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  تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 
 سياسي سرويس
 .آن نظر بدهد ي ي نظرسنجي، قانونا بايد در اختيار وزارت اطالعات باشد تا درباره پرونده

اطالعات در جمع  االسالم والمسلمين علي يونسي، وزير به گزارش خبرنگار ايسنا، حجت
ي نظرسنجي،  متهمان پرونده خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اين آه آيا اتهام

پرونده قانونا بايد در اختيار وزارت  اين: سي است يا نه، با اعالم اين مطلب، اظهار داشتجاسو
توانم هيچ اظهارنظري در  اختيار ما قرار نگرفته، نمي اي در اطالعات باشد و تا زماني آه پرونده

 .اين رابطه انجام دهم
 ست سندي مهر محرمانه داشتهدر پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبني بر اين آه آيا ممكن ا يونسي

 .شود مي اين نوع مكاتبات فراوان ديده: باشد، ولي محتواي آن محرمانه نباشد؟ گفت
مسؤوالن آنها در داخل  هاي ايراني آه سايت: هاي اينترنتي، تأآيد آرد ي بحث سايت وي درباره
ما در . بايد پاسخگو باشند باشند مشمول قوانين جاري آشور هستند و در مورد تخلفات آشور مي

 .هستيم اين زمينه در حال بررسي و تكميل اطالعات خود
آه در خارج  هايي در مورد سايت: هاي خارج از آشور، افزود وزير اطالعات در خصوص سايت

 .داد از آشور ثبت شده و عليه جمهوري اسالمي است، اقدامات قانوني انجام خواهيم
چنانچه جنگ  اگر: شرايط منطقه را متزلزل خواند و تصريح آردوي در پاسخ به پرسش ديگري، 

يعني اينگونه نيست . آرد افتد و قطعا آمريكا نيز ضرر خواهد اتفاق بيفتد، امنيت منطقه به خطر مي
ي منطقه و به زيان خود  زيان همه آه اين جنگ تنها به زيان آشورهاي مسلمان باشد، اين جنگ به

 .المللي را برهم خواهد زد بين نين امنيت و صلح منطقه وآمريكا خواهد بود و همچ
ي  اندرآار انتشار آاريكاتور در روزنامه دست يونسي در پايان سخنانش از دستگيري افرادي آه

 .حيات نو بودند، خبر داد
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