگراززبان
احدی نمیشنوید که یک نفر به خاطر خوب بودن و
فضایل اخالقی از همان اول درجه سروانی بگیرد.
طی کردن این سلسله مراتب مهم است .حاال یک
نفر باهوشتر و فعالتر است ،این سلسله مراتب را
سریعتر طی میکند .اما ما هنوز در جریان مسائل
اقتصادیوسیاسیاینباوررانداریم.باهنرافزود:من
اعتقادیندارمکهدولتهاراسیاهیاسفیدببینیم،با
آنکهمنیکفعالسیاسیمشهورهستمومواضعی
داریمکهآنرفتاردراصولگراییتعریف
میشود ،اما قبول ندارم که ما به یک
دولتفقطبهبهبگوییمودولتدیگررا
کامالنقدکنیم/.ایلنا

قطعیشدنمحکومیتمهرشادسهیلیبه3
سالنگهداریدرکانوناصالحوتربیت
پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در باره پرونده
مهرشاد سهیلی حکم او قطعی شد.مهرشاد
سهیلی در دادگــاه بــدوی به سه سال نگهداری
در کــانــون اصــاح و تربیت و جــزای نقدی و رد
مال محکوم شده بود که پس از برگزاری دادگاه
تجدیدنظر ایــن حکم قطعی شد.بر اســاس این
گــزارش عبدالصمد خرمشاهی  ۲۸فروردین
ماه  ۱۴۰۱به ایسنا گفته بــود :دادگــاه مهرشاد
سهیلی روز  ۲۰فروردین در شعبه  ۱۱۰دادگاه
کیفری  2استان قم برگزار شد و از آن جا که موکلم
زیــر  ۱۸ســال اســت دادگــاهــش در شعبه ۱۱۰
دادگاه کیفری قم که ویژه اطفال است برگزار شد.
موکلم اتهامات را تکذیب کرد و گفت که اقداماتش
همواره خیر و در جهت کمک به فقرا بوده است.
وی ادامــه داد :عناوین اتهامی موکلم «تحصیل
مال نامشروع»« ،غصب عنوان» و «جعل سند» بوده
است .در دفاع از موکلم گفتم که هرگز و در هیچ
جا عنوانی بــرای خود قائل نشده و
اگر دیگران او را با عناوینی مانند
«فرمانده» یــاد کــردهانــد مشمول
غصبعنواننمیشود/.ایسنا

