
فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره 
»ناآرامی های اخیر«:

 اگر با این مگسان برخورد نمی شود، 
اراده رهبر انقالب است

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به ناآرامی های 
اخیر گفت: اگر امروز آن گونه که جامعه انقالبی توقع 
دارند با این مگسان برخورد نمی شود اراده رهبر معظم 
انقالب است اما روزی که ایشان فرمان برخورد صادر 
کند به طور قطع آنها هیچ جایی در کشــور نخواهند 
داشت.به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری 
دیروز در اجتماع بانوان گنابادی که در حمایت از نظام 
برگزار شد افزود: این اقتدار با خون شهدا ادامه می یابد 
و الزمه تداوم این اقتدار در صحنــه بودن و اطاعت از 

فرامین والیت است.
    

حبیب زاده بوکانی:
بیانیه ۲۲۷ نماینده 

دخالت در کار قوه دیگر بود 
نماینده مردم بوکان گفت: محتوای بیانیه ۲۲۷ 
نماینده خارج از وظایف نمایندگان مجلس و دخالت در 
کار قوه دیگری بود.انور حبیب زاده بوکانی در گفت وگو 
با ایلنا، در رابطه با بیانیه ۲۲۷ تن از نمایندگان خطاب 
به قوه قضائیه با موضوع برخورد با بازداشت شــدگان 
و اینکه آیا این بیانیه را امضا کرده است یا خیر؛ گفت: 
خیر بنده این بیانیه را امضا نکردم و علت عدم امضا هم 
این بود که اعتقاد داشتم حفظ جان شهروندان، تامین 
آرامش و رفاه و همچنین رفع مشکالت آن ها باید در 
اولویت کارها و فعالیت های ما باشــد. ما نمایندگان 
اکنون باید تالش کنیم تا مسائلی همچون معیشت، 
مسکن، تثبیت قیمت ها و اشتغال جوانان کشور در 

اولویت کارهای مان باشد.
    

شمخانی در دیدار با دبیر شورای امنیت ملی 
فدراسیون روسیه: 

ایران آماده نقش آفرینی 
برای پایان جنگ اوکراین است

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار 
با نیکالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه که 
به تهران سفر کرده است، گفت: ایران از هرگونه ابتکاری 
که منجر به آتش بس و صلح بین روسیه و اوکراین بر پایه 
گفت وگو انجام شود استقبال و حمایت کرده و آماده 

نقش آفرینی برای پایان جنگ است.
    

تشنج در صحن علنی مجلس 
بر سر مولوی عبدالحمید

در جلســه دیروز مجلس محمدتقــی نقدعلی،  
نماینده خمینی شهر، در واکنش به صحبت های اخیر 
مولوی عبدالحمید گفت: کسانی که به برکت این نظام 
آبرو پیدا کرده اند این بحث های تفرقه انگیز را مطرح 
نکنند. می گویند آزادی نیســت، اگر آزادی نبود هر 
جمعه پشت تریبون نمی رفتی و هر چه می خواستی 
علیه نظام نمی گفتی. بعد از ایــن صحبت ها برخی 
نمایندگان اهل سنت از جمله نمایندگان تربت جام و 
خاش از صندلی های خود برخاسته و با در دست گرفتن 
آیین نامه مجلس خواستار تذکر  شدند و برای دقایقی 

جلسه علنی مجلس متشنج شد.
    

بایدن وضعیت اضطراری 
در قبال ایران را تمدید کرد

»جو بایدن«، رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای 
به سران مجالس نمایندگان و سنای آمریکا، وضعیت 
اضطراری در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید 
کرد. به گزارش ایلنا، بنا بر اعالم کاخ سفید، به دلیل 
ادامه تنش در روابط تهران و واشنگتن، روندی که از 
نوامبر ۱۹۷۹ برای رسیدگی به »وضعیت اضطراری« 
در قبال ایران تعیین شــده است، ادامه خواهد یافت. 
قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران طی سال های 

گذشته به طور متناوب تمدید شده است.
    

 اعدام »دو عضو جیش العدل«
 در زاهدان 

قوه قضائیه اعالم کرد راشد بلوچ و اسحاق آسکانی 
دو متهم به همکاری با گروه جیش العدل را اعدام کرده 
اســت. اتهام این دو نفر »اقدامات تروریستی، ایجاد 
ناامنی و تیراندازی به نیروهای انتظامی« و کشتن چهار 
مرزبان و مجروح کردن تعدادی دیگر از پرسنل نیروی 

انتظامی اعالم شده بود.
    

 فرمانده نیروی انتظامی 
سیستان و بلوچستان تغییر کرد

حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، در 
آستانه چهلم کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، 
محمد قنبری را به سمت فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان منصوب کرد. بر اساس این حکم احمد 
طاهری، فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان 

و بلوچستان از سمت خود کنار رفت.
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حدود 50 روز از اعتراضاتی که در پی 
فوت مهســا امینی در بازداشت گشت 
ارشاد در سراســر کشور شکل گرفت، 
می گذرد. طی این مــدت معترضین 
بسیاری از طیف های مختلف دستگیر 
شــدند که البته آمار دقیقی از آنها در 
دست نیست. شــماری از آنها پس از 
مدتی آزاد شــدند و اینطور که شواهد 
نشان می دهد تعداد قابل توجهی نیز در 
زندان ها به سرمی برند. دادگاه انقالب 
در شهرهای مختلف بررسی اتهامات 
دست کم ۱۸00 نفر از بازداشت شدگان 
را آغاز کرده است. نخســتین دادگاه 
در تهــران برگزار شــد و علی القاصی 
مهر، رئیس کل دادگســتری استان 
تهران اعالم کرد که تاکنون حدود هزار 
کیفرخواست برای معترضان دستگیر 
شــده در اعتراضات تهران صادر شده 

است.
به گفته القاصی مهر، شــماری از 
بازداشت شــدگان »دارای اتهامــات 
ســنگینی از جمله ضــرب و جرح یا 
به شهادت رســاندن ماموران حافظ 
امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و 
تعرض به نوامیس مردم« هستند. علی 
صالحی، دادســتان عمومی و انقالب 
تهران نیــز هفته گذشــته اعالم کرد 
که برای ۳۱5 متهم قرار »مجرمیت« 

صادر و چهار معترض بازداشت شده به 
»محاربه« متهم هستند.

در این مدت عــالوه بر معترضین، 
در هر سطح؛ دست کم حدود ۱۳ تن از 
وکالی مدافع آنها نیز بازداشت شده اند. 
روند بازداشت ها و نحوه رسیدگی 
بــه پرونده هــا عالوه بــر خانواده ها 
و افــکار عمومی، نگرانی بســیاری از 
 وکال و حقوق دانــان را نیز بــه همراه 

داشته است.

برخی بدعت های این روزها 
بی سابقه است

یک وکیل دادگستری درباره این که 
چقدر ضــرورت دارد دادگاه متهمان 
حوادث اخیر به صــورت علنی برگزار 
شود، از سوی دیگر برخی خانواده ها از 
نحوه دسترسی این متهمان به وکالی 
مورد نظرشان گالیه دارند که بر اساس 
ماده ۴۸ این امکان از آنها ســلب شده، 
بیان کــرد: اتفاقاتی کــه در خصوص 
نقض حقوق قانونی متهمــان در این 
دوره از اعتراضات مشاهده کردیم، در 
هیچ دوره ای شــاهدش نبودم. نه تنها 
تبصره ماده ۴۸ را به مرحله دادسرا کامال 
تسری دادند بلکه وکیل را راه نمی دهند، 
از ســوی دیگر خانــواده متهمان هم 
نمی توانند اطالعاتی از پرونده فرزندان 
خودشان پیدا کنند و یا حق مالقات و 
تماس داشته باشند این اتفاقات عجیب 
است. حال حتی در زندان تهران بزرگ 
دادیار ناظر زندان و مســئوالن زندان 
اجازه اخذ وکالت بــه وکال نمی دهند 
یعنی آقایان نه فقط در مرحله دادسرا 
بلکه در مرحلــه دادگاه هم متهمان را 
از حقوق قانونی خود که حق دسترسی 
به وکیل مورد نظرشــان است محروم 

می کنند.
علی مجتهــدزاده در گفت وگو با 

ایلنا، ادامه داد: تا به حال این گونه نبوده 
اســت که پرونده ای را بیاورند و وکیل 
حتی در مرحله دادگاه اجازه ورود پیدا 
نکند. وقتی شما می گویید یک تبصره 
غیرعادالنه وجود دارد که همه می دانند 
برای مرحله دادسرا است که به دادگاه ها 
تسری می دهند. برخی دستگیرشدگان 
که جزء سیاسیون نیســتند، صدایی 
ندارند. خانواده ای با من تماس گرفت 
نمی دانســت اتهام فرزندش چیست. 
می گفت نمی دانم کدام شــعبه است 
و دو روز گذشــته هم جلسه دادرسی 

داشته است.

نمی توانیم بگوییم 
رسیدگی ها عادالنه بوده است

وی با بیــان اینکــه بســیاری از 
دستگیرشدگان اتفاق اخیر از حقوق 
قانونی شــان بی اطالع هستند، گفت: 
بســیاری از بازداشت شدگان سیاسی 
نیســتند، از طبقات فرودست جامعه 
هســتند بچه های کم اطالع هستند و 
باید اجازه بدهند با یک وکیل مشورت 
کنند باید اجازه بدهند به وکیل شان از 
زندان زنگ بزنند. اما حتی به وکالیی 
که درخواست مالقات می دهند اجازه 
نمی دهند وارد زندان شوند. تا موقعی که 
حقوق متهم به رسمیت شناخته نشود 
و تا موقعی که حقوق وی رعایت نشود، 
نمی توانیم بگوییم رسیدگی ها عادالنه 

بوده است. 
مجتهــدزاده دربــاره این کــه 
برخی نمایندگان بیانیــه ای در مورد 
صدور برخی احــکام از جمله محاربه 
درخواست هایی از قوه قضائیه داشتند، 
ایــن موضع گیــری آن هم از ســوی 
نماینده های مردم چقــدر در جامعه 
تاثیر منفی دارد و اساسا چرا نمایندگان 
قوه مقننه باید خود را در جایگاه صدور 
حکم قضایی قرار دهند، گفت: ما بحثی 
را تحت عنوان اســتقالل قوا داریم که 
مشخص است و قوا حق دخالت در امور 
یکدیگر را ندارند. نمایندگان مجلس 
هم حرف هایی زده اند که بیشتر شعار 
اســت برای این که به جریان سیاسی 
متبوع شان، خود را ثابت کنند تا برای 

دور بعد در لیست شان باشند.
این وکیل دادگستری درباره نقش 
رئیس قوه قضائیه در برگزاری جلسات 

مســتقل دادگاه ها بیان کرد: احساس 
می کنم فضا به گونه ای است که ایشان 
واقعا نمی تواند؛ در واقع صدای عقالی 
حوزه حقوقــی و قضایــی در این فضا 
خیلی شنیده نمی شود و کسان دیگری 
دست باال را دارند و سرمداران رسیدگی 
هستند. و ااِل خود آقای اژه ای روزهای 
اول حرف های خوبی زدند و چند گام 
مثبت برداشــتند اما امروز مشــاهده 
می کنیم در بر پاشنه ای می چرخد که 
تا به امروز نبوده است که حتی در سال 
۸۸ هم مشــاهده نکردیم برخی از این 
بدعت ها به این شکل اتفاق بیفتد زیرا آن 
سال ها ما به دادسرا و دادگاه ها مراجعه 
می کردیم، اما امروز از همین ابتدا در را 
بستند می گویند وکیل نمی خواهیم 
یعنی رسما وکاًل را از پروسه دادرسی به 
طور کامل حذف می کنند و اعتبار آرای 

قضایی را از بین می برند.

نباید حتی با وکال نیز برخورد شود
همچنین نعمــت احمدی، وکیل 
دادگستری معتقد است: نباید شرایط 
به گونه ای باشــد که حتی با وکال نیز 
برخورد شود ولی متاسفانه می بینیم که 
برخی وکال به صرف قبول پرونده های 

معترضین در بازداشت به سر می برند.
وی در گفت وگو با صبح ما با اشاره به 
نحوه بازداشت معترضان توسط ماموران 
گفت: متاسفانه تمامی شیوه های به کار 
گرفته شده برای بازداشت معترضین، 
با اصول قانونی مغایرت دارند. چنانکه 
می بینیم نیروهای موســوم به لباس 
شــخصی، اعمالی را انجام می دهند 
که در هیچ متن قانونی نیامده اســت. 
مشخص نیســت ماموران حاضر در 
خیابان ها، وظیفه خواباندن شورش را 
بر عهده دارند و یا دستگیری معترضان؟ 
بی تردید کتک زدن اشخاص به منزله 
تعزیر اســت و نیاز به حکم قاضی دارد. 
موضوعی که در این ایام نادیده گرفته 

می شود.
احمدی ادامه داد: مســأله دیگر به 
بازداشت های خیابانی اشخاص مربوط 
می شــود که مطابق با آیین دادرسی 
کیفری نیست. مطابق قانون، گفته شده 
که اگر نیاز به بازداشت افراد است، ابتدا 

باید احضار صورت گیرد.
این وکیل دادگســتری گفت: باید 
ببینیم مقام قضایی در کجای این بگیر 
و ببندها قرار گرفته اســت. زیرا مامور 
پلیس، نقش ضابط را داشــته و ضابط 
وظیفه اجرای دستورات مقام قضایی 
را برعهده دارد. ما مقام قضایی را در این 
میان نمی بینیم و هیچ نظارتی مبنی بر 

شیوه بازداشت و نگهداری اشخاص دیده 
نمی شود. در حالی که دو قانون اساسی 
و آیین دادرسی کیفری، سازوکارهای 
الزم و شیوه درســت بازداشت افراد را 

تشریح کرده است.
وی گفــت: همانطور کــه مامور 
وظایفی دارد، متهم نیز دارای حقوقی 
است. اولین حق متهم»حق سکوت« 
اســت. افراد باید بتوانند تا دسترسی 
به وکیل منتخب خود ســکوت کنند. 
دومین حق، مربــوط به انتخاب وکیل 
است. نمی توان بر مبنای تفسیر آقایان 
و ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، همه 
متهمان بازداشــت شــده را در زمره 

متهمان امنیتی دانست. 
احمدی گفت: بــا توجه به اینکه ما 
قانونی در کشــور به نام جرم سیاسی 
داریم، باید دید آیــا اعمال هیچکدام 
از بازداشــتی های اخیر بــا این قانون 
همخوانی ندارد؟ ۳۸ سال منتظر بودیم 
تا الیحه جرم سیاسی در این مرز و بوم 
الزم االجرا شــود، حاال چطور ممکن 
اســت که این الیحه برای این سطح از 
بازداشــت های صورت گرفته، کاربرد 

نداشته است؟
وی بیان کرد: قانون باید همیشه و 
تحت هر شرایطی قابل احترام باشد. اگر 
قانون را به بهانه حفظ امنیت و شرایط 
اضطراری تعطیل کنیم، آســیب می 
بینیم. ما در مدت اخیر شــاهد اجرای 
بی کم و کاست قانون نبودیم. امیدوارم 
روزی آقایان به این نتیجه برســند که 
اجرای قانون را مختص شرایط عادی 
و یا شــرایط خاص ندانند و به اجرای 

همیشگی آن فکر کنند.

ابراز نگرانی وکال از نقض حقوق قانونی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر

متهمان حتی از دسترسی به وکیل هم محرومند
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روی موج کوتاه

نماینده مردم ســبزوار در مجلس گفت: من خیلی موافق 
هستم که بتوانیم این طلسم را در جمهوری اسالمی بشکنیم 
که البته احساس می شود طلسم است و در یک مسائل مهمی 
رفراندوم برگزار کنیم.  به نظرم مهم تر از اینکه ما برای یک موضوع 
برویم سراغ رفراندوم، این است که ساختارهای اداره حکومت را 
طوری اصالح کنیم که مردمی تر حکمرانی کنیم؛ یعنی مردم در 
یک به یک تصمیماتی که در جامعه اتخاذ می شود احساس نقش 

داشته باشند این بهتر از رفراندوم راجع به یک موضوع مشخص 
و منفرد است. علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
در پاسخ به این سوال که »بحث رفراندوم براساس قانون اساسی 
به این منظور پیش بینی شده است که در موضوعات مهم کشور 
اجرا شــود تا تصمیم نهایی به خواســت عموم ملت نزدیک تر 
باشد، به نظر شما چه اندازه اجرای چنین اصلی در برخی موارد 
می تواند مفید واقع شود؟«، گفت: ایران کشوری است که همه 

چیزش براساس آرای مردم اداره می شود، ما حتی نظام برگزاری 
انتخابات مان هم طوری اســت که این انتخابات را مردم برگزار 
می کنند یعنی دولت فقط هدایت و نظارت را بر انتخابات دارد و 
در بخش برگزاری انتخابات، هیات های اجرایی، اداره صندوق ها و 

بازرسی ها همه تشکیل شده از جمعی از امنای مردم هستند. وی 
ادامه داد: در قانون اساسی ما هم برای اینکه در بعضی از حوزه هایی 
که تصمیم گیری در ســاختارهای رایج اداری دچار مشــکل 
می شود و احساس می شود که تاثیر شگرفی بر امور زندگی مردم 
دارد یا احساس می شود که اختالفات خیلی ویژه ای نسبت به 
آن موضوع وجود دارد پیش بینی شــده است که اینجا هم وارد 
انتخابات عمومی شویم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: 
اما چون برگزاری یک انتخابات عمومی حتما نیاز به هزینه های 
سنگینی دارد و از طرفی هم حتما هر انتخاباتی در عین اینکه نظر 
مردم را کشف می کند یک سری ایرادات و شکاف های اجتماعی 
هم ایجاد می کند، برگزاری رفراندوم های این چنینی در دنیا به 

حداقل می رسد و مردم در ساختارها نظراتشان را ارائه می کنند.

عنابستانی در گفت وگو با ایلنا:

موافقم که طلسم رفراندوم را در کشور بشکنیم

گفت وگو

یک مسئول عراقی به جزئیات حمله پهپادی به تانکرهای 
حامل ســوخت ایران در عراق پرداخــت و تاکید کرد که این 
پهپادها صهیونیستی بودند. به گزارش ایسنا: جبار المعموری، 
یکی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در گفت وگو 
با پایگاه خبری بغداد الیوم تاکید کرد که سه پهپاد اسرائیلی 
تانکرهای حامل سوخت ایرانی را در نزدیکی گذرگاه القائم واقع 

در غرب عراق هدف قرار دادند.
وی گفت که این تانکرهای حامل سوخت برای کمک به 
لبنان در راه لبنان و برای کمک به این کشور بودند. این مسئول 
عراقی تاکید کرد که اطالعات به دست آمده نشان می دهد که 
حمله پهپادی صهیونیست ها خسارت های انسانی و مادی به 
همراه داشته است. عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق 
خاطرنشان کرد که این اقدام در چارچوب سیاست تل آویو و هم 
پیمانانش برای گرسنه نگه داشتن ملت ها و ممانعت از رسیدن 
کمک ها به بیروت و دیگر شهرهای لبنانی از که از بحران سوخت 

رنج می برند.
وی گفت کــه وجود پهپادهــا در مرزهای عراق نشــان 

می دهد که ما نیازمند اتخاذ اقدامات بیشتر برای محافظت 
از حریم هوایی این کشور هستیم. پیش از این خبرگزاری صدا 
و سیما اعالم کرد که نیمه شب گذشته کاروانی از تانکرهای 
حامل سوخت ایران برای لبنان در مرز البوکمال هدف حمله 
پهپادی قرار گرفتند. بر اساس گزارش خبرنگار صداوسیما 
۲۲ تانکر حامل گازوئیل که قصد داشــتند از مرز القائِم عراق 
وارد سوریه شوند که پس از عبور ۸ تانکر به خاک سوریه یک 
پهپاد آمریکایی ۲ تانکر را هدف قرار می دهد در این بمباران به 
راننده های دو تانکر آسیبی نرسید، اما حرکت کاروان متوقف 
شد.وی گفت: ۱۴ تانکر حامل سوخت همچنان در خاک عراق 

متوقف هستند.
به گفته  ســخنگوی اداره گذرگاه های مرزی عراق ورود و 
خروج این تانکرها کامال رسمی و قانونی و بر اساس توافق سه 
کشور ایران، سوریه و عراق بوده است. به گزارش المسیره یمن، 
برخی منابع رسانه ای عراقی اعالم کردند پهپادهای ارتش آمریکا 
این حمله را انجام داده اند اما ارتش آمریکا این مطلب را تکذیب 
کرده و تنها وقوع انفجارهایی در این منطقه را تایید کرده است. 

یک مسئول عراقی: پهپادها اسرائیلی بودند

جزئیات حمله پهپادی به تانکرهای حامل سوخت ایران در عراق

خبر

سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه صداوسیما 
گفت: »برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روز های 
اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله های جنگی استفاده 

کند و اینطور مردم بترسند و از خانه خارج .«
این سخنان علی بهادری جهری، واکنش های بسیاری 
در پی داشت از نکوهش»منت استفاده نکردن از تیر جنگی 
بر سر مردم گذاشتن« تا کنایه »حکومت اجنبی مغول هم 
نتوانست مردم  ایران را جوری بترســاند که از خانه خارج 

نشوند.«
حسین ثنایی نژاد، استاد دانشگاه نیز در این مورد در صبح 
ما نوشت: »اینکه اعالم کنید مثل آب خوردن می توانید از 
گلوله جنگی استفاده  کنید شجاعت نیست! اسلحه را به یک 
نابالغ و یا دیوانه ای هم بدهی می تواند مثل آب خوردن آن را 

به طرف مردم بگیرد و شلیک کند.
اتفاقا به همین دلیل است که اسلحه و اصوال قدرت نباید 
در دست کسی باشد که می تواند مثل آب خوردن آن را برای 
کشتار استفاده کند. اتفاقا به همین دلیل است که بشر دولت 

تاســیس کرده و قانون وضع کرده تا هر کس اسلحه ای در 
دست داشــت مثل آب خوردن آن را به طرف مردم نگیرد و 

شلیک نکند.
اتفاقا به همین دلیل است که شما باید بدانید در جایگاهی 
بس خطیر نشسته اید و نمی توانید مثل آب خوردن حرف 
بزنید و بگویید مثل آب خــوردن می توانید گلوله جنگی 

شلیک کنید.
اتفاقا همین ما را نگران می کند که شما می توانید مثل آب 
خوردن گلوله جنگی شلیک کنید و شاید همین است که این 

روزها جامعه چنین در تب و تاب است.
کاش می توانســتید مثل آب خوردن مشکالت مردم 
را حل کنید و حال که نمی توانید به کنــار بروید تا مردم با 
تلقی واقعی و درســت از قدرت بتوانند نه مثل آب خوردن 
که در یک تالش خردگرایانه کشور را بسازند؛ چنانچه هرگز 
نیازی به استفاده از اسلحه در خیابان نباشد، نه گلوله جنگی، 
نه ساچمه ای و نه پینتبال. بی گلوله در این خاک گل بکاریم 

و گلستان برپا کنیم.«

خبر

نقدی بر سخنان پرحاشیه سخنگوی دولت؛

کاش مثل آب خوردن مشکالت مردم را حل می کردید

نعمت احمدی:  متاسفانه 
تمامی شیوه های به کار 

گرفته شده برای بازداشت 
معترضین، با اصول قانونی 

مغایرت دارند. افراد باید 
بتوانند وکیل انتخاب کنند. 

نمی توان بر مبنای تفسیر 
آقایان و ماده ۴۸ آیین 
دادرسی کیفری، همه 

متهمان بازداشت شده را در 
زمره متهمان امنیتی دانست

علی مجتهدزاده: در بر 
پاشنه ای می چرخد که تا به 

امروز نبوده است از همان 
ابتدا در را بستند ومی گویند 

وکیل نمی خواهیم یعنی 
رسما وکالً را از پروسه 

دادرسی به طور کامل حذف 
می کنند و اعتبار آرای 
قضایی را از بین می برند


