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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -اسماعیل اکبری مدیر پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان فارس گفت « :در راستای ممانعت
از سابقهدار شدن مرتکبان برخی جرایم کسانی که به اتهام
بدحجابی بازداشت شوند بهجای معرفی به دادگاهها ،به
معاونت پیشگیری از جرم معرفی شده و در یک کالس
8ساعته آموزشی شرکت خواهند کــرد .اکبری یــادآور
شد که بــرای مصرف کنندگان مسکرات نیز که توسط
نیروی انتظامی یا ضابطان قضایی بــازداشــت شوند،
عالوه بر تشکیل پرونده قضایی 5 ،ساعت کالس آموزشی
پیشبینی شده است».
••اعتماد – حجت االسالم موسوی الری تحرکات اخیر
علیه روحانی را در روزقدس سازمان یافته و مهندسی شده
دانست و گفت  :این واکنش در واقع واکنش در مقابل رای
و نظر مردم بود ،وی معتقد است هدف غایی این حملهها
اثرگذاری بر ترکیب کابینه روحانی است.
••شرق -این روزنامه در مطلبی با عنوان « فرم تشخیص
هویت» به نقل از محمدعلی وکیلی ،نوشت :فراکسیون
امید یها فرمی طراحی کــرد هانــد در ایــن فــرم یکی ،به
صراحت از نماینده خواسته رویکرد سیاسیاش را مشخص
و قید کند که در صورت درج نامش در فراکسیون امید بنا
ندارد عضو فراکسیون دیگری شود.
••جوان –خاطره جالبی از مصطفی تاجزاده از لیدرهای
فتنه این روزها در تلگرام میچرخد که نشان میدهد او
قبل از روزهایی که مقابل ولی فقیه بایستد و از شعار علیه
آرمانهایامام،وسطاردوکشیخیابانیدفاعکند،دیگران
رابهخاطرچاپنکردنعکسامامکهطبقمصالحیصورت
گرفته بوده ،ضد والیت فقیه میدانسته است!
••اعتماد  -بر اساس دادههای بانک جهانی میزان جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشور در سالهای١٩٩٠
تا  ٢٠٠٠به طور متوسط  ٢٢میلیون دالر بوده است که
با رشدی قابل توجه متوسط سرمایهگذاری خارجی در
کشوردر دهه اخیر رقمی حدود سه میلیارد دالر بوده است.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :میرتاج الدینی یکی از معاونان
احــمــدی نــژاد در دولــت دهــم گفت  :ایــن  ۱۶میلیون
رای نشان میدهد که از دولــت یازدهم راضــی نبودند.
روحانی االن رئیسجمهور همه است و باید کابینه را
طوری بچیند که الاقل در تعارض با بخش عظیمی از رای
مردم نباشد .یعنی رویکرد جناحی در کابینه نداشته باشد
و رویکرد کارآمدی در کابینه داشته باشد».
••جماران خبرداد  :ناهید خداکرمی ،منتخب شورای شهر
تهران گفت :برای گزینه شهردار تهران قطعا کاندیداهای
زن هم داریم .با بررسیهای انجام شده  ۷نفر از مدیران
زن معیارهای شورای پنجم برای شهردار شدن را دارند.
••جهاننیوزنوشت:علیعلیزادهتحلیلگرمسائلسیاسی
و کارشناس بیبیسی فارسی همزمان با آزادسازی مسجد
النوری و گلدسته الحدباء در موصل قدیم از نیروهای داعش
در صفحه توئیتر خود نوشت :موصل هم از خالفت اسالم
سعودی آزاد شد .با آمدن بن سلمان ،فروپاشی درونی
سعودی دور از ذهن نیست .شاید یک دهه دیگر از آزادی
مکه و مدینه هم نوشتیم.
••نامه نیوز مدعی شد  :انتقادات به جمنا بعد از شکست
در انتخابات البته بیشتر شد؛ بسیاری از اصولگرایان به آن
تشکیک وارد کرده و ادامه راه و همکاری با جمنا را منوط
به تغییر ساختار و اعضای شورای مرکزی میدانند! در
همین ارتباط یحیی آل اسحاق ،فعال سیاسی و عضو جمنا
در گفت و گوی کوتاهی با نامه نیوز ،به تداوم جلسات جمنا
اشاره کرد و گفت :جمنا فعالیت و جلساتش را به طور منظم
برگزار میکند و تصمیمی برای منحل شدن وجود ندارد.
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با دفاع روسیه از برنامه موشکی و تأکید اروپا بر پایبندی ایران به برجام رقم خورد

انزوایآمریکا درشورای امنیت بر سر برنامه موشکی ایران
ادیب -جلسه پرحاشیه شورای امنیت برای
بررسی آخرین وضعیت اجــرای قطعنامه
 2231و برنامه موشکی کشورمان در حالی
«بــدون نتیجه خاصی» به پایان رسید که
نماینده آمریکا ادعــا کــرد ایــران قطعنامه
 2231را نقض کــرده اســت؛ بــا ایــن حال
کشورهای اروپایی بر پایبندی ایران به برجام
تأکید کردند ،نماینده روسیه هم نسبت به
گــزارش جانبدارانه دبیر کل سازمان ملل
علیه برنامه موشکی ایــران انتقاد و تأکید
کرد که موشک های ایران مشمول موشک
های ممنوعه ذکر شده در قطعنامه 2231
نیست .این نخستین بار نیست که آمریکا
در شــورای امنیت موفق نمی شــود به یک
مصوبه یا تصمیم علیه ایــران دســت یابد و
در  1.5سال اخیر دست کم  3بار انــزوای
آمریکایی ها برسر برنامه موشکی ایران تکرار
شده و به نظر می رسداین انزوای دیپلماتیک
واشنگتن در حال تثبیت شدن است  .در این
جلسه که بامداد دیروز برگزار شد ،نماینده
دائمی روسیه در سازمان ملل تأکید کرد که
گــزارش دبیرکل سازمان ملل نباید حاوی
اشاره های سیاسی باشد و باید از زبان تهدید
دوری کند .به گزارش مهر به نقل از روزنامه
الشرق االوســط والدیمیر سافرونکوف با
اشاره به «درخواست گوترش از ایران برای
پرهیز از پــرتــاب موشکهای بالستیک و
ارتباط دادن آن با باال رفتن پتانسیل افزایش
تنش ها» گفت :این بیانیهها جایی در این

گــزارش نداشت زیرا گــزارش موجود صرف ًا
در خصوص اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱نوشته
شده است .به گزارش فارس ،سافرونکوف
به نقل دبیرکل به مبهم بودن متن برجام در
خصوص حقوق موشکی ایران اشاره کرد و
ضمن رد این ادعا گفت« :در قطعنامه ۲۲۳۱
از ایــران خواسته شده که هیچ فعالیتی در
حوزه موشکهای بالستیک طراحیشده
برای حمل کالهک هستهای ،انجام ندهد
که این بند هیچ جایی برای سوء تفسیر باقی
نمیگذارد ».دفاعیات نماینده روسیه به
معنای آن است که از نظر روسیه موشک های
آزمایش شده توسط ایران مشمول قطعنامه
 2231و تحریم های ذیل آن نیستند .وی
سپس به انتشار گزارش فرانسویها از توقیف
یک محموله سالح ایرانی در شمال اقیانوس
هند پرداخت و گفت« :در خصوص گزارش

فرانسه از توقیف محمولههای تسلیحاتی هم
بایدبگوییمکهاینمسئلهبرایماشکبرانگیز
اســت ».نماینده روسیه در سازمان ملل در
انتها هشدار داد« :باز هم میگوییم که این
گزارش نباید به سند سیاسی تبدیل شود زیرا
این کار باعث تضعیف برجام خواهد شد».
▪انتقاد دبیر کل سازمان ملل از سفرهای
سردار سلیمانی

در گــزارش دبیر کل سازمان ملل از ایران
خواسته شده که با توجه به عدم اتفاق نظر
اعضای شورای امنیت در خصوص آزمایش
هــای موشکی بالستیک ای ــران ،تهران از
چنین آزمــایــش هایی کــه «بــه طــور بالقوه
امکان افزایش تنش ها را دارند» خودداری
کند! گوترش از سرلشکر «قاسم سلیمانی»
فرمانده نیروی قدس سپاه هم در گزارش

خــود نــام ب ــرده و بــا اشـــاره بــه انتشار خبر
سفرهای خارجی وی از سوی رسانههای
ایرانی و عربی ،بدون نام بردن از کشوری
خــاص ،نسبت به این  2مسافرت اعتراض
کرده و از همه کشورهای عضو سازمان ملل
خواسته که به تعهداتشان ذیــل قطعنامه
 2231پایبند بمانند .در گزارش «آنتونیو
گوترش» برخالف ادعــای نماینده آمریکا،
تاکید شده که تاکنون هیچ گزارشی از تامین،
انتقال ،فروش یا صــادرات اقالم هسته ای
یا با کاربرد دوگانه مواد ،تجهیزات ،کاال یا
فناوری به ایران در تناقض با قطعنامه 2231
به دبیرخانه این سازمان ارائه نشده است.
▪آمریکا :ایــران قطعنامه  2231را نقض
کرده است

همزمان جفری فلتمن ،مــعــاون سیاسی
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده که شورای
امنیت نظر واحدی در مورد برنامه موشکی
ایران ندارد .اظهارات دبیر کل سازمان ملل
در حالی است که نیکی هیلی نماینده آمریکا
در سازمان ملل روز پنجشنبه با طرح این
اتهام که ایران به طور مکرر قطعنامه 2231
را نقض کــرده ،گفت :شــورای امنیت حتی
کوچک ترین گامی در پاسخ به این موضوع
بر نداشته است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
هیلی افزود :ما باید به ایران نشان دهیم که
تمسخر آشکار قطعنامه های سازمان ملل

فهرست تحریم های موشکی و اشاعه ای اروپا علیه ایران «بدون تغییر» به روز شد
اتحادیه اروپا روز گذشته فهرست اسامی  23شخص
حقیقی و 14شخص حقوقی ایرانی تحریم شده به خاطر
«تحریم های موشکی» و «تحریم های منع اشاعه سالح
های هسته ای» ایران را مطابق با اصالحیه های شورای
امنیت سازمان ملل متحد ،به روز کرد تا «تغییرات انجام

شده در مورد شناسایی اطالعات توسط سازمان ملل را
نشان دهد ».این مطلب را پایگاه اطالع رسانی تحریم
های اروپا ( )europeansanctions.comاعالم کرد.
فارس درباره این فهرست به روز شده نوشت« :به فهرست
اسامی تحریمشدگان کسی اضافه نشده است .تنها

اطالعات افراد تغییر یافته است ».در بین افراد تحریم
شده اسامی سرشناسی چون ،سردار قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه ،احمد وحیددستجردی وزیر
سابقدفاع،محمدرضانقدیرئیسسابقسازمانبسیج
مستضعفین ،یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و

مذاکرات سیاسی،اقتصادی ظریف و ماکرون درپاریس
وزیرامورخارجهکشورماندرادامهرایزنیهایاروپاییخود
باحضوردرکاخالیزهباامانوئلماکرونرئیسجمهورفرانسه
دیدار و پیام دکتر روحانی را به وی ارائه کرد .محمدجواد
ظریف در فرانسه همچنین با "ژان ایو لو دریــان" همتای
فرانسوی خود و "ژرارد الرشه" رئیس مجلس سنای فرانسه
دیدار و درباره توسعه مناسبات و همکاری های دوجانبه بین
دو کشور ایران و فرانسه گفت وگو کرد .به گزارش وب سایت
فارسی رادیو فرانسه ،ظریف گفته است که روابط و همکاری
هایاقتصادیمیانایرانوفرانسه،پسازتوافقهستهایبه
نحو بی سابقه ای پیشرفت کرده است .براساس این گزارش
ظریف ،فرانسه را یکی از شرکای بالقوه بزرگ تجاری آینده
برای ایران توصیف کرده است .همچنین به گزارش ایسنا،
محمدجواد ظریف پس از دیدارش با رئیسجمهور فرانسه
در پاریس گفت :در این دیدار بر روابط دو جانبه و عالقه دو
طرف به گسترش روابط تاکید شد و ماکرون تاکید کرد که
فرانسه با جدیت همکاریهای اقتصادی دو کشور را دنبال
میکند .وی افزود :همینطور درباره برجام و اینکه فرانسه
متعهد به اجرای برجام است و برجام یک توافق بینالمللی

غیرقابل مذاکره است ،پس میباید توسط همه طرفها
به طور جدی اجرا شود،تاکید کرد .ظریف ادامه داد :پیام
آقای روحانی به رئیسجمهور فرانسه هم ارائه شد که در این
پیام ریاست جمهوری کشورمان نسبت به همکاریهای دو
جانبه و مسائل منطقهای و بینالمللی نظراتشان را مطرح
کرده بودند .وزیر امور خارجه تصریح کرد :کامال مشخص
است که دولت جدید فرانسه عالقهمند به گسترش بیش
از پیش روابط با جمهوری اسالمی و عالقهمند به حضور
فعال در مسائل منطقهای است و در این زمینهها جمهوری
اسالمی این آمادگی را دارد که فعالیت و همکاری نزدیک
داشته باشد .ظریف افزود :البته با فرانسه در بعضی موارد
طبیعتا اختالف دیدگاه داریــم اما مــوارد متعددی هست
که روی موضوعات مشترک میتوانیم کار کنیم .ظریف
روز پنجشنبه با همتای فرانسوی خود نیز دیدار کرد .وزیر
امور خارجه کشورمان در جریان دیدار با وزیر امور خارجه
فرانسه خواستار فعالتر شدن بانکهای فرانسوی در
عرصه همکاریهای مختلف مالی با کشورمان و رفع برخی
از محدودیتهای بانکی موجود شد .ژان ایو لو دریان ،در

را تحمل نمیکنیم.انتقادات نیکی هیلی
از اجرای برجام و قطعنامه آن توسط ایران
در حالی است که نمایندگان آلمان ،ایتالیا
و اتحادیه اروپا در جلسه شورای امنیت این
توافق را بهترین راه برای ایجاد ثبات و امنیت
در منطقه دانستند .به گــزارش تسنیم در
این نشست تعداد زیادی از اعضای شورای
امنیت ،نماینده اتحادیه اروپــا و آلمان که
در این نشست حاضر بودند ،پایبندی ایران
به تعهداتش براساس برجام را ستودند و
خواهان تــداوم حمایت جامعه بینالمللی
از توافق تاریخی مذکور شدند .نماینده
اتحادیه اروپــا ،آلمان ،فرانسه و انگلیس به
منافع اقتصادی ناشی از اجرای برجام اشاره
کردند و تاثیر مثبت آن بر مناسبات دوجانبه را
برجسته کردند.
به گــزارش صدای آمریکا نماینده اتحادیه
اروپ ــا نیز مدعی شــد «نمی شــود کارهای
مثبت ایران را دید و چشم به اقدامات مخرب
تهران بست».
▪ظریف :آمریکا به خاطر نفرتش مجبور
است واقعیت را انکار کند

وزیــر خارجه کشورمان نیز ضمن انتقاد از
اظــهــارات نیکی هیلی در توئیتی نوشت:
«سازمان ملل و تمام دنیا میگوید ایران به
طور کامل به تعهداتش پایبند است اما آمریکا
بهخاطر نفرت نهادینه شدهای که از تهران
دارد ،مجبور است واقعیت را انکار کند».

فریدون عباسی دوانی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی
دیده می شود .در بین شرکت ها و سازمان های تحریم
شده نیز اسامی زیر برجسته تر به نظر می رسد؛ سازمان
صنایع دفاعی ،صنایع هوانوردی قدس ،گروه صنعتی
شهیدباقری،گروهصنعتیشهیدهمتو گروهصنعتییا
مهدی .به این ترتیب این به روز رسانی بدون اعمال تغییر
در لیست تحریم ها بوده است.

عربستان  7صیاد ایرانی
را پس از یک سال آزاد کرد

صفحه توئیتر خود با انتشار تصاویری از دیدار روز پنجشنبه
خود با ظریف نوشت :اولین دیدار با همتای ایرانی خود را
انجام دادم .این گفتوگو ضروری بود و این مسیر گفتوگو
را ادامه میدهم .ظریف همچنین با ژرارد الرشه ،رئیس
مجلسسنایفرانسهدیدارکرد.وزیر امور خارجه کشورمان
همچنین در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما در بدو ورود
به پاریس تأکید کرد :ایران و فرانسه می توانند مواضعشان
رادربارهبرخیموضوعاتمنطقهایازجملهسوریهنزدیکتر
کنند .وی درباره تحلیلش از سطح روابط ایران و فرانسه بعد
از انتخابات ریاست جمهوری در دو کشور افزود :احساس
می کنم بعد از این دو انتخابات دو طرف این آمادگی را
داشته باشند که با دست بازتر برای گسترش روابط امور را
پیگیری کنند .محمد جواد ظریف گفت :از زمان انتخاب
آقای ماکرون و دکتر روحانی چندبار روسای جمهور و وزرای
خارجه تلفنی صحبت کرده اند تقریبا این میزان تماس در
این مدت کوتاه بی سابقه است.

 7صیاد ایرانی که بیش از یک سال پیش توسط
گارد ساحلی سعودی بازداشت شده بودند ،آزاد و
روز گذشته به کشور بازگشتند .به گزارش العالم و
باشگاهخبرنگاران،مدیرکلامورمرزیوزارتکشور
با اعالم این خبر افزود ۲ :صیاد ایرانی به نامهای
"عبدالغنی رحیمی" و "اکبر رحیمی" اهل گناوه
هستند.آقاباباییگفت 3:صیادبوشهریهمدراین
جریانآزادشدند.بهگزارشایلنا،صیادانآزادشده
بوشهری وحید خسروی ،سعید خسروی و مجید
ماهینی نام دارند .درعین حال اسامی  2نفر دیگر
منتشرنشدهاست.مدیرکلامورمرزیوزارتکشور
درادامهخاطرنشانکرد:اینصیادانسالگذشته
به صورت سهوی وارد آب های عربستان شده و
توسط گارد دریایی آن کشور دستگیر شده بودند.
وی تاکید کرد :آزادی این صیادان به صیادانی که
اخیرا اخبار آنها منتشر شده ربطی ندارد .آقابابایی
همچنینبااشارهبهبررسیهایوزارتکشوردرباره
تیراندازی اخیر گارد ساحلی عربستان به صیادان
ایرانیوکشتهشدنیکیازآنهاگفت:مامسیرهای
دیپلماتیک از طریق سفارتخانه با عربستان نداریم
لذااینموضوعازکانالهای مختلفتوسطوزارت
خارجهدرحالپیگیریاست.
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بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

با جرات بگویید اختالف داریم!
در مقابل کسانی کــه مــواضــع و دیــدگــاه هــای خــود را با
خشونت و تشنج اعــام می کنند و تحمل هیچ دیدگاه و
فهم و نگاهی جز موضوع خود را ندارند و تنها با فحاشی و
اهانت حرف می زنند ،افــرادی هم هستند که موضع خود
را به صراحت نشان نمی دهند.گاه برخی از دوستان در
بیان نظر خود نسبت به یادداشت ها و سخنان من قدری
مالحظه مــی کنند و وقتی هــم کــه مــی خواهند دیدگاه
خــود را بیان کنند کلی مقدمه چینی می کنند و سپس
نظر مخالف خــود را با احتیاط و ظرافت ابــراز می دارنــد.
گاه نیز پس از بیان مقدماتی کلی در تأیید بخش هایی از
مطلب من وقتی زمینه چینی الزم را کرده اند ،آرام آرام با
صدای آهسته و با اندکی شرم می گویند :البته ما اختالف
هایی هــم داریــم! انــگــار از تــفــاوت دیدگاهشان شرمنده
باشند یا از ایــن که مثل دیگری فکر نمی کنند بترسند!
مثل این است که من توقع داشته باشم که اسم شما مثل من
باشد یا شما مرد باشید یا  ...برای همین شما ناچار باشید
مثال بگویید« :ببخشید که من اسمم محمدرضا نیست! یا
مثال شیرازی هستم» !در حالی که اصال قرار نیست همه
مثل هم باشند و لزوما مثل هم فکر کنند و سلیقه ها و گرایش
هایشان عین هم باشد.طبیعت آفرینش و نظام خلقت همین
تفاوت ها و اختالف هاست ،نه تنها در رنگ پوست و نژاد
و جنسیت بلکه در فهم و دریافت و تشخیص و رویکرد و ...
هیچ وقت همه ما قرار نیست حتی دقیقا مثل هم باشیم.
مــا حتی قــرار نیست کــه عین اولــیــای خــدا و بــزرگــان هم
باشیم بلکه قرار است در مسیر کلی هدایت از آنها پیروی
کنیم و تا آنجا که می توانیم شباهتی به آنــان پیدا کنیم.
عین هــم ب ــودن فضیلت نیست و هیچ افــتــخــاری نیست
کــه مــن بــگــویــم دقــیــقــا عــیــن فــانــی هــســتــم بــلــکــه آنچه
افتخار دارد درس ــت رفــتــار ک ــردن مــن و شما در حیطه
زنـــدگـــی مــشــتــرک بـــا حــفــظ هــمــه اخـــتـــاف هــاســت.
آنچه ارزش دارد این است که یک جامعه بتواند ادعا کند که با
همه تفاوت ها و اختالف ها توانسته این گوناگونی را مدیریت
کند.ظرفیت "اختالف" داشتن فضیلت است یعنی این که
من با پدرم تفاوت داشته باشم اما احترامش را حفظ کنم و
بنیان خانواده را در هم نریزم ،سلیقه ام مثل مادرم نباشد اما
دلش را نشکنم و او را دوست بدارم ،با برادر و خواهر و دوست
و همکار و همسایه ام فکر و نگاه و تشخیص متفاوت و مختلف
داشته باشم اما بیاموزم که همچنان با آنها به خوبی و با
مسالمت زندگی کنم و روابط میان خود و آنان را سامان دهم.
اخــتــاف داشــتــن نــه ایـــرادی دارد و نــه غیر ع ــادی و غیر
طبیعی اســـت ،پــس بــا قاطعیت و صــراحــت بگویید که
بــا تــو اخــتــاف دارم ام ــا بــه هــمــان جــدیــت هــم بکوشید
که قــدرت حفظ تعادل در روابــط اجتماعی را پیدا کنید!
می توان اختالف داشت اما با متانت  ،می توان نقد کرد اما با
احترام ،می توان مخالفت کرد اما با ادب ،می توان مثل آدم
زندگی کرد بی قضاوت کردن و تهمت زدن و فحش دادن!
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گزارش خبری
قوه قضاییه خبر بازداشت دو خبرنگار
خبرگزاری فارس را تکذیب کرد
در پی انتشار خبری مبنی بر بازداشت  2تن از خبرنگاران
خبرگزاری فارس در برخی کانال های تلگرامی و سایت
های خبری ،محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در
گفت و گو با میزان گفت :خبر بازداشت حامد طالبی و
علی اکبری صحت ندارد .سخنگوی دستگاه قضا افزود:
هیچ خبرنگاری و هیچ یک از نام های مطرح شده طی
روزهــای اخیر بازداشت نشده اند و خبر بازداشت آن ها
تکذیب می شــود.در همین حــال خبرگزاری فــارس که
خبر دستگیری این دو خبرنگار خود را بازتاب گسترده ای
داده بود ،مدعی شد  :تفسیر حقوقی اظهارات سخنگوی
محترم قوه قضاییه این است که دستگاه قضایی دستوری
بــرای احــضــار ،جلب و بــازداشــت ایــن دو خبرنگار صادر
نکرده و نهاد امنیتی دولت بدون حکم قضایی این کار را
انجام داده که قطع ًا خالف قانون است.در عین حال در پی
توضیحات اژه ای برخی کاربران توئیتر با ایجاد هشتگی با
عنوان #حامدکجابودی؟ به اظهار نظر  در این باره پرداخته
وپیامهایطنزیرانیزدراینبارهمنتشرکردندمثالکاربری
نوشت  «:دیشب اومدم بازداشتگاه نبودی ،راستشو بگو
کجا رفته بودی؟» در همین حال  در صفحه ای با نام حامد
طالبی که به نظر می رسد صفحه شخصی وی در توئیتر
باشد در توضیحاتی آمده است «:سخن آقای اژه ای یعنی
حکمقضاییبرایبازداشتیااحضاربندهصادرنشدهبوده.
پس چرا با ادعای داشتن حکم ،منو  ۴بار بازجویی کردن؟»
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