سهشنبه  5دی 1396

گفتوگوی ملی

تجربهها و نگاهشان در اداره کشور میتوانست
تأثیرگذار باشــد کنار گذاشــته شــود .به باور
بسیاری ،بحرانهای کنونی کشور حاصل همین
یکه تازی و برهم خوردن تعادل میان جناحهای
سیاسی کشور بوده است .در واقع گفتوگوی ملی
برای پایان دادن به همین وضعیت است .به بیان
دیگر بازگرداندن تعادل به کشور و عادی شدن
فضای سیاسی مستلزم این است که اثرگذارهای
دو جریان سیاســی کشــور پای میز گفتوگو
بنشینند.

سـيـاسـت
فـردا
political@Jameefarda.com

وقتی به جنس اصلی دسترسی داریم چرا به
سراغ بدل آنها برویم؟

۲
پيشخوان

انتصاب معاون جدید
در ریاستجمهوری
ایرنا :حســن روحانــی ،رئیسجمهوری
اســامی ایران ،طی احکامی جداگانه یک
معاون و سه مشاور خود را برگزید.
بدین ترتیب حســینعلی امیری به عنوان
معــاون امور مجلــس رئیسجمهور ،اکبر
ترکان به عنوان مشــاور رئیسجمهور در
امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده و
ناپایدار شهری ،علی یونسی به عنوان مشاور
رئیسجمهور در امور اقــوام و اقلیتهای
دینــی و مذهبی ،همچنیــن رضا فرجی
دانا به عنوان مشــاور علمی رئیسجمهور
منصوب شدند.
همچنین محمــود واعظــی ،رئیس دفتر
رئیسجمهــوری ،طی حکمــی فریدون
وردینژاد را به عنوان مشاور رسانهای دفتر
رئیسجمهور منصوب کرد.

دیوان محاسبات
اتهامات وارده
درباره کرسنت را رد کرد

آزادی مهدی جهانگیری
تکذیب شد
ایسنا :علیرغم انتشــار خبری مبنی بر
آزادی مهدی جهانگیری وکیل مدافع وی،
این خبر را تکذیب کــرد .محمود ایثاری
اخبار منتشر شــده درباره آزادی موکلش
(مهدی جهانگیــری) را تکذیــب کرد و
افزود :پرونده موکلــم همچنان در مرحله
تحقیقات است.
این در واکنش به خبری اســت که مبنی بر
آزادی نامبرده با صدور قرار وثیقه از ســوی
رســانهها منتشر شــد .مهدی جهانگیری
 14مهر ماه سال جاری در کرمان بازداشت
شــد و  13آذر ماه برای ادامه رسیدگیها از
کرمان به تهران منتقل شد.

قدرت پوشالی داعش
توسط نیروهای اسالمی
شکست خورد
ایلنا :آیــتاهلل جنتی ،رئیــس مجلس
خبــرگان رهبــری ،در دیــدار جمعی از
اساتید و دانشجویان نخب ه لبنانی از شورای
نگهبان ضمن اشــاره بــه مقدمات ظهور
امام زمــان (عج) که برای عدلگســتری
خواهند آمد ،گفــت :هرجــا اقداماتی بر
علیه اســام و مســلمین انجام میشود،
محکــوم بــه شکســت اســت؛ چنانچه
قدرت پوشــالی داعــش ،توســط ایثار و
فداکاریهای نیروهای اســامی شکست
خورد و از کشورهای عراق و سوریه بیرون
رانده شد.
وی در پایان افزود :شــما جوانان شــاهد
سقوط رژیم جعلی اســرائیل خواهید بود
و به زودی ســقوط آنها را جشــن خواهید
گرفــت .ضمــن اینکه این شکســت تنها
مختص غاصبان صهیونیستی نخواهد بود،
بلکه شکست آمریکا و حامیان اسرائیل نیز
خواهد بود.

خبر روز

چهرههای اصلی جریانهای سیاسی
توگوی ملی معنا میدهند
به گف 
جامعه فردا :امروز دیگر اصالحطلب و اصولگرا
راه برون رفت از بحرانها را در یک چیز میبینند،
«گفتوگوی ملــی» که ترجیع بند ســخنان
چهرههای سیاســی کشــور شــده است .همه
یکدیگر را به گفتوگو دعوت میکنند و رقبای
سیاسی چراغ سبزهایشان را با کلید واژه «انسجام
داخلی» نشــان میدهند .با همه اینها اما هنوز
گفتوگوی ملی در کشــور به عینیت نرسیده
است .بســیاری در اظهارنظرهایشــان افرادی
را بــرای این پــروژه ملی پیشــنهاد میدهند
امــا در بســیاری از مــوارد نامهایــی که ذکر
میشود به نوعی نفس و ذات مسئله گفتوگوی

ملی را به چالش میکشد .بعضا شنیده میشود
افرادی برای این موضوع پیشنهاد داده میشوند
که جامعیت الزم را به ویژه در جریان اصالحات
ندارند و حضور آنها در قدرت ،محصول شــرایط
کنونی کشور اســت که در شرایط عادی شاید
نمیتوانستند در چنین جایگاهی قرار گیرند.
برای چه باید گفتوگو کرد؟

در دولت نخســت احمدی نژاد ،حمایت چشم
و گوش بســته اصولگرایان از او و چشــم بستن
روی ضعفهــا و اشــتباهات دولتش ســبب
شــد ،فاصله میان اصولگرایــان و اصالحطلبان

بــه عنــوان منتقــدان جــدی دولــت او
بیشــتر شــود ،امــا ایــن فاصلــه زمانــی
عمیق شــد کــه حــوادث ســال  88رخ داد.
پــس از آن فضای سیاســی کشــور از حالت
عــادی خود خــارج شــد و بخش زیــادی از
فعــاالن سیاســی و چهرههای مؤثــر و درجه
یک جریان اصالحــات به بهانههایــی زندانی
و از فضــای سیاســی کشــور کنار گذاشــته
شــدند .در واقــع چنین رویدادی دســتمایه
جریانهای تندرو شــد تــا رقبای خــود را از
میدان بیــرون و یکهتازی کننــد و همین امر
سبب شد تا بخشــی از منابع انسانی کشور که

پیششرطها مانع اصلی راه

در اظهارنظرهــای برخــی از چهرههای اصولگرا
میتوان پیش شــرطهایی برای آغاز گفتوگوی
ملــی را دید .در واقع همین پیش شرطهاســت
که کار را با دشــواری مواجه کرده اســت .همین
پیش شــرطها ســبب شــده تــا اصالحطلبان
اصلــی از لیســت گفتوگــو خــارج شــوند و
چهرههای غیر جریان ساز و دست چندم جریان
اصالحات جای آنهــا را پر کنند .اگر قرار باشــد
اصالحطلبان در مقابل چهرههای بدلی اصولگرا ،و
اصولگرایــان مقابــل چهرههای دســت چندم
اصالحطلــب بنشــینند ،نتیجــه آن کامال قابل
حدس اســت ،این نتیجــه را در وضعیت کنونی
کشور به خوبی میتوان دید .چند سالی است که
چهرههای اصلی جریان اصالحات بیرون میدان
هســتند و جای آنها را افراد دیگــری گرفته اند،
در مقابل اما چهرههــای اصلی جریان اصولگرا به
همان موازات در امور کشــور دخالــت دارند اما
نتیجهای که امروز در کشــور وجود دارد چندان
رضایــت بخش نیســت و بــا آنچه کــه ایدئال
حتــی اصولگرایــان هم محســوب میشــود،
فاصلــه زیــادی دارد .اگــر چهر ههــای
اصلــی جریــان اصالحــات از گفتوگــوی
ملی حذف شــوند و چهرههای دست چندم جای
آنها را بگیرند ،میتــوان همین نتیجه را هم برای
این پروژه مهم و ضروری متصور شد.
برای رسیدن به نتیجه مطلوب و عبور از شرایط
بحرانی تنها یک مسیر پیش روست .گذشته را رها
کرد و با کنار گذاشتن پیش شرطها و با استفاده
از همه ظرفیتهای موجود در کشــور فکری به
حال آینده کرد.

دادستان تهران تشریح کرد؛

از جزئیات گشتهای شبانه مقامات قضایی تا پایان تحقیقات امالک نجومی
اینکه گفته
میشود در
ایران پدیده
فساد امری
سازمانیافته و
سیستماتیک
است را قبول
نداریم .مبانی
نظامجمهوری
اسالمی ضد
پدیده فساد
است .ما نیز
به مانند دیگر
کشورها ،در
برخی حوزهها
مشکالتی
داریم؛ اما این
امر به معنای
سازمانیافته
بودن فساد در
کشور نیست

ایلنا :دادســتان تهران در بیســت و یکمین جلسه شورای
معاونان دادســرای تهران به موضوع فضای مجازی پرداخت
و اظهار کــرد :در هفته گذشــته برخی اظهــارات پیرامون
فضای مجازی منتشــر و به نحوی القا گردید که گویا کشور
در حوزه فضای مجازی به دو قطــب موافق و مخالف تبدیل
شــده و مخالفین گروهی هســتند که علیاالطــاق با این
فضا مخالفند.
عباس جعفری دولتآبادی ضمن ایــراد به چنین اظهاراتی،
گفت :همانگونه که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت
میکنند ،هرگونه اقدام در فضای مجازی نیز باید با هویتهای
مشخص و واقعی صورت گیرد.
وی با انتقاد بــه عدم راهاندازی کامل شــبکه ملی ارتباطات
بهعنوان یکی از مطالبات جدی و چندین ســاله مقام معظم
رهبری اظهار کرد :چرا این مطالبه بهحق ایشان اجرا نمیشود؟
چرا دیگر کشورها موفق به مدیریت فضای مجازی شدهاند ،اما
ایران هنوز نتوانسته در این عرصه موفق باشد؟
دادستان تهران با اشاره به گسترش روزافزون ارتکاب جرایم
در فضای مجازی اظهار کرد :این رفتارهای مجرمانه به حدی
توســعه یافته که امروزه در این فضا حتی کیک توهمزا نیز به
فروش میرســد .مراجع قضایی و پلیس بایــد زمان و انرژی
بســیاری را صرف نمایند تا متهمان را در این فضا شناسایی
کرده و آنها را تحت تعقیب قرار دهند؛ در حالی که در صورت
شفافســازی در فضای مجازی ،آمار ارتکاب چنین جرائمی
به حداقل خواهد رسید و حقوق شــهروندی به بهترین نحو
تامین خواهد شد.
دادستان تهران ضمن تشکر از معاونان دادستان بابت حضور
در گشت شبانه در آخرین شب پاییز ،این امر را واجد آثار مثبت
زیادی دانســت و گفت :ما در این بازدیدها سه هدف عمده را
دنبال میکنیم :نخســت نظارت بر ضابطان و بازداشتگاهها؛
دوم حمایت از حقــوق عامه و صیانت از حقوق شــهروندی
با توجه به نحوه ارائه خدمات به شــهروندان .وی با اشــاره به
حساسیت دادسرای تهران نســبت به مقوله امنیت غذایی و
بهداشت عمومی ،بازدید مستمر از رستورانها ،اماکن عرضه
مواد غذایی و لزوم بررســی وضعیت بهداشتی آنها را ضروری
دانســت و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نامســاعد بهداشتی
برخی رســتورانها ،نامطلوب بودن خدمات ارائه شده در این
مکانها و تأثیر سوء آن بر حوزه امنیت و سالمت غذایی مردم،

از سرپرستان نواحی دادســرا خواست با بازدیدهای سرزده و
مســتمر از چنین مراکزی و در صورت احراز تخلف یا ارتکاب
جرم ،با همکاری سایر نهادها نسبت به پلمب چنین مراکزی
اقدام نمایند.
جعفری دولتآبادی همچنین با اشاره به بازدید خود و تعدادی
از معاونان دادسرای تهران از رستورانهای منطقه فرحزاد در
شب آخر پاییز ،اظهار کرد :مسئولین این اماکن با عرضه قلیان
در محیطی ناسالم و با اســتفاده از اقالم و مواد غیربهداشتی
و خطرناک با جان مردم و بهویــژه جوانان این مملکت بازی
میکنند.
دادستان تهران با اشاره به موضوع مبارزه با فساد درجمهوری
اسالمی اظهار کرد :اینکه گفته میشود در ایران پدیده فساد
امری سازمانیافته و سیستماتیک است را قبول نداریم .مبانی
نظامجمهوری اسالمی ضد پدیده فساد است .ما نیز به مانند
دیگر کشورها ،در برخی حوزهها مشکالتی داریم؛ اما این امر به
معنای سازمانیافته بودن فساد در کشور نیست.
جعفری دولتآبادی همچنین با اشاره به مالقات اخیر خود با
زندانی احمدرضا جاللی که بابت جاسوسی به اعدام محکوم
شــده اســت ،توضیح داد :نامبرده دارای دکتــرای حوادث
غیرمترقبه و کارشناس پزشــکی هستهای است و همسرش
از کارشناسان ســازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از
خدمت منفصل گردیده است.
وی ادامه داد :نامبرده در این بازدید به هشــت نوبت مالقات
با ماموران ســرویس جاسوسی بیگانه اقرار نموده و در همین
رابطه وجوهی را اخذ کرده است .این زندانی عالوه بر اطالعات
مربوط بــه پروژههای وزارت دفاع ،ســازمان انــرژی اتمی،
اســامی و اطالعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و
وزارت دفاع را به افســران موســاد تحویل داده است .حسب
اقرار متهم ،وی اطالعاتی در حوزه ســایتهای انرژی اتمی،
نامهای مدیران ارشــد ســازمان انرژی اتمی ،وزارت دفاع،
ســازمانهای تابعــه و طرحهــا و برنامههای آنها ،نقشــه و
پالن ســاختمانها را در اختیار مأمورین موســاد قرار داده
اســت .متهم به آلودهسازی سیســتمها اقرار نموده با توجه
در همان
به قرائــن موجود و اظهارات کارکنــان وزارت دفاع 
مقطع ،حمله ویروسی به سیستمهای این مرکز انجام شده و
متهم اقرار نموده فلشهایی را که در اختیار داشته ،با پوشش
انتقال دیتا به سیستمهای بســیاری از افراد مورد نظر ،وصل
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ایرادات نظام انتخاباتی ،برای کشور هزینهزاست
خبرآنالین :معــاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :همه ما
میدانیم نظام انتخاباتی کشــور ایرادات و اشکاالتی دارد و
این ایرادات و اشــکاالت برای مردم ،نظام ،نامزدها ،شورای
نگهبان ،وزارت کشــور و ســایر بخشهای مرتبط با بحث
انتخابات هزینه درست کرده است.
حســینعلی امیری درباره آخرین وضعیــت الیحه جامع
انتخابات در مجلس گفت :کمیســیون سیاســی ــ دفاعی
دولت وقت زیادی روی الیحه نظام جامع انتخابات گذاشت
و براساس سیاســتهای کلی ابالغی رهبر معظم انقالب،
الیحه را نهایی کرد .هم اکنون الیحه نظام جامع انتخابات در
دستورکار دولت است.
وی درباره اظهارات برخی سیاســیون که میگویند دولت
عزمی برای ارســال الیحه نظام جامع انتخابات به مجلس
ندارد ،اظهار کرد :واقعا دولت عــزم جدی دارد الیحه نظام
جامع انتخاباتی را سروســامان دهد ،همه ما میدانیم نظام
انتخاباتی کشور ایرادات و اشــکاالتی دارد و این ایرادات و
اشکاالت برای مردم ،نظام ،نامزدها ،شورای نگهبان ،وزارت
کشــور و ســایر بخشهای مرتبط با بحث انتخابات هزینه
درست کرده است.

معاون پارلمانی رئیسجمهور یادآور شد :هزینههای ناشی
از ایرادات و اشکاالت برگزاری انتخابات ،به خاطر خألهایی
قانون اســت ،نظام جامع انتخابات میتواند عمده خألهای
قانونی در این حوزه را مرتفع کند.
وی درباره تعیین ضرباالجل رئیس کمیسیون شوراهای
مجلس برای دولت در ارســال الیحه نظام جامع انتخابات
افزود :این الیحه هم اکنون در دستورکار صحن دولت قرار
دارد .البته میشــود با آقای رحمانی فضلی صحبت کرد که
نامهای برای دولت بنویسد و تقاضا کند خارج از نوبت الیحه
نظام جامع انتخابات در صحن دولت مطرح و بررسی شود.
امیری در پاســخ به این سئوال که آیا خودتان با نمایندگان
مجلس صحبــت میکنید که طرحی دربــاره نظام جامع
انتخابــات ندهند؟ بیان کرد :نماینــدگان مجلس کامال در
جریان موضوع هســتند .البته نمایندگان حق تقدیم طرح
را دارند اما از جهت حقوقی اصل بر اولویت الیحه اســت تا
طرح .هنوز نمایندگان مجلس صحبتی با من نداشتند اگر
چنین صحبتی را با من در میــان بگذارند میتوانیم همین
پیشنویس الیحــهای را که تهیه کردیم بــه آنها بدهیم تا
مشاهده کنند چنین کاری در دولت انجام شده است.

عکس:علی شیربند /میزان

ایسنا :دیوان محاســبات در اطالعیهای
اتهامات بــه مســئوالن دربــاره پرونده
کرســنت را تکذیب کرد و گفت که اساسا
نامهای توسط یکی از روسای اسبق دیوان
محاسبات درباره کرســنت وجود ندارد و
رسانههای معاند با شــیطنت و فضاسازی
اتهاماتی را بــه برخی از مقامات نســبت
دادهاند .چنــد روز پیش یکی از کانالهای
تلگرامی ادعایی را درباره انتشــار اســناد
قرارداد کرســنت مطرح کرد کــه یکی از
روسای اســبق دیوان محاسبات درباره آن
نامهای به یکی از مقامــات عالیرتبه نظام
نوشته بود.
در متن اطالعیه دیوان محاسبات آمده است:
متعاقب طــرح اتهامات مذکور (در رابطه با
نامه یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات)،
دیوان محاسبات کشور با دقت و حساسیت
الزم به بررســی موضوع پرداخته و وجود
چنین نامهای را ســاختگی دانسته است
و قویاً تکذیب مینماید .بر همین اســاس
هرگونه استناد به این نامه و به تبع آن ایراد
ل فاقد سندیت
اتهام به مسئوالن ذیمدخ 
بوده و اعتبار ندارد.

در
اظهارنظرهای
برخی از
چهرههای
اصولگرا
میتوان پیش
شرطهایی
برای آغاز
گفتوگوی
ملی را دید.
در واقع
همین پیش
شرطهاست
که کار را با
دشواری
مواجه کرده
است

فرصــت بــرای جبــران آنچــه کــه بحران
کشــور را رقم زده ،وجــود دارد اما نــه آنقدر
کــه در این مســیر وقتــی برای تلــف کردن
وجود داشــته باشــد .پایان دادن به نارســایی
سیاســی در کشــور ضروری اســت و اگر قرار
باشــد خروج از بن بســت سیاســی در کشور
رقــم بخورد ،مســتلزم این اســت چهرههایی
کــه در این ســالها کنار گذاشــته شــدهاند
به میــدان گفتوگو دعــوت شــوند و رقبای
دیرینشــان حرفهــا و دغدغــه هایشــان را
بشــنوند .در واقع مراد کســانی هستند که در
هشت سال گذشته بســیاری گوشيهایشان را
برای شنیدن حرفهای آنها بستهاند و نادیدهشان
گرفتهاند .در واقع گفتوگوی ملی زمانی میتواند
ملی باشــد که طرفهای اصلی این نزاع هشت
ساله رو به روی یکدیگر بنشینند.
از ســوی دیگر بســیاری بر این باورند که این
پروژه با هدف اینکه ارتبــاط میان اصولگرایان
و اصالحطلبــان برقــرار شــود مطرح شــده
اســت .اگــر اینگونه بــه موضوع نــگاه کنیم،
نمیتوانیم چشــم بــر این حقیقــت ببنیدیم،
کسانی که امروز برای گفتوگوی ملی از جریان
اصالحطلب معرفی میشوند ،در این سالها نه
تنها رابطه شان با اصولگرایان قطع نبوده است،
بلکه تعاملهای زیــادی با آنها داشــتهاند و از
گلوگاههایی همچون رد صالحیت شورای نگهبان
به ســامت عبور کردهاند .بنابراین گفتوگوی
ملی میان این دست چهرهها و اصولگرایان معنا
و مفهومی ندارد.
اگر قرار باشــد چهرههایی که در هشــت سال

گذشــته همواره به بیــان صحبت هایشــان
پرداختهاند و هیچ مانعی برای بیان نظراتشــان
وجود نداشته و توانســتهاند به مدد این فضای
بحرانی در جایگاه خاصی قرار بگیرند ،به عنوان
طرف اصالحطلب در گفتوگوی ملی قرار بگیرند،
بیتردید به هدفی که جناحهای سیاسی در پی
آن هستند ،نخواهند رســید .به بیان دیگر این
چهرههای اصلی جریانهای سیاسی هستند که
به گفتوگوی ملی معنا خواهند بخشید و آن را در
مسیری قرار خواهند داد تا به هدف خود نزدیک
شود و نتیجه بخش باشد.

نموده است.
دادستان تهران افزود :اهم اطالعات ارائه شده از سوی نامبرده
شامل اطالعات کامل و مســتند در خصوص  30نفر از افراد
شــاخص پروژههای تحقیقاتی ،نظامی ،دفاعی و هستهای از
جمله شهیدان علی محمدی و شهریاری است .متهم همچنین
سری نظام در
به انتقال اطالعات مربوط به پروژههای بهکلی ّ
حوزههای تحقیقاتــی ،نظامی ،دفاعی و هســتهای در قبال
دریافت مبالغی به همراه حق شــهروندی کشور سوئد برای
خود و خانوادهاش اقرار کرده است.
این پرونده پــس از اخذ آخریــن دفاع و صــدور قرار جلب
به دادرســی ،در تاریــخ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵منتهــی به صدور
کیفرخواست گردیده و در شــعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی
تهران بــا حضور متهــم ،وکیــل وی و نماینده دادســتان
رسیدگی شده و دادگاه با استناد به ماده  ۲۸۶قانون مجازات
اســامی ،نامبرده را بــه اعدام محکــوم کرده اســت که با
ابالغ دادنامه به وکیل و اعتراض محکومعلیه و وکیل نامبرده،
رای صادره در تاریخ  ۱۳۹۶/۹/۱۱در دیوان عالی کشور ابرام
شده است.
جعفری دولتآبــادی همچنین به موضــوع پرونده امالک

نجومــی پرداخت و اظهار کرد :تحقیقات ایــن پرونده تقریباً
به اتمام رسیده اســت .وی اعالم کرد :تا هفته گذشته در این
پرونده از  ۱۹۶نفر تحقیق شده و تمام تحقیقات توسط بازپرس
رسیدگیکننده صورت گرفته و امر تحقیق به ضابطان ارجاع
نشده است.
جعفــری دولتآبادی بــه دو اتفــاق قابلتوجــه در حوزه
اجتماعــی اشــاره و اظهــار کرد :فــردی که تبعــه یکی از
کشورهای همسایه اســت ،با ورود به کشور اقدام به برگزاری
دورههای آمــوزش آرایشــگری زنان بهصــورت مختلط و
غیرمجاز نموده و مســئول برگزاری دوره آموزشی از هر نفر
مبلــغ  ۵۰۰هزار تا یــک میلیون تومان دریافــت کرده بود.
این فرد توســط پلیس شناسایی شده و با توجه به عدم صدور
مجوز برگزاری چنین دورههایی ،با این موضوع برخورد شده
است.
دادســتان تهران اظهار کرد :پس از برخورد دادستانی تهران
بــا اعزام غیرمجاز افــراد برای آموزش آرایشــگری به برخی
کشورهای همســایه ،این بار افراد ســودجو رویه دیگری را
در پیــش گرفته و مربی خارجی را بــرای برگزاری دورههای
غیرمجاز به ایران آوردهاند.

خبر 2

دیدار مجدد اسماعیل دوستی با مهدی کروبی
اعتمادآنالین :نماینده مردم تهران گفت :اســماعیل
دوستی ،عضو حزب اعتماد ملی برای سومینبار با مهدی
کروبی مالقات داشته است.
الیــاس حضرتــی ،نماینده مــردم تهــران در مجلس
شــورا اعالم کرد :اســماعیل دوســتی ،عضــو حزب
اعتماد ملی برای سومینبار اخیرا با مهدی کروبی مالقات
داشته است.
پیش از این نیــز مجتبی ذوالنور ،نماینــده مردم قم و
محمدرضا عباسیفر ،عضو ســابق شورای نگهبان نیز با
کروبی دیدار کرده بودند.
در همین خصوص حســین کروبی فرزند مهدی کروبی
میگوید که از جزئیات آن مطلع نیســت .او البته درباره
احواالت مهدی کروبی بعد از صحبتهایی علی شمخانی
دبیرشــورای عالی امنیت ملی میگویــد که فرزندان و
خانواده هر زمان که بخواهند میتوانند با مهدی کروبی
مالقات داشته باشند.
به گفته وی :خانواده و حاج آقای کروبی هیچ دخالتی در
این مالقاتها ندارند.
حســین کروبی در خصوص وضعیت دیگر محصورین

نیز گفــت :آنطــور که شــنیدهام برخی درخواســت
مالقات با آقای موسوی را هم داده و اعالم آمادگی کردهاند
که به دیدار ایشــان بروند؛ اما تا به حال موافقت نشــده
یا بعدا قرار اســت با این درخواســتها موافقت شود را
نمیدانم.
فرزند مهدی کروبی درباره گشــایشهای ایجاد شــده
در مســئله حصر اضافه کــرد :چون آقای شــمخانی
گفته بودند که گشــایشهایی ایجاد شــده است باید
بگویم که تنها گشایشــی که به وجود آمده این اســت
که اعضای خانــواده یعنی عروس ،پســر و فرزندان هر
زمان کــه بخواهیــم میتوانیم به دیدار آقــای کروبی
برویم.
همچنیــن ایــن ســه نفــری هم کــه اعالم شــده
اســت بــا ایشــان مالقــات کردهانــد .البتــه پس از
موضوع خروج نیروهــای امنیتی ،آنها در حال حاضر در
کانکســی در کوچه حضور دارند .البته با صحبتهایی
کــه آقــای شــمخانی از ایجــاد گشــایش گفتهاند
امیدوار هســتیم که این اتفاق رخ دهــد و به رفع حصر
هم بینجامد.

