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نقلقولخبر
محمدحسین موسیپور
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی
آمریکا ایــران را بهخاطر رعایت نکردن
حقوق بشــر تحریم میکند درحالیکه
مردم یمن و عراق و ملتهای مظلوم در
منطقه بهخاطر سیاستها و اقدامات
و جنایات آمریکا در وضعیت اسفناکی
هســتند با این حال علیه ایــران تحریم
حقوق بشری اعمال میکند و این طنز
تلخ زمانه ماست/.ایسنا
علی باقری
معاون سیاسی وزارت امور خارجه
دســتیابی به صلح در جهان ،سرابی بیش
نیســت .نقشآفرینی بینالمللی ایــران
و آفریقا یجنوبــی ،تهدیدکننــده منافــع
هیــچ ملــت مســتقلی نیســت؛ چراکــه
همــکاری 2کشور مبتنیبر سیاســتهای
ثبا تســاز ،امنیتآفریــن و عدالتجــو
در عرصه بینالمللی است / .مهر

خبر

روابط و رزمایشهای دریایی
با همسایگان گسترش یابد
رئیس پژوهشگاه علوم و معارفدفاعمقدس گفت:
نیروی دریایی باید در جغرافیای سیاسی اقیانوس
هند و دریای عمان رزمایشهای مشترک برگزار و
در حوزه دریای خزر و با کشــورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای روابط دریایی و رزمایش برگزار
کند .سرلشکرسید یحیی صفوی درنشست تخصصی
بررســی ماموریتهای نیروی دریایی ارتش گفت:
نیروی دریایی راهبردی یک افتخــار برای ایران و
عمق بخشی به مســائل راهبردی دفاعی و امنیتی
اســت .وی افزود :نیروی دریایی باید با هماهنگی
ســتاد کل و وزارت دفاع با کشــورهای همســایه
اقیانوس هند روابط دیپلماسی دریایی را گسترش
دهد .صفوی ادامه داد :ما باید راهبرد تهدیدات آینده
علیه کشور را تشــخیص داده و در مقابل تهدیدات
آینده که احتماال جنگ ترکیبی دریاپایه و هواپایه
است آماده شویم / .تسنیم

وزنکشی سیاسی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس
در آستانه برگزاری انتخابات دوره سوم هیأت رئیسه مجلس یازدهم رقابت میان احزاب و جریانهای سیاسی در خانه ملت داغتر شده است

گزارش

حمیدرضابوجاریان

روزنامهنگار

میان نماینــدگان مجلس ،چهرههای سرشــناس
اصولگرای زیادی حضوردارند؛ چهرههایی که هرکدام
به طیفهای خاصی از جریان اصولگرایی وابستگی
دارند .جریانهایی مانند نیروهای انقالب اســامی،
جبهه پایداری ،مدیران موســوم به احمدینژادیها
و نیز گروههای اصولگرای ســنتی نزدیک به موتلفه
اســامی که ترکیب کلی جریان اصولگرا را شــکل
میدهنــد .درکنار اصولگرایان؛ طیفــی از نیروهای
سیاسی که خود را مســتقل مینامند نیز در مجلس
حضوری فعال دارند که مواضعشان در برخی موارد
به اصولگرایان و در برخی موارد نیز به اصالحطلبان
نزدیکی دارد اما ،این نمایندگان به شــکل رســمی
تابلوی جریان سیاسی را بهدست نمیگیرند .نیروهای
جریان اصالحطلب گرچه با تعداد کمتر اما در پارلمان
حضور دارند و این نگاه سیاسی را نمایندگی میکنند.
ترکیبی که سبب شده است ازمیان 290نماینده راه
یافته به مجلس222 ،نفــر را اصولگرایان ومابقی را
مستقالن و اصالحطلبان تشکیل دهند.
هیأت رئیسه؛ دماسنج فضای سیاسی مجلس

گرچه موضوع برگــزاری ســاالنه انتخابات هیأت
رئیسه مســئله جدیدی درنهاد قانونگذاری نیست
اما ،با نزدیک شدن به خرداد هرسال و زمان برگزاری
انتخابات هیأت رئیسه شاهد برخی رقابتهای سیاسی
وحاشیهها پیرامون آن هستیم؛ حاشیهها و رقابتهایی
که سبب شده است این سؤال در اذهان عموم ایجاد
شــود که چرا نمایندگان را تا این اندازه درگیرخود
میکند؟ نماینده ادوارمجلس و مشاور رئیس سابق
مجلس شــورای اســامی در پاسخ این ســؤال به
همشهری میگوید :اصل رقابت میان نمایندگان یا
جریانهای سیاســی داخل مجلس برای رسیدن به
جایگاه هیأت رئیسه موضوع ناپسندی نیست چراکه
جایگاه هیأت رئیسه هم کارکردهای شخصی برای
نماینده دارد و هم میتواند وزن و جایگاه مجلس را
نزد افکارعمومی نشان دهد .منصور حقیقتپور با بیان
اینکه ترکیب هیأت رئیسه نشــان میدهد که کدام
جریانهای سیاسی یا حتی منطقهای وزن باالتری
در مجلس دارند ،ادامه میدهد :اعضای هیأترئیسه
به شکل مســتمر در جریان مسائل کالن کشور قرار

میگیرند و به این دلیل گروههای سیاســی تالش
میکنند عضوی از آنان درهیأت رئیسه باشد تا به این
شکل در جریان امورات کشور قرار بگیرند .این موضوع
میتواند یک جریان سیاسی را در مجلس در مقابل
دیگر رقبا در موقعیت دست باالتر قرار دهد و جایگاه
آن گروه را مقابل دیگرجریانها ارتقا دهد.
کارکرد هیأت رئیسه خارج از پارلمان

به هرتعداد که پارلمــان تعداد نماینده بیشــتری
داشــته باشــد ،تعداد آرا و نظرات آنان درباره یک
موضوع مشترک نیزممکن اســت متفاوت و بعضا با
یکدیگر متضاد باشــد و به این دلیل ،نمیتوان نوع
نگاه مجلس به یک طرح ،الیحه یا مسائل کشور را به
شکل دقیق در قالب گفتوگو با تکتک نمایندگان
شناخت .درچنین شــرایطی است که جایگاه هیأت
رئیســه اهمیت و کارکرد تــازهای بهخود میگیرد.
اظهارنظراعضای هیأت رئیســه مجلس را میتوان
نشاندهنده نگاه کلی مجلس به یک موضوع دانست.
مسئلهای که منصور آرامی ،نماینده بندرعباس آن
را تأیید میکند و به همشــهری میگوید :براساس
قانون اداره امور مجلس برعهده هیأت رئیســه است
و به این دلیل ،اعضای هیأت رئیسه مجلس ارتباط

تنگاتنگی با نمایندگان و دیدگاههای آنان در مورد
مسائل مختلف کشــور دارند .چنین شرایطی سبب
آشنایی اعضای هیأت رئیسه با تفکرات درون مجلس
درباره موضوعات مختلف میشــود .چنین ویژگی
سبب میشــود ،برآیند کلی نظرات نمایندگان در
اختیار اعضای هیأت رئیســه قرار بگیــرد و آنان به
اســتناد این موضوع بتوانند از نــگاه نمایندگان در
بیرون از مجلس و درجلســات مختلف دفاع کنند.
بهگفته آرامی ،چنین نقشــی در هیأت رئیســه یا
مجموعه ادارهکننده اغلب مجالس کشــورها وجود
دارد .او به نقش مهم دیگر هیأت رئیســه نیز اشاره
میکند و میگوید :ممکن است عدهای با زیر سؤال
بردن جایــگاه نمایندگان و مجلــس در میان افکار
عمومی تالش کنند که جایگاه نهاد قانونگذاری زیر
سؤال برود .این امکان نیز وجود دارد که به نمایندهای
توهین شود که در چنین شــرایطی ،هیأت رئیسه
وظیفه دفاع از جایگاه مجلس را برعهده دارد و نسبت
به موضوع ورود میکند .ورود هیأت رئیسه به چنین
موضوعاتی بهمعنای ورود مجلس به مسئله است و به
این دلیل ،پاسخگویی افراد و نهادهایی که جایگاه یا
شأن مجلس و نمایندگان آن را زیر سؤال میببرند با
سرعت و حساسیت انجام میشود.

جهتدهی بــه آرای نماینــدگان؛ ناممکنی که
ممکن است

یکی از موضوعاتــی که در اذهــان عمومی و برخی
فعاالن سیاسی مطرح میشــود ،نقش هیأت رئیسه
مجلس در جهت دادن به آرای نمایندگان است .گرچه
درقانون اساسی نمایندهای نمیتواند حق رأی خود
را به فرد دیگری واگذارکند اما ،جایگاه هیأت رئیسه
در مرتبهای قرار میگیرد که برخی آن را عاملی برای
تغییر رأی یک نماینده یا نمایندگان میدانند .منصور
حقیقتپور در پاســخ به این سؤال همشهری درباره
اینکه آیا اعضای هیأت رئیسه میتوانند با عملکرد خود
به آرای دیگر نمایندگان جهت دهند ،این موضوع را
رد میکند اما ،به مسئله مهم دیگری اشاره میکند:
هیأت رئیسه تنها میتواند بررسی لوایح یا طرحها را به
تأخیر بیندازد اما نمیتواند آرای نمایندگان را جهت
دهد اما ،رئیس مجلس بهدلیل نفوذ کالمی که میان
نمایندگان دارد قادر اســت از این توانایی خود برای
ترغیب نمایندگان بــه رأی دادن یا ندادن به طرح یا
الیحهای استفاده کند .از اینرو است که قرارگرفتن
فردی در جایگاه ریاســت مجلس میتواند عالوه بر
جایگاه ریاست قوه مقننه و همنشینی با سران قوای
دیگر ،از اهمیتی باال برخوردار باشد.

گزارش2

یک سفر و چند گمانه سیاسی
هنوزمدت زمان زیادی از ســفر امیر قطــر و انریکه مورا به
تهران و گمانهزنیها درباره از سرگیری دوباره مذاکرات رفع
تحریمها در وین نگذشته اســت که رئیسجمهور اسالمی
ایران در پنجمین ســفر خارجی خود به عمان رفته است.
این ســفر از آن جهت دارای اهمیت اســت که بهگفته یک
اندیشکده سیاســی اروپایی که ایرنا خبر آن را بازتاب داده
است؛ این ســفر با توجه به نقش تعیینکننده عمان و قطر
در روابط میان خاورمیانه و غرب ،بهویژه برای کمک به روند
مذاکرات مرتبط با توافق هســتهای ایران در وین ،سازنده
است .تارنمای اندیشــکده دیپلماتیک اَفِرز مستقر در وین
درباره اهمیت این سفر نوشته است :دعوت سلطان عمان در
خدمت حفظ نقش مهم این کشور بهعنوان یک پل ارتباطی
و میانجیگری ارزیابی میشــود .این در حالی است که دیگر
کشــورهای منطقه محتاطانه در حال گســترش روابط با
جمهوری اسالمی ايران هســتند .ایفای چنین نقشی برای
عمانیها بخشی از ابعاد راهبرد جهانی خود این کشور است
که همواره بهویژه از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شده
است .مسقط در گذشته نقش مهمی درمسئله برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) ایفا کرده است .براساس گزارش این
اندیشکده اروپایی؛ توافق هســتهای ایران در دولت دونالد
ترامپ رئیسجمهوری پیشین آمریکا در سال  ۲۰۱۸متوقف
شد و این در حالی است که دولت جدید آمریکا تالش میکند
این سیاســت را بدون اینکه بیش از حد از مسیر خارج شود
تغییر دهد .به همین دلیل ،عمان میتواند کشوری ارزشمند
برای بازگشت به میز مذاکرات باشــد .گمانهزنیهای انجام
شده از سوی این اندیشکده درباره پیام سیاسی احتمالی سفر
رئیسجمهور به عمان را اما رئیس گروه دوســتی پارلمانی
ایران و عمان بهگونهای دیگر تفسیر و تبیین میکند .عباس
مقتدایــی دراین باره گفته اســت :مالقــات رئیسجمهور
کشورمان با پادشاه عمان اهمیت زیادی برای منطقه دارد زیرا
این سفر میتواند بر تغییر مناسبات منطقه اثرگذار باشد .او
حرفش را اینطور ادامه میدهد :سفر رئیسجمهور کشورمان
به عمان ،یک سفر مهم منطقهای محسوب میشود و باتوجه
به سطح روابط ایران با کشورهای همسایه در دولت سیزدهم،
این سفر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .اومیافزاید:در
این سفر چند ساعته ،بیش از 10سند همکاری بین 2کشور
ایران و عمان امضا شده اســت؛ تداوم این سطح از ارتباطات
میتواند در راستای بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشور
نیز قلمداد شــود .مقتدایی به دیدار رئیسجمهور با پادشاه
عمان اشــاره میکند و ادامه میدهد :دیدار پادشاه عمان و
رئیسجمهور کشورمان متمرکز بر تعمیق روابط دوجانبه و
توسعه همکاریهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و علمی
خواهد بود و نباید توقع طرح مباحث دیگری مانند مذاکرات
وین از آن را داشته باشیم.

