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پیشــنهاد رسولی عضو هیأت مدیره «بنیاد امید ایرانیان» در گفتوگو با «ایران»:

کویت شکایت از ایران را تکذیب کرد

نهادی غیردولتی متولی «گفتوگوی ملی» شود
عارف ،ناطق نوری و علی الریجانی میتوانند هسته اصلی پیشبرد گفتوگوی ملی را تشکیل دهند

ابراهیم بهشتی

سجاد صفری  /ایران

سید حسن رسولی عضو شورای عالی
سیاســـتگذاری اصالحطلبـــان ،عضـــو
هیأت مدیـــره بنیـــاد امیـــد ایرانیان و
منتخـــب مردم تهـــران برای شـــورای
شـــهر پایتخت اســـت .رســـولی از ایده
عارف برای طـــرح «گفتوگوی ملی»
دفـــاع میکند و معتقد اســـت که این
طـــرح مختـــص جریانهای سیاســـی
درون مجلس نیســـت و گســـترهای به
وســـعت ایـــران دارد .او بـــه موفقیت
این طرح خوشـــبین اســـت و میگوید
جریانهـــا و شـــخصیتهای معقولی
در جریان اصولگرا وجود دارند که آنها
هم از گذر حوادث و تحوالت سالهای
گذشـــته به ایده گفتوگـــو روی خوش
نشان خواهند داد.
٭٭٭
آقـــای محمدرضـــا عـــارف رئیـــس
فراکســـیون امیـــد مجلـــس شـــورای
اسالمی اخیراً از ضرورت طرحی به نام
«گفتوگوی ملی» سخن گفته و تأکید
داشـــته که اگر چنین طرحـــی اجرایی
شود  ،اختالفات بزرگان نظام در فضای
دوســـتانه حل و فصل میشـــود .شما
مشـــخصاً چه بازخوردی از این ایده در
بین جریانهای سیاسی دیدهاید؟
دکتر عـــارف از موضـــع یک چهره
برجســـته اصالحطلـــب ،رئیـــس
فراکســـیون امیـــد مجلس دهـــم و نیز
رئیـــس شـــورای عالی سیاســـتگذاری
اصالحطلبـــان ،ضرورت از ســـرگیری
«گفتوگوی ملی» را به عنوان یکی از
نیازهای جدی امروز کشور مطرح کرد.
بدون شک انســـجام و همگرایی ملی
به معنای افزایـــش وحدت بین همه
نحلههای فکری ،جریانهای سیاسی،
قـــوای ســـهگانه ،نهادهـــای حکومتی،
ســـازمانهای مردمی و همه مؤثرین
در آرایش صحنه سیاســـی کشور ،یکی
از مهمتریـــن راهبردهـــای مـــورد نیاز
کمک به اســـتحکام نظـــام جمهوری
اسالمی شناخته میشود.
امـــام عظیمالشـــأن همـــواره
«وحـــدت» را رمـــز پیـــروزی توصیف
میکردنـــد و بدرســـتی نیـــز همیـــن
وحدت ،رمـــز پیروزی ما در بهمن 57
و دوران دفاع مقدس بود و توانســـت
جلـــوی خیـــل عظیمـــی از برانـــدازان
داخلی و خارجی را بگیرد.
رهبـــر معظم انقالب اســـامی نیز
همـــواره و متناوباً به ایـــن مهم تأکید
داشـــته و دارنـــد .از طرفی متأســـفانه
در ســـالهای اخیـــر مشـــاهده شـــده
مؤثرین صحنه سیاســـی کشور ،بعضاً
به جـــای گفتوگـــوی رودررو ،مواضع
خـــود را از طریق تریبونهای رســـمی
اعـــام میکنند .بی تردیـــد تداوم این
گفتوگوی رسانهای بین ارکان نظام،
بزرگتریـــن آفت وحدت ملی خواهد
بود.
چه هر زمانی بین افـــراد و عناصر
نهادهای مؤثر در طراحی و معماری
یـــک وضعیت -چه در ســـازمانهای
اداری و نهـــاد فرهنگـــی و اجتماعی و
چـــه در مقیـــاس ملی در گســـتره یک
کشـــور-از دامنه گفتوگو بین عناصر
مؤثر کاسته شود ،مبادله اطالعات که
الزمه تصمیمگیـــری صحیح و بهینه
اســـت ،مختـــل میشـــود و متقابالً در
شـــرایط فقـــدان اطالعـــات بهنگام و
صحیح ،بدگمانی ،ابهامآفرینی ،سوء
تفاهـــم ،ســـوء نیت و بعضـــاً تخاصم
و دشـــمنی ،فضـــای تصمیمگیـــری

مدیریت کشور را اشغال میکند و آثار
و عواقـــب منفی متوجـــه منافع ملی
میشود.
بـــرای غلبـــه پیـــدا کـــردن بـــر این
آســـیب جدی ،دکتر عـــارف به همراه
تعـــدادی از نمایندگان مجلس دهم،
بدرســـتی ایده «گفتوگـــوی ملی» را
مطرح کردنـــد .این موضـــوع البته در
سالهای گذشـــته هم طرح شد .امام
خمینـــی(ره) در دهـــه  ،60مرحـــوم
حبیـــباهلل عســـگر اوالدی در دهـــه
 80و رئیس دولـــت اصالحات با ایده
گفتوگـــوی تمدنهـــا ،پیشـــقدم این
عرصه بودند.
فکـــر میکنـــم چنانچـــه محافـــل
سیاســـی ،دســـتگاههای حکومتـــی و
قوای ســـه گانه به ایـــن مهم بپردازند
و رســـانهها و وســـایل ارتبـــاط جمعی
به مدد ایـــن طرح بشـــتابند ،میتوان
امیدوار بود بســـیاری از ســـوء تفاهمها
میـــان جریانها و گروههـــای مختلف
سیاســـی ،قابل برطرف شـــدن اســـت
و همـــان قـــدر کـــه ایـــن غبارهـــا کنار
زده شـــود ،بـــا حفظ مواضع سیاســـی
متفاوت ،زمینه گســـترش اخوت بین
یاران انقالب فراهمتر میشود.
بنابرایـــن ایده مطرح شـــده از ســـوی
آقای عارف منحصر بـــه درون مجلس
نیست؟
ً
کامـــا همیـــن گونـــه اســـت.
بلـــه؛
ببینیـــد در ایـــن مـــورد باید بـــه اندازه
کافی ادبیات تولید شـــود؛ درست این
است که نهادی غیر دولتی به صورت
مردمـــی ،متولـــی و متصـــدی انجـــام
گفتوگوهـــای ملی باشـــد و از طریق
دانشـــگاهها ،مراکـــز آمـــوزش عالـــی،
مراکز فکری و اندیشـــهگاهها ،احزاب،
گروههای سیاســـی و صدا و سیما بستر
گفتوگوها را فراهم کند.
بر این اســـاس بسیار مناسب است
یک نهاد بی طـــرف ،منصف ،کارآمد
و دلســـوز «گفتوگوی ملی» را دنبال
کند .البته مجلس به لحاظ جایگاهی
که در قانـــون اساســـی دارد ،به عنوان
«خانه ملت» میتواند پیشقدم باشد.
این ایـــده آیا یـــک طـــرح مطالعاتی و
تحقیقاتی هـــم به همـــراه دارد؟ یعنی
این مختصاتی که شـــما برای انجام آن
ترســـیم میکنید ،بر اســـاس یک ایده
مکتوب و کارشناسی شده است؟
بله؛ ســـالها پیش در بنیـــاد باران
به ریاســـت رئیس دولـــت اصالحات
و در ســـالهای اخیـــر در بنیـــاد امیـــد
ایرانیان به ریاســـت دکتر عارف به این
مهـــم پرداختهاند و به طور مشـــخص
فهرســـتی از مهمتریـــن فرصتهـــا
و چالشهـــای تعالـــی کشـــور تدوین
شده اســـت .پارهای از این چالشها با
حوزه گفتمانهای رایج سیاسی کشور
مرتبط است.
بـــه عنوان مثال امـــروز اصلیترین
چالش کشـــور در حوزه اقتصاد ،تولید
و اشـــتغال اســـت .در چنیـــن فضایی
ســـرمایهگذاری خارجی زمانی تقویت
میشـــود کـــه ابتـــدا ســـرمایهگذاران
داخلـــی وارد فضا شـــوند .ما مالحظه
میکنیم بناســـت قـــراردادی با توتال
بسته شـــود و ماهها در کریدور مراجع
تصمیمگیر ســـیر میکند و کلی وقت
گرفته میشود تا به یک اجماع ملی و
وحدت نظر همگانی برسیم.
این در حالی اســـت که اگر موضوع
ســـرمایهگذاری که الزمه رونق تولید و
افزایش اشـــتغال است ،به عنوان یک
موضـــوع صرفاً اقتصـــادی ،اجتماعی

نیم نگاه

ëëدر جریـــان اصولگرا ظرفیتهای ریشـــهداری همچون ناطق نوری ،امامی کاشـــانی ،علی الریجانی و
محمدرضا باهنر هستند که «گفتوگوی ملی» را کامالً ضروری و الزم میدانند
ëëآقایان عارف و رئیس دولت اصالحات در ســـالهای اخیر از موضـــع ایجابی این ایده را مطرح کردند.
دغدغـــه این افراد به عنوان ظرفیتهای حوزه اصالحطلبی به هیچ عنوان در بردارنده جوانب ســـلبی
نبوده و نیست
ëëچارچوب کلـــی این ایده ،برقراری گفتوگوی فراجناحی بین همه کســـانی اســـت کـــه به جمهوری
اســـامی ،مردم ســـاالری دینی ،محوریت رهبری ،حفظ منافع ملی و ضرورت تعالی و پیشرفت کشور
اتفاق نظر دارند
ëëهـــم امروز و هم در گذشـــته جریان خط امام و اصالحـــات یکی از اصلیترین بازوهـــای مؤثر در به ثمر
رسیدن انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی ،اداره کشور در شئونات مختلف بوده و هستند
ëëحضور اصالحطلبان در حاکمیت و پذیرفته شدنشان از سوی حاکمیت ،مناقشه برانگیز نیست
و فرهنگـــی بـــه بحث گذاشـــته شـــود
و مراکـــز فکـــر و اندیشـــه دو جنـــاح
سیاســـی اصالحطلـــب و اصولگـــرا به
صورت روشـــمند ،علمـــی و حرفهای
بـــه ایـــن موضـــوع بپردازنـــد ،در آن
صورت مشـــخص خواهد شـــد در چه
بخشهایـــی اتفاق نظر جناحی وجود
دارد ،نقـــاط افتراق کجاســـت ،چگونه
میتوان بر دامنه نقاط مشترک افزود
و از نقـــاط تفرقه انگیز کاســـت .به این
ترتیب نظریهای در سطح کشور تولید
شـــود که یـــک همفکـــری و اتفاق نظر
دربـــاره آن وجود داشـــته باشـــد .پس
از ایـــن اتفـــاق نظر تئوریـــک و نظری،
قـــوه مقننـــه ،دســـتگاههای اجرایـــی،
بنگاههای اقتصادی ،بخش خصوصی
و سایر نهادها در چارچوب این وحدت
گفتمانی وارد میدان میشوند.
بنابرایـــن گفتوگـــوی ملـــی،
ســـرفصلهای مختلفـــی دارد؛از
جملـــه نقـــش و جایـــگاه زنـــان در
عرصـــه اداره کشـــور .امـــروز در برخی
رشـــتههای دانشـــگاهی قریـــب 70
درصد دانشجویان ،زنان و دختران ما
هســـتند .درباره بحث اقوام و مذاهب
و مقولههایـــی از ایـــن دســـت نیـــز به
اندازه کافی مطالعه شده است .مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
مرکـــز مطالعـــات مجمع تشـــخیص
مصلحـــت نظـــام ،مرکز بررســـیهای
اســـتراتژیک ریاســـت جمهـــوری و
دانشـــگاههای مختلف دستشـــان از
این مقوالت پر اســـت و حاال زمان آن
رسیده سیاســـتورزان بستر الزم برای
گفتوگوی ملی را فراهم کنند.
همـــان طـــور کـــه اشـــاره کردیـــد،
شخصیتهای برجسته یا حزبی کشور
پیش از این نیز از ضرورت گفتوگوی
ملی سخن گفتهاند که البته چندان هم
منتج به نتیجه نبود؛ سؤال اینجاست
که آقای عـــارف از موضع ایجابی به باز
طرح این دغدغه پرداختند یا ســـلبی؟
به عبارت سادهتر آیا میبینند مقدمات
و شـــرایط فراهمتر از گذشـــته است یا
آسیبها و خطرات تشدید شده و باید
فکری اساسی کرد؟

تـــا جایـــی کـــه در جریان هســـتم،
آقایـــان عـــارف و رئیـــس دولـــت
اصالحـــات در ســـالهای اخیـــر از
موضـــع ایجابـــی ایـــن ایـــده را مطرح
کردنـــد .دغدغـــه این افراد بـــه عنوان
ظرفیتهـــای حـــوزه اصالحطلبی به
هیچ عنوان در بردارنده جوانب سلبی
نبوده و نیست.
بـــر همیـــن اســـاس از اصطـــاح
«گفتوگـــوی ملی» اســـتفاده کردند.
«گفتوگـــوی ملـــی» هماننـــد هـــر
گفتوگویـــی میتوانـــد بـــه همدلی و
هم نظـــری بینجامد .اگـــر چنانچه ما
در محیـــط خانـــواده تعـــارض افکار،
تنش و تشـــنج داشته باشـــیم ،قبل از
هر تجویزی توصیـــه میکنند اعضای
خانـــواده رودررو صحبـــت کننـــد تـــا
بتواننـــد نقطه نظر پیـــدا و پنهان خود
را همان گونه که هست ،دریافت کنند
و بـــا گمانهزنی و بدگمانی نســـبت به
طرح مطالـــب دیگران برخورد نکنند.
در جامعـــه کل هم این قاعده جاری و
ساری است.
تا جایی که بنده در جریان هستم،
جنبههـــای ایجابی آن مطرح اســـت.
به عبارتـــی چارچوب کلی ایـــن ایده،
برقـــراری گفتوگـــوی فراجناحی بین
همه کســـانی اســـت که بـــه جمهوری
اســـامی ،مـــردم ســـاالری دینـــی،
محوریت رهبری ،حفـــظ منافع ملی
و ضـــرورت تعالی و پیشـــرفت کشـــور
اتفاق نظر دارند .طبیعی است درباره
راهکارهـــای رســـیدن به ایـــن اهداف
متعالـــی ،نقطـــه نظـــرات متفاوتـــی
مطـــرح اســـت کـــه از طریـــق آغـــاز
«گفتوگوی ملی» میتوان فاصل هها
را کاهش داد.
برخـــی منتقـــدان اصالحطلبـــی ،این
ایدههـــا را ناظر به این میدانســـتند که
اصالحطلبـــان میخواهند بـــه بهانه
گفتوگوی ملی خود را از آنچه که آنها
اتهامات گذشته میخوانند مبرا ساخته
و راه را برای ورود بـــه حاکمیت فراهم
ســـازند .در حقیقت آنها میگویند این
ایده بیشـــتر از آنکه یک راهبرد باشـــد،
تاکتیک است.
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مـــن ایـــن گونـــه تعابیـــر را از
تهای ریشـــهدار اصولگـــرا
شـــخصی 
نشنیدهام؛ فکر میکنم که آن بخش از
نیروهای تندروی اصولگرا که در زمان
مسئولیتشـــان در دولـــت و مجلس
کارنامه قابل دفاعی نداشـــتند ،از این
گزاره به عنـــوان یک شـــیوه تبلیغاتی
بـــرای بیـــرون رانـــدن اصالحطلبان از
صحنه سیاسی استفاده میکنند.
هـــم امـــروز و هـــم در گذشـــته
جریـــان خط امـــام و اصالحـــات یکی
از اصلیتریـــن بازوهـــای مؤثـــر در به
ثمر رســـیدن انقالب اســـامی ،جنگ
تحمیلـــی ،اداره کشـــور در شـــئونات
مختلف بوده و هستند.
واضح و مبرهن اســـت اگر ظرفیت
اصالحات نبود ،االن دولتی اعتدالگرا
در رأس قوه مجریه قرار نداشـــت؛ اگر
ظرفیت اصالحطلبـــی نبود ،مجلس
دهـــم بـــه عنـــوان مجلـــس معتدل و
خردمند شکل نمیگرفت.
اگـــر اصالحطلبان مـــورد پذیرش
مـــردم نبودنـــد ،امروز شـــوراهای اکثر
کالنشـــهرها بـــه صـــورت یکدســـت از
اصالحطلبـــان برگزیـــده نمیشـــد.
بـــه بیان دیگـــر حضـــور اصالحطلبان
در حاکمیـــت و پذیرفتـــه شدنشـــان
از ســـوی حاکمیـــت ،مناقشـــه برانگیز
نیســـت .ســـال گذشـــته من از اسحاق
جهانگیری شـــنیدم رهبـــر انقالب در
مالقـــات جهانگیـــری بـــه صراحـــت
اعالم کرده بودند« :من (رهبر معظم
انقـــاب اســـامی) هیـــچ مشـــکلی با
اصالحطلبان ندارم و سال  92آمادگی
داشـــتم دکتـــر عـــارف اصالحطلـــب
رئیس جمهوری بشـــود و تمام دولت
او از بین اصالحطلبان باشد».
بنابرایـــن برخـــاف گـــزاره نخ نما
شده که از ســـوی اصولگرایان ریشهدار
و دلســـوز شـــنیده نشـــده ،نمیتـــوان
انگیـــزه رهبـــران اصالحـــات از جمله
رئیس دولت اصالحات و دکتر عارف
را زیر ســـؤال برد .به عبارتی طرح این
موضوع تاکتیکـــی نیســـت ،راهبردی
است.
بنابرایـــن میشـــود گفـــت همگرایی

اصالحطلبـــان ،اعتدالگرایـــان و
اصولگرایان میانهرو کـــه در انتخابات
ریاســـت جمهوری ســـال  92آغاز شد،
محصول همین گفتوگوهاست...
به نظر من مشی اعتدال ،عقالنیت
و میانـــهروی که اردیبهشـــت امســـال
برای بـــار دوم توانســـت اعتمـــاد رأی
دهندگان را به خود جلب کند ،نشـــان
داد ایـــن پیشـــنهاد در اعمـــاق وجـــود
دلســـوزان ایرانـــی ریشـــه دارد و امری
نهادینه شده است.
امکان گســـترش دایره ایـــن ائتالف بر
اساس گفتوگوی ملی وجود دارد؟
اگر بســـتر این گفتوگو ،جغرافیای
کشـــور بـــه لحـــاظ فکـــری و فرهنگـــی
نباشـــد ،اصالً نمیتـــوان آن را «ملی»
نامید .گفتوگویی« ،ملی» اســـت که
تمام صاحبنظران کشـــور در این بستر
احساس امنیت کامل کرده و به تبادل
نظر بپردازند.
در ایـــن مســـیر بنا نیســـت جریانی
موضوعی را به جریان مقابل تحمیل
کند بلکه هدفش شناســـایی و رسیدن
به نقاط مشـــترک اســـت که میتواند
قطـــار توســـعه کشـــور را به ســـرمنزل
مقصود برساند.
یعنی شـــما درباره اینکـــه اصولگرایان
هم از گفتوگوی ملی اســـتقبال کنند،
خوشبین هستید؟
من فکر میکنم در جریان اصولگرا
تهـــای ریشـــهداری همچـــون
ظرفی 
ناطق نـــوری ،امامـــی کاشـــانی ،علی
الریجانی و محمدرضا باهنر هســـتند
که «گفتوگوی ملی» را کامالً ضروری
و الزم میداننـــد و فکـــر میکنـــم دیر
یـــا زود فضـــای فکری کشـــور وارد این
حوزه خواهد شـــد .مهم این اســـت که
بسترهای آن هم فراهم شود.
این بستر را چه کسانی یا نهادهایی باید
فراهم کنند؟
مجلـــس شـــورای اســـامی و
فراکسیون امید پیشقدم شده و برخی
نمایندگان اصولگرای مجلس نیز هم
عرض ما حرکـــت میکنند و امیدوارم
کـــم کم با شـــتاب بیشـــتری ســـرعت
بگیرد.
رویکـــرد دولـــت و بخصـــوص رئیس
جمهـــوری چقـــدر میتوانـــد بـــه این
بسترسازی کمک کند؟
اگـــر ســـخنان روحانی در مراســـم
تاریخی -سیاســـی تحلیـــف و تنفیذ را
تحلیـــل محتوا کنیم ،قطعاً اســـتقبال
از ایـــن ایـــده را خواهیم دیـــد .رئیس
جمهوری به عنوان دومین مقام کشور
بـــه ضـــرورت این مهـــم پـــی بردند و
مجدانه در پی تحقق این ایده هستند.
این ظرفیت در قوه قضائیه هم وجود
دارد؟ آیا آقای عارف و همکارانشـــان
در فراکســـیون امید دیدارها یا جلساتی
با مسئوالن محترم قوه قضائیه هم در
این خصوص داشتهاند؟
یکـــی از مهمتریـــن شـــرایطی کـــه
پیشـــنهاد دهنـــدگان گفتوگوی ملی
بایـــد داشـــته باشـــند ،بـــه رســـمیت
شـــناختن رقیب و تحمـــل آن ،پرهیز
از خودمحـــوری و خودشـــیفتگی
اســـت و قائل بـــودن به حقـــوق برابر
بین ســـایق سیاســـی کشـــور .من فکر
میکنـــم شـــخصیتهایی مثل ناطق
نـــوری ،عارف و علـــی الریجانی بدون
اســـتثنا واجد این صفات هستند و اگر
این هســـته شـــکل بگیرد ،بـــا توجه به
نفـــوذ گفتمانیای که خواهد داشـــت،
بسرعت تمامی بخشهای حاکمیتی
و ملی را تحت پوشش قرار میدهد.

دیگه
روزنامه الجریده کویت نوشـــت :یک منبع مسئول در
خبر
چه
وزارت خارجه کویت خبر شـــکایت این کشور از ایران در
ســـازمان ملل بهدلیـــل ورود نیروهای ســـپاه به آبهای
کویـــت و بازجویی یک شـــهروند کویتی را تکذیب کرد .به گزارش ایســـنا ،چند
روز پیش روزنامه االنباء کویت مدعی شـــده بود که قایقهای ســـپاه ایران وارد
آبهای کویت شـــدهاند و در نزدیکی یکی از ســـکوهای نفتی کویت یک قایق
کویتی را متوقف و یک سرباز ایرانی شهروند کویتی را مورد تحقیق و بازجویی
قرار داده است .االنباء در ادامه مدعی شد که دولت کویت به خاطر تجاوزهای
پـــی در پـــی نیروی دریایـــی ایران به آبهای کویت در ســـازمان ملـــل از ایران
شکایت کرده است .دیروز همچنین وزارت کشور کویت اعالم کرد ،مقامهای
این کشـــور روز شـــنبه  12نفر از افرادی که به صورت غیابی به اتهام جاسوسی
بـــرای ایران و حزباهلل محاکمه شـــدهاند را دســـتگیر کرده اســـت .به گزارش
تســـنیم به نقل از رویترز ،کویت پیشـــتر با بیان اتهامات اثباتنشده ادعا کرده
بود  25نفر از اتباع این کشور و یک تبعه ایران قصد انجام عملیات «تهاجمی
و خصمانه» در کویت داشتهاند .ایران ،قاطعانه این اتهامات را رد کرده است.
درخواست ضرر و زیان وزارت نفت
از بابک زنجانی

وزارت نفـ ــت که معتقد اسـ ــت بدهی بابک زنجانی بـ ــه این مجموعه
نزدیک به  ۱۲تا  ۱۳هزار میلیارد تومان است ،با ارائه دادخواستی از این
متهم پرونده نفتی ،درخواسـ ــت ضرر و زیان کرد .غالمحسین صادقی
قهاره وکیل شرکت نفتی «اچ کی» به تسنیم گفت :این درخواست را به
شعبه  15دادگاه انقالب ارائه دادیم.اما هنوز قاضی صلواتی تصمیمی
اتخاذ نکرده است.

درخواست مجازات برای عیادتکنندگان کروبی

امـــام جمعه کرج در خطبههای نماز عبادی -سیاســـی جمعه این شـــهر
بـــا انتقـــاد از عیادت برخی مســـئوالن از مهـــدی کروبی در بیمارســـتان گفت:
دســـتگاه قضا باید با این اقدام برخـــورد کند؛ زیرا فتنه خط قرمز ماســـت .به
گزارش نامه نیوز ،آیتاهلل حســـینی همدانی افزود :برخی میخواهند از فتنه
حساســـیتزدایی کنند .در اســـتان البرز نیز برخی میخواهند پای فتنهگران را
به اســـتان باز کنند ،اگر این اتفاق رخ دهد قلم پای آنها شکســـته خواهد شـــد.
از ســـویی دیگر رســـول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتمـــاد ملی در صفحه
اینستاگرام خود به نقل از فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی نوشت :شرمنده
محبتهای بیدریغ مردم عزیزمان هســـتیم و همینجا الزم است از کسانی
که به بیمارســـتان آمدند و به دلیل موانعی موفق به ورود به محوطه نشـــدند
تشـــکر و قدردانـــی کنم .همچنین بایـــد از دکتر نوهی رئیس مرکز آموزشـــی،
تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شـــهید رجایی ،تیم پزشـــکی ،بویژه مسئول
تیم دکتـــر ملکی ،دکتر عبـــدی ،دکتر حقجو ،تیم پرســـتاری و ســـایر عزیزان
آن مرکـــز درمانی ،تشـــکر و قدردانی کنم.به گزارش جماران ،همســـر مهدی
کروبی در پایان مراتب تشـــکر آقای کروبی از مردم شریف ایران و سایر اقشار،
شـــخصیتها و احزاب و فعاالن مدنی و سیاسی که جویای حال ایشان بودند
را نیز اعالم کرد.

سفیرانگلیسدرتهرانتأکیدکرد

اخبار

برجام عامل توسعه مناسبات
با ایران

ســـفیر انگلیس در تهران ،برجام را عامل مهمی
در راســـتای توسعه مناســـبات دو کشور دانســـت .به گزارش ایسنا ،نیکالس
هاپتون در دیدار با اســـماعیل جبارزاده ،اســـتاندار آذربایجان شرقی با بیان
اینکه زمان توسعه روابط فرارسیده است ،افزود :دولت انگلستان تعهد خود
را بـــرای حمایت از برجام اعالم کرده اســـت و ما نیز آن را زمینه خوبی برای
توســـعه روابط میدانیم .وی مشـــکالت صدور ویـــزا و ارتباطات بانکی بین
دو کشـــور را از مهمترین موانع موجود در راه توسعه همکاریهای دوجانبه
دانســـت و اظهار کرد :امیدواریم این مشـــکالت نیز در آیندهای نزدیک رفع
شـــود .سفیر انگلســـتان در تهران ،آمادگی این کشور برای افزایش مناسبات
اقتصادی با جمهوری اسالمی و بخصوص استان آذربایجان شرقی را اعالم
کـــرد و افزود :در آینـــدهای نزدیک ،یک هیأت اقتصادی ویژه به تبریز ســـفر
میکند .هاپتون با قدردانی از مهماننوازی خوب مسئوالن استان از او افزود:
برای بار اول است که به تبریز سفر میکنم و امیدوارم آخرین سفرم نباشد.

افتتاح دفتر نمایندگی
خانه احزاب در مازندران

دفتر نمایندگی خانه احزاب مازندران باحضور معاون سیاســـی وزیر
کشـــور و نمایندگان برخی احزاب و تشکلهای سیاسی استان افتتاح
شـــد .به گزارش ایرنا ،علی اصغر احمدی در این مراسم با بیان اینکه
همـــه احزاب باید دارای برنامه اجرایی باشـــند و دولت را در شـــرایط
مختلف یاری دهند ،گفت :اداره و توســـعه کشور با کادرسازی احزاب
امکان پذیر است .احمدی افزود :احزاب باید در سایه تعامل ،گفتوگو
و همفکری برای توسعه سیاسی کشور گامهای بلند و جدی بردارند.

میرسلیم :شهردار جدید تهران تخلفها را متوقف کند

رئیس شـــورای مرکـــزی حزب مؤتلفه اســـامی گفت :شـــهردار جدیـــد تهران
بـــا متوقف کـــردن تخلفها ،جلوی تـــاراج تهران را بگیـــرد .به گـــزارش ایران،
سیدمصطفی میرســـلیم در حساب توئیتر خود نوشت :شـــهردار جدید تهران
بایـــد تخلفها را متوقف کند و هر چه ســـریعتر جلوی تـــاراج رفتن باقی مانده
قابلیتهای این کالنشهر را بگیرد.

