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تازههای مطبوعات
••اعتماد –مصطفی معین وزیر دولت اصالحات با بیان این
که حمایت اصولگرایان از غالمی تاکتیکی بود انتقادات به
غالمی را شتابزده خواند و افزود :دکتر غالمی در دوران
اصالحات از خود من حکم داشت .شناخت من متعلق به
امروز و دیروز نیست و به آن زمان برمیگردد.
••شرق -عزت ا ...ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما که در
دولت دوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی معاونت سینمایی
وزارت ارشاد بود در گفت و گو با این روزنامه تصریح کرد:
آقای هاشمی در سال ١٣٧٨از طرح مباحثی همچون
«عالی جناب سرخپوش» و «خاکستری» و ...که توسط اکبر
گنجی مطرح میشد ،دلخور بودند .هیچکس به اندازه اکبر
گنجی در جمهوری اسالمی با آقای هاشمی درگیر نشد.
وی در پاسخ به این که «ظاهرا آقای خاتمی هم مخالف
مطالب آقای گنجی بود؟» اظهارکرد :بله .اما روزنامهها در
زمان ریاست ایشان علیه آقای هاشمی مینوشتند.
••جامعه فردا  -سعید حجاریان گفت  :روحانی کار درستی
کرد که دست رد به سینه ترامپ زد .رئیس جمهور آمریکا
نطق تندی علیه ایــران ایــراد کرد و ادبیات بی ادبانه ای
دربــاره جمهوری اسالمی داشت .او درعین حال معتقد
است نباید مسیر مذاکره را به طور کامل مسدود کرد.
••جــوان – درحــالــی که طبق اطالعیه سازمان حمایت
واتحادیه نمایشگاهداران پیشفروش خودرو از سوی هفت
شرکت فعال در بازار خودرو ممنوع اعالم شده است ،برخی
از این شرکتها همچنان برای پیشفروش و جمعآوری
منابع مالی از مردم اقدام میکنند و حتی جشنواره فروش
نیز برگزار کردهاند.
••قانون – این روزنامه در مطلبی با عنوان « آقای روحانی،
احمدینژاد را رها کن!»نوشت :روحانی وهمراهانش هر
نارساییرابهدوراناحمدینژادنسبتمیدهندومعتقدند
هنوز مشغول آواربــرداری آن دوران هستند ،باید به آقای
روحانی یادآورشد هر پدیده ای در اذهان عمومی تا جایی
قابلیت استفاده دارد و «احمدی نژاد -احمدی نژاد» کردن
نیز تا جایی جواب میدهد ،مردم به شما رای داده اند که آن
دوران را جبران کنید وکشور را به مسیری دیگر بیندازید نه
این که تا پایان هشت سال بگویید چه بود وچه شد!
••شرق – این روزنامه در مطلبی با عنوان« دکل نفتی
درآتش قطعه چینی سوخت» به نقل از سعید جلوه ،یکی
از فعاالن حوزه حفاری چاه که از حضور چینیها دربازار
رقابت گله دارد نوشت :قانون میگوید شرکتهای چینی
نیایند ،اما دوهفته قبل در همین اهواز مناقصهای برای
تجهیزات سر چاهی آزادگان برگزار شد وشرکت چینی آمد
وبرنده شد! همه حرفها از حمایت از تولید داخل ،شعار
است و سلیقهای و گزینشی عمل میشود.
••شهروند -نعیمیپور از دانشجویان خط امــام که در
ماجرای تسخیر النه جاسوسی شرکت داشت ،درباره وقایع
و چگونگی تسخیر النه جاسوسی گفت :درجمع شورای
مرکزی دفتر تحکیم وحدت احمدینژاد نماینده دانشگاه
علم و صنعت و سیدزاده نماینده دانشگاه تربیت معلم
گفتند :باید اول سفارت شوروی را بگیریم.در ثانی اگر هم
بخواهیم سفارتهای روسیه یا آمریکا را بگیریم ،باید برویم
دولت را در جریان امر قرار دهیم.
••ایــران –مرکز بازرگانی آلمان در ایــران ،زیر نظر اتاق
بازرگانی مشترک ایران و آلمان آغاز به کار کرده است تا
ورود فعاالن اقتصادی دو کشور را تسهیل کند.

...

انعکاس
••انتخاب مدعی شد  :اعضای شــورای شهر تهران روز
دوشنبه با رئیس جمهور دیدار می کنند.این اولین دیدار
اعضای شورای شهر پنجم با حسن روحانی پس از انتخابات
 29اردیبهشت است که قرار است ساعت  10شب روز
دوشنبه برگزار شود.بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار
«انتخاب»  ،احتماال محمدعلی نجفی شهردار تهران نیز در
این دیدار حضور خواهد داشت.
••نامه نیوز نوشت  :مــردان جبهه مردمی (جمنا) که با
خیال موفقیت در انتخابات  ،96نقش چهره های سابقون
اصولگرا را کم رنگ کردند و راه را برای چهره های نوپا
هموار ساختند ،این روزهــا در دل شان آشــوب اســت .از
یک سو آن ها ،با ساز و کار نامناسب شان موجب دلخوری
مهرههای شناختهشدهای همچون قالیباف و جلیلی و از
دست دادن آن ها شدند و از سوی دیگر نیز ،اکنون سخن از
احتمال وصل ناطق و سنتی های اصولگرا به میان میآید.
••جهان نیوز نوشت  :به نظر میرسد آن چه برای اصالح
طلبان اهمیت دارد ،نه صرفا وضعیت موسوی ،کروبی و
رهنورد بلکه آوردهای است که این مستمسک برای شان
فراهمآوردهتابتوانندبااستفادهازآن،دربزنگاههایسیاسی
ازحاکمیتامتیازبگیرندوهمچنینبرایکسبکرسیهای
قــدرت ،پشتوانه بدنه اجتماعی را همراه خود بکشانند؛
مستمسکیکهدرصورتبرطرفشدن،خألنظریوفلسفی
جدی را برای جریان اصالحات فراهم خواهد آورد.
••صراط نیوز مدعی شد  :در یک هفته ای که رسانه ها
در مصالی تهران گرد هم آمده بودند ،اسحاق جهانگیری
معاون اول  ،به جای رئیس جمهور به افتتاحیه رفت و برای
اختتامیه هم در یک کج سلیقگی ،دبیر شورای امنیت ملی
به سخنرانی پرداخت .در طول این یک هفته هم فقط چهار
وزیر به شبستان مصلی رفتند .حجت االسالم علوی وزیر
اطالعات ،ظریف وزیر امور خارجه  ،آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و وزیر ارشاد که متولی برگزاری نمایشگاه بود.
در این میان ،ظریف با تیم حفاظت سنگین و تعداد زیادی از
محافظان ،به میان رسانه ها آمده بود.
••نامه نیوز نوشت  :حجتاالسالم علی یونسی مشاور
اقلیت های مذهبی روحانی معتقد است ،ماجرای عضویت
یک زرتشتی در شورای شهر یزد ،به یک نهضت همگانی
در دفاع از اقلیتهای دینی و مذهبی بدل شده است .وی
دلیل سکوت اولیه دولت در این باره را پرهیز از سیاسی
شدن مسئله دانست ،ضمن این که تأکید کرد دولت با
رسمیت دادن به عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد،
به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
••جهان نیوز نوشت  :پس از گذشت چند ماه از انتخابات و
فروکش کردن هیجانات ،خبری از مطالبه گری و پیگیری
مطالبات مردمی و وعــده هــای رئیس جمهور نیست.
پاسداری و استفاده از ظرفیت  16میلیون رای برای
تحقق مطالبات و وعده ها ،امری ضروری می نمود که به
زودی فراموش شد.
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دیدارفرماندهان ارشد ارتش با رئیس جمهور

روحانی :بزرگ ترین سرمایه ارتش اعتماد عمومی و وابستگی نداشتن به جریان های سیاسی است
رئیس جمهور با گرامی داشــت روز تاریخی
 13آبان و تبعید امام راحل  ،گفت :بخشی از
سخنرانی حضرت امام (ره) در چهارم آبان سال
 43به دفاع از عزت و استقالل ارتش اختصاص
داشــت و ایشان به طور همزمان عزت مــردم و
نیروهای مسلح را از اهــداف انقالب اسالمی
می دانست .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی
رئیس جمهور ،حجت االســام و المسلمین
دکتر حسن روحانی در دیدار فرماندهان ارشد
ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود :از دیدگاه
امام  ،یکی از مهم ترین مظاهر استقالل کشور
 ،استقالل نظامی است و در همین زمینه در
قانون اساسی نیز حفظ نظام  ،استقالل کشور
و تمامیت ارضی از ماموریت های اصلی ارتش
بیان شده است.
▪بزرگ ترین سرمایه ارتش اعتماد عمومی و
وابستگی نداشتن به جریان های سیاسی است

رئیس شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره به
این که "ارتش بعد از انقالب اسالمی در هر دو
بعد اسالمی و مردمی بودن بسیار موفق عمل
کرده است " ،ادامــه داد :نیروهای مسلح باید
فراجناحی باشند و امروز بزرگ ترین سرمایه
ارتش  ،اعتماد عمومی و وابستگی نداشتن به
جریان های سیاسی است .دکتر روحانی با ذکر
خاطراتی از رشادت و ایمان شهیدان ارتش در
دوران دفاع مقدس از جمله شهیدان فکوری
 ،ستاری  ،صیاد شیرازی  ،بابایی  ،کشوری ،
شیرودی و همچنین مرحوم سرلشکر ظهیر نژاد
 ،افزود :فداکاری و ایثار فرماندهان و کارکنان



نیروهای هوایی  ،زمینی  ،دریایی و نیز هوانیروز
و پدافند در دفاع مقدس که برای اولین بار در
شکستن حصر آبــادان جلوه گر شد  ،فراموش
شدنی نیست و ملت ایــران قــدردان صالبت ،
نجابت  ،سالمت و ایثار ارتش هستند.
▪ارتــش در انقالب  ،دفــاع مقدس و تاکنون
سرافراز بوده و همواره مورد اعتماد امام راحل ،
رهبری و ملت بوده و هست

رئیس جمهور با اشاره به این که" ارتش در انقالب
 ،دفاع مقدس و تاکنون سرافراز بوده و همواره
مورد اعتماد امام راحل  ،رهبری و ملت بوده و
هست"  ،تاکید کرد :اقتدار عملیاتی نیروهای
مسلح در گرو چابکی ساختار  ،انضباط درونی و
روزآمدی تجهیزات است.
▪دولت همچنان به حمایت خود از نیروهای
مسلح ادامه خواهد داد

دکتر روحانی خاطرنشان کرد :دولت و مردم به

ارتش به عنوان نیروهای مسلح مومن و فداکار
اطمینان دارنــد و دولــت همچنان به حمایت
خود از نیروهای مسلح ادامه خواهد داد .رئیس
شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به
وظایف نیروهای مسلح در قانون اساسی  ،افزود:
نیروهای مسلح باید در زمان صلح و در هر زمینه
ای که دولت ضروری بداند ،در کنار دولت باشند
و در پیشبرد برنامه های قوه مجریه برای اداره
کشور کمک کنند .در ابتدای این دیدار فرمانده
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران  ،نماینده ولی
فقیه و رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش ،
رئیس ستاد مشترک  ،فرمانده نیروی زمینی ،
فرمانده نیروی هوایی  ،فرمانده نیروی دریایی ،
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص)
و رئیس سازمان حفاظت اطالعات ارتش طی
سخنانی ضمن تقدیر از حمایت های موثر دولت
و رئیس جمهور  ،گزارشی از ماموریت ها و مهم
ترین اقدامات و الزامات ارتش برای ارتقای حوزه
های عملیاتی خود را تشریح کردند.

...
برجام

ذوالنوری:هفتمین گزارش وزارت خارجه درموارد نقض عهد آمریکا تفصیلی تر است

ایرنا-رئیس کمیته هسته ای مجلس  ،درباره هفتمین
گزارش وزارت خارجه از روند اجرای برجام گفت:
در این گــزارش حدود  18مورد نقض عهد و پیمان
شکنی آمریکا و موارد خروج از برجام ذکر شده است
در حالی که در گزارش های قبلی بسیار کلی به آن
اشاره شد.حجت االسالم ذوالنوری افزود :همچنین

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

موانع و مشکالت بر سر راه اجرای برجام آمده است که
متفاوت از گذشته بود.وی گفت :این گزارش در موارد
نقض عهد آمریکا در برجام نسبت به شش گزارش
قبلی واقع بینانه تر و تفصیلی تربود و البته بخشی
از گزارش با گزارش های قبلی مشترک و این دفعه
تکمیلی تر شده بود.



وزارت خارجه با اشاره به اظهارات ضد ایرانی
سعد حریری تشریح کرد

سناریوی جدید عربستان برای ایجاد
تنش در منطقه

سخنگوی وزارت امــور خارجه با رد اظهارات نخست وزیــر مستعفی لبنان
علیه ایران گفت :این استعفا و تکرار اتهامات واهی و بی اساس صهیونیست
ها ،سعودی ها و آمریکایی ها ،سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و
منطقه است .به گزارش خراسان ،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان در واکنش به استعفای نخست وزیر لبنان و بیان مطالب ضد ایرانی در
متن استعفانامه وی گفت :استعفای ناگهانی آقای حریری و بیان آن در کشوری
دیگر نه تنها مایه تاسف و شگفتی است بلکه نشان دهنده بازی ایشان در زمینی
است که بدخواهان منطقه طراحی کرده اند و برنده این میدان نه کشورهای
عربی و اسالمی بلکه رژیم صهیونیستی است که حیات خود را در تنش "در" و
"میان" کشورهای مسلمان منطقه تعریف کرده است .وی با رد اظهارات حریری
علیه نقش منطقه ای ایران افزود :تکرار اتهامات واهی و بی اساس صهیونیست
ن توسط نخست وزیر مستعفی لبنان ،گواه
ها ،سعودی ها و آمریکایی ها علیه ایرا 
این است که این استعفا نیز سناریوی جدیدی برای تنش آفرینی تازه در لبنان و
ن از این مرحله نیز به راحتی عبور
منطقه است؛ اما بر این باوریم مرد م مقاوم لبنا 
خواهندکرد.قاسمیتاکیدکرد:جمهوریاسالمیایرانهموارهخواستارحفظ
صلح و ثبات در کشورهای منطقه است و منافع خود را در امنیت ،ثبات و رونق
اقتصادی تمامی کشورهای همسایه و منطقه تعریف کرده و به همین منظور
مبارزه با ناامنی ،بی ثباتی و گروه های افراطی و تروریستی را برای آرامش همه
کشورها در اولویت سیاست های منطقه ای خود قرار داده است.

...
عراق

قشقاوی :به دلیل مسائل امنیتی مرز خسروی بازگشایی نمی شود

مــهــر -مــعــاون کنسولی و پــارلــمــانــی وزارت
امورخارجه با بیان این که اجازه بازگشایی مرز به
طور مستقیم به عهده حیدر العبادی نخستوزیر
عــراق اســت گفت :عمد هترین دلیل مالحظات
نخستوزیر عراق در بازگشایی نشدن مرز مسائل
امنیتی است .حسن قشقاوی افزود :مرز خسروی

به استان دیاله منتهی میشود و این استان در
گذشته مقر منافقین بود و اکنون هم محلی برای
پناه بردن داعش است .وی با اشاره به تالشهای
بسیار زیاد ایران برای بازگشایی این مرز گفت :با
توجه به مدت باقیمانده تا اربعین فکر نمیکنم که
مرز خسروی باز شود.
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بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

پارک گردی فی فی خانم و سگش!
نمی دانم چطوری باید گفت ،اما اگر اختیار را به قلم بدهم
خواهدگفتبهآوازبلندکهوضع،خوبنیست،خواهدگفت
نشانه های در هم ریختگی اجتماعی چنان واضح است که
با چشم بسته هم می شود دید! وقتی در فالن پارک تهران،
تعداد سگ هابه تعداد آدم ها می رسد که « دوبه دو» تفریح
کنان،راهمیروند،نمیدانمچهبایدگفتوبازاگردهانقلم
رانگیرمخواهدگفتصدایپایفروپاشیروابطانسانی،بلند
ترازهمیشهبهگوشمیرسد.وقتیبرخیخانوادههاعامدانه
بیبچهمیمانند وسگودیگرحیواناتخانگیراجایگزین
فرزندشانمیکنند،قلمهمدرمیماندناماینبلیهاجتماعی
راچهبگذارد،منکهجایخوددارمبااینهمهمحافظهکاری!
نمی دانم این را کجای دلم بگذارم که در پایتخت ما که آمار
کارتن خواب هایش ،سر به فلک می زند و زباله کاوهایش،
غذای خود را از پسخورده دیگران تامین می کنند ،برخی
افراد ۲۰کیلو ۳۰،کیلو ،گوشت می خرند برای سگ شان!
جالباینکهمعموالهمینافرادهمهستندکهصدایشان
بلنداستکهبهجایحجوکربالوکمکبهفلسطین،بهمردم
خودمانبرسید،غافلازاینکههزینهسفرهایزیارتیوکمک
به گرفتاران جهانی و نیازمندان داخلی را همین مردم طبقه
پایینمیدهندکهنهسگدرخانهدارندونهسگدرنگاهشان
میدودونهسگدرزبانشانمینشیند!بگذریم،شقشقیه
ای بود که بر زبان جاری شد و گذشت اما ما به ویژه مسئوالن
نباید بگذاریم و بگذریم که تنزل سلیقه مخاطب دارد ما را از
عرشبهفرشمیرساند،درستجهتعکسیکهدهههای
پیشداشتیموازفرشبهعرشمیپریدیماماامروزاگرچاهاز
دلزمین،دهانبازنکند،زمینگیرخواهیمشدواالازاینهم
پایینترخواهیمرفت.اینراهمبهتجربهچندینوچنددوره
تجربه نمایشگاه مطبوعات می گویم که در سال های پیش،
حضورشخصیتهایاگرنهمعرفتی،حداقلسیاسیمردم
را به سوی غرفه ها می کشاند و درسال های بعد ،هنرمندان
وورزشکارانموجهبودندکهحضورشان،رونقبخشغرفهها
بوداماامسال....متاسفمکهسلیقههاآنقدرنزولکردهبود
کهسلبریتیهایدستچندم،شمعجمعمیشدندوفالن
خواننده با آن ظاهر عجیب ،نگاه جوانان و گاه بزرگ ساالن
راهمبهخودجلبمیکردتاآنانیکهبهفردایاینملکنظر
دارند ،سری به تاسف تکان دهند و لب ها شان در نجوایی
تلخ تکان بخورد که :به کجا می رویم ما؟...چرا متولیان امر
کارینمیکنندوچراماخودگرفتارایناوضاعشدهایم؟من
می خواهم تمام کنم حرفم را اما قلم همچنان دلخور است
از ماجرای سگ ها و از مرگ طاقت سوز گربه یک سلبریتی
میگویدکهچندیپیشدرفراقاوآرزویمرگکردهبود!

انتقاداصالح طلبان و برخی اعضای شورا از انتصاب های اصولگرایانه نجفی
طی روز های اخیر برخی انتصاب ها در شهرداری تهران
و بخش های زیر مجموعه آن موجب بروز انتقادهایی
در میان فعاالن رسانه ای اصالح طلب شده است .به
عنوان نمونه درحالی که دو روز پیش خبر انتصاب یکی
از حامیان قالیباف شهردار سابق تهران در انتخابات
به سمت سردبیری سایت «شهرنوشت» (مربوط به
شهرداری تهران) حسابی جنجال به پا کرده بود روز
گذشته رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
تهران آن را تکذیب کرد .خبر این بود که «حامد احسان
بخش» به سمت سردبیر سایت شهرنوشت متعلق به
شــهــرداری تهران منصوب شــده اســت .بالفاصله در
فضای مجازی تصاویر احسان بخش با برگه رایی که روی
آن نام قالیباف نوشته شده بود و توئیت های جنجالی
او درباره آیت ا ...هاشمی منتشر شد تاجایی که حتی
اعضای شورای شهر تهران را نیز به واکنش وا داشت .به
گزارش اعتماد آنالین محمد علیخانی عضو شورای شهر
تهران در توئیتر خود نوشت« :همکارانم در شورا را به
اقدامی شایسته فرا می خوانم ،فردی که درشهرداری

مسئولیت گرفته است عالوه برحمله به اصالح طلبان و
آیت ا ...هاشمی به خود نجفی هم رحم نکرده».جدای
از او حجت نظری دیگر عضو شورا در توئیتر خود نوشت:
« از دکتر نجفی انتظار می رود به جوانانی اعتماد کنند
که اگر نبودند و تالش نمی کردند االن شورا و شهرداری
را کسان دیگری تصدی می کردند ،حرکت بر مدار رأی
مردم انتظار زیادی نیست».در عین حال نجفی تا کنون
پاسخ مستقیمی به این انتقاد ها نداده است .وی در عین
حال روز گذشته در یادداشتی در روزنامه همشهری
تاکید کرد « :باید شهر را در کانون دغدغههای خود
قرار دهیم و مسئله شهری را از مسائل جناحی و تعلقات
گروهی جدا کنیم .در همین حال روز گذشته برخی
کاربران توئیتر مدعی شدند که انتقاد ها به انتصاب
سردبیر جدید سایت شهرنوشت موثر بوده است و «پوریا
سوری» روزنامهنگار اصالحطلب و رئیس روابطعمومی
سازمان میراث فرهنگی و مبدع طرح کاشی ماندگار
بــه سمت سردبیر شهرنوشت و مسئول را هانـــدازی
خبرگزاری شهر منصوب شده است.

ایسنا :میرحسین موسوی با خواهرانش دیدار کرد
ایسنا به نقل از یک سایت نزدیک به میرحسین موسوی
اعالم کرد که خانواده میرحسین موسوی روز گذشته به
مالقات او رفتند .این خبرگزاری گزارش داد ،دو خواهر
میرحسین موسوی اعالم کرده بودند که روز گذشته
توانستند به دیدار موسوی و رهنورد بروند .براساس این
گزارش این سایت اعالم کرده که به خانواده موسوی
اعالم شده است که آنها روز جمعه هم میتوانند با او و
همسرش دیدار کنند .این گشایش در حصر موسوی و

رهنوردپسازسخنانشمخانیدبیرامنیتملیکشوربه
وجود آمده است .شمخانی هفته گذشته گفته بود« :واژه
حصرواژهدرستینیست ،اینآقایانمدنظرشمادرحصر
نیستند .آن ها هر کس را که اراده کنند میتوانند ببینند،
کما اینکه به تازگی آقای کروبی درخواست کردند آقای
دوستی را ببینند و این انجام شد ».مهدی کروبی نیز طی
هفته های گذشته دو مرتبه با اسماعیل دوستی یکی از
اعضای ارشد حزب خود (اعتمادملی) دیدار کرده بود.

آمریکا پای اردوغان را هم به پرونده رضا ضراب کشاند
به گفته دادستان های آمریکایی ،رضا ضراب تاجر ایرانی
االصــل متهم به همکاری در دور زدن تحریم های آمریکا
علیه ایــران ،به دنبال کسب حمایت و توسل جستن به نام
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه برای پیشبرد
کسب و کار خود بــوده اســت .به گــزارش تسنیم به نقل از
بلومبرگ،دادستانهایآمریکاییگفتوگوهایضبطشده
ومستنداتدیگریراجمعآوریکردهاندکهنشانمیدهد
رضاضرابتاجرایرانی-ترک،احتماالبهدنبالجلبحمایت

اردوغان بوده است .رئیس جمهوری ترکیه متهم به ارتکاب
هیچ عمل غیرقانونی نیست و ممکن است این تاجر ایرانی
االصل به دروغ و برای تاثیرگذاری بر دیگران نام اردوغان را
بردهباشد.ویدریکمکالمهتلفنیمیگوید«:مناینمسئله
راآنروزدرمراسمعروسیتوضیحدادم...منبرخواهمگشت
وخواهمگفت،آقاینخستوزیر(اردوغان)اگرشماموافقت
کنیدوبهمنمجوزبدهید،منحتیاگربانکیهمخریداری
کنمازطریقرگوالتوربانکیترکیهعملخواهمکرد».
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