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تازههای مطبوعات
••شرق -این روزنامه در گزارشی با اشاره به حادثه
سقوط هواپیمای  ATR- ۷۲مسیر تهران -یاسوج
در  29بهمن  1396از تشکیل دادگـــاه بدوی
رسیدگی به این حادثه و نیز صدور قرارهای تأمین
و قرار نظارت قضایی بدوی برای حدود  15نفر از
مدیران و کارشناسان ارشد سازمان هواپیمایی
کــشــوری ،شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت
فرودگاههاوناوبریهواییایرانخبرداد.
••جوان -این روزنامه تیتر یک خود را به تحوالت
شمال سوریه اختصاص داد و در گزارشی با تیتر
«کیش اســد به آمریکا» نوشت :در رخــدادی نادر
نیروهای آمریکایی هنگام خروج از «منبج» در جاده
ایباریکازکنارنیروهایسوریهکهبهسویاینشهر
در حرکت بودند عبور کردند .پنتاگون رسما خروج
نیروهایآمریکاییازشمالسوریهرااعالمکردهاست
وگفتهمیشوداحتماالانگلیسوفرانسههممجبورند
باورودارتشسوریهازاینکشورخارجشوند.
••ایــران -این روزنامه در تیتر یک خود با عنوان
«دروغ 18میلیارددالری» نوشت :روایتمنتقدان
دولتایناستکهدرسالگذشته 18میلیارددالر
ارز کشور به باد رفته است ،این در حالی است که
بخشیازمیزانارزتخصیصیبرایتأمینکاالهایی
کهبامعیشتمردمرابطهمستقیمیدارد،اختصاص
یافت .درزمانی که دولت نرخ 4200تومان را برای
ارز تعیین کرد ،فاصله قیمتی آن با بازار ناچیز بود و
التهاباتارزیدرمهرماهبهاوجخودرسید.
•• اعتماد -این روزنامه در گزارشی با اشاره به تیتر
«آیاشورایعالیانقالبفرهنگیازپسامپراتوری
کسبو کار کنکور برمیآید» به گــردش مالی 4
هــزار و  500میلیارد تومانی موسسات آمادگی
کنکوردرتهراناشارهکردوبهنقلازحجتاالسالم
«سیدسعیدرضا عاملیرنانی» دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی نوشت :امپراتوری کسبوکار
کنکورمانعحذفکنکوراست...هماکنونمشغول
رایزنی و زمینهسازی برای برداشتن کنکور و رفتن
به سمت روشهــای منطقیتر بــرای سطحبندی
متناسبمتقاضیانرشتههایمختلفهستیم».

انعکاس
••عصرخبر مــدعــی شــد  :روســــای یــکــی از
فدراسیونهای ورزشی در رشتههای پایه که طی
سالهای گذشته ریاستش بر این فدراسیون با
حواشیوبعضاتخلفاتاداریواجراییهمراهبوده،
این بار متهم به انجام تخلفات مالی سنگینی شده
که این موضوع حاشیههای جدیدی را برای این
فدراسیون ایجاد کرده است.بر اساس اطالعات
موثق ظاهرا سازمان بازرسی کل کشور پس از
بررسی اسناد و م ــدارک مالی ایــن فدراسیون
متوجه تخلفات مالی سنگینی در این فدراسیون
شــده و گــزارش ایــن تخلفات را بــرای بررسی به
مراجع قضایی ارسال کرده و هماکنون موضوع در
دادسرای مربوط در حال رسیدگی است.
••عصرایران نوشت  :فارغ از آن چه در زمین رخ
داد ،رفتار هــواداران بحرین هنگام پخش سرود
ملی ایران بود که سخت دلها را آزرد .آن ها سوت
زدند و بازیکنان را هو کردند تا فضای ورزش را با
رفتاری بسیار زشت آلوده کنند .در هفته گذشته
این سومین رفتار غیر ورزشی در حاشیه مسابقات
فوتبال است.بازیکنان تی م ملی ترکیه در دو مسابقه
با سالم نظامی به سربازان اردوغــان که با ُکردها
میجنگند ادای احترام و همراهی کردند .سه شب
پیش نیز در دیدار بلغارستان و انگلیس ،هواداران
بلغارباصدایمیمونبهاستقبالرحیماسترلینگ،
بازیکن سیاهپوست انگلستان رفتند و بعد با سالم
هیتلری ،نژادپرستی را به حد اعلی رساندند.
••جهان نیوز نوشت  :ایوانکا ترامپ دختر رئیس
جمهور آمریکا با انتشار پستی با مضمون تبریک به
نخست وزیر اتیوپی برای دریافت جایزه صلح نوبل
گافعجیبیدادکهموردتمسخرکاربرانواقعشد.
او در متن تبریک پستش ،کلمه  Nobelرا به اشتباه
 Nobleنوشتکهبهمعنای«نجیب»استوارتباطی
بهجایزهنوبلندارد.
••عصرایران نوشت  :کیمیا علیزاده از نگاه شبکه
جهانیبیبیسیتنهامدالآوربانویتاریخکاروان
ورزشی ایران در بین  ۱۰۰زن تاثیرگذار جهان در
سال  ۲۰۱۹قرار گرفت .این تکواندوکار به خاطر
الهام بخشی زنان و دختران ایرانی برای عبور از
محدودیت در این فهرست قرار گرفته است.
••تابناکنوشت:واعظیرئیسدفتررئیسجمهور
دربــاره اینکه چرا این روزها هجمه به رئیس دفتر
رئیسجمهور بسیار اســت ،گفت :طبیعی است،
باالخرهجایگاهماجایگاهیاستکهچنینمطالبی
دربارهاشگفتهمیشود.هنگامیکهبرایموضوعی
افرادی پیشنهاد شوند ،گروه تحقیقی داریم که این
افراد را ارزیابی میکنند که در نهایت از میان آنها
یکنفرباتوجهبهصالحیتیکهداردوبهحقانتخاب
میشود .آن افــرادی که انتخاب نشدهاند ،تصور
میکنندکهماباآنهادشمنهستیمومطالبیبیان
میشود.
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گزارش خراسان از سانتریفیوژ فوق پیشرفته ایرانی  IR-9که  4هفته دیگر رونمایی خواهد شد

خط و نشان 50سویی ایران

هــادی محمدی –رئیس جمهور در نشست
خبریاخیرخودبارسانههایداخلیوخارجی
از یک اقدام بسیار مهم در چارچوب گام سوم
کاهش تعهدات برجامی ایران پرده برداشت و
گفت به زودی از دو سانتریفیوژ پیشرفته ایرانی
موسوم به  IR-9و  IR-7رونمایی خواهد شد
 .حاال یک منبع آگــاه در سازمان انــرژی اتمی
کشورمان جزئیات بیشتری از این دو ماشین
مهم ایرانی در اختیار خراسان گذاشته است و
می گوید  IR-9ایرانی حدود  50سو ظرفیت
غنیسازیخواهدداشتیعنی50برابردستگاه
های فعلی  IR1که در نطنز استفاده می شود .
براساساطالعاتیکهخراسانکسبکردهتوان
غنیسازیاینسانتریفیوژفوقپیشرفتهایرانی،
دوبرابرجدیدتریننسلسانتریفیوژهایساخت
کشورمانیعنی IR-8است.
▪افزایش 50درصدی توان غنی سازی ایران

بهگزارشخراسان،از 18اردیبهشتامسالکه
کشورماناعالمکرددرپیانجامنشدنتعهدات
برجامی توسط اروپا  ،ما نیز تعهدات هسته ای
خود را کاهش خواهیم داد ،تاکنون بیش از پنج
ماه گذشته و جمهوری اسالمی سه گام مهم در
این زمینه برداشته است .در گام اول با عبور از
مرز 300تن ذخیره اورانیوم و پایبندنبودن به
سقف ذخایر  130تن آب سنگین آغاز شد و با
عبور از درصد غنی سازی  3.67درصد در گام
دوم ادامه یافت و هم اکنون با اجرای گام سوم،
ایرانهیچگونهتعهدیدرحوزهتحقیقوتوسعه
در چارچوب برجام ندارد .گام سوم که به گفته
رئیس جمهور مهم ترین اقــدام ایــران به شمار
می رود تاکنون دستاوردهای مهمی داشته که
روزنامه خراسان در گزارش های فنی گذشته
خود به جزئیات آن ها اشاره کرده بود از جمله
این که با اجرای این گام که هم اکنون در نیمه
دوم فرصت 60روزه آن به اروپایی ها هستیم،

سانتریفیوژهای پیشرفته ایــرانــی همچون
IR-2M، IR-4، IR-5و IR-6در زنجیره های
تحقیقاتی خود نه تنها فعال شده اند بلکه بر
اساس گام سوم می توانیم توسط این ماشین
ها اورانیوم و مواد غنی شده خود را نیز ذخیره
کنیم .برآورد ما این است که با این اقدام بیش
از 2500سو که تقریبا 50درصد ظرفیت غنی
سازی کشورمان پیش از آغاز گام های کاهش
تعهدات برجامی اســت بر غنی ســازی ایــران
افزودهمیشودضمناینکهبااینکارتستهای
بیشتر و حساس تر ماشین های پیشرفته ایرانی
به راحتی انجام خواهد شد ،اما در گزارش روز
یک شنبه گذشته خود نیز ضمن بیان جزئیاتی
جدیدازسهاقدامدرشرفانجامدرحوزهصنعت
هستهایکهدکترصالحیرئیسسازمانانرژی
اتمی کشورمان به تازگی اعــام کــرده شامل
«رونماییاززنجیره 30تاییسانتریفیوژ،IR-6
راه انــدازی قسمت ثانویه راکتور اراک و نصب
ماشینجابهجاییسوختراکتوراراک»،اعالم
کــرده بودیم که براساس شنیده های موثق،
جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد در کمتر از
یکماهآیندهوقبلازپایانمهلتسوم 60روزه،
موجی از اقدامات هسته ای را رونمایی کند
یا به بهره برداری برساند .در همین زمینه روز
دوشنبه رئیسجمهوردرنشستخبریخودبا

▪ماشین هــای جدید ایــران  50و  20سو
ظرفیتغنیسازیدارند

▪کمالوندی  :شاهد نشانه هایی از امید
درخصوصمدرنسازیراکتوراراکهستیم

همچنین روز دوشنبه در تحولی جدید مربوط
به بازطراحی راکتور اراک  ،نشست هماهنگی
ایران و روسای مشترک کارگروه «مدرن سازی
راکتور تحقیقاتی خنداب» با حضور هیئتی از
سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست «بهروز
کمالوندی» معاون بین الملل سازمان و هیئت
هایی از چین به ریاست «کینگ مینگ» از
بخش همکار یهای بینالمللی کمیسیون
انـــرژی اتــمــی چین ()CAEAو انگلیس با
مسئولیت «راب مک ایــر» سفیر انگلیس در
تهران برگزار شد .در این نشست کمالوندی
تاکید کــرد :درخصوص پــروژه مــدرن سازی
اراک اگرچه به تازگی شاهد نشانههایی از
امید با هــدف تسهیل در رونــد همکار یها
هستیم اما امیدواریم شاهد گا مهای مثبت
بیشتری در این زمینه باشیم .وی همچنین در
گفت وگو با ایسنا از برگزاری مراسم رسمی
بتنریزی واحــد  ۲نیروگاه اتمی بوشهر در
اوایل آبان خبر داد.

یک نماینده مجلس افشا کرد:

ردپایمثلثسعودی،صهیونیستی
وآمریکاییدرحملهبهنفتکشایرانی

برای اجرای حکم  5سالحبس

حسینفریدون
بهزنداناوینرفت

حسین فریدون برادر رئیس جمهور که سال
ها مشاور او بود ،برای اجرای حکم پنج سال
حبسش خود را به زنــدان اوین معرفی کرد.
حسین فریدون در کنار محمدرضا رحیمی
معاون اول دولت احمدی نژاد ،مهدی هاشمی
فرزند مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی،
سعید مرتضی دادستان اسبق تهران  ...از
جمله چهره های سرشناس و صاحب نفوذی
اســت کــه توسط دستگاه قضایی بــا اقتدار
مجازات و حکم آن ها نیز فارغ از جایگاه های
سببیومنصبیاجرامیشود.حسینسرتیپی
وکیل فریدون در گفت و گو با ایسنا در این
باره اظهار کرد :متعاقب تماس تلفنی دفتر
دادستان محترم ،صبح روز چهارشنبه موکلم
به همراه این جانب در دادسرای مجری حکم
حاضر شدیم و بعد از انجام تشریفات قانونی
ایشان به زندان اوین مراجعه کرد و در آن جا
پذیرش شد.در همین حال و به گزارش ایسنا
حسین فریدون در نامه ای سرگشاده خواستار
انتشار علنی اسناد ادعایی دریافت رشوه شد و
نوشت« :اجرای حکم این جانب نشان داد که
«برادر رئیس جمهور بودن» نه تنها هیچ مزیتی
برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام
باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام
برای انقالب و نظامی که آن را دوست داشته و
تالش کرده ام قربانی می شوم».
وی همچنین در بخش دیگری از ایــن نامه
مدعی شده است :در این پرونده یک ریال از
بیت المال حیف و میل نشده است در واقع کل
پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی
یکنفر است کهبهفرددیگریقرضدادهشده
و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده ام و من فقط بر
این قرض شاهد و ضامن بوده ام و یک ریال آن

رسانههااولینسلسلهازاینخبرهارااعالمکرد
وازرونماییدوسانتریفیوژپیشرفتهایرانیبه نام
های IR-9و IR-7درآیندهنزدیکخبرداد.

ماشین های ایرانی شامل (،IR-1، IR-2M
 IR-4، IR-5، IR-6، IR-7، IR-8و )IR-9
خـــواهـــد داشـــــت .وی تــصــریــح کــــرد :ایــن
سانتریفیوژها تا چهار هفته آینده رونمایی می
شوندامابرایرسیدنبهتولیدانبوهقطعاچندین
سال زمان نیاز است و هم اکنونبهترینماشین
های ما برای تولید انبوه  IR-2Mو  IR-4و با
فاصلهنهچندانزیادی IR-6هستند.
این منبع آگاه در پایان تاکید کرد  :فرق امروز ما
با گذشته این است که دیگر از مرحله مهندسی
معکوس برای ساخت سانتریفیوژ گذشته ایم
و متخصصان ایرانی قادر هستند انواع طراحی
های اولیه و مفهومی و ساخت پروتوتایپ یک
سانتریفیوژراانجامدهند.

در این زمینه یک منبع آگاه در سازمان انرژی
اتمی در گفت و گو با خــراســان در خصوص
خبر مهم رئیس جمهور مبنی بر رونمایی از
دو سانتریفیوژ جدید ایــرانــی با بیان ایــن که
امــروز ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته برای
متخصصانایرانیکارسختوپیچیدهاینیست
ازساختاولیننمونهیاپروتوتایپ()prototype
سانتریفیوژفوقپیشرفتهایرانیبهنام IR-9خبر
داد و اظهار کرد :ظرفیت این ماشین بر اساس
برآوردهای ما بین  40تا  50سو خواهد بود که
عمال دو برابر ماشین IR-8ظرفیت غنی سازی
خواهدداشت.اینمنبعآگاهکهمایلبودنامش
ذکرنشود،همچنینضمنمهمدانستنماشین
 IR-7که بر اساس روشی متفاوت از دیگر نسل
های ماشین های ایرانی ساخته و به کار گیری
خواهدشد،ظرفیتاینسانتریفیوژجدیدرانیز
بین 18تا20سو دانست و افزود :با این حساب
پس از ماشین های  IR-9و  ، IR-8سانتریفیوژ
 IR-7باالترین ظرفیت غنی سازی را در میان

به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است
 ...که اگر خالفش بود اعالم کنید .فریدون
همچنین مدعی است :تمام پرونده تشکیل
شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود
از دفتر رئیس جمهور است که هم غیرقانونی،
هم غیرشرعی و هم غیراخالقی است و باید
از سوی دولت و قوه قضاییه پیگیری شود...
همچنین از افراد دیگری در این دادنامه نام
برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی
به آن ها نــداده اند و اگر عدالت حاکم است
باید بر همه حاکم باشد .وی تاکید کرد :بر این
اساس من آماده ام متن کامل حکم ،دادنامه،
کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی
برای اطالع مردم منتشر شود تا سیه روی شود
هر که در او غش باشد.
بــر اســاس گ ــزارش خبرآنالین غالمحسین
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا ۹ ،مهرماه
درباره پرونده حسین فریدون گفته بود« :درباره
آقایحسینفریدوندادگاهتجدیدنظرتصمیم
گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است .در
دادگــاه تجدید نظر دربــاره سه نفر از متهمان
ایــن پــرونــده ارفــاقهــایــی لحاظ شــده است.
درباره خود آقای «حسین فریدون» ،هفت سال
حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به
پنج سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازا تهای
وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان
رشوه مطرح بود ( ۳۱میلیارد وخــردهای) را
باید بپردازد .درباره یک نفر از متهمان ،دادگاه
رای برائت صادر کرده و درباره یکی از بانوان
که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق
کرده بود و باید یک سوم اجرا میشد ،دادگاه
تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق
کرده است».

درحالیکهسخنگویدولتتأکیدکردکهنتایج
نهایی بررسی حمله به نفتکش ایرانی به موقع
اعالم خواهدشد ،یک عضو کمیسیون امنیت
ملیوسیاستخارجیضمناشارهبهمدارکبه
دستآمدهازدستداشتنرژیمصهیونیستی،
آمریکا و عربستان در ایــن حادثه خبر داد.
براساس گــزارش خراسان ،روز گذشته علی
ربیعی سخنگوی دولت درباره نتیجه بررسی
ها دربــاره حمله به نفتکش ایرانی سابیتی در
دریای سرخ گفت :ما در حال بررسی هستیم
حدسقویمیزنیمکهاینحملهتوسط۲دولت
(یکرژیمویککشور)برنامهریزیوانجامشده
است،مابایداطمینانحاصلکنیم.ویافزود:
اینشلیکهاازرویشناورهاهممیتواندانجام
شده باشد اما قطعا حمله تروریستی فردی و
گروهینیستحتمادولتیپشتاینماجراست
وبادقتدرحالبررسیهستیم؛منتظرهستیم
کهکشتیبرگردد.اکنونفقطتصاویرازقطعات
را داریم باید خود قطعات دست ما برسد و پس
از آن کارشناسان نظامی ما بررسی کنند تا نظر
قطعی بدهیم .ربیعی تاکید کرد :مهاجم قطعا
پاسخخودرادریافتخواهدکرد.علیشمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم در
بخشیازدیدارروزگذشتهخودبافرستادهویژه
پوتینناامنیدرآبراههایبینالمللیرابهعنوان
یکیازعواملخطرناکایجادبحراندرمنطقه
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نامبردوتصریحکرد:پاسخپشیمانکنندهایبه
عواملحملهبهکشتیایرانیدردریایسرخکه
در صدد ایجاد موج جدیدی از تشنج آفرینی در
منطقههستندخواهیمداد.
▪حسن بیگی :اسناد حمله به سابیتی به
زودیبهسازمانمللارائهخواهدشد

درهمین حال ابوالفضل حسن بیگی عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با اشــاره به بررسی برخی از اسناد
و مــدارک درب ــاره حمله به نفتکش ایرانی،
گفت:فیلمیکهدوربینهای نصبشدهروی
نفتکشگرفتهاند،نشانمیدهدکهاینحمله
از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود
انجامشدهاست.ویتصریحکردکهعربستان
سعودی و آمریکا تالش دارند تا این حمله را
به گردن داعش یا طالبان بیندازند اما اسناد و
مدارک موجود از حمله نفتکش ایرانی نشان
میدهد که امکان سازمان دهی این حمله
از سوی داعش و گروههای تروریستی وجود
ندارد زیرا این گروه ها در منطقه دریای سرخ
حضورندارند.حسنبیگیتأکیدکردکهاسناد
ومدارکجمهوریاسالمیایراندربارهحمله
به نفتکش ایرانی آماده است و ان شــاءا ...به
زودیبهسازمانمللوشورایامنیتسازمان
مللارائهخواهدشد.
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گزارش خبری

یک نشریه فرانسوی مطرح کرد

ادعاهای تازه درباره عملیات
شکار «زم»
یک روزنامه فرانسوی ضمن ادعای دستگیری
سرشبکه رسانه معاند آمدنیوز در کشور عراق،
مدعی شد که او برای دیدار با آیت ا ...سیستانی
به این کشور سفر کرده بود .ادعایی که با تکذیب
دفتر ایــن مرجع تقلید همراه بــود .براساس
گــزارش انصاف نیوز ،خبرنگار ارشــد روزنامه
فیگارو در مطلبی درخصوص بازداشت زم مدعی
شده که احتما ًال فردی به پاریس فرستاده شده
تا زم را قانع کند به دیدار آیت ا ...سیستانی در
عراق برود و زم پذیرفته و احتما ًال در شهر نجف
دستگیر و به ایران منتقل شده است .براساس
این گزارش ،وزارت کشور فرانسه در گفت و گو
با فیگارو تایید کرده که زم در فرانسه پناهنده
سیاسی و تحت محافظت پلیس این کشور بوده
اســت .خبرنگار ارشــد فیگارو نوشته است که
فرانسه با جلوگیری نکردن از سفر او به عراق
بازداشت روح ا ...زم را تسهیل کرده است .یک
خبرنگار صــدای آمریکا هم مدعی شده است
که فردی به نام شیرین نجفی که همکار زم و
ادمین دوم کانال آمد نیوز بوده با فریب دادن زم
و تشویق او برای سفر به عراق به منظور دیدار با
آیت ا ...سیستانی او را به عراق کشانده و در شهر
نجف توسط نیروی قدس سپاه بازداشت شده
است  .همچنین یک رسانه معاند هم در گفت و گو
با شخصی به نام مهسا رازانی که همسر روح ا...
زم معرفی شده ،ادعاهایی را درباره دستگیری
او مطرح کرد .رازانــی در این گفت و گو مدعی
شده که همسرش عصر جمعه 19مهر با پرواز
«رویال جوردنین» از پاریس به امان پرواز کرده
و با توقف کوتاهی در امان بامداد شنبه 20مهر
وارد پایتخت عراق شده است.
▪دفتر آیت ا ..سیستانی :حضور زم در دفتر
آیتا...سیستانی کام ً
الدروغاست

باطرحشایعهبرنامهدیدارزمباآیتا...سیستانی،
یک مقام مسئول در دفتر این مرجع در نجف به
شفقناگفت:ادعایمنتشرشدهدربعضیازرسانه
ها مبنی بر حضور روح ا ...زم در دفتر حضرت آیت
ا ...سیستانی و دیدار معظم له با وی کام ً
ال دروغ
و بی اساس است .در همین حال پایگاه خبری
بصیرت هم به نقل از منابع آگــاه مدعی شد که
روحا...زموچندنفرازهمکارانش،ازجملهادمین
کانال «آمدنیوز» به یکی از کشورهای همسایه
ایران کشانده شده و دستگیر شدهاند .بنابر گفته
اینمنابع،همهشبکههایارتباطاتیوجمعآوری
خبرزموتیمآمدنیوزدرداخلوخارجازکشوراحصا
شده و به زودی شاهد اتفاقات مهمی خواهیم بود.
از سوی دیگر شبکه المیادین لبنان به نقل از
منابع عراقی و کردی آگاه مدعی شد که سرشبکه
سایت معاند و ضدانقالب آمدنیوز در شهر اربیل
عراق بازداشت شده است .این شبکه شامگاه
چهارشنبه گزارش داد ،سرشبکه سایت معاند
و ضدانقالب آمدنیوز شنبه این هفته ( ۲۰مهر)
وارد عراق شده است و به سفارت فرانسه در شهر
بغداد رفته و در آن جا بعد از دیــدار و نشست با
نیروهای امنیتی فرانسه ،بغداد را به مقصد اربیل
ترک کرده است.
▪ربیعی:دستگیریزمنبایدزمینهاتهامزنیهای
جدیدیرافراهمکند

از ســوی دیگر بــه گ ــزارش خــراســان علی ربیعی
سخنگوی دولــت نیز در جمع خبرنگاران دربــاره
دستگیریزماظهارکرد :موضوعدستگیریاینفرد
نبایدزمینهاتهامزنیجدیدیرافراهمکندکهالبته
در چند روز گذشته برای چند نفر این اقدام رخ داد.
ما باید از قضاوتهای تند پرهیز کنیم و اجازه دهیم
اطالعات سپاه که من از اقدام آن ها سپاس گزاری
میکنم ،خودشانباهمانصداقتیکهکاررادنبال
کردند ،موضوعرادنبالکنند.

