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تركي��ب هيات رييس��ه مجل��س ب��ه 
واضح ترين شكل ممكن فضاي سياسي 
حاكم بر كش��ور در چارچوب فعاليت هاي »ممكن« را 
ترسيم مي كند. پر بيراه نيس��ت اگر بگوييم انتخابات 
داخلي مجلس درس بزرگ ديگري از سياس��ت ورزي 
براي اصالح طلب��ان بود؛ طيفي كه نباي��د از ياد ببريم 
براي رسيدن به بهارستان از چه داالن ها و كوره راه هاي 
س��ختي گذش��ت. درس اصلي را بايد در »ماندن« در 
مسير و »كنار نكشيدن« ديد. در قدم هاي ابتدايي اين 
راه، خارج كردن نامزدهاي اصلي اصالح طلبان نه تنها 
هيچگاه باعث توقف آنها نشد بلكه اين جريان توانست 
نتيجه اي تاريخي را با توجه به وضعيت و توازن حاكم بر 
ميدان رقابت رقم بزند. اين پايداري حضور دوباره خود 
را به ش��كل ديگري در انتخابات هيات رييسه مجلس 
نشان داد؛ آنجا كه نتيجه انتخابات روز يكشنبه نه تنها 
اصالح طلب��ان را نا اميد نكرد بلكه آنها را بر آن داش��ت 
تا خود را جدي ت��ر براي انتخابات دي��روز وارد صحنه 
كنند. اگ��ر راي دكتر عارف مالك آم��ار اصالح طلبان 
مجلس باش��د و در مقابل تركيب چين��ش دو جريان 
اصل��ي اصولگرايان را هم مورد توجه ق��رار دهيم، بايد 
گفت مجلس دهم از س��ه طيف تقريبا هم تعداد يعني 
اصالح طلبان، اصولگرايان معتدل و مستقلين و نهايتا 
اصولگرايان منتقد دولت تش��كيل ش��ده است. با اين 
تقس��يم بندي بايد متوجه باش��يم ك��ه اصالح طلبان 
در انتخابات هيات رييسه توانس��ته اند در سهم گيري 
خود از دو گروه ديگر جلو بيفتند و سهمي بيش از يك 
سوم از هيات رييسه را اشغال كنند. آن هم سهمي كه 
جايگاه هاي استراتژيك نواب رييس مجلس را به طور 
كامل در اختيار دارد. اين وضعيت تكرار همان وضعيت 
انتخابات اس��ت. هر چند در آن انتخابات ردصالحيت 
اصالح طلبان قسمتي از جامعه را نااميد كرد اما تاكيد 
آنها بر ادامه سياس��ت ورزي چارچوب من��د در هفتم 
اس��فند و دهم ارديبهش��ت اميد را به پايگاه اجتماعي 
آنه��ا برگرداند. به همين طريق ني��ز هر چند انتخابات 
هيات رييسه موقت باعث ناراحتي هواداران اصالحات 

شد اما كسي نمي تواند در شادي اين 
گروه ه��اي اجتماعي و امي��د دوباره 

آنها بعد از انتخابات هيات رييس��ه دايم مجلس شكي 
داشته باشد. 
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با انتخاب ديروز پارلمان، پزشكيان و مطهري  بر كرسي نواب رييس نشستند

 علي الريجاني رييس مجلس شد 
 و عالوه بر نواب رييس، يوسف نژاد

  وكيلي و عثماني از فراكسيون »اميد«
 به هيات رييسه راه يافتند

گفت و گو با حسين مرعشي
در انتخابات هيات رييسه 

به هدف مان رسيديم

گفت و گو  با  حميدرضا جاليي پور 

 همين  تندروهابه الريجاني
لنگه كفش پرتاب كردند

پرونده  اعتبارنامه مينو خالقي  بسته شد

پارلمان بدون منتخب 
اصفهان

رايبهشجاعت
وصراحت

»اوپكي بدون س��قف توليد، با اندازه توليد 
نفتي كه سيزده كشور عضو هم اكنون از آن 
بهره مي برند.« با جمله اي ساده تر مي توان گفت كه »ادامه 
روند فعلي«، تصميم فرداي وزراي نفت در اجالس 169 
اوپك خواهد بود. چه قيمت نف��ت در كمتر از پنج ماه از 
سطح 23 دالر در هر بش��كه به باالتر از 49 دالر برگشته 
اس��ت. »بدون فريز«. »بي دخالت اوپك«. اگ��ر ايران از 
تحريم خارج ش��ده توليد نفتش را ت��ا حدود 3 ميليون و 
700 هزار بشكه در روز باال برده، آتش سوزي هاي كانادا، 
اعتصاب  هاي كويت، مش��كالت داخل��ي نيجريه، جنگ 
داخلي در ليبي و كاهش توليدات شيل امريكا قيمت نفت 
را باال كش��يده است. در چنين شرايطي است كه اجالس 
وين درباره تعيين سقف توليد و احيانا سهميه بندي توليد 
نفت سكوت خواهد كرد تا توليد 32 ميليون و 440 هزار 
بش��كه اي اعضا در ماه آوريل ادامه يابد. زير پوست اوپك 

اما خبرهاي ديگري است. 
1-  انتخاب دبي��ركل اوپك از چالش ه��ا جدي اجالس 
169 است. »سالم البدري« ليبيايي، دبيركلي كه از سال 
2007 تا پايان سال 2015 به دليل اختالف بزرگ ترهاي 
اوپك اين صندلي را حفظ كرد، و در ش��ش ماهه 2016 
نيز به عنوان سرپرس��ت بر آن تكيه زد، ف��ردا باالخره از 
اين مس��ند بلند خواهد ش��د. رقابت بر سر جانشين اش 
اما، پيچيده شده است. ايران، عربستان و عراق، هر كدام 
براي حفظ فش��ار بر ديگري كانديداي دبيركلي خود را 
حفظ كرده ان��د. كانديداي ايران، غالمحس��ين نوذري، 
وزير اسبق نفت، كانديداي عربس��تان مجيد المنيف، از 
نمايندگان اين كش��ور در اوپك و عضو شوراي اقتصادي 
س��عودي و كانديداي عراق، س��امر الغضبان، وزير اسبق 

نفت اين كشور است. 
2-  در شرايطي كه دولتين ايران و عربستان بر سر برگزاري 
حج امس��ال، به عنوان يكي از مهم ترين مناسك جمعي 

ساالنه مس��لمانان، باالخره به نتيجه نرسيدند كمترين 
انتظاري براي تفاهم وزراي نفت ش��ان روي كانديداهاي 
مورد حمايت دو كش��ور وج��ود ندارد. پس ن��ه ايران به 
نماينده عربستان راي خواهد داد و نه عربستان به نامزد 
ايران. چون تصميمات اوپك با اجماع اتخاذ مي شود پس 
هر عضو مي تواند حق وتو داشته باشد. تكليف كانديداي 
عراق هم روشن است. خط قرمز عربستان در حال حاضر 
عراق اس��ت. فعال اين كشور بدون مشكل مي تواند توليد 
نفتش را افزايش داده و با ذخاير بسيار نفتش رقيب جدي 
عربستان شود. بنابراين سعودي ها به نماينده عراق راي 
نخواهند داد. ايران هم از اي��ن بازي ناراضي نخواهد بود. 

عراق رقيب جدي نفتي ايران هم هست. 
3-  ونزوئال، نام »علي رودريگرز« را كه س��ابقه رياس��ت 
بر شركت نفت اين كش��ور را دارد و در دوره اي دبيرخانه 
اوپك را هم اداره ك��رده، روي ميز انتخاب دبيركل اوپك 
گذاشته است. براي آنان كه پشت پرده ها را رصد مي كنند 
پنهان نيس��ت ك��ه »رودريگرز« بيماري س��ختي دارد. 
وانگهي كه دوام دولت فعلي »مادورا« نيز معلوم نيس��ت. 
اوپك دبيركل��ي نمي خواهد كه دول��ت احتمالي آينده 
كش��ورش مخالف او باش��د. پس »رودريگرز« هم بسيار 

كم شانس است. 
4-  اك��وادور و اندونزي هم كاندي��داي دبيركلي معرفي 
كرده اند. تكليف اكوادور كه روش��ن اس��ت. كش��وري با 
ذخايري كوچك و توليد تنها 547 هزار بشكه در روز. در 
شرايط امروز، مصلحت نيست دبيركل اوپك از كشوري 
سبك وزن در توليد نفت آمده باشد. سعودي ها هم بعيد 
است با دولت اكوادور صاف باشند. معرفي نامزد اندونزي 
اما، نكته ها دارد. اينكه وزير نفت اين كش��ور را عربستان 
سعودي به عنوان نامزد دبيركلي اوپك معرفي كرده باشد 
شائبه برانگيز شده است. بسياري در اوپك شك كرده اند 
كه مبادا بين س��عودي ها و وزير اندونزي پش��ت پرده اي 
ش��كل گرفته كه عربس��تان نامزد آن كش��ور را معرفي 
كرده اس��ت. بنابراين ايران و كش��ورهاي همسويش به 
كانديداي اندونزي راي نخواهند داد. وانگهي كه واردات 
نفت اندونزي بر توليدش پيشي دارد. پس، بعيد نخواهد 
بود اگر گاهي اين كش��ور منافع مصرف كنن��دگان را بر 

توليدكنندگان ترجيح دهد! 
5-  »محمد باركيندو«ي نيجريايي، به نظرم جدي ترين 

گزينه م��ورد حمايت ايران براي دبيركلي اوپك اس��ت. 
»باركيندو« نماينده كشورش در اوپك بوده و تجربه اداره 
دبيرخانه اوپك به عنوان سرپرست را دارد. نيجريه كشور 
نفت خيز بزرگي است و با اعراب اوپك هم رابطه مشوشي 
ندارد. از س��ويي ديگر ايران مي خواهد محبت اين كشور 
را در كنار كشيدن نماينده اش از رقابت دبيركلي سازمان 
كش��ورهاي صادركننده گاز، جبران كند. نيجريه عقب 
نمي كشيد كار »محمدحسين عادلي« براي نشستن روي 
صندلي دبيركلي GECF به شدت دشوار مي شد. مطلع ام 
كه رايزني  هاي بزرگي ب��راي انتخاب »محمد باركيندو« 
آغاز شده است. او مي تواند گزينه اي باشد كه سعودي ها 
هم با آن مخالفت نكنند. چه هر دبيركلي انتخاب ش��ود 
ناچار است شرايط بزرگ ترين توليدكننده اوپك را رعايت 
كند. اگر باركيندو اننخاب شود به معني آن است كه مهره 
ايران هم پس از سال ها عزلت نشيني در تحريم، در شطرنج 

اوپك بازي كرده است. »بازي موثر.«
6-  امروز بيژن زنگنه وارد وين مي شود. براي نخستين بار 
اما به هتل اينتركنتيننتال نخواهد رفت. او به هتل نوساز 
و مدرني در نزديكي سازمان ملل مي آيد. هتلي كه گفته 
مي ش��ود س��رمايه گذارانش مي خواهند در ايران هتلي 
پنج ستاره بس��ازند. س��وژه اوپك 169، »خالد الفليح« 
وزير تازه انرژي عربس��تان است و س��وژه خاص تر نحوه 
برخورد »زنگن��ه و الفليح«. هر حركت اين دو از امروز در 
ديد لنزهاي عكاسان و كنجكاوي خبرنگاران است. تنش 
در روابط تيره رياض- تهران به اوج رسيده است. در سايه 
تيرگي، هر حركتي معنايي مي يابد. خواسته يا ناخواسته. 
7- كشور كوچك گابن مدت هاست مي خواهد به عضويت 
اوپك درآيد. گويا اين درخواست مورد حمايت متحدان 
عربستان هم قرار دارد. ايران اما بهتر است كه فعال با اين 
عضويت موافقت نكند. چرا كه در صورت عضويت گابن، 
همين كشور كوچك مي تواند مانع برخي تصميم سازي ها 
در اوپك باشد كه مورد حمايت ايران است. نگفته واضح 
است كه اين كش��ور كوچك از نظر توليد نفت بيشتر به 
عربس��تان س��وق پيدا خواهد كرد تا اي��ران! پس در اين 
شرايط س��خت، عقل حكم نمي كند كه ايران از عضويت 
گابن حمايت كند. گو اينك��ه زنگنه نبايد جدا از تصميم 
جمعي بنشيند و طوري رفتار كند كه در كنج قرار گيرد. 

هواي وين ديروز باراني بود. امروز اما... 
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روحاني در جمع مردم مهاباد: 

بين پيروان مذاهب و اقوام امتياز و برتري وجود ندارد

گفتاري از محسن رناني:
 بحران »ركود« را جدي  نمي گيرند

گفت وگو با  سيدعلي صالحي
شعر حكمت؛ خاكستر يا توتيا

كمال تبريزي در اعتراض به برنامه »هفت«:
تا توهين مي كنند، كار نمي كنم
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مصيبت وارده را تسليت گفته، براي شما و خانواده محترم 
صبر و اجر آرزومنديم.


