
رئیس قوه قضائیه:
 هر کس نسبت به حجاب غفلت دارد 

مخالف ارزش   ها نیست
 در سند عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی برای 26 دستگاه 
وظایفی تعیین شده است. اکنون بعد از گذشت 14 سال باید همه این دستگاه  ها 
ببینند آیا به وظایف قانونی خود عمل کرده اند یا خیر که البته به اعتقاد ما به این 

وظایف عمل نشده است | همین صفحه

 مدیر عامل اتحادیه دامداران: با توزیع گوشت هاي وارداتي و واردات دام زنده 
و همچنین شرایط مساعد تولید و افزایش عرضه دام داخلي اختالف قیمت از 
دامداری تا خرده فروشی به ۳۰ درصد رسیده است که این امر نشان مي دهد 
همچنان حلقه هاي واسطه در بازار نمي گذارند گوشت با نرخ منطقي به دست 

مصرف کننده برسد | صفحه 12

 دالالن 30 درصد قیمت گوشت را  
به سیخ می کشند!

 باز هم بی بی سی دروغگو 
دست به تحریف زد!

رئیس قوه قضائیه:

هر کس نسبت به حجاب غفلت دارد، مخالف ارزش   ها نیست
باز هم بی بی سی دروغگو دست به تحریف زد!

گام جدید دستگاه قضا 
برای کنترل و کاهش جمعیت زندان ها

رئیس قوه قضائیه با    سیاسی
بیان اینکه بی دقتی و 
غفلت برخی افراد در رعایت حجاب لزوماً به معنای 
مخالفلت این افراد بلا ارزش های نظام، اسلام و 
انقاب نیسلت، بر للزوم بازنگری دسلتگاه های 
مسئول در عمل به وظایف قانونی خود در زمینه 
حجاب و عفاف تأکید کرد و به سازمان بازرسی کل 
کشلور دسلتور داد که ضمن نظارت بر عملکرد 
دستگاه  ها در این زمینه، گزارش الزم را ارائه کند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی، فرا 
رسیدن ایام با فضیلت ماه ذی حجه را تبریک گفت و 
با ابراز امیدواری نسبت به بهره مندی همه مؤمنان از 
این ایام نورانی تصریح کرد: آنچه مقام معظم رهبری 
در هفته جاری مورد تأکید ق��رار دادند، توجه به کار 
جهادی بود که الزم است این روحیه در کشور به ویژه 
در میان مسئوالن و کارگزاران نظام به یک فرهنگ و 

گفتمان غالب تبدیل شود. 
  تحریم ظریف نشان دهنده استیصال امریکا است

رئیس ق��وه قضائی��ه در ادامه، اقدام ای��االت متحده 
امری��کا در تحریم وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان را 
»غیرخردمندانه« توصیف کرد و افزود: تحریم وزیر 
محترم امورخارجه، نش��ان دهنده اوج اس��تیصال و 
به بن بست رس��یدن امریکا و موجب سرزنش همه 
خردمندان عالم است. بر همین مبنا الزم است برای 
شکست دادن دشمن در تحقق اهدافش، کار جهادی، 
شناخت دشمن و تالش برای افزایش اعتماد به نظام 
و کارآمدی آن را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و 
تردید نکنیم که آینده بسیار روشن و موفقیت آمیزی 

را پیش رو خواهیم داشت. 
   هر کس نسبت به حجاب غفلت دارد، مخالف 

ارزش   ها نیست
آیت اهلل رئیس��ی در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه در تاریخ تمدنی کشور ما موضوع حجاب، 
حیا و عفاف در بین زنان و مردان یک مس��ئله کاماًل 
ریشه دار است و مردم ما همواره در طول تاریخ تمدن 
خود عفیفانه زندگی کرده اند، خاطرنشان کرد: حجاب 
یک فریضه مسلم شرعی الهی است اما همچنان که 
مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های خود در 
خراسان شمالی فرمودند، نباید تصور کنیم کسی که 
نسبت به حجاب غفلت یا بی دقتی دارد، لزوماً مخالف 

ارزش های نظام، اسالم و انقالب است. 
   دستگاه های مؤظف در امر حجاب به وظیفه 

خود عمل نکردند
رئیس قوه قضائیه با اش��اره به تصویب سند عفاف و 
حجاب از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 
84 و تعیین وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی، 
فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی در این زمینه، 
یادآور ش��د: در این س��ند برای 26 دستگاه وظایفی 
تعیین ش��ده اس��ت. به عنوان مثال، وزارت ارش��اد 
21 وظیف��ه، وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری 17 
وظیفه، وزارت آموزش پرورش 21 وظیفه و سازمان 

صداوسیما، وزارت کار، وزارت ارتباطات و...  هر یک 
وظایف فراوانی را به عهده دارند که کم  ترین آنها پنج 

وظیفه است. 
آیت اهلل رئیسی افزود: اکنون بعد از گذشت 14 سال 
باید همه این دس��تگاه  ها بازنگاهی به عملکرد خود 
داشته باشند تا ببینند آیا به وظایف قانونی خود عمل 
کرده اند یا خیر که البته به اعتق��اد ما به این وظایف 
عمل نشده اس��ت. بر همین مبنا از سازمان بازرسی 
کل کشور در اجرای وظیفه نظارت بر حسن جریان 
امور و اجرای صحی��ح قانون می خواه��م که ضمن 
نظارت بر عملکرد دستگاه  ها در این زمینه، گزارش 

الزم را ارائه کند. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در این زمینه کمبود 
قانون نداریم و اتفاقاً یکی از مشکالت کشور ما حجم 
باالی قوانین و مقررات در زمینه های مختلف است، 
مشکل اصلی را در عدم توجه به اجرای قانون دانست 
و تأکید کرد: رؤسای سازمان ها، نهاد  ها و دستگاه  ها 
باید هوشیار باشند و فراموش نکنند که امروز دشمن 
تمام داشته های ما را که همان باور  ها و ارزش های مان 
است هدف قرار داده و اگر دستگاه  ها به وظیفه قانونی 
خود عمل کنند، به هیچ عنوان نباید نگران عملکرد 

مردم بود. 
   فساد اقتصادی مجوز کم کاری، رشوه گرفتن 

و ترویج بی حیایی نیست
آیت اهلل رئیس��ی با بیان اینکه امروز مسئله اصلی ما 
مبارزه با فساد، تبعیض و تجاوز به حقوق عامه است، 
در عین حال تصریح کرد: اینکه کسی در جایی مرتکب 
فساد اقتصادی می ش��ود، مجوزی برای قانون شکنی 
دیگران نیست. کسی که از چراغ قرمز عبور می کند، 
نباید بگوید به جای برخورد با من بروید با مفس��دان 
برخورد کنید. هر دو، نقض قانون اس��ت و باید با آن 
برخورد ش��ود. البته طبیعی اس��ت که حساسیت ما 
نس��بت به جرایم بزرگ تر که حقوق م��ردم را مورد 
تعرض قرار می دهد بیشتر است اما باید این فرهنگ 
در کشور نهادینه شود که جرم کوچک و بزرگ فرقی 
ندارد و هرگونه نقض قانون، ضدارزش است. بنابراین 
فس��اد اقتصادی عده ای نباید مجوز کم کاری، رشوه 

گرفتن و ترویج بی حیایی در جامعه شود. 
رئیس قوه قضائیه، حیا را ب��ه عنوان یکی از پایه های 
اخالقی جامعه دانس��ت و در پایان اظه��ار کرد: حیا 
برای زنان، مردان، صاحبان تریبون، مسئوالن و همه 
دست اندرکاران امور کشور از مبانی بسیار مهمی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد. 

  جوان آنالین شلبه رسلانه ملکه 
انگلیس باز هم برای پر 
کردن دستان خالی اش دست به تحریف سخنان مقام 
معظم رهبری در دیدار جمعی از زوج های جوان زد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار فروردین ماه امسال 
جمعی از زوج های جوان که متن س��خنرانی آن امروز 
)دو  شنبه 14 مرداد( منتشر ش��ده است با اشاره به لزوم 
اشاعه فرهنگ افزایش فرزند فرموده اند: »شما ببینید، در 
بعضی از کشورهای غربی �� مثالً در امریکا �� خانواده ای 
15 تا بچه دارند، 2۰ تا بچه دارند و از این قبیل، تشویق 
]هم[ می شوند و هیچ کس مذمت شان نمی کند. اما نوبت 
به کشور ما که می رسد، این طرف قضیه تشویق می شود، 
]یعنی[ کم فرزندی و مانند اینها. بنابراین این هم یک نکته 

است که ان شاءاهلل باید مورد توجه باشد.«
اما بی بی سی فارس��ی دروغگو برای آنکه بتواند ماهی 
خود را ش��کار کن��د آب را گل آلود کرده و دس��ت به 
تحریف سخنان رهبر معظم انقالب زده است. سربازان 
ملکه در کانال تلگرامی بی بی س��ی فارسی این بخش 
از فرمایش��ات رهبری را بدین گونه گزارش کرده اند: 
»در کش��ورهای غربی از جمله ایاالت متحده امریکا 
هر خانواده  بین 15 تا 2۰ فرزند دارد و کسی با این کار 

مخالف نیست.«
در واقع برخالف اصل فرمایش رهب��ر انقالب که در آن 
از واژه »خانواده ای « به تعبیر »ی��ک خانواده یا محدود 

خانواده ها« استفاده شده است، بی بی سی فارسی لفظ 
»هر خانواده« را گذاشته که معنای آن »همه خانواده های 
امریکایی« می شود. خباثت اینجاست که سربازان ملکه 
بر اساس همین تحریف در گزارشی به آمار فرزندآوری 
خانواده های امریکایی پرداخته و به زعم خود نشان داده اند 

حرف آیت اهلل خامنه ای هیچ سندیتی ندارد. 
این گونه تحریفات نشان می دهد چقدر دست معاندین 
نظام خالی است که مجبور می شوند برای آنکه دل ملکه 
را راضی کنند تا لقمه نانی در کاسه شان بیندازد، دست به 

تحریف و دروغ پردازی بزنند. 

  اجتماعی به استناد آیین نامه 
ریاسلت  جدیلد 
دسلتگاه قضایی، سلازمان زندان  هلا و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشلور مکلف شده است ضمن 
آگاهی دادن به مقامات قضایی درباره وضعیت آمار 
زندانیان و فضلای آزاد زنلدان، ظرفیت پذیرش 
زندانیان را به صلورت برخط و بلا رعایت جهات 
امنیتی در اختیار مقامات قضایی صاحیت دار قرار 
دهد. همچنین قضات باید با لحاظ ظرفیت اعام 
شلده و به تناسلب قرار تأمین از صدور قرار های 
تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در 
موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری 
کننلد.  اسلتفاده  ارفاقلی  نهاد هلای  از  و 
روز گذش��ته رئیس قوه قضائیه دس��تورالعمل اجرایی 
»اعالم برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی 

صالحیت دار « را ابالغ کرد. 
به گفته مع��اون حقوقی ق��وه قضائیه که به تش��ریح 
جزئیات این آیین نامه پرداخته است، قسمت سه بند 
ت ماده 11۳ قانون برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای 
سازمان زندان   ها مقرر کرده که بر اساس آن سازمان 
زندان  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است 
ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی درباره وضعیت 
آمار زندانی��ان و فضای آزاد زن��دان، ظرفیت پذیرش 
زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی 

در اختیار مقامات قضایی صالحیت دار قرار دهد. 
معاون حقوقی قوه قضائیه توضیح می دهد: بر اساس این 
ماده، قضات باید با لحاظ ظرفیت اعالم شده و به تناسب 
قرار تأمین از صدور قرار های تأمین منتهی به بازداشت یا 
احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط 

خودداری و از نهاد های ارفاقی استفاده کنند. 
نکته جالب توجه در این آیین نامه، پیش بینی و ایجاد یک 
مؤسسه کیفری برای تسهیل امور کیفری است. در توضیح 
بیشتر باید گفت در این دستورالعمل یک مؤسسه کیفری 
پیش بینی شده که این مؤسسه کیفری، واحدی است که 
در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صالحیت دار 
قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری 
و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و 
بازسازگاری اجتماعی معرفی می شوند که شامل زندان 
بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصالح و تربیت، مرکز 
حرفه آموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی )اردوگاه( و 

مؤسسه صنعت، خدماتی و کشاورزی است. 
ایجاد این مؤسسه کیفری باعث خواهد شد بر اساس آن 
به قضات اعالم شود که در حال حاضر زندان برای پذیرش 
زندانیان ظرفیت دارد یا خیر! این امر کمک خواهد کرد 
تا اگر قاضی احساس کند که در حال حاضر در زندان یا 
در فضای باز، نیمه باز، زندان بسته و باز فضای کافی وجود 
ندارد، از جایگزین ها، جزای نقدی یا س��ایر مجازات  ها 

استفاده کند. 

اروپا هم در برجام و  هم مس��تقل از برجام تعهداتی 
دارد. اگر این تعهدات اجرایی شود امکان عبور از این 
مرحله وجود دارد، اما اگر نباش��د جمهوری اسالمی 

ایران برنامه خود را اعالم کرده اس��ت که این برنامه 
هم در چارچوب برجام است. در این چارچوب دو قدم 
برداشته ایم و قدم سوم هم در راه است. البته هیچ گاه 

مایل نبودیم که این اقدامات را انجام دهیم، تمایل ما 
به اجرای برجام است، اما خود برجام هم شرایطی را 
پیش بینی کرده است: گام سوم ایران نه آخرین گام 

است و نه خروج از برجام؛ گام سوم در چارچوب برجام 
و ماده ۳6 خواهد بود. البته برجام مقدس نیست و اگر 

الزم باشد از آن خارج هم می شویم

يادداشت هاي امروز
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رهبر انقاب: 

مسئوالن افزایش جمعیت 
كار الزم را انجام نمي دهند

  افزایش فرزند بای��د به صورت یک فرهن��گ دربیاید. در 
بعضي از کشورهاي غربي �� مثاًل در امریکا �� خانواده اي 15، 
2۰ تا بچه دارند، تشویق هم مي شوند و هیچ کس مذمت شان 
نمي کند. اما نوبت به کش��ور ما که مي رسد، این طرف قضیه 

تشویق مي شود، یعني کم فرزندي و مانند اینها |  صفحه 3
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  15 مرداد 1398   -    4 ذی الحجه1440
سال بیست و یکم- شماره 5718 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

لطفاً مرا تنها با طنزی که در ادامه می خوانید، قضاوت نکنید! 
از قضا کلیت نوش��ته های فراوانم در مورد مرحوم هاش��می 
رفسنجانی، نشان از اعتدال مد نظر اسالم دارد! مختصر اینکه 
همیشه مرز میان » هاشمی « و » رفسنجانی « را حفظ کرده ام! 
مرادم از هاشمی، همان است که به انقالب و انقالبیون کمک   ها 
کرد، بار  ها و بار  ها از حضرت امام، حکم گرفت، تکلیف سخت 
فرماندهی جنگ را عهده دار شد، مکرر به خط مقدم جبهه و 
جنگ رفت، وارد کار خطیر سازندگی شد و آنقدر چهره قابل 
و وجهه عامل برای خود تراشید که دش��من، گاه هاشمی را 
می زد تا اصل انقالب را بزند، مثل دوران دوم خرداد! این همان 
هاشمی است که امام از او می خواست زیاد سفر نرود و بیشتر 
مراقب خود باش��د و نیز همان هاشمی اس��ت که 2۹ خرداد 
88 رهبر انقالب، نه تنها صحه بر پاکدستی او به لحاظ مالی 
گذاشت، بلکه شهادت داد که یار دیرینش بار  ها تا مرز شهادت 
رفته! بله البته! حتی به همین هاشمی هم نقد  هایی بعضاً سفت 
و سخت وارد است اما یکی دانستن هاشمی و رفسنجانی قطعاً 
عدول از اعتدال و اخالق و در تضاد با نگاه امام و رهبری معظم 
است! و صدالبته مرادم از رفسنجانی، فی المثل راقم همان نامه 
سرگشاده ای است که جرقه فتنه را چند روز قبل از انتخابات 88 
زد! یا باز مثالً همان که به داعیه داران دروغ بزرگ تقلب، بال و پر 
و حتی حق می داد و تلویحاً از ابطال انتخابات، سخن می گفت! 
القصه! آن روز که خبر فوت هاشمی رفسنجانی را شنیدم، از 
نگاه صفر و صدی رسانه   ها به خصوص در مجازستان، متحیر 
شدم! بعضی   ها از این ور بام افتادند و آن مرحوم را به اسم تکریم، 
رسماً تقدیس کردند و بعضی دیگر چنان واکنشی نشان دادند 
کأنه هاشمی رفسنجانی فاقد هرگونه خدمتی بوده! من اما در 
متنی که نوشتم، تفکیک قائل شدم میان » هاشمی با انقالب « 
و » رفسنجانی بر انقالب « اما هم هاشمی را و هم رفسنجانی را 
» بزرگ « شمردم و آوردم؛ آن مرحوم، چه زمان بروز خوبی   ها 
و چه موسم نمایش بدی ها، الحق و االنصاف، دوستی بزرگ 
یا دشمنی بزرگ بود که تو می توانس��تی، چه به دوستی با او 
افتخار کنی و چه به دشمنی با او! بگذار رک و راست، حرفم را 
بزنم؛ قطعاً مرزبندی دارم با نظر تند شماری از رفقای انقالبی 
درباره آن مرحوم که در هر واقعه ای، مقصر اصلی را هاشمی 
می دانند! اگر جنگ شد، تقصیر هاشمی است و اگر تمام شد 
نیز! اگر حاج احمد به سوریه رفت و اگر نیامد نیز! اگر سیل آمد 
و اگر قطع نش��د نیز! این تحلیل   ها همان قدر علیل است که 
عده ای بگویند هاشمی مصداق یوسف نبی است! نه! نظر من 
درباره هاشمی عیناً برون داد پیام معنی دار و حکیمانه حضرت 
آقا درباره ایشان است که عین عدل بود و عدالت و اعتدال! و 
بر اساس مر اخالق! الغرض! عاشق کتب » خاطرات هاشمی « 
هستم، با علم به تمام من محوری هایش که اساساً خاطره نویسی 
یعنی تمرکز بر منیت مان! جز این، صرف مساعی آن مرحوم به 
نوشتن خاطرات روزانه، واقعاً قابل تقدیر است! آنچه در ادامه 
می خوانید، مزاح من با خاطرات هاشمی است اما سعی ام بر 
این بوده که به بهانه اغراق که در نفس طنز است، هرگز دچار 
عدول از حد و مرز نشوم! خوب و منصفانه اگر این ستون طنز را 
بخوانید، خواهید فهمید مرز میان هاشمی و رفسنجانی مثل 

مرز روش��نایی و تاریکی، تا چه حد به هم نزدیک است! این 
مقدمه که مطول هم شد، الزمه خوانش طنز زیر است! شاید 
مخاطب فهمید که نه قصد عقده گشایی از کسی دارم که دستی 
کوتاه از دنیا دارد، نه در سودای تقدس تراشی های بی خودم! این 
فقط یک طنز، یک مزاح، یک شوخی با بخش   هایی از خاطرات 
هاشمی )رفسنجانی( است که ان شاءاهلل حتی باعث خنده روح 

خود آن مرحوم هم بشود! بخوانید...
  خاطلرات هاشلمی بله زبلان طنلز/ دوره اول 

ریاست جمهوری
صبح از خواب بلند شدم! عفت از اتریش زنگ زد که گزارش 
صدا و سیما از تجریش، علیه شورای شهر بوده! از سخنان مردم، 
عصبانی بود! توقع داشت مردم اتریش علیه اهالی تجریش به 
خیابان های کیش بریزند! تذکرات الزم را به شهرداری، شورای 
شهر، مردم، تلویزیون و رادیو دادم! عفت را دعوت به آرامش 
نمودم! شریعت )مداری( آمد و پیش بینی کرد که چند سال 
بعد در امریکا شخصی به نام ترامپ، رئیس جمهور می شود! 
می گفت: » ترامپ در دروغی آشکار، این ادعا را مطرح خواهد 
کرد که ایرانی   ها همیشه در جنگ   ها بازنده ولی در مذاکرات 
پیروز بوده اند! « خندیدم و به مداری )شریعت( گفتم: » البد 
لشکر 27 محمدرسول اهلل بود که در جنگ ویتنام، مفتضحانه 
شکس��ت خورد، نه یانکی ها! « مدیرمس��ئول کیهان درآمد: 
» به زودی امریکا وارد جنگ با افغانستان و عراق خواهد شد و در 
هر دو جنگ هم شکست سختی خواهد خورد و پیش بینی ما 
این است که ترامپ، سربازان امریکا را در حالی از منطقه بیرون 
بکشد که سلیمانی )قاسم( از کربالی 5 به خود کربال رسیده 
باشد! البته در همان زمان، پیش بینی خود من این است که ما 
از مذاکرات منتهی به توافقی با نام برجام، به مقصودمان یعنی 
لغو تحریم   ها نرسیم! « به شریعت )مداری( تذکر دادم که در 
پیش بینی هایش هوای ما را هم داشته باشد و البته خیلی هم 
تند نرود! گویا از نوس��ترآ هم  داموس تر است! احمدی )نژاد( 
آمد و ابراز ارادت کرد! از استاندارانم است! از عالقه اش به من 
گفت و من هم پذیرفتم به من عشق بورزد! هنوز انقالبی ها، او 
را نش��ناخته اند و در هیچ انتخاباتی به او رأی نداده اند اما من 
)اکبر( متوجه مدیریت خوب او شده ام! تقاضا داشت برای دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری اینجانب )هاشمی رفسنجانی( 
مسئول ستاد انتخاباتی شرق تهران ما )اکبر( باشد که گفتم 
برود با محسن )هاش��می( هماهنگ کند! تذکرات الزم را به 
نژاد )احمدی( دادم! رفیقدوست )بلیزر( آمد اما چیزی نگفت 
و رفت! کرباس )چی( آمد و برای خرید 4۰ پیچ و مهره جهت 
اتمام گاردریل ه��ای پروژه نواب، کلی پول خواس��ت! تأکید 
داشت که اگر اسکناس   ها فاقد چهار صفر باشد، نمی پذیرد! 
کمی رودار شده است! اکبر )ترکان( آمد و مدعی شد که سپاه 
با وجود تحریم، هرگز موفق به ساخت موشک های نقطه زن 
نخواهد شد! می گفت: » طهرانی )مقدم( زحماتش مأجور لیکن 
بی حاصل است! و موشک ساختن به همین راحتی   ها نیست! « 
به او گفتم: » هنوز مقدم )طهرانی( را نشناخته ای! اساساً برای 
سپاه پاسداران » نشد « وجود ندارد! « از خدا داشتم می خواستم 

که همیشه قدردان سپاه باشم که فائزه از لتیان زنگ زد!

مقدمه ای برای خاطرات هاشمی

حسین قدیانی

 برجام 
مقدس نیست
الزم باشد خارج می شویم

2 هزار استاد دانشگاه نامه نوشتند

آقای روحانی! آقای ظریف!
پیامدهاي اعتماد به امریکا را روایت کنید

 ظریف: امریکایی ها گفتند یا به کاخ سفید بروم  یا تحریمم می کنند
 ان شاءاهلل این دولت امریکا  از روی صحنه زمین خارج شود
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 واردات محموله فاسد از رژیم صهیونیستي، فرار مالیاتي 7هزار میلیاردي 
و قیمت گذاري 10 برابري دارو تنها بخشي از فساد در سازمان غذا و دارو است

 فساد همه جوره 
در سازمان غذا و دارو
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