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اصالح طلبان به کدام ســو می روند؟ 
آینده اصالحــات چه خواهد شــد؟ آیا 
اصالحات صندوق محور به پایان رسیده 
است؟ ســرمایه اجتماعی از دست رفته 
اصالح طلبان را چگونه می توان به آن ها 
برگرداند؟ این ها سؤاالتی است که چند 
وقتی است جریان مهم و تأثیرگذار جامعه 
سیاسی ایران که از دوم خرداد 76 هویت 
جدیدی یافت و تغییرات قابل توجهی در 
ساختار سیاسی و اجتماعی ایران گذاشت 
با آن ها دست و پنجه نرم می کند و البته 

هنوز هم به جواب قطعی نرسیده است.
همین هم هســت که تا خبری نظیر 
دیدار سیدمحمد خاتمی با چهره هایی 
همچون حســن روحانی، ناطق نوری و 
سیدحسن خمینی می رسد و یا سخن از 
دیدار با عبداهلل نوری و ...می شــود؛ همه 
ظن و گمان ها به این سو می رود که البد 
اصالح طلبان در تدارک برنامه ای جدید 
برای آینده خود هســتند؛ خاصه آن که 
انتخابات مجلس 1402 نزدیک اســت و 
هنوز رویکرد آن ها بــه حرکت اصالحی 
نامشخص.چنین بود که یکی دو روز قبل 
خبر رسید سیدمحمد خاتمی با سیدحسن 
خمینی، ناطق نوری و حســن روحانی 

جلسه گذاشته اســت و بر همین اساس 
خبرگزاری ها ســراغ جواد امام رفتند تا 
اصل مطلب را از او جویا شوند. وی در این 
رابطه، گفت: »جلسات آقای خاتمی با این 
افراد تشکیالتی نیست، شاید دیدارها و 
دیدوبازدیدهایی داشته باشند، ولی هیچ 
جلسه تشــکیالتی که راجع به انتخابات 
آینده یا بحث های این چنینی بین آقایان 
صورت بگیرد، مطلقاً صحت ندارد.«با این 
حال اما مسئله و مشــکل اصالح طلبان 
همچنان برجاست که احمد حکیمی پور 
که تشــکل متبوعش یعنی حزب اراده 
ملت از جبهه اصالحات بریده و در جلسات 
شــورای هماهنگی اصالحات شــرکت 
نمی کند چند روز قبل به دیدار نیوز گفته 
که علت شرکت نکردن ما در این جلسات، 
وجود مســائل ســاختاری، گفتمانی و 
رفتار هایی اســت که بوی فرصت طلبی 
می دهد. این صحبت هــا درون جریانی 
اســت، بحث کرده ایم و حاال احســاس 
می شــود این مسائل به مســئله اصلی 
جبهه تبدیل شده و ان شــاءاهلل اراده ای 
وجود داشته باشد تا مسائل برطرف شود 
و جبهه اصالحات قوی تــر عمل کند.او 
که نگاه منتقدانه ای به جبهه اصالحات 
دارد توضیح داده کــه جبهه اصالحات 
باید از لحاظ ساختاری از شخص محوری 

بیرون آمده و به سمت نهادمحوری برود. 
یعنی ساختار به سمتی برود که در آنجا 
اشخاص حقوقی تعریف شده و پاسخگو 
باشــند. طبیعتاً اگر اشــخاص حقیقی 
بخواهند در این محور باشند، مسئولیت ها 
و پاسخگویی ها درست نمی شود. مشکل 
مردم فقط سیاســی نیست که بخواهیم 
به نهاد های سیاسی تکیه کنیم. در حال 
حاضر مطالبات صنفی در ایران حرف اول 
را می زند. این حرف ها در جبهه اصالحات 

چطور مطرح می شود؟ نماینده اصناف و 
اقشار در آن جبهه کجاست؟حکیمی پور 
اما در قسمت دیگر سخنانش به مسئله ای 
اشاره کرده که به نظر می رسد اصلی ترین 
نقطه اختالف افکــن میان اصالح طلبان 
و جبهه اصالحات همان است. وی گفته 
»طبیعتاً ما انتخابــات را یک فرصت هم 
برای حزب و هم بــرای جامعه می دانیم. 
برای نیرو هایی که قابلیت رقابت و توانایی 
قرارگیری در آن جایگاه را داشــته باشند 
فراخوان می دهیم، ســپس برنامه ریزی 
می کنیم تا در انتخابات حضور داشــته 
باشیم. ما انتخابات را دست کم نمی گیریم و 
هیچ وقت هم با صندوق رأی قهر نمی کنیم. 
طرفی که اجرای قانون را در دســت دارد، 
باید امکان انتخابات عادالنه و رقابتی را در 
جامعه فراهم کند تا مردم شور و عالقه این 
کار را پیداکرده و انتخابات پرشوری برگزار 
شود.«حکیمی پور اگرچه در ادامه تقصیر 
شــورای نگهبان در این میان را به خوبی 
شرح داده اما این همان نقطه انفصال است؛ 
پس از رد صالحیت های گسترده شورای 
نگهبان در انتخابات مجلس، شورای شهر 
و ریاست جمهوری اخیر بخشی از ماجرا اما 
به کاهش سرمایه اجتماعی اصالح طلبان 
که ناشی از عملکرد ضعیف آن ها در مدت 
حضور در مناصب اجرایی بازمی گشت و 

همین بود که دو سؤال ایجاد کرد:
1-اصالح طلبان برای افزایش سرمایه 

اجتماعی چه کنند؟
2-با توجه به رویکرد شورای نگهبان 
اصالحات صندوق محــور نتیجه بخش 

است یا باید رویکرد دیگری اتخاذ کرد؟
پاسخ به این دو پرسش با رویکرد جبهه 
اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری 
تاحدودی مشخص شد؛ آن ها دو دسته 
شدند و برخی برای همتی تالش کردند 
و برخی گفتند چون تمام کاندیداهای ما 
ردصالحیت شده اند امکان شرکت نداریم 
و اگرچه شــورای عالی جبهه اصالحات 
هم آن را اعالم کرد؛ گــروه اول کار خود را 
کرد و به فعالیت ســتادی اش در حمایت 
از همتی ادامه داد.رویکــرد گروه اول که 
حزب شــاخصش کارگزاران سازندگی 
و اعتماد ملی اســت قائل به حضور به هر 
قیمتی در انتخابات هســتند، سیاست 
را عرصه واقع گرایی می داننــد و افرادی 
همچون حســین مرعشــی که اکنون 
دبیر کل کارگزاران اســت در دفاع از این 
رویکرد می گوید: »درست نیست که اگر 
شرایط برای بُرد در انتخابات فراهم است 
در انتخابات شــرکت کنیم و در غیر این 
صورت نیروها و کادرهایمان را در سطح 
کشور رها کنیم و فضای سیاسی کشور را 
از دســت بدهیم این اشتباه بزرگی است 
که گاهی اصالح طلبان مرتکب می شوند. 
بدین معنی که اگر مردم آماده شرکت در 
انتخابات نباشند ما نباید شرکت کنیم، 
این حرف به لحاظ سیاسی غلط است. این 
سیاست ورزی مسئوالنه نیست؛ بلکه از این 
حرف ممکن است بوی فرصت طلبی هم 
بیاید. ما یک اشتباه تاریخی داشتیم که از 
رهبری فاصله گرفتیم یا عده ای کوشیدند 
این فاصله را ایجاد کننــد. من به عنوان 
کسی که ایران را دوست دارم و دلم برای 
ایران می تپد و به عنوان کسی که از حجم 
مشکالت مردم ایران آگاه است، عقیده دارم 
عقالی قوم از هر دو جناح باید دور رهبری 
حلقه بزنند و راه حل های کارشناسی برای 
برون رفت کشور از بحران ها را به ایشان ارائه 
دهند.«و گروه دوم احزابی همچون اتحاد 
ملت ایران اسالمی هستند که دبیر کلش 
آذر منصوری می گویــد: »اصالح طلبان 

اگر اعتبار و ســرمایه اجتماعی خود را از 
دست بدهند نه قدرت فشــار از پایین را 
دارند و نه چانه زنی در بــاال. این اصرار بر 
حضور در قدرت بــدون توجه به آنچه در 
بطن و زیر پوست جامعه ایران می گذرد 
و نگاه یک سویه به قدرت باعث می شود، 
اصالح طلبان هم چوب را بخورند و هم پیاز 
را. مسئله به نظرم روشن است.« وی افزود: 
»گروه های جامعه ایران مطالباتی دارند، 
اگر اصالح طلبان نتوانند صدای این گروه ها 
و مطالبات جامعه باشــند بدون تردید، 
]تأکید می کنم[ بــدون تردید همراهی 
جامعه ایران را که مهم ترین اهرم و کانون 
قدرت آن هاست، از دســت خواهند داد. 
درحالی که این باید وجه تمایز اصالح طلبان 
از اصولگرایان باشد؛ اصالح طلبان برای این 
همراهی باید بتوانند مطالبات جامعه ایران 
را نمایندگی کنند اگــر این نمایندگی از 
آن ها گرفته شود، درواقع قدرت اثرگذاری 
از آن ها در مناســبات قدرت سلب شده 
است. تقویت رکن جمهوریت نظام منوط 
به ایــن همراهی اســت.«اما گروهی در 
این میان معتقدنــد رویکردی میانه این 
دو نیز وجود دارد و خود را جریان ســوم 
می خوانند و معتقدند کــه با حتی یک 
کاندیدا و حتی نازل ترین آن ها هم می توان 
در انتخابات حاضر شد؛ که البته بسیاری 
آن را به دیدگاه اول نزدیک دانسته و حتی 
آن را همان دیدگاه اول می خوانند گرچه 
هوادارانش چنین اعتقادی ندارند.و اکنون 
دو سالی مانده به انتخابات به نظر می رسد 
مهم ترین سؤالی که باید جبهه اصالحات 
و اصالح طلبان به آن پاسخ دهند این است 
که کــدام رویکرد می تواند پاســخگوی 
اعتماد و ســرمایه از دســت رفته شان از 
یک ســو و یافتن راهی برای اصالح امور 
خارج از بستر قدرت و دایره اجرایی باشد؟ 
با توجه به اتفاقی که در انتخابات 1400 
و در ماجرای حمایت بخشی از بدنه آن ها 
از عبدالناصر همتی رخ داد مشخص شد 
که رویکرد صندوق محور بدون توجه به 
سرمایه اجتماعی پاسخگو نخواهد بود؛ 
بنابراین به نظر می رسد جریان اصالحات 
باید دنبال فاکتور دیگری بگردد، فاکتوری 
که حتماً سرنخ آن در جامعه و در بین مردم 

یافت می شود.

خبر

وزیر خارجه ایران گفت: ارائه هرگونه طرحی 
برای تامین امنیت منطقه  باید درون زا باشد و با 
حضور کشورهای منطقه دنبال شود و مسائل غیر 

مرتبط با آن از دایره پردازش بیرون باشد.
امیر عبدالهیان در گفت و گو با نور نیوزگفت: او 
در پاسخ به این سوال که مفاد طرح امنیت دسته 
جمعی خلیج فارس که از سوی فدراسیون روسیه 
ارائه شــده چیســت؟ چقدر با طرح پیشنهادی 
ایران تفاوت داشته و تا چه میزان ظرفیت کاهش 
چالش های امنیتی موجود در منطقه خلیج فارس 
را از نظر اجرایی دارد؟گفت:ما قبال ایده تشکیل 
مجمع گفتگوی منطقه ای و ابتکار همکاری های 
منطقه ای  را با کشــورهای منطقه ارائه کرده ایم. 
هدف ما حفظ ثبات و امنیت منطقه اســت. در 
این راستا کشور روسیه طرحی را به منظور ایجاد 
نظام امنیتی خلیج فارس با مشارکت منطقه ای 
و حمایت  فرامنطقه ای ارائه داده که در دوره های 

مختلف مــورد بازبینی قرار گرفته اســت.طرح 
ارائه شــده روس ها از لحاظ نظری با بسیاری از 
مبانی و روش های مطرح شــده در ابتکارات ارائه 
شــده کشــورمان از جمله: پایبندی به حقوق 
بین الملل، مبارزه با تروریسم، شفافیت نظامی، 
کنترل تسلیحات، تالش برای خاورمیانه عاری 
از سالح های هســته ای بر اساس معاهده ان.پی.
تی، در نظر گرفتن منافع بازیگران منطقه ای در 
فرآیند ارزیابی، همکاری اقتصادی در زمینه توسعه 
یک پارچه زیرســاخت های انرژی و حمل ونقل 
و همچنین تســهیل در زمینه های گردشگری، 
پزشــکی، فرهنگی و تعامالت سیاسی در کنار 

مسائل امنیتی همخوانی دارد.
در همین راســتا از تالش آنها برای برگزاری 
نشست شورای امنیت در رابطه با  امنیت خلیج 
فارس در تاریخ 20 اکتبر 2020 حمایت کردیم. در 
عین حال ارائه هرگونه طرحی برای تامین امنیت 

منطقه  باید درون زا باشــد و با حضور کشورهای 
منطقه دنبال شود و مســائل غیر مرتبط با آن از 
دایره پردازش بیرون باشــد. عنصری مانند رژیم 
صهیونیستی هم برای خاورمیانه و هم برای خلیج 

فارس موجب نا امنی است.

وی در پاسخ به این ســوال که با توجه به عبور 
قابل قبول جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون 
روسیه از مرحله مشارکت سیاسی، آیا شرایط برای 
ورود دو کشور به مرحله همکاری های بلندمدت 
اقتصادی مهیا است؟گفت:ما روسیه ی پوتین را 
متفاوت از شوروی سابق دانسته و نگاه راهبردی 
دو کشــور به مناســبات خارجی را نقطه اتکای 
روابط جدید می دانیم. سوریه در سال های اخیر 
مدلی موفق از همکاری های منطقه ای دو کشور 
به حساب می آید.با وجود محدودیت های ناشی 
از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری 
اســالمی ایران، تمایل زیادی از ســوی بخش 
خصوصی و دولتی دو کشور برای همکاری در زمینه 
صادرات و واردات به روسیه وجود دارد.شرکت ها و 
مراجع اقتصادی روسیه نیز با توجه به مالحظات 
خود ناشــی از تحریم های آمریکا علیــه ایران و 
تحریم های غرب علیه روسیه، محدودیت های 

مالی، فنی، لجستیکی و... و توان مالی طرف های 
ایرانی، همکاری هایی را در حوزه های بازرگانی، 
ســرمایه گذاری و خدمات فنی-مهندســی در 

دستور کار قرار داده اند.
 وی در خصوص برنامه دســتگاه دیپلماسی 
برای توازن بخشی به روابط خارجی با کشورهای 
غربی و شرقی گفت:سیاست خارجی دولت ارکان 
متوازن، پویا و هوشمند دارد. این بدین معناست 
که اگر چه توســعه روابط با کشورهای همسایه، 
فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و اولویت دادن 
به اقتصاد در تعامالت خارجی، به ویژه با شرکای 
شرقی و آسیایی از اولویت های دستگاه دیپلماسی 
است ولی معنای دیگر سیاست خارجی متوازن و 
پویا و هوشمند آن است که در یک جهت متوقف 
نمی ماند، از توجه به سایر مناطق جغرافیایی شامل 
آفریقا، آمریکای التین، اروپا و آرایش کنشگران در 
نظام بین الملل غافل نمی شود، وزن ژئوپلیتکی و 
ژئواکونومیکی مناطق و بازیگران عرصه بین المللی 
را به صورت واقع بینانه ارزیابی می کند و روابط با 
آنها را بر اســاس وزن راهبردی هر یک، تنظیم و 

بازتنظیم می نماید.

امیرعبداللهیان:

ارائه هرگونه طرحی برای تامین امنیت منطقه  باید درون زا باشد
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با توجه به اتفاقی که 
در انتخابات 1400 و در 

ماجرای حمایت بخشی 
از بدنه اصالح طلبان از 

عبدالناصر همتی، رخ داد؛ 
مشخص شد که رویکرد 

صندوق محور بدون توجه به 
سرمایه اجتماعی پاسخگو 
نخواهد بود؛ بنابراین به نظر 

می رسد جریان اصالحات 
باید دنبال فاکتور دیگری 
بگردد، فاکتوری که حتمًا 

سرنخ آن در جامعه و در بین 
مردم یافت می شود

 دور هشتم مذاکرات وین هم چنان در سطوح مختلف سیاسی 
و کارشناسی در حال پیگیری اســت و از روز دوشنبه با بازگشت 
روسای هیات های مذاکره کننده ایران و سه کشور اروپایی رایزنی 

ها در چارچوب دیدارهای دو جانبه و چندجانبه دنبال 
شده است. مذاکره کنندگان ارشد ایران و سه کشور 
اروپایی با یکدیگر دیدار کردنــد. در چهارچوب دور 
هشتم مذاکرات وین، علی باقری با مذاکره کنندگان 
ارشد سه کشور اروپایی و انریکه مورا، نماینده اتحادیه 
اروپا دیدار کرد.به گزارش ایسنا در همین حال انریکه 
مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 

مسکو سفر کرده و با ســرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه 
روســیه درباره برجام رایزنی کرد.مورا با انتشار پیامی در حساب 
کاربری خود در توئیتر از دیدارش با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
امورخارجه روسیه خبر داد و تاکید کرد که گفت وگوهای خوبی با 
او داشته است.وی افزود: نشست بسیار جالبی با معاون وزیر خارجه 
روسیه درباره معماری امنیتی اروپا، برجام و ونزوئال داشتم. برای 

اتحادیه اروپا مهم است که به پرداختن به این موضوعات و سایر 
مسائل سیاست خارجی ادامه دهد.

همچنین میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در مذاکرات 
برجامی روز سه شنبه در توییتی از دیدار هیات های 
روســیه و آمریکا جهت بررسی شــرایط پیرامون 
مذاکرات وین برای احیای برجام خبر داد و گفت: ما 
شرایط پیرامون مذاکرات وین بر سر برجام را با توجه 
خاص به مشکالت برجسته بررسی کردیم. بررسی ها 
میان تیم های مذاکراتی در فرمت های مختلف انجام 

می گیرد.
منابع ایرانی نزدیک بــه مذاکرات در وین بر ایــن باورند که 
مذاکرات در مسیری درست در جریان است و تفاهم کلی درباره 
کلیت مباحث بین اعضای مختلف وجود دارد. در هر چهار پیش 
نویس مورد بحث، پیشرفت هایی به دست آمده است و بخش قابل 
توجهی از پرانتزها برداشته شده است، با این حال این به معنای پایان 

کار نیست چرا که هنوز اختالفات مهمی در جای خود باقی است.

روز سه شنبه و دراولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 
حبیب فرج اهلل چعب رهبر گروه تروریستی حرکه انضال 
پای دولت اصالحات به میان آمد و از نامه مجعول محمد 

علی ابطحی در ســال 84 یاد شد.بر اساس 
اطالعات دادســتان،«در دهه 70 شمسی 
تعدادی از عوامل معارض عرب با هدف تجزیه 
خوزستان اقدام به شناسایی و جذب نیرو در 
سطح اســتان کردند. این گروه سال 1۳78 
هسته های اولیه خود را به سرکردگی حبیب 
لبگان در خوزستان تشکیل داد. در سال های 

7۹ تا 8۳ به منظور تامین منابع مالی اقدام به سرقت های 
مســلحانه کردند و با انجام عملیات های تروریستی در 
سال 84 فعالیت خود را با انتشار نامه مجعول در سال 84 
منتسب به رئیس دفتر رئیس جمهور )محمد علی ابطحی( 
و انجام عملیات های تروریستی وارد فاز امنیتی و نظامی 
شد.«در آن نامه ادعا شده بود که ابطحی پیشنهادهایی به 

خاتمی داده که با مهاجرت اجباری، ترکیب شهرهایی که 
اکثریت ساکنان آن عرب هستند را عوض کنند که منجر به 
برانگیخته شدن احساسات مردم در سطح استان شد و این 
گروه اقدام به بمب گذاری هایی در فرمانداری 
اهواز، اداره کل برنامه وبودجه و اداره مسکن 
کرد.محمدعلی ابطحی در این خصوص به 
خبرآنالین گفت:من خیلی مایل نیستم در 
این مورد صحبت کنم و مسئله را تشدید کنم 
اما نامه ای منتشر شد که جعلی بود و پس از 
انتشار آن اهواز به هم ریخت ،آن زمان من دو 
سه تا بیانیه دادم و تاکید کردم تامه ادعایی ، حعلی و متن آن 
سرتاپا دروغ است .ابطحی گفت:متاسفانه آن زمان بیانیه 
من را در رادیو تلوزیون ایران نخواندند و بی بی سی خواند وتا 
آمدند آن را جمع کنند درگیری شد و فکر کنم یکی دونفر 
کشته شدند ،در نهایت اینکه من این وسط کاره ای نبودم. 

این واقعیت ماجرا بود .

 دیدار باقری با مذاکره کنندگان ارشد
 سه کشور اروپایی و انریکه مورا

 ابطحی : پس از انتشار نامه جعلی منسوب به من
 اهواز به هم ریخت

پری شاکرین

 ارائه پیش نویس قرارداد 20 ساله 
به روس ها 

کاظم جاللی، سفیر ایران در مسکو درخصوص 
وضعیت قرارداد راهبردی 20 ساله ایران و روسیه، 
گفت: در سطح عالی دو کشــور توافق شد که یک 
قرارداد دو دهه ای یا بیشتر با هم داشته باشیم، پیش 
نویس این قرارداد توسط جمهوری اسالمی ایران 
تهیه شده است و این پیش نویس در اختیار طرف 
روس قرار خواهد گرفت و طبعاً طرف روســی نیز 
نیازمند این است که زمان برای بررسی داشته باشد.

بنابراین در این سفر بحث توافق نیست.
    

دستگیری شهروند آمریکایی به اتهام 
دور زدن تحریم ها علیه ایران

وزارت دادگســتری آمریــکا در بیانیــه ای از 
دستگیری یک نفر در شیکاگو به بهانه عدم رعایت 
قوانیــن تحریم ها علیه ایران خبــر داد.به گزارش 
فارس وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای امروز 
سه شــنبه )18 ژانویه/28 دی ماه( اعالم کرده یک 
شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی جمعه گذشته 
در ارتباط با اتهامات کیفری مربوط به عدم رعایت 
قوانین تحریم ها علیه ایران دســتگیر شده است.
دادگســتری آمریکا در این بیانیه مدعی شده این 
شهروند 44 ساله با نقض »قانون اختیارات اقتصادی 
در شرایط اضطرار بین المللی« قصد داشته کاالها و 
فناوری هایی را به بانک مرکزی ایران که واشنگتن آن 
را »عامل حکومت ایران« تشخیص داده ارسال کند.

    
 انتقاد از نگاه پادگانی

 ابراهیم رئیسی 
سخنگوی دولت اصالحات در توئیتی دستورهای 
ابراهیم رییسی، رئیس جمهور برای نظام بانکی را 
دستوری دانســت .به گزارش خبرآنالین، عبداهلل 
رمضان زاده در توئیتی نوشت: رئیس دولت تصورش 
این است که اقتصاد هم مثل پادگان اداره می شود و 
۵ فرمان برای نظام بانکی صادر کرده! البته تقصیری 
ندارد، احاطــه اش کرده اند. مطمئن باشــید این 
فرمان ها اجرا نمی شوند، دقیقا مانند ساخت یک 

میلیون واحد مسکونی در سال!
    

اتهام کیهان به منتقدان همکاری 
ایران و چین 

روزنامه کیهان که در روز های گذشته برای روسیه 
سنگ تمام گذاشته بود، حاال برای حمایت از چینی ها 
وارد میدان شد و اینگونه نوشت: آمریکا و طرفداران 
آن در داخل کشور، با همکاری بلندمدت ایران و چین 
مخالفند و هر تدبیری را که رویکرد ضد تحریم داشته 
باشد، مورد حمله تبلیغاتی قرار می دهند.در شرایطی 
که آمریکا با فشــار کمرشکن تحریم های ظالمانه 
می خواهد اقتصاد ایران را در تنگنا های بیشــتری 
قرار دهد، هر تدبیر و راهکاری که رویکرد ضدتحریم 
داشته باشد، به شدت با پروپاگاندای غربی رو به رو 
می شود تا در حافظه افکار عمومی ایران به موضوعی 

»سیاه و ضدملی« تبدیل شود.
    

برپایی همایش اجماع بر منافع ملی 
در مذاکرات وین

رئیس کمیته روابط بین الملل خانه احزاب ایران 
از برگزاری همایشی با عنوان »اجماع بر منافع ملی 
در مذاکرات وین« در روز پنجشنبه سی ام دی ماه با 
حضور دبیران کل احزاب و مسئوالن وزارت کشور در 
سالن وزارت کشور خبر داد.به گزارش ایلنا، مصطفی 
کواکبیان با اشاره به ضرورت پشتیبانی از منافع ملی 
و تیم مذاکره کننده در وین از ســوی احزاب کشور 
گفت:همایش »اجماع بر منافع ملی در مذاکرات 
وین« با مشــارکت دبیران کل احزاب، مسئوالن 
وزارت کشور برگزار شود.قرار است از سه فراکسیون 
اصولگــرا، اصالح طلب و مســتقلین دیدگاه های 
خویش درباره مذاکرات جاری وین را ارائه نموده و 
در پایان جمع بندی از مواضع مشترک احزاب کشور 

مطرح شود.
    

 پسر نماینده تهران در سوریه 
آزاد شد

فرزند ربوده شده نماینده مردم تهران با رایزنی 
نیروی قدس سپاه و در یک اقدام مبادله، از چنگال 
کردهای سوریه آزاد شد.گسترش نیوز نوشت:فرزند 
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی که از چندی پیش توسط کردهای سوریه 
ربوده شــده بود با تالش نیروی قدس ســپاه آزاد 
شد.سر اقبال شاکری در سوریه به عنوان پیمانکار 
پروژه های عمرانی حضور داشت و در مناطقی شمال 
سوریه که کردهای ســوریه حضور دارند مشغول 
فعالیت بود اما از هفته های گذشــته توسط آنان 
ربوده شده بود.گفته می شود با رایزنی نیروی قدس 
سپاه و در یک اقدام مبادله، فرزند اقبال شاکری آزاد 

شده است.

روی موج کوتاه

خط انفصال اصالح طلبان کجاست؟

مردم یا صندوق رأی؟


