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ت وگو با«ایران»:
ت اهلل غروی ،عضو جامعه مدرسین در گف 
آی 

واکنش دادستان کل
به دیدار مسیح علینژاد با پمپئو

گروه های طرفدار انقالب را حفظ کنیم

وحدت ،مردم و رهبری رمز پیروزی و بقای انقالب است
رضوانه رضاییپور
خبرنگار

در چهل سالگی انقالب اسالمی و با وجود
فراز و نشیبهایی که کشور در طول این 4
دهه به خود دیده ،رمــز بقای این نهضت
مردمیرادرچهعواملیمیدانید؟
چهــل ســال اســت کــه ازعمــر انقــاب
ی گــذرد و میتــوان گفــت که
اســامی مــ 
دیگر به کمال خود رســیده اســت .محور
ایــن انقــاب در آغــاز شــکلگیری ،چنــد
مورد بود که رمز ماندگاری آن هم مربوط
بــه تداوم همین موارد اســت .یکی از این
عوامل وحدت و یکپارچگی ملت در این
نهضــت بــود .آن موقعی که همــه برای
نفی نظام طاغوت یکصدا شدند و نظام
جمهوری اســامی را میخواستند ،عمالً
رژیم پهلوی عقب نشست و نتوانست که
در برابــر مردم مقاومت کنــد .هرچند که
ش های الزم را کرد امــا بیفایده بود.
تــا 
خودش هم میدانست که این تالشها
فایده نــدارد اما وقتی انســان درًمعرض
خطــری قــرار میگیــرد ســعی میکند تا
آنجایــی کــه میشــود مقاومــت از خــود
نشان دهد.
نکتــه دیگــری کــه قابــل مالحظه اســت
حضور کســانی بود که برای اســتمرار این
انقــاب خطــر میکردنــد .مــردم اعتقاد
به اســام داشــتند و شــهادتهایی که در
ایــن راه میدیدنــد و احتمال وقــوع آن را
نسبت به خود و فرزندان شان پیشبینی
میکردنــد جــزو خســارت بــه حســاب
نمیآوردنــد .یعنــی میگفتنــد کــه ایــن
کار در راه خداســت و شــهادت باالتریــن
ارزش برای انســان است .طبیعتاً همین
اعتقاد بــه خدا و ماورای طبیعه زمینهای
شــد برای اینکه مــردم ایســتادگی کنند و
همــه خطراتی کــه در مــورد این نهضت
وجود داشــت را به جــان بخرند و بتوانند
مقاومت کرده و از دسیســههای دشمنان
انقالبنهراسند.
سومین عامل بقای این نهضت ،شخص
رهبــری انقــاب بود .یــک رهبــری واحد
ایــن انقــاب را فرماندهــی میکــرد کــه
وابســتگی به این دنیا نداشــت .این گونه
نبود که بهدنبال منافع شخصی و گروهی
و احیاناً صنفی خود باشــد .ایشــان واقعاً
بــرای مصالح مردم و اســام این رهبری
را بتدریــج قبــول کردنــد و در نتیجــه این
انقالب به پیروزی رسید.
ایــن انقالب اگر با همه فراز و نشــیبها و
همــه تهدیدهایی کــه از ناحیه دشــمنان

ایلنا

عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه
قــم در چهلمیــن ســال پیــروزی انقالب
اســامی از عوامل بقای نهضت مردمی
به رهبری امام خمینــی(ره) میگوید و از
آسیبهایی که منجر به تهدید این نظام
میشود .آیتاهلل ســیدمحمد غروی ،به
موضوعات فرهنگی و اقتصادی بهعنوان
دو آسیب مهم کشــور اشاره کرده و تأکید
دارد که مســئوالن طوری رفتــار نکنند که
مردم احساس کنند کشور رها شده است.
او معتقد است که مسائل اقتصادی یکی
از آســیبهایی است که میتواند مردم را
از صحنه خارج کند.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:

درونی و بیرونی وجود داشــت ،توانســت
مقاومــت کند بهخاطر این ویژگیها بود.
اول انقالب دشــمنان برای ما مشــکالت
زیــادی ایجاد کردنــد و گروهکهایی هم
که به حسب ظاهر خود را در پیروزی این
انقالب سهیم میدانستند ،میخواستند
جریــان انقــاب را بــه انحراف بکشــانند.
امــا دیدیــم کــه مــردم بــا ایــن خطــرات
مقابلــه کردنــد .یا جنــگ تحمیلــی را در
نظــر بگیرید .شــوخی کــه نبود .مــا در آن
روزها با مشــکالتی در داخل کشور مواجه
بودیم و ارتش مــا آمادگی الزم برای این
برخــورد را نداشــت .نقــل و انتقــاالت در
ارتش به دالیل مختلــف پدید آمده بود.
ســالیان ســال بود که ارتش ایران مانوری
برگزار نکرده بود و در نتیجه دشــمنان ما
ی کردند کــه نیروی نظامی ایران
گمان م 
از انســجام الزم برخــوردار نیســت .آنهــا
هــم با تجهیزات مــدرن آن روز ورود پیدا
کردنــد .شــوخی نبود .خــود آنهــا در نظر
داشتند که چند روزه میتوانند بر کشور ما
پیروز شوند .ما جنگ را بدون اینکه حتی
یک وجــب از خاک این کشــور به دســت
دشــمن بیفتد ،بــه پایان رســاندیم .البته
شــهدای زیادی را هــم در ایــن راه دادیم
اما زمینهای برای پذیرش این خسارت ها
وجــود داشــت و آن اعتقــاد بــه اســام و
رهبــری بود .بعد از جنــگ هم تحریمها
وفشــارهای زیادی در مقاطع مختلف بر
کشور وارد کرد .اما با همه این مشکالت تا
ایمان مردم و وحدت بین آنان و تبعیت
از رهبری واحد و هوشــمند انقالب باشد،
این انقالب باقی است.
در برشــمردن رمــز بقــای ایــن نهضت به
وحدت اشــاره کردهاید .اما قبــول دارید که
این مورد نسبت به سالهای ابتدایی پس
از پیروزی انقالب کمرنگتر شــده است؟
در آن روزها گروههای سیاســی مختلف با
هم همفکر و همزبــان و تحت پیروی امام
حرکت میکردند .چه شــد که این وحدت
تداومپیدانکرد؟
فرق است بین مردم و گروههای سیاسی.
ایــن نکته خیلی مهمی اســت که باید به
آن توجه داشته باشید .گروهها منافع خود
را میخواهند یا دیدگاههای خاص فکری
دارند .در نتیجه گاهی تقویت و گاهی هم
تضعیف میشوند و گاهی هم به حاشیه
ی شوند .اینها با مردم فرق دارند.
رانده م 
تا وقتی که اکثریت مردم هستند و حضور
داشــته باشــند و طرفدار نظام باشند این
انقالب برجا خواهــد ماند .همان گروهها
هم در آغاز برای اینکه اثرات مشترکی بر
این حرکت و انقــاب مترتب کنند ،ورود
پیدا میکنند .اما در ادامه کار چه بســا که
بخواهنــد اهــداف گروهی خــود را تحقق
ببخشــند .افــکار آنــان کــه افــکار اکثریت
مردم نیســت .طبیعتــاً این دســته وقتی
ببیننــد که فکــر آنها مورد قبول نیســت و
جریان فکریشــان مقبول نمیافتد ،کنار
ی گیرند .یا چه
میکشند یا گاهی موضع م 
بســا ممکن است که مانند آنچه در صدر
انقالب پیش آمد دست به اسلحه بشوند.
امــا این فقــط شــامل گروههای سیاســی
میشــود .عموم مردم وضعیت دیگری
دارند .تا وقتی این مردم با آن انگیزههای
معنوی و اســامی حاضرند برای انقالب
خطر کنند و بایســتند ،دشمن نمیتواند

گروههای سیاسی ممکن است اختالفاتی
با یکدیگر داشته باشند اما وقتی پای
منافع ملی به میان میآید همراه انقالب
هستند .باید تالش کنیم تمام نیروهایی
که طرفدار اصول انقالب و نظام هستند را
داشته باشیم و سعی کنیم اختالفی بین
آنان به وجود نیاید و این اختالف سلیقه
خسارتی به وحدت و یکپارچگی وارد نکند

کاری از پیــش ببــرد و برخــی از گروههای
مخالف هم که در آغاز خواب هایی برای
رســیدن به مطامــع خود دیــده بودند که
تعبیر نشد ،نمیتوانند کاری انجام دهند.
گاهــی در مقــام فکر و نظر ممکن اســت
کــه عدهای در آغاز مســیر همفکر باشــند
امــا بعــد از پیــروزی چــون انگیزههــای
مختلفــی مطــرح میشــود ،گاهــی ایــن
تشــتت و اختالف بیــن جریانــات خود را
نشــان میدهد .برخی گویــا فکر میکنند
غنیمتی پیدا شــده و فرصت تقســیم آن
فرا رســیده اســت .اما وقتــی میبینند که
سهمی در این جریان ندارند چون مقبول
ی گیرند .بنابراین
مردم نیستند ،موضع م 
اگــر در مقــام شــعار و فکر و نظــر ممکن
اســت وحدت اجمالی بین گروهها وجود
داشــته باشــد ،در مقام عمل اختالفات،
خود را بیشــتر نشــان مــیدهــد .در عین
حال اعتقادم این است که همین گروهها
هم نسبت به اصل انقالب وفادار هستند.
ممکن است که با این جریان سر خوشی
نداشته باشــند و اختالفی بین آنها وجود
داشته باشد یا با یک جریان دیگر اختالف
نظر داشــته باشــند ،اما آن موقــع که پای
منافع ملی به میان میآید همراه هستند.
لذا یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه
مــا قرار بگیرد این اســت کــه تالش کنیم
تمام نیروهایی که طرفدار اصول انقالب
و نظام هســتند را داشــته باشــیم و سعی
کنیم اختالفی بین آنــان به وجود نیاید و
این اختالف سلیقه خسارتی به وحدت و
یکپارچگی وارد نکند.
شــما بحث کمرنگ شــدن وحــدت را به
گروههای سیاسی نســبت داده اید و مردم
را از ایــن موضوع مســتثنی کــرده اید .این
درســت اســت ،اما بحــث دیگــری که در
مورد مردم مطرح میشــود ،نارضایتیای

هست که نســبت به وضعیت موجود در
بین آنان شــکل گرفته و نمونه مشــخص
آن اعتراضــات مردمــی در ســال گذشــته
بوده است .فکر میکنید که این نارضایتی
معطــوف بــه عملکــرد کارگــزاران نظــام
باشــد و در  40سالگی انقالب برای حل این
معضلچهبایدکرد؟
باالخره مردم احســاس کمبود میکنند.
بخصوص آن بخشــی از مردم که آسیب
پذیــر هســتند .در ایــن موضــوع تردیدی
ی افتد
ق شان عقب م 
نیست .گاهی حقو 
یــا از کارخانهای اخراج میشــوند یا اینکه
یــک کارخانــهای نمیتوانــد بــه کار خود
ادامــه دهــد و کارگرانــش بیــکار ماندند و
حقوقی هــم دریافــت نمیکننــد .گرانی
هم هســت .امــا از این ناخشــنودیهایی
کــه مــردم نســبت به این مســائل نشــان
میدهنــد گاهــی بعضــی از جریانــات
سوءاستفاده میکنند .گاهی هم میبینید
ت های خارجی
که توسط تعدادی از دول 
و شبکههای خبری خارج نشین حمایت
میشــوند .لــذا آن موقعــی کــه مــردم
متوجه میشــوند پشــت ایــن حرکتها،
اجنبــی قــرار گرفتــه و قصد سوءاســتفاده
دارند ،عقب میکشــند .به عبــارت دیگر
اگر شــما ناآرامیهایی که در سال گذشته
اتفــاق افتــاد را مالحظــه کنیــد میبینید
شــبکههای مجازی را که بیشتر از خارج از
کشور متأثر بودند .همچنین جریاناتی که
از خارج هدایت شــده بودنــد به برخی از
نارضایتیهــا ورود پیدا کرده بودند .وقتی
مــردم متوجه شــدند که آنهــا قاطی این
اعتراضات شــدهاند خود را کنار کشیدند.
البته این موضوع منافات با این ندارد که
مسئوالن تمام تالش خود را انجام دهند
برای اینکه مشــکالت مــردم را حل کنند.
فاصلههــا را کمتر کنند و مهــم تر از همه

تأملی در سخنان عمر موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب

توگو میان ایران و کشورهای عربی
ضرورت گف 
یادداشت

مرتضی محمدی

کارشناس مسائل منطقه

عمر موســی دبیــر کل پیشــین اتحادیه
توگو با برنامه شــبانگاهی
عــرب در گف 
الحکایه در شــبکه ماهوار ه ام .بی .ســی
مصــر بــه نقــش فزاینــده کشــورمان در
تحــوالت منطقــه خاورمیانــه پرداختــه
و معتقــد اســت ایران بــه قدرتی بزرگ
تبدیل شده است.
وی سیاســتهای امریــکا را موجــب
قــدرت گرفتــن ایــران دانســته و از
کشــورهای عربــی خواســته اســت بــه
صورت یکپارچه و واحد نقشــه سیاسی
تعامــل بــا ایــران را ترســیم کننــد .عمر
موســی بر این باور اســت اتحادیه عرب
باید در این زمینه ابتکار عمل را بهدست
گیرد .در جایــی دیگر به نقل از مقامات
کشــورمان میگوید ،ایران به فکر ایجاد
یــک کشــور بــزرگ بــه پایتختــی بغداد
اســت .وی معتقد اســت این سیاســت
از ســوی کشــورهای عربی محکوم شده
است.
در ایــران ،بــا ایــن ادبیــات سالهاســت

آشناییم .به سیاستمداران و روشنفکران
دنیــای عــرب یــادآوری میکنیــم کــه
درســت در همین روزها در ســال ،1979
دولــت انقالبی ما ،ســفارت اســرائیل را
طــی مراســمی بــه نماینــدگان جنبش
آزادیبخــش فلســطین واگــذار کــرد.
یــادآوری میکنیــم کــه پــس از چهــار
دهــه ،جمهوری اســامی ایــران بر وزنه
و سیاســت عربی در خصوص اســرائیل
و مقابلــه بــا ایــن رژیــم افــزود و دامنــه
مقابلــه بــا آن را بــه ورای دنیــای عــرب
گســترده ســاخت .یادآوری میکنیم که
حکومــت انقالبی مــا ،تقویت و تحکیم
روابط همه جانبه با کشــورهای اسالمی
را سرلوحه وظایف خود تعریف کرد و در
قانون اساسیاش گنجاند .اگر بخواهیم،
بــر این ســیاهه کــه در طول چهــار دهه
گذشــته رخ داده ،میتوانیــم بازهــم
بیفزاییم .اما نباید و شایسته هم نیست
که بر سر اختالفها و دشواریهای فهم
مشترک ،مصرانه بایستیم.
ایــن به صالح جهان عرب و ما نیســت.
در چهار دهه گذشته ،جمهوری اسالمی
ایــران تــاش کرده بــا کشــورهای عربی

برخــورد با فســاد را جدیتر دنبــال کنند.
ایــن اتفاق {فســاد} به گونهای نیســت که
برای مردم قابل تحمل باشــد .مشکالت
و سختیهایی در زندگی مردم وجود دارد
ی کنند
آنــان ایــن مشــکالت را تحمل مــ 
اما از یک طــرف هم میبینند که عدهای
سوءاســتفادههای کالن از بیــت المــال
میکنند .مســئوالن کشور اگر تصمیماتی
در مــورد افــراد و جریاناتــی گرفته شــده،
آن را اعــام کننــد و زود به آنها رســیدگی
کننــد .ایــن کار میتوانــد جلــوی برخــی
نارضایتیهــای مردمی را بگیــرد و اجازه
نمیدهــد دشــمن از ایــن نارضایتیهــا
استفاده کند.
باوجودمشکالتیکهخودتانهمازآننام
بردید همچون مسائل اقتصادی و مهم تر
ب های
از همه وقوع فســاد در کشــور ،آسی 
پیشرویانقالباسالمیراچهمیدانید؟
به نظر من چند مورد است که باید خیلی
به آن توجه داشت .یکی از این آسیبها
مسائل فرهنگی است .ما مسائل فرهنگی
را دســت کم تلقی کــرده و در واقــع آن را
رها کردهایم .دشمن از همان مسیری که
احساس کرده که انقالب پیروز شده  -که
همان مسیر اســام و ارزشهای اسالمی
اســت -وارد شــده و لزومی هم نمیبیند
کــه بــه خــود زحمــت دهــد و در ایــن راه
برای خود مشــکل آفرین شود .از راههای
آســان ورود پیدا میکند تا باورهای مردم
را متزلزل کند و تعهد مردم را نســبت به
ارزش هــای دینــی و اخالقی تنــزل دهد.
بیمباالتی و بیتفاوتــی را در میان مردم
رواج بدهــد .اعتقــادات مــردم را مــورد
تشــکیک قرار داده و باعث تضعیف آنها
شود .مسائل فرهنگی خیلی در این رابطه
نقــش دارد .البتــه نمیخواهم بگویم که
این مسائل فرهنگی بیارتباط با معیشت
مردم اســت .نه؛ اتفاقاً اعتقادم این است

روابطــی مبتنــی بــر احتــرام متقابــل و
اعتمادســازی ایجاد کند کــه کمتر مورد
استقبال قرار گرفته است.
حتی پیشنهاد ایجاد یک مجمع امنیتی
شــامل ایران و برخی از کشورهای عربی
مطــرح شــد ،کــه بــا بیمیلــی اعــراب
روبهرو گردیــد .در ارتباط با بحرانهایی
ماننــد یمن و ســوریه نیــز ،آمادگی الزم
توگــو وجــود داشــته ،ولــی با
بــرای گف 
اســتقبال روبهرو نشــده اســت .کشــوری
ماننــد مصر که خــود وزنــهای در جهان
عــرب اســت ،علیرغم داشــتن مواضع
یکســان با جمهوری اســامی ایــران در
خصــوص بحرانهــای ســوریه و عراق،
از مذاکــره مســتقیم خــودداری کــرده
اســت .با همه این تفاســیر ،از گفتههای
عمــر موســی اینگونــه برمیآیــد که وی
توگــوی انتقادی
بــه نوعی طرفــدار گف 
با ایران اســت .دیــدگاه وی در زمانی که
جهان عــرب از مشــکالت و بحرانهای
بســیاری رنــج میبــرد ،میتوانــد یــک
دریچه امید باشــد که باید مورد بررسی
قــرار گیــرد .در چنیــن شــرایطی الزم
اســت ،ابرهــای بدبینی و ســوء ظن کنار

زده شــده و رویــه اتهــام زنــی منســوخ
توگوها باید به دور
گردد .بنابرایــن ،گف 
از غــرض ورزی و در فضایــی آمیختــه
از دوســتی و بــرادری صــورت پذیرد .در
شرایطی که امریکا و رژیم صهیونیستی
ســعی در تنگتر کردن محاصره مردم
فلســطین و همچنیــن جهان اســام را
توگــو میــان دو قطب مهم
دارنــد ،گف 
جهان اســام (ایــران و اعراب) ،یک امر
الزم و ضــروری اســت .هــر دو طرف در
زمینههایــی ماننــد خاورمیانه عــاری از
سالحهای هســتهای ،مسأله فلسطین،
قدس و مبــارزه با تروریــزم دیدگاههای
یکســان دارنــد .همچنیــن از لحــاظ
اقتصادی و فرهنگی به یکدیگر نیازمند
هستند و میتوانند دست بیگانگان را از
بازارها و منابع ملی خود کوتاه کنند.
بدیهــی اســت ،فاصلــه گرفتــن و القای
حس بدبینی ،موجب تضعیف بیشــتر
جهــان اســام شــده و همزمــان باعث
پایــداری جایگاه اســرائیل خواهد شــد.
ضمن اینکه تفرقه میان برادران دینی،
باعث خرسندی دشمنان امت اسالمی
خواهد شد.

که مشکالت معیشت مردم میتواند در
این مورد نقش داشــته باشد و به تهاجم
دشــمن کمــک کنــد .ولــی در عیــن حال
باید توجه داشــت که این موضوع یکی از
آســیبهای جدی برای این نظام است.
اینکه نظام خانواده و ارزشهای متعالی
مــورد تهدید قــرار میگیــرد و بیمباالتی
و بیتفاوتــی نســبت بــه ارزشهــا حاکم
میشــود باعث وقوع آســیبهای جدی
می شود.
مورد دیگر وجود خألهای قانونی اســت.
موضوعــی که باعث سوءاســتفاده برخی
افــراد در مقامهــای مختلــف میشــود
و بــرای مــردم آزاردهنــده اســت .بایــد
ایــن خألهــا را پــر کنیــم و از طــرف دیگــر
نظارتهــای الزم را هــم بــر امور داشــته
باشــیم؛ مخصوصاً نظــارت در آن بخش
از اقتصاد که به معیشــت مــردم مربوط
اســت .اینطور نباشــد که مردم احساس
کنند کشــور رها شــده است و کسی به فکر
گرانیهانیست.
ممکن اســت کــه در یک قســمتی دولت
وارد شــود امــا ایــن ورود زمانی اســت که
بحــران پدید بیایــد .ما نظارت بیشــتری
الزم داریــم .اینطور نیســت که همه این
گرانیها که بر کشــور حاکم شــده مربوط
بــه تحریمهــا باشــد .نــه اینکــه نیســت،
مقداری هســت امــا عوامــل دیگری هم
در کار اســت .دولت باید تالش بیشــتری
کند که این مشکالت حل شود .البته همه
باید کمک کنند .مسائل اقتصادی یکی از
آســیبهایی است که میتواند مردم را از
صحنه خارج کند .این موضوع میطلبد
که مســئوالن با تمام قوا حضور پیدا کنند
و به جنبههای فرهنگی و اقتصادی مردم
توجه داشته باشند .کاری نکنند که مردم
فکــر کنند فقط خودشــان درگیر مســائل
اقتصادیهستند.

خبر اول اینکه،دادســتان کل کشــور گفت :دادســرا به
دیـــگه
مســأله ســایت «دیــوار» ورود و موضــوع را رســیدگی
چه خبر
میکنــد .حجتاالســام محمدجعفر منتظــری در
پاسخ به ایرنا درباره درخواست پلیس فتا مبنی بر رسیدگی دادستانی به
شــکایتهای مردم از سایت دیوار اظهار داشت :ظاهراً این پرونده دیروز
ارجاع شده و دادسرا باید به این موضوع رسیدگی کند.
او درباره دیدار و عکس مســیح علینژاد و وزیر امور خارجه امریکا گفت:
مــا در ایــن مورد اقدامــات بینالمللی انجــام دادهایم امــا هنگامی که با
حمایت از اینها روبهرو هستیم ،چه کنیم؟ فرانسه جوالنگاه اینهاست .آن
زنیکه بدبختی که مطرود خانوادهاش شــده است ،این زنیکه کثیف رفته
با پمپئو عکس یادگاری گرفته است .گفتهاند :کند همجنس با همجنس
پــرواز منتهــا اینها غــاز با غاز هســتند .منتظری بــا تأکید بر اینکــه یکی از
وظایف اصلی خبرنگاران این اســت که با قلم خود چهره منافقین را به
دنیــا معرفی کننــد و در این ارتباط باید از فضای مجازی اســتفاده کنیم،
خطاب بــه مقامات امریکایی گفت« :اینهایی کــه تحت عنوان منافقین
و ســلطنتطلب با شــما همراهی میکنند ،هرگز برای شــما دستاوردی
نخواهند داشت جز اینکه برای آنها هزینه و خرج کنید چیز دیگری برای
شــما به همراه نخواهند داشــت .این اقدامات باعث میشــود که خود را
بیش از پیش نزد ملت ایران رسوا کنید».

سه اتهام اسماعیل بخشی

خبر دیگر اینکه،وکیل اســماعیل بخشــی با اعــام وخامت حال موکلش
دربــاره آخریــن وضعیت او و شــایعاتی کــه پیرامون انتقــال وی از زندان
به بیمارســتان وعدم اجازه مالقات از ســوی مقام قضایــی برای خانواده
وی ،گفت« :روز چهارشــنبه هفته گذشــته درخواست مالقاتی ارائه شد و
متأسفانه مورد موافقت قرار نگرفت.
از همین بابت ،روز یکشنبه مجدداً درخواست دیگری ارائه شده و امیدوار
هســتیم که با آن موافقت شود ».به گزارش امتداد ،فرزانه زیالبی با بیان
اینکه «ســه اتهام جدید تفهیم شــده بــه موکلم ،نشــر اکاذیب ،فعالیت
تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات بوده است» و «در پرونده جدید،
نشــر اکاذیــب ،بــدون موافقت با دیــدار بخشــی ،طی هماهنگــی تلفنی
بازپرس پرونده ،ستاد خبری اهواز که برابر قانون ،مرجع ذیصالح قانونی
و رســمی محسوب نمیشــود ،صرفاً وکالتنامه را جهت امضا و اعطای
وکالت تحویل گرفت» ،افزود« :بخشی درخصوص اتهام امنیتی فعالیت
تبلیغی علیه نظام ،همچنان از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم
مانده است.
چــرا که اینجانب ،جــزو وکالی مورد تأیید و معتمــد رئیس قوه قضائیه،
موضوع تبصره ماده  ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری نیستم ».زیالبی در
ادامه افزود« :علی نجاتی دیگر نماینده کارگران هفتتپه ،در حال حاضر
در مرخصی پزشــکی به ســر برده و با توجه به تشــخیص پزشک و تأیید
پزشــکی قانونی درخصوص ضــرورت انجام آنژیوگرافــی ،مرخصی وی
توسط قاضی ناظر زندان تمدید شده است».

