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تازههای مطبوعات
••آرمــان ملی  -صــادق زیباکالم فعال سیاسی
اصــاح طلب دربـــاره انتخابات  1400نوشت:
«در برههای که به انتخابات سال  1400نزدیک و
نزدیکتر میشویم ،بسیار بعید به نظر میرسد که
جریانهایسیاسیدیگربتوانندبهموفقیتبرسندو
احتماالیکیازجریانهایپیروزدرانتخاباتمجلس
برنده انتخابات ریاست جمهوری نیز خواهد شد.
علت آن است که با توجه به شرایط و دشواریهای
اقتصادی ،رایدهندگان در انتخابات مشارکت
مدنظر اصالحطلبان را نخواهند داشــت و اگر
چهرهای اصالحطلب هم مورد تایید قرار گیرد ،به
علتمشارکتپاییندراینعرصهراینخواهدآورد».
••جام جم  -جــوزف نــای ،نظریهپرداز مشهور
حوزه روابط بینالملل و مبدع نظریه قدرت نرم
در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه جام جم
به دو اشتباه بزرگ ترامپ پرداخت  ...« :یکی
از این موارد ،بیتوجهی به ائتالفها و نهادها و
رژیمهای بینالمللی است ...مورد دیگر نیز به
اصرار دونالد ترامپ بر سیاستهای مهاجرتی
خاص و اعمال محدودیتهای شدید علیه افراد
غیر آمریکایی مربوط میشود».
••جوان-عباسحاجینجاریدرسرمقالهروزنامه
جوان نوشت« :انتظار اولیه از نمایندگان مجلس
یازدهم این است که گرفتار بازی طراحی شده از
سوی مخالفان در یک رقابت تخریبی برای انتخاب
هیئترئیسهنشدهوادبورفتارانقالبیوجهادیرا
ازهمینآغازبهنمایشبگذارند».
••آفتاب یزد  -روزنامه آفتاب یزد با تیتر جالب
«"کیم" در کماست؟» در گفت و گویی با جلیلوند
کارشناس روابط بین الملل به بررسی حال رهبر
کره شمالی پرداخت « :ابهامی که پیشتر وجود
داشت همچنان باقی است ضمن آن که؛ اگرچه
قاطعانه نمی توان گفت اما حدس می زنم«کیم»
در«کما» باشد یعنی حالتی بین زنده و مرده بودن
ِ
مثلث معروف(حزب جوچی،
با این توضیح که ،آن
دستگاه امنیتی کره و ارتش) هم می خواهند ضرر
مردن وی
زنده بودن کیم را نپردازند و هم از منافع
ِ
کمالبهرهبرداریرابهخوداختصاصدهند».

انعکاس
••نواندیش نوشت  :دادستان همدان با اشاره
به آتــش ســوزی یکی از معابد یهودیان گفت:
پرونده آتش سوزی مقبره «استر و مردخای» در
دست بررسی است و هنوز به نتیجه مشخصی
نرسیدهایم .حسن خانجانی اظهار کرد :نیروی
انتظامی همدان طی دو روز گذشته پیگیر این
قضیه بوده اما نتیجه ای حاصل نشده و تاکنون
فردی در خصوص آتش سوزی دستگیر نشده
اســت.وی با بیان این که دستگاه قضا در حال
تحقیق در زمینه آتــش ســوزی مقبره استر و
مردخای است ،ادامه داد :جزئیات این پرونده
هنوز مشخص نیست.
••خبرآنالین نوشت  :مهدی نصیری سردبیر
ســابــق روزنــامــه کیهان بــه اظــهــارات رئیس
ح ــوزه علمیه کــشــور واکــنــش نــشــان داد و در
کانال تلگرامی اش نوشت« :آیت ا ...علیرضا
اعرافی به تازگی اظهار داشته اند :حوزه باید
پاسخ گوی هفت میلیارد بشر باشد؛ نمیتوان
بعد از تحوالت جهان کار کــرد؛ بلکه باید قبل
از آن برنامه ریزیهای الزم را انجام داد ...این
گونه حرف زدن از مصادیق غلو و مبالغه گویی
غیر منطقی اســت که در امــر دیــن و مقدسات
زیان بارتر از عرصههای دیگر است .آیا واقعا حوزه
ما سرشار از پاسخهای متقن و منقح و علمی
بــرای مشکالت بشریت و دنیاست؟ کشوری
مملو از مشکالت عدیده اجتماعی و فرهنگی
و اقتصادی و سیاسی و ...با قوای سه گانهای
گرفتار ضعفهای اساسی ایدهای و ساختاری و
مدیریتی و انضباطی و ...؟»
••خبرآنالین مدعی شد  :مارک ویلموتس به
اصرار همسرش ،همراه با یک بادیگارد به ایران
سفر میکرد .این فرد سرجه بورلی نام داشت
 .بورلی همزمان با حضور ویلموتس در ایران،
به تهران سفر کــرد و در تمرینات کنار زمین
میایستاد و چهارچشمی همه را میپایید .
بد نیست بدانید هزینههای بادیگارد شخصی
ویلموتس در ایــران را هم فدراسیون فوتبال
میداد!
••تابناک نــوشــت  :سیدابوالحسن مهدوی
نماینده اصفهان در مجلس خبرگان گفت :
گاهی حساسیتهایی بــه اجتماعات دینی
وجــــود دارد ،امـــا شــایــســتــه اســـت مــأمــوران
بهداشت به جاهای دیگر مانند پل خواجو و
سی و سه پل سر بزنند .مثل اینکه ویــروس
کرونا در فکر بعضیهاست ،باید ببینیم افرادی
که تصمیمگیری میکنند ،متدین هستند یا
خیر .برخی در استمرار ویروس ،دارند مجالس
مذهبی را مدیریت میکنند تا به مطامع خود به
راحتی برسند.

آمریکا در یک ماجراجویی جدید ناوچه های
جنگی خود را بــرای مقابله با نفتکش ایرانی
به دریــای کارائیب فرستاد  .چندی قبل بود
که رسانه های مختلف مدعی شدند که ایران
درقــبــال ارســال بنزین به ونــزوئــا9 ،تــن طال
توسط هواپیمایی ماهان ،وارد ایــران کرده
است .نیمه اردیبهشت ماه ،بلومبرگ به نقل از
منابعی که نامی از آن ها نبرد ،مدعی شد۹« :
تن شمش طال با ارزشی معادل  ۵۰۰میلیون
دالر در ماه آوریل با هواپیما بابت همکاری ایران
در راهانــدازی پاالیشگاههای تولید بنزین در
ونزوئال از ونزوئال به تهران ارسال شد ».این ادعا
با واکنش مقامات ایران همراه شد و سفیرایران
در ونزوئال ارســال این مقدار از طال به ایران
توسط شرکت هواپیمایی ماهان ایر را تکذیب
کرد و گفت که «هنوز محموله بنزینی به ونزوئال
فرستادهنشدهاست».درعینحال،علیربیعی
سخنگویدولتدرپاسخبهسوالخبرنگاریکه
پرسیده بود آیا خبر ارسال طال به ایران صحت
دارد یا نه؟ آن را تکذیب نکرد و تاکید کرد که
«ایران با ونزوئال رابطه قانونی دارد و این موضوع
ربطی به کشور ثالث به خصوص آمریکا ندارد».
دراینراستا،حمیدحسینی سخنگویاتحادیه
صادرکنندگان فراوردههای نفتی بر ادعای
آمریکا مبنی بر این که ونزوئال با مشکالت شدید
مالی مواجه است و هزینه تعمیر و بازسازی
صنایع نفتی خود توسط ایــران را احتماال با
طال پرداخت می کند ،صحه گذاشت و گفت:
«اکنون این ادعاها توسط وزارت خارجه ،نفت یا
هواپیمایی ماهان تکذیب نشده است ،بنابراین
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بازگشتدزداندریایکارائیب
درحالیکهایراندرقبالدریافتطال،بنزینبهونزوئالارسالمیکند
ارتشآمریکابا 4ناوبهسمتایننفتکشایرانیدرحالحرکتاست

احتماال این معامله در راستای منافع دو کشور
صورت گرفته است و با توجه به این که بسیاری
از پاالیشگاههای ونزوئال به خاطر اعتصابات
و کارشکنیها تعطیل شده و مردم در مضیقه
هستند و قطعا بقیه کشورهای آمریکای التین
همتوانوجرئتصادراتبهاینکشورراندارند،
به ایران پناه آوردهاند».
▪حرکت ارتش آمریکا به سوی نفتکش ایرانی
در کارائیب!

از این که ایران به ونزوئال بنزین فرستاده است

ادعای یک ماهیگیر درباره
حادثه ناوچه کنارک
هــادی محمدی – یک هفته از حادثه ناوچه
کنارک در تمرین نیروی دریایی ارتش در دریای
عمان که به شهادت19نفر انجامید می گذرد و
هنوز هیچ مقام رسمی در ارتش و نیروی دریایی
دلیل اصلی این شلیک مرگبار را توضیح نداده
است  .در این مدت مسئوالن ،ریشه یابی این
حادثه را به آینده و بررسی های کارشناسی
موکولکردهاندایندرحالیاستکهرسانههای
معاندباجمهوریاسالمیبیکارنبودهوبهپمپاژ
شایعات و فضاسازی های متعدد پرداخته اند و
در این میان آن چه دیده نمی شود توضیحات
مقامات رسمی ابهام زدایــی اســت .در همین
زمینه ،روز گذشته یک ویدئو در فضای مجازی
منتشرشد و به شدت بازتاب یافت که طبق آن
فردی به نام محمد علوی که خود را ماهیگیر
معرفی کــرده مدعی شد ،در زمــان حادثه به
همراه دوستانش بــرای ماهیگیری تفریحی
در منطقه بوده و دود برخاسته از کنارک را در
فاصله یک ساعت و نیم از خود مشاهده کرده
و برای کمک به سمت ناوچه کنارک رفته اند.
وی در ادامه ادعا می کند که در هنگام رسیدن
بــه کــنــارک شاهد حضور مجروحان حادثه
روی عرشه ناوچه و در دریا بوده اند و با کمک
ماهیگیران تعدادی از مجروحان حادثه به
ساحل منتقل می شوند .این در حالی است که
طبقادعایاینماهیگیرتاحدودسهساعتپس
از حادثه ،بالگرد نجات نیروی دریایی به ناوچه
کنارک نرسیده بود و نیم ساعت پس از حضور
بالگرد نخستین قایق نجات نیروی دریایی به
محل حادثه رسیده است .از سوی دیگر محمد

یا نه یا می خواهد بفرستد یا نه ،خبری در دست
نبود تا این که پنج شنبه هفته گذشته رویترز
در گزارشی با استفاده از دادههــای رفینیتیو
آیکون ،وب سایت مسیریاب کشتیها مدعی
شدکهیککشتیباپرچمایرانوحاملبنزین از
ایران راهی ونزوئال شده است .ساعاتی پس از
انتشار این خبر ،آمریکایی ها سندی را منتشر
کردند که از شرکتهای کشتیرانی در جهان
به ویژه شرکت هایی که در بخشهای حمل
انــرژی و فلزات فعالیت دارنــد ،خواسته بود
که مراقب فریبکاریهای ایران ،کره شمالی
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و سوریه درزمینه دور زدن تحریم ها باشند.
همزمان یک مقام آمریکایی که نامی از وی
برده نشده ،در گفت و گو با رویترز خبرداد که
واشنگتن در حــال بررسی گزینههای خود
برای اقدام احتمالی علیه یک کشتی ایرانی
حامل سوخت است تا این که روز گذشته در
خبرها آمد که آمریکا چهار ناو جنگی خود را به
همراه هواپیمای «پی  ۸پوسایدون» ،به منظور
مقابله با نفتکش ایرانی به کارائیب فرستاده
است .هیچ مقام رسمی در ایران به این ادعاها
و نیز ایــن اقــدام آمریکا واکنش نشان نــداده
اما «نور نیوز» سایت نزدیک به شــورای عالی
امنیت ملی با عبارتی تهدید آمیز نوشت«:در
صورتی که آمریکا مشابه دزدان دریایی قصد
ایجاد ناامنی در آبراههای بینالمللی را داشته
باشد دست به ریسکی خطرناک زده که به طور
قطع بدون واکنش نخواهد بود ».سال گذشته
انگلیس در یک اقــدام غیر قانونی نفتکش
ایرانی «گریس» را در جبل الطارق توقیف
کرد و ایران در اقدامی تالفی جویانه نفتکش
انگلیسی به نام «استنا ایمپرو» را در تنگه هرمز
توقیفکرد.همزمانمهدیمحمدی،تحلیلگر
مسائل بین الملل توقیف سال گذشته نفتکش
انگلیسی توسط ایران را یادآور شد و در توئیتی
به طرف آمریکایی هشدار داد« :ناوگان آمریکا
و متحدانش در خلیج فارس ،گروگان هر نوع
تجاوز به کشتیرانی قانونی بین المللی ایران
است .ترامپ خوب است قبل از هر تصمیمی
جزئیات تجربه نفتکش انگلیسی را از دوستش
بوریس جانسون بپرسد».

تبعات تلگرام بازی در «خواب و بیداری»

پاداش که یک خبرنگار حوزه دفاعی است در
رشته توئیتی به این ویدئو پرداخت و نوشت:
به علت فاصله باالی جماران با هدف و ناوچه
کنارک ،اصال نمیدانستند موشک به کنارک
خورده که بخواهند برای امداد اقدامی بکنند
کهبعدازقطعارتباط(کنارکبامرکز)بالفاصله
برایتعیینموقعیتکنارکتالششدهوامداد
هواییزودترازیگاندریاییارتشبهمحلحادثه
رسیده است .او با این توضیح که « مشکل این
است که ما دریا را با سرکوچه اشتباه گرفتیم!»
به تفاوت معادالت سرعت و دسترسی به نقاط
دریایی و زمینی پرداخت و نوشت« :کنارک
رفته بود برای کلیر کردن منطقه(،اطمینان
پیدا کردن از نبودن شناور در منطقه رزمایش)
یگانها هم از یکدیگر مایلها دور بودند اگر
نزدیکترینیگانباکنارک ۵۰مایلهمفاصله
داشتهباشدباسرعت۲۰گرهدریاییدوساعت
و نیم زمان می برد تا به این واحد شناور برسد
حاال بماند که این فاصله بین یگانها بیشتر
همبوده!»
▪سیاری  :هیچ کشوری اسرار دفاعی خود
راافشانمیکند

در همین زمینه ،امیر دریــادار سیاری معاون
هماهنگ کننده ارتش و فرمانده سابق نیروی
دریایی که روز گذشته بــرای عیادت از چند
مجروح این حادثه به بیمارستان گلستان در
تهرانرفتهبوداظهارکرد:مادرارتشهرهفته
بهطورمتوسطیکرزمایشدرزمین،هوا،دریا
وزیرسطحداریمودراینرزمایشهاصحنههای
واقعی نبرد با مهمات ،موشک و تجهیزات
نظامی تمرین می شــود .درهمه تمرینات
نظامیودریاییدنیااینگونهاتفاقاتمیافتد
و مروری بر سوابق سوانح دریایی جهان کامال
مؤید اتفاقات به مراتب بدتر است .وی تصریح
کرد :هیچ کشوری اسرار دفاعی خود را افشا
نمیکندومانبایدبهدستخودماناطالعاتو
اسرارنظامیرابهدشمنبدهیم.

انتشار پستی از سوی موالوردی مشاور سابق رئیس جمهور
درباره خانواده جنجالی شد
شهیندخت مــوالوردی مشاور سابق رئیس
جمهور با انتشار پستی در کانال تلگرامی
خود ،جنجالی در فضای مجازی به پا کرد.
پستی که البته او بعدا آن را حــذف کــرد و
توضیح داد که در حالت «خواب و بیداری» آن
را منتشر کرده است .موالوردی جمعه شب به
مناسبت 15می( 26اردیبهشت)روزجهانی
خانوادهبااعالمتغییرساختارخانوادهعکسی
را با متنی درباره «تغییر ساختار خانواده» در
دهــه هــای گذشته ،منتشر کــرد .ایــن پست
حاوی تصاویری انیمیشنی از چند خانواده
به همراه تعداد متفاوت فرزندان و در سنین
مختلف بود .اما در این عکس ،تصویر دو مرد
به همراه یک کودک و همچنین تصویر دو زن
به همراه یک کودک دیده میشد که دونماد
همجنسبازیاست  .پستعجیبموالوردی
واکنشهای زیادی در فضای مجازی به دنبال
داشت؛ مانند:
* علیرضا زاکانی« :ایــن سقوط اخالقی یا
فقدان فهم حداقلی از خانواده می بایست از
سوی آقای روحانی محکوم شود».
* عاطفه خــادمــی« :تبیین مــواضــع غرب
و نهادهای بینالملل ،مهمترین رسالت
حضراتتان است! خانوادههای جامع ه خود را
دریابید؛ غرب ،قبله بیخداست».
* فرشته عطایی « :شاید برای شما این رفتار
خانم مــوالوردی عجیب باشه؛ ولی نیست
واقعا! اکثر زنان با این گرایش سیاسی سال
هاستبهدنبالنهادینهکردنچنینتفکراتی
هستند.حاال می فهمم چرا شورای نگهبان
امثال ایشون رو رد صالحیت کرده»
م ــوالوردی بعد از ایــن که واکنش کاربران
شبکه های اجتماعی را دید ،گفت  « :اواخر
شب و در عالم خواب و بیداری این پست را از
کانال دیگری به اشتراک گذاشته و به تصویر
آن دقت نکرده است ».این دلیل موالوردی باز
هم موجب واکنشهای زیادی شد از جمله:

دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر معظم انقالب امروز در حالی
به علت شیوع کرونا و رعایت نکات بهداشتی به صــورت ویدئو
کنفرانسیبرگزارخواهدشدکهدراینمراسمنمایندگاناتحادیهها
وتشکلهایدانشجوییمانندسالهایگذشتهبهبیاندغدغههاو
نظرات خود در محضر ایشان خواهند پرداخت.به گزارش فارس ،

تصمیمنهایی
برایمراسم
روزجهانیقدس

رئیسجمهور گفت :راهپیمایی روز
قدس در  ۲۱۸شهر سفید با مراعات
همه پروتکلهای بهداشتی نه به
صــورت راهپیمایی بلکه به صورت
حضور در نماز جمعه برگزار میشود.
به گــزارش فــارس ،حجت االســام
والمسلمین دکتر حسن روحانی روز
گذشته در جلسه ستاد ملی مبارزه با

کرونا در این باره تصریح کرد «:برای
روز قــدس دو تصمیم گرفته شد،
اول این که در شهرهای سفید که
به  ۲۱۸شهر میگوییم ،روز قدس
هم برگزار میشود و با مراعات همه
پروتکلهای بهداشتی نه به صورت
راهپیمایی بلکه به صــورت حضور
در نماز جمعه برگزار میشود .اما در
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ویژه های خراسان

جلساتآنالینرامنحصر
بهمدیراندولتینکنید
یکمقاممسئولدولتیدرنامهروزهایاخیرخود
خطاب به مدیران استانی دولت در سراسر کشور،
از آن ها خواسته با توجه به این که موضوع سالمت
محیطکاروفاصلهگذاریاجتماعیهمچنانمورد
تاکید دولت است ،تا حد امکان نظارت و پیگیری
میزانپیشرفتپروژههایدولتیتوسطپیمانکاران
و شرکت های بخش خصوصی را از طریق فضای
مجازی و جلسات آنالین – مشابه جلسات میان
دستگاه های اجرایی -انجام و تردد این بخش به
اداراتراکاهشدهند.

روشمقابلهاداراتبااسترس
واریزاشتباهپولمشخصشد
یک نهاد مسئول از همه مدیران مالی نهادهای
دولتی خواسته است حاال که طرح بزرگ انتقال
حساب هــای دولتی به بانک مرکزی ،وارد فاز
اجرایی شده و حساب های دولتی با تنوع فراوان
واریــز وجه از طریق سیستم های متعدد بانکی
همچون ساتنا ،پایا ،چکاوک ،شتاب و شاپرک
مواجه شده اند ،این تنوع باعث شده اشتباهات
کاربریومغایرتهایسیستمیبانکهایعامل
اجتناب ناپذیر شــود ،لذا مدیران مربوط باید با
مشاهدههراشتباهواریزی،همکاریالزمرابابانک
ها به عمل آورند و حتما برای استرداد به موقع این
وجوه،برایثبتدرخواستالکترونیکیدرسامانه
ایجادشدهتوسطدولتاقدامکنند.

توئیتر سیاسی

منتظر مجلس آینده باشید

* بابک کرباسی «:شیطونه میگه شبانگاهان
و در عالم خواب و بیدار به سبک موالوردی یه
توئیت اشتباهی درمورد جهانگیری و فریدون
و آشنا و واعظی بزنم تا جگرم خنک بشه صبح
بگم سوءتفاهم شده و پاکش کنم .میشه به
نظرتون؟!»
* سیدحمیدرضا اصنافی«:برخیهیچمرزی
برای حمله و آبروبری ندارند یک تصویر را که
احتماال خود منتشر کننده هم به محتوایش
دقت نکرده دست گرفتند ،زن مسلمان شیعه
محجبه را متهم به ترویج همجنس بازی می
کنند! خدایا تو شاهد باش ما به دین این ها
کافریم».
* مجتبی رضاخواه « :لطفا مسئوالن دولتی
توضیح بدن دیگه چه تصمیماتی رو در خواب
و بیداری گرفتند که به این جا رسیدیم!»
* برخی دیگر از کاربران به این نکته اشاره
کردند که مـــوالوردی مواضع ایــن چنینی
کم ندارد مثل طرحی که مــوالوردی درباره
زنــان کارتن خــواب تهران ارائــه کــرده و در
اظهارنظری عجیب گفته بــود« :باید زنان
کارتن خواب را عقیم کرد تا هزینه دولت زیاد
نشود».
مـــوالوردی بعد از چند ساعت کــه بازتاب
اشتباهاتخودرادرشبکههایاجتماعیدید
نوشت« :روزه پرهیز بگیریم؛ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ،
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ،ﺍﺯ ﺭﯾﺎ ،ﺍﺯ ﺗﻬﻤﺖ ،از ﺩﻭﺭﻭﯾﯽ ،ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮓ،
از کینه ،از کینه و باز هم از کینه! ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ
برایمان از مبطالت روزه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ.»...

کدامدانشجویانامروزدرمحضررهبرانقالبسخنرانیمیکنند؟
امروز محمد زادمهر دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان،
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خواهندکرد.همچنیندردیداررمضانیدانشجویانبامقاممعظم
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تهران هم این که هیچ خبری نباشد
نمی شود؛ قرار شد مسئولیت آن را
سپاه بر عهده بگیرد» .رئیسجمهور
اضــافــه کــرد« :بنابراین از مــبــدا تا
انتها به وسیله خــودرو که در واقع
حرکت تبلیغی است انجام میشود
و اجتماع مردمی نداریم و با خودرو
به صورت نمادین برگزارمی شود».

بــایــد دیــد آیــا مجلس آیــنــده مــی تــوانــد به
پیش بینی ایــن نماینده فعلی مــردم در
پارلمان جامه عمل بپوشاند؟

اخبار

اصالحطرحمقابلهبااقدامات
خصمانهرژیمصهیونیستی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از اصالح و
تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم
صهیونیستی در کمیسیون امنیت ملی خبر داد
و گفت  :این طرح در جلسه روزگذشته کمیسیون
امنیت ملی اصالح و تصویب شد .حسنبیگی با
اشاره به این که طرح فوق شامل  ۱۶ماده است در
گفت وگو با مهر ادامه داد :طرح مقابله با اقدامات
خصمانه رژیم صهیونیستی دوشنبه هفته جاری
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد
گرفت .در همین باره ،جمالی نوبندگانی عضو
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با برنا
از حذف ماده  11این طرح که ورزشکاران را از
مسابقه دادن با ورزشکاران رژیم صهیونیستی
منع میکرد خبر داد و گفت :نه این که ما از موضع
به حقمان در برابر این رژیم عقبنشینی کرده
باشیم ،بلکه خواستیم بهانه مکتوبی را دست
رژیم صهیونیستی و عوامل آن در فدراسیونهای
جهانی نداده باشیم.

وکیلمدافعفریباعادلخواه:
موکلم به 5سالحبسمحکوم
شدهاست
ایلنا  -وکیل مدافع فریبا عادلخواه  ،در خصوص
آخرین وضعیت پرونده موکل خود ،گفت:برای
موکلم بــه اتــهــام اجتماع و تبانی ضــد امنیت
داخلی کشور پنج سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام
جمهوری اسالمی یک سال حبس در نظر گرفته
شده است .دهقان با بیان این که حکم دادگاه
بدوی است  ،تأکید کرد :در مهلت قانونی اعتراض
میکنیم.

