تحلیل
درغیاب آمریکا و انفعال اروپا کرونا
صورت گرفت

تندتر شدن شیب تمایل
ایران به چین

دیپلماسی ایرانی :در یک دهه گذشته رابطه
چین و ایران ،اهمیتی راهبردی پیدا کرده است.
ویروس کرونا نیز تقویت کننده این رابطه بوده
اســت .در حالی که ترامپ از رفــع تحریمها و
کمکهای مالی و پزشکی امتناع کرد ،چینیها
پرســنل و تجهیزات پزشــکی به ایران ارسال
کردند.
اخیرا برخی از رسانههای اجتماعی ،اطالعاتی
پیرامون سرمایهگذاریهای گروههای پرنفوذ
سیاســی ایرانی و همکاریهای تجاری آنها
با چینیها را فاش کردهاند .وقتی ســخنگوی
وزارت بهداشت ایران آمار چین پیرامون ویروس
کرونا را یک شوخی تلخ نامید ،گمان نمیکرد
که با واکنش تند محافظهکاران مواجه شــود.
چند ساعت بعد جهانپور از دولت چین به خاطر
کمک و ایستادن در کنار کشورش تشکر کرد.
چین در یک دهه گذشته به بزرگترین شریک
تجاری ایران تبدیل شده است .بهرغم راهبرد
فشار حداکثری ایاالت متحده ،صادرات و واردات
ایران و چین در مجموع بالغ بر  20میلیارد دالر
در سال  2019بوده است .این رقم تقریبا یک
پنجم از کل صادرات ایران و یک چهارم از کل
وارداتش را تشکیل میدهد .بنابراین برای ایران،
نگاه به شــرق نه یک حرکت نمادین بلکه یک
ضرورت راهبردی است.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و چین ،اسداله
عســگر اوالدی ،عدم همکاری ایاالت متحده و
کشورهای اروپایی با ایران را نقطه شروع آغاز کار
با چین میدانست .پس از انقالب کسب و کارها
و شــرکتهای آمریکایی و همچنین همتایان
اروپایی آنها ایران را ترک کردند و به مشاغل
چینی اجازه دادند تا این خأل را پر کنند.
در زمان جنگ نیز وقتی ایران به هواپیماهای
جنگنده نیاز داشت ،پکن جنگندههای اف 7-را
در اختیار ایران گذاشت .وقتی بانکهای اروپایی
تحت فشــارهای ایاالت متحده نتوانستند به
دولت و مردم ایران خدمات بدهند ،بانکهای
چینی وارد عمل شــدند .وقتی فرانســویها
نتوانستند پروژه متروی تهران را به دست گیرند،
ایران از چینیها دعوت کرد.
چین از ایــران نفــت میخرد و پولــش را به
بانکهای چینی واریز میکند .شرکتها و کسب
و کارهای چینی نیز خدمات مورد نیاز ایران که
همتایان اروپایی و آمریکایــی نمیتوانند ارائه
دهند را با آن پول معاوضه میکنند .به سختی
میتوانید بانکی در اروپا یا آمریکای شــمالی
پیدا کنید که بتواند بــا ایرانیها پول رد و بدل
کند .ترکیبی از منافع اقتصادی ،جاهطلبیهای
المللی ایران ،این کشور را
سیاسی و انزوای بین
ِ
به شریک ایدهآلی برای چین تبدیل کرده است.
پکن حتی میتواند شرایط و ضوابط قراردادها
را تحمیل کند.
اعضای محافظهکار ایران از یک بلوک شــرقی
نوظهــور صحبت میکنند .یک کنسرســیوم
آســیایی که ایران میتوانــد در آن یک عضو
پیشرو باشد .آنها معتقدند که چین مثل آمریکا
در امور داخلی ایران دخالــت نمیکند .چین
دروازه تبدیل ایران به قدرت پیشرو منطقهای
و نماد نافرمانی از غرب و ایســتادگی در مقابل
خواستههای غربی است.
ایــران و چیــن هــر دو از دهــه  1990زبان
مشترکی داشــتند ،وقتی که آنها آرزوی یک
چارچوب جدیــد را برای تجــارت خارجی در
سر میپروراندند ،مشــاغل و کسب و کارهای
ایرانی راه شــانگهای و چینیها راههای تهران
و راهروهای قدرت سیاســی در ایــران را یاد
میگرفتنــد .در این میــان ،رقبــای اروپایی
چین از روند سیاســی تهران سردرگم و ناامید
بودند .آنها حتی پس از بازگشت به تهران در
نتیجه برجام با بوم سازه (اکوسیستم) دگرش
یافتهای روبهرو شــدند .جایی که چینیها از
حمایت تندروها و نهادهای قدرتمند برخوردار
بودند.
چین اصلیترین منتفع سیاســتهای ایاالت
متحده در ایران بوده است .این تحریمها رقابت
را ســرکوب و برای پکن یک انحصار چند الیه
و بینظیر ایجاد کرده است .شرکتهایی که با
چینیها کار میکردند توانســتند از تحریمها
جان ســالم به در ببردند .شــرکتهایی که با
اروپاییها و آمریکای شمالی همکاری داشتند،
ورشکست شدند.
مواضع سیاســت داخلی و بینالمللی مقامات
ایرانی نیز دســتخوش تغییراتی شــد .آنها با
بیتوجهی نسبت به مشکالت مسلمانان اویغور
در چین ،همواره از افزایش تجارت با این کشور
دفاع میکنند.
در این میــان هیچ یک به این موضوع اشــاره
نمیکنند که اگر پکن بازار صادرات شماره یک
ایران است ،ایران حتی در بین  25شریک اول
تجاری چین هم قرار ندارد .تهران بدون چین
نمیتواند ،اما پکن بدون تهران چرا .بقای اقتصاد
ایران به ادامه رابطه با چین وابسته است.
مقامات ایرانی از ماهیت حیاتی رابطه با چین
آگاه هســتند .اخیرا ســفیر ایران در چین در
رســانههای دولتی گفته اســت :در این برهه
حساس باید بســیار مراقب آنچه درباره چین
میگوییم ،باشــیم .او حتی آنهایی که به این
رابطه انتقاد میکنند را خیرخواه رژیم و مردم
ایران ندانست.

امضای هرگونه قرارداد جدید در وزارت صنعت ممنوع شد

توئیت معنادار میرسلیم درباره ریاست مجلس یازدهم

ایرنا :حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ابالغی ،هرگونه امضای قرارداد جدید ،تفاهمنامه ،لغو
یا صدور ابالغ جدید و نیز جابهجایی نیرو را در این وزارتخانه تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد .محمد حســن صبوری دیلمی
مدیر کل دفتر وزارتی وزارتخانه صنعت ،در نامهای خطاب به معاونان وزیر ،مدیران کل ستادی ،روسای سازمانها ،موسسهها،
صندوقها و شرکتهای وابسته و روسای سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها این ابالغیه را صادر کرد .وی افزوده است:
با توجه به ضرورت بررسی موضوعهای در دست بررسی ،اقدام و ارزیابی دقیقتر مسائل مربوط به کارکنان بخشهای مختلف
ستادی و اجرایی ،تا اطالع ثانوی از هرگونه جابهجایی نیرو ،لغو یا صدور ابالغ جدید ،امضای قرارداد و تفاهمنامه خودداری و مراتب
را اعالم کنند.

ایسنا :منتخب مردم تهران برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی میگوید قرار نیست به جای نمایندگان مجلس عده
دیگری گزینهای برای ریاســت مجلس انتخاب کنند  .سیدمصطفی میرسلیم در توئیتر نوشــت« :قرار نیست عدهای به جای
نمایندگان گزینهای برای ریاست مجلس انتخاب کنند؛ اگر اقدامی هم میشود برای سنجش اولیه تمایل نمایندگان است .این
تمایل قطعا در جلسه اکثریت معلوم خواهد شد و هر اظهارنظر دیگری قبل از آن فقط گمانهزنی است و اعتباری ندارد .افرادی که
نامزد شدهاند هرکدام از ویژگیهای مثبتی برخوردارند و قابل احترام هستند و تشخیص اینکه کدام فرد مطلوب اکثریت است
به آراء آزادانه نمایندگان برمیگردد ».این چهره اصولگرا با حضور در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خود را بدل به یکی از
گزینههای کرسی اول بهارستان کرده است.
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چرا ماجرای اتباغ افغان آرام نمیگیرد و چه کسانی
از تنش بین ایران و افغانستان سود میبرند؟

بعد از شــیوع ویروس کرونا ابتدا شــاهد
بازگشــت بیســابقه افغانها به کشــور
خودشــان بودیم ،اما پس شیوع ویروس
در افغانســتان به دلیل فقدان امکانات و
ارائه خدمات رایگان بهداشــتی حتی به
مهاجران غیرقانونی در ایران موج مهاجرت
به ایران تشدید شد به طوری که فقط ۱۳۰
هزار مورد مرزگذاری کشــف شده است.
حادثه در شــبی ســیالبی در هیرمند ،از
معابر اصلی مهاجران ،رخ داده است .ایران
کشور پاییندســت هیرمند است و نظر
به جریان باال به پایین آب طبیعتا اجساد
غرق شدهها باید در ایران کشف میشد تا
در سواحل افغانستان! لذا مهمترین گزینه
محتمل ،غرق شدن مهاجران در آبهای
باالدســت هیرمند در خاک افغانســتان
است .نه در شب حادثه و نه در روزهای بعد
از آن (تا  ۱۰روز) مقامات مرزی افغانستان
گزارشی از حادثه به مقامات ایرانی ندادهاند
درحالی که منطقا اجســاد در روز حادثه
یافت شدهاند .این در حالیست که مطابق
قرارداد انتظامات مرزی ایران و افغانستان
مصــوب  ۱۳۳۵ترتیباتی بــرای چنین
مواردی پیشبینی شده اســت .مقامات
افغانســتان ترجیح دادند که به جای این
ترتیبات ،پس از  ۱۰روز ،با پشتیبانی وزیر
خارجه آمریکا از طریق بیبیسی به ایران
اعتراض کنند! جالب آنکه افغانها به دلیل
ویروس کرونا  ۵۴پاســگاه مــرزی که در
سالهای گذشــته برای کنترل مرز ۷۰۰
کلیومتری احداث شده بود را ترک کردهاند
و ایران را با  ۷۰۰کیلومتر مرز که بعضا در
کنترل طالبان است تنها گذاشتهاند .مرزی
که از آن برای قاچاق انســان ،موادمخدر و
اقدامات تروریســتی علیه ایران به کرات
استفاده شده و میشود.
طرف افغانستانی پاسگاههای

ایران

محمودرضا صدر  /گروه سیاست
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خود را فعال کند
معاون پیشــین دفتر مطالعات سیاسی و
بینالمللی وزارت خارجه در این باره گفت
 :برای پیشــگیری از حــوادث مرزی الزم
است طرف افغانستانی به تعهدات خود در
مرزهای مشترک عمل و پاسگاههای خود
را فعال کند زیرا برخی اخبار حاکیست در
چند سال گذشــته بین  ۲۰تا  ۴۰پاسگاه
مرزی در طرف افغانستان خالی و رها شده
است .محسن روحیصفت که با ایرنا سخن
میگفت ،ضمن اشــاره به مسائل مطرح
شــده درخصوص حوادث پیش آمده در
مرزهای ایران و افغانستان افزود :مقامات
افغانستان برای مقابله با دسیسههایی که
برای برهم زدن روابط دوستانه دو همسایه
ایران و افغانستان میشود ،باید هوشیار و
فعال باشند.
تنشآلود کردن فضای روابط
دوستانه بین دو کشور
حال در چنین شــرایطی به نظر میرسد
طرح موضوعات شــائبهبرانگیز هدفی جز
تنشآلــود کردن فضای روابط دوســتانه
بین دو کشــور نداشته باشــد ،عالءالدین
بروجردی عضو کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس دهم در این باره
به خانه ملت میگوید :واقعیت آن است که
از آغاز یک خط انحرافی برنامهریزی شده
به منظور جدایی این دو کشــور اسالمی
همســایه و ایجاد اختالف بین آنها فعال
بوده که ســرنخهای آن هم به دشــمنان
مشترک جهان اسالم ختم میشود.
این خط فکری ســعی میکند ضدیتی با
جمهوری اسالمی ایران القا کند به طوری
که متاســفانه گاهی ایــن القائات موجب
اقداماتــی در مقابل ســفارت جمهوری
اســامی ایران در کابل یا حــوادث تلخ
دیگری شده است.
تبعیض ممنوع!
طبق اعــام رســمی وزارت امور

خارجه ،دولت جمهوری اســامی ایران و
به طور خاص ماموران نیــروی انتظامی و
مرزبانی جمهوری اســامی ایران میزبان
بیش از سه میلیون افغانســتانی در ایران
هستند که بدون هیچ تبعیضی با بهترین
امکانات و تسهیالت از میهمانان  ۴۰ساله
خود پذیرایی کردهاند .تامین شغل ،آموزش
رایگان ،امکانات بهداشتی رایگان و بسیاری
دیگــر از امکانات که به طور گســترده در
اختیار میهمانان افغان قرار گرفته ،حکایت
از مهماننوازی خوب ایرانیــان از برادران
و خواهران افغان خــود دارد .ابوذر کرمپور
حقیقی رئیس گروه دوســتی -پارلمانی
ایران و افغانستان در مجلس دهم با تایید
این موضوع در گفتوگویــی با خانهملت
میگوید :قرابت فرهنگــی ،زبانی ،دینی
باعث شــده مردم و دولت ایران همواره در
مقاطع مختلف همراهی و همدلی موثری با
برادران و خواهران افغان خود داشته باشند
که مصــداق اخیر آن خدماتی اســت که
جمهوری اسالمی ایران به اتباع افغان در
ماجرای شیوع کرونا ارائه کرد ،این موضوع
تاجایی اهمیت داشــت که آقای روحانی
رئیسجمهوری تاکید کرد بر اساس مصوبه
ســتاد ملی مقابله با کرونا ،درمان برادران
و خواهران افغانستانی در ایران در صورت
ابتال به ویروس کرونا ،بــه صورت رایگان
باید انجام شود.
به گفته کرمپــور حقیقــی ارائه خدمات
یکســان به اتباع افغان در ایران در حالی
انجام شد که بسیاری از کشورهای اروپایی
بر خالف ادعاهــای خــود در همراهی با
مهاجران ،مرزهای خود را به روی هزاران

مهاجر سرگردان در مرزهایشان بدون ارائه
هیچ خدماتی بستند.
ترددهای غیرقانونی و ضرر
ایران
اگرچه به اذعان مسئوالن ایران و افغانستان،
مرزبانان جمهوری اسالمی ایران همواره در
برخورد با مهاجران غیرقانونی ســعه صدر
به خرج داده به طوری که با وجود داشتن
اختیار مبنــی بر برخورد قاطع و ســخت
با متجــاوزان مرزی به دلیــل مالحظات
انسانی و اصول همســایگی ،همیشه این
افراد را بدون کوچکترین آســیبی دوباره
به خاک افغانستان بازگرداندند ،اما نباید از
نظر دور داشت که جمهوری اسالمی ایران
هرساله از تردد مهاجران غیرقانونی متحمل
آسیبهای جدی شــده اســت ،از ورود
گروههای تروریستی گرفته تا قاچاقچیان
موادمخدر و انسان و ...موضوعی که به گفته
مقامات ایــران بارها به دولت افغانســتان
گزارش شده ،اما خروجی موثری  نداشته
اســت .در همین زمینه عباس موســوی
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان طی
روزهای اخیر در گفتوگویی به آسیبهای
ناشــی از ترددهای غیرمجاز اتباع افغان
اشاره کرده و گفته است :جمهوری اسالمی
ایران به طور مکرر در یادداشتهای رسمی
و مذاکرات دوجانبه به عدم کنترل موثر مرز
توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اعتراض کــرده که انتظار مــی رود دولت
دوست و برادر افغانستان در کنترل مرزهای
خود اهتمام بیشتری به عمل آورد.
حتما موضوع را حل و فصل
میکنیم

عربستان

عضو حزب اسالمی کار:

«پایگاه خبری میدل ایست آی» ادعا کرد؛

یک فعال سیاسی گفت :مجلس آینده به کمک دولت باید از جامعه فقر
زدایی کند .محسن سرخو اظهار کرد :یکی از اولویتهایی که در کشور
وجود دارد که چه در دولت و چه در مجلس آینده باید به آن پرداخته شود،
بحث شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به ویژه در حوزه اشتغال است.
وی ادامه داد :در این مدت برخی بنگاههای اقتصادی خدمات ویژهای به
مردم ارائه دادند که باعث افزایش درآمدشان نیز شده است؛ اما این موضوع
عمومیت ندارد و بیشتر مشاغل به ویژه در حوزه گردشگری و رستورانها
با مشکالت جدی روبهرو شدند .واحدهای تولیدی که چند ماه تولیداتی
را انجام دادند تا در اسفندماه در بازار شب عید به فروش برسانند به علت
ظهور کرونا به مشکل خورده و  تولیداتشان روی دستشان مانده است .این
فعال سیاسی گفت :بهبود این شرایط حتما نیاز به مقررات ویژهای دارد  .
ایجاد تسهیالت که از آن طریق تولید کنندگان بتوانند با توجه به بازارهای
مجازی فعالیت کنند امری اشتغالزاست ،اما نیازمند اینترنت پرسرعت
اســت .این عضو حزب اســامی کار گفت :برای بحث جبران تحصیلی
دانشــجویان به ویژه در دورههای تکمیلی باید اقدامات الزم انجام شود.
نیاز است کمیسیونهای تخصصی مجلس در این زمینه فعالیت کنند.

میدل ایســت آی به نقل از «منابع آگاه» مدعی شد ولیعهد سعودی از
نخستوزیر عراق خواسته است میان ریاض و ایران میانجیگری را آغاز
کند .پایگاه خبری میدل ایســت آی به نقل از منابعــی که آنها را آگاه
خوانده و نامشــان را فاش نکرده ،مدعی شد که نخستین تماس تلفنی
که مصطفی الکاظمی نخستوزیر جدید عراق پس از انتخاب شدندش
دریافت کرد از محمد بنسلمان ولیعهد عربستان سعودی بوده است و
بنسلمان از الکاظمی خواسته است میانجیگری میان ایران و عربستان
سعودی را آغاز کند .این پایگاه خبری همچنین مطرح کرد که عربستان
سعودی به خاطر خروج سامانههای دفاع موشــکی آمریکا از عربستان
تحت فشــار جدیدی قرار گرفته تا محاصره اقتصادی سهساله قطر را به
پایان برساند .تا آنجا که امیر کویت هیئتی را برای آغاز دوباره میانجیگری
به قطر فرستاده است .در حالی که ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا مدعی
است که سیاست فشار حداکثری او علیه ایران کارآمد بود است ،واقعیت
این است که سیاســت آمریکا در خلیجفارس ،کارزار عربستان سعودی
در یمن که دیگر از عهده آن بر نمیآید و فشــار بر ایران دچار مشــکل
شدهاند.

مجلسآینده
فقر زدایی کند

ایرنا :نخستین تحویل
استوارنامه سفیران ایرانی به
صورت ویدئوکنفرانس انجام
شد .محمدهاشم اشجعزاده،
سفیر جدید در  سریالنکا در
دیدار ویدئو کنفرانسی با «راجا
پاکسا» رئیسجمهور این کشور،
استوارنامه خود را ارائه کرد.

شانس قالیباف برای ریاست مجلس یازدهم

نمایندگان مجلس یازدهم نظرشان
روی ریاست قالیباف است

موضعگیری مشکوک و مشترک افغانستان -آمریکا بیشتر
رنگ و بوی توطئهای سیاسی دارد تا حمایتی انسانی
نسلفردا  /گروه سیاست

 یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا درباره
سخن گفت

غائلهافاغنه!
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گپ

بنسلمان خواستار میانجیگری عراق
در روابط ایران-عربستان

جمهوری اسالمی ایران در حالی به سرعت
و بالفاصله بعد از طرح ادعاهایی ضد ایران
در حادثه غرق شــدن اتبــاع بیگانه وارد
عمل شــد و با انجام تحقیقات گسترده،
ســریع و دقیق ابعاد ماجرا را مورد بررسی
قرار داد ،اما با این حال و به دلیل در پیش
گرفتن سیاست حسن همجواری با کشور
افغانســتان برای رفع هرگونه شائبه و در
مسیر همکاری دو جانبه با تشکیل کمیته
حقیقتیاب موافقت کرده و در این مسیر
مصر اســت تا ابعاد همهجانبــه این واقعه
مشخص شود.
موضوعی که وزیر امور خارجه کشورمان نیز
در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس بر آن تاکید کرده و گفته
اســت :وقوع حادثه برای اتبــاع افغان که
دستاویزی برای دشمنان ایران و افغانستان
شده نیازمند بررســی دقیق و تحقیقات
بیشتر است و حتما موضوع را حل و فصل
میکنیم.
انجام توافق در زمینه انجام کار
مشترک برای حقیقتیابی
عالءالدیــن بروجردی عضو کمیســیون
امنیت ملــی وسیاســت خارجی مجلس
دهم نیز با تاکید بر سیاست شفافسازی
ایران و با بیان اینکــه اگرچه در این حادثه
خاص نتیجه اعالم نظر وزارت امور خارجه
برای ما مالک است ،میگوید :در پی تماس
تلفنی دکتر ظریف با سرپرست وزارت امور
خارجه افغانستان توافقی در زمینه انجام کار
مشترک برای حقیقتیابی شده که به طور
قطع بر گزارش جمهوری اســامی ایران
صحه خواهد گذاشت.

آمریکا

یک مقام دولت آمریکا فاش کرد:

تالش آمریکا برای جلوگیری از ارسال
محمولههای نفتی ایران به ونزوئال

یک مقام دولــت آمریکا با مطرح کــردن این ادعا که ایــران به ونزوئال
ســوخت میفرســتد ،گفت که دولت ترامپ در حال بررســی واکنش
به این اقدام اســت .این مقام آمریکایی مدعی شــد که آمریکا «تا حد
زیادی اطمینان دارد» که دولت نیکوالس مادورو رئیسجمهور ونزوئال
در ازای دریافت ســوخت چندین تن طال به ایران میدهــد .او در ادامه
اظهار کرد :این اقــدام نه تنها برای آمریکا غیرقابل پذیرش اســت بلکه
در منطقه نیز پذیرفتنی نیســت و مــا به دنبال اقداماتی هســتیم که
انجام دهیم .این مقام آمریکایی همچنیــن گفت که گزینههای متعدد
برای واکنش به این اقدام به دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا ارائه
خواهد شــد .ادعاهای اخیر مقامــات آمریکایی درباره روابــط ایران و
ونزوئال در حالی مطرح میشــود که حجتاله سلطانی سفیر کشورمان
در کاراکاس مدتــی پیش در گفتوگویــی درباره این که آیــا ایران به
ونزوئال بنزین فرستاده اســت ،توضیح داد :تا به امروز ،از ایران بنزین به
ونزوئال انتقال داده نشده اســت .دولت دو کشــور مذاکراتی در زمینه
همکاریهای تجاری دارند ،اما تا به امروز سوخت ایران به ونزوئال نرسیده
است.

عصر ایران :پس از کاهش محدودیتهای قرنطینه در پاکستان در شهر کراچی ،پلیس بازاری را
که رعایت پروتکلهای بهداشتی را نکرده بود دوباره مهر و موم کرد و مشتریان این بازار را به بیرون
از ساختمان آن هدایت کرد.

مجلــس یازدهم هــر چند مجلس یکدســتی
اســت ،اما از همین ابتدا گویا حضرات یکدست
خیلی همدیگر را برای نشســتن بر کرسی اول
قبول ندارند .پایداریها نقــش پررنگی دارند و
احمدینژادیون هم بازیگران قهاری هســتند.
این دسته هم دست به ائتالف خوبی دارند و هم
دســت به خنجر .در ضلع دیگر این چند وجهی
سردار اســت که خواهان کم ندارد ولی کارنامه
حرفهای و شــغلی او پر حرف و حدیث است .از
«حمله گازانبری» بگیر تا «عروســی مجلل» از
سرکشیهای شــبانه به پروژهها بگیر تا به ثمر
تهران شلوغ .حاال
رساندن پروژهها و ابرپروژههای ِ
هم ِ
رقابت رقبا و رفقا سرکرســی اول بهارستان
است  .یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا در این باره
اعتقاد دارد :اکنون توافقاتی در راستای قانع کردن
برخی نمایندگان برای کاندید نشــدن صورت
میگیرد تا اختالف بین اصولگرایان در مجلس
نمود پیدا نکند.
ناصر ایمانی درخصوص اختالفات اصولگرایان
بر ســر انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیســه
مجلس یازدهم ،گفت :اختالفات طبیعی اســت
همانطور که اختالفنظرهایــی میان اعضای
فراکسیون امید مجلس دهم هم وجود داشت و
نمیتوان توقع داشت همه یک نظر داشته باشند.
وی ادامه داد :از سویی بنا نیست که اصولگرایان
تقسیمبندیهای کرسیهای مدیریت مجلس
یازدهــم را بر اســاس طیفبندی سیاســی و
سهمدهی انجام دهند؛ اگر هم این اتفاق بیفتد
ضربه بزرگی به جناح اصولگراست.
این فعال سیاســی اصولگرا خاطرنشــان کرد:
تاکنون قرار بر این اســت که مســئولیتها در
مجلس یازدهم براســاس قابلیتها و تواناییها
تقسیم شود نه براساس طیفبندیهای سیاسی
که امیدوارم منتخبان مجلس یازدهم بر این قرار
بمانند .ایمانی با تاکید بــر اینکه تصمیمگیری
نهایی ،نهایتا با نمایندگان مجلس است و آنها
رئیس و اعضــای هیئت رئیســه را انتخاب می
کنند ،افزود :هرچنــد در بیرون از مجلس گفته
میشود که شانس فالن فرد برای ریاست بیشتر
اســت ،اما نهایتا نمایندگان باید انتخاب نهایی
را داشته باشند .وی با اشــاره به سهمدهیها در
جریان بستن لیستهای انتخاباتی ،اظهار کرد:
تالش زیادی توســط اصولگرایان انجام شد تا
بستن لیست در تهران دموکراتیک باشد و افراد
خاصی تصمیم نگیرند که فالن فرد باشد یا فالن
فرد نباشــد .حاال هم امیدواریم همین روش را
در مجلس ادامه دهند و با روشــی دموکراتیک
و براســاس صالحیتها انتخاب کنند .هرچند
طیفبندی در جریان اصولگــرا امری طبیعی
است و هر یک تالش میکنند مدیریتها را از آن
خود کنند ،اما این موضوع به معنای سلب اختیار
از نمایندگان نیست.
این تحلیلگر سیاســی اصولگــرا همچنین از
برگزاری جلسات متعدد برای تصمیمگیری در
خصوص کاندیداهای ریاســت مجلس و هیئت
رئیسه خبر داد و گفت :جلسات متعددی در یک
ماه گذشته برگزار شده که هم چهرههای خارج
از مجلس و هم منتخبان در آن حضور داشــتند
تا حتیاالمکان تصمیمگیریهای اساسی قبل
از شروع جلسات مجلس انجام شود هرچند باز
هم تاکید میکنم این به معنای ســلب اختیار
از نمایندگان نیســت بلکه به این دلیل است که
برخی توافقات انجام گیرد تا برخی کاندیدا نشوند.
ایمانی همچنین تصریح کرد :این جلسات ادامه
دارد چون وقتی یک ماه دیگر مجلس تشــکیل
شود نمایندگان باید به مشکالت کشور رسیدگی
کنند  و فرصتی ندارند که مدتی طوالنی را برای
انتخاب ســمتها صرف کنند بــه همین دلیل
توافقاتی در راستای قانع کردن برخی نمایندگان
برای کاندید نشــدن صورت میگیرد تا مجلس
هم سریعتر وارد کار اصلی خود شود و از سویی
اختالف بین اصولگرایان در مجلس نمود پیدا
نکند .وی تاکید کرد :درخصوص آقای قالیباف هم
باید بگویم که بحث این نیست که ایشان بخواهد
نمایندگان را برای کسب کرسی ریاست مجلس
قانع کند ،بلکه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران،
نمایندگان مجلس یازدهم نظرشان روی ریاست
آقای قالیباف است نه اینکه ایشان خودشان دوره
افتاده باشند تا دیگران را برای ریاست مجلس قانع
کند و پیشبینی میشــود نظر اکثر نمایندگان
مجلس یازدهم روی ریاست آقای قالیباف است.

