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هن��وز توافق راهبردی ایران و چین نهایی نش��ده 
اس��ت اما تأثیر چنین تصمیمی را میتوان در نوع 

رفتار برخی کشورهای منطقه مشاهده کرد.
جمهوری اسالمی ایران در آستانه امضای توافقی 
25 س��اله با چین است که چش��م انداز آن بسیار 
روشن اس��ت. آمریکاییها و اروپاییها از این توافق 
نگران هستند و شاید بتوان گفت همین واکنش، 

درستی امضای توافق را صد چندان میکند.
آمریکاییه��ا بارها چین را تهدید کردند و هش��دار 
دادند که امضای توافق 25 س��اله با ایران از سوی 
ایاالت متحده بی پاس��خ نمیماند اما چین به این 

تهدیدات بی توجهی کرد.
تواف��ق دوجانبه ایران و چین ب��رای هر دو طرف 
س��ودآور اس��ت. جمهوری اس��المی ایران نیز در 
فرایند اجرای توافق با شرایط اقتصادی و سیاسی 
بسیار مناس��بتری همراه خواهد شد. بسیاری در 
خ��ارج و داخ��ل تالش کردن��د تا تواف��ق ایران و 
چین را جلوهای از ایران فروش��ی تصویر کنند اما 
واقعیت آنگونه که برخی ترس��یم کردند نیست. با 
امضای توافق 25 س��اله ای��ران و چین، جمهوری 
اس��المی قطب اقتصادی منطقه خواهد ش��د که 
حتی کشورهایی که در منطقه غرب آسیا و خلیج 
ف��ارس حضور دارن��د ناگزیر به بهبود مناس��بات 
اقتصادی و سیاس��ی با ایران خواهند ش��د، حتی 

رژیمهایی که مقابل ایران قرار گرفتهاند.
رژیمه��ای عربی منطقه با وجودی که سرس��پرده 
آمریکا هس��تند، تحت تأثیر تواف��ق ایران و چین 
قرار خواهن��د گرفت، تبدیل ای��ران به یک قطب 
اقتص��ادی در منطقه، آنه��ا را در نقطه ضعف قرار 
خواه��د داد و وادار به تغییر سیاس��ت خود علیه 

ایران خواهد کرد.
نگران��ی آمریکا و اروپا از همینجا نش��أت میگیرد، 
چ��را که بر اس��اس نظ��ر کارشناس��ان خارجی و 
داخل��ی حتی اف ای تی اف نیز نمیتواند مانعی بر 
س��ر راه اجرای توافق 25 ساله ایران و چین شود 
و تحریمهای اقتص��ادی آمریکا و اروپا نیز به طور 

کامل اثر خود را از دست خواهد داد.
در این میان کش��ورهایی در منطقه هس��تند که 
برای این ک��ه از قافله گس��ترش روابط اقتصادی 
خود با ایران عقب نمانند، به تبعیت خود از آمریکا 
پایان خواهند داد. هندوس��تان یکی از کشورهایی 
است که پس از آن که بحث توافق 25 ساله ایران 
و چین جدیتر شده و میرود تا نهایی شود، رویکرد 

سیاسی خود را نسبت به ایران تغییر داد.
س��فر وزیر دفاع هند به ای��ران و دیدار با همتای 
ایرانی خود و س��پس سفر وزیر خارجه این کشور 
و دیدار با ظریف وزیر خارجه جمهوری اس��المی 
ایران نش��ان از آن دارد که دهلی نو از کرده خود 
پشیمان است. هند در دوران تحریمهای اقتصادی 
آمریکا علیه ایران، از سیاست ایاالت متحده تبعیت 
کرده اس��ت به همین خاطر جمهوری اسالمی نیز 
به خاطر بدقولیه��ا، رفتارهای غیر قابل قبول آنها 
در قبال ایران، نپرداختن پول خرید نفت از ایران، 
برخوردهای خش��ن و غیر انس��انی با مس��لمانان 
کشمیر و برخی دیگر از مسائل باعث شد تا ایران 
پی به بی ثباتی سیاسی در تصمی گیری مقامات 

این کشور نسبت به خود پی ببرد.
هن��د اکنون در منطقهای قرار گرفته که به خاطر 
سیاستهای غلط، تنها مانده است، نه با چین روابط 
خوبی دارد نه با پاکس��تان، رفتارهای چین باعث 
گش��ته که روابط ایران نیز با این کشور به سردی 
گراید. طبیعی اس��ت با کشوری چون هندوستان 
که در روزهای سخت تحریمی در کنار ایران قرار 
نگرفت و مقابل ایران ایس��تاد، جمهوری اسالمی 

نیز به این کشور بی اعتماد شود.
س��فر وزیر خارجه هند به ایران که به درخواست 
این کشور انجام شد، با بی توجهی در داخل روبرو 
گشت. حتی رسانه های کشور نیز به این سفر نگاه 

خوشبینانهای نداشتند. 
»سوبرامانیام جایشانکار« وزیر خارجه هند در سفر 
به تهران حتی با حس��ن روحانی رئیس جمهوری 
اس��المی ایران دیدار نداش��ت، چرا ک��ه برنامهای 
برای چنین دیدار در دستور کار ایران قرار نگرفته 
ب��ود. در حالی که اگر وزی��ر خارجه هند با رئیس 
جمهوری اس��المی ایران دیدار و گفتوگو میکرد، 

نشان از سطح روابط دو کشور داشت.
به نظر میرسد که هند با اعزام وزیر دفاع و وزیر

جایگاه متزلزل هند در منطقه
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سرمقاله

سیاوش کاویانی

سلیمی نمین: 

طرح اولیه اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
بسیار ناپخته و غیرعملی است

تحلیلگر مس��ائل سیاسی گفت: طرح اولیه اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری خیلی کار 
ناپخته ای است و یکسری ارزیابی ها را به عهده شورای نگهبان گذاشته است که عمال ناممکن 
است. اخیراً تعدادی از نماینده های مجلس شورای اسالمی طرحی را با عنوان »اصالح قانون 
انتخابات ریاست  جمهوری« نوشته و در حال بررسی آن هستند در طرح اولیه که این روزها 
در کمیس��یون ش��وراهای مجلس درحال بررسی اس��ت، اصالحاتی در قانون پیشین انجام و 
تکمله هایی به آن افزوده ش��ده اس��ت که انتقادات زیادی از س��وی فعاالن سیاسی به همراه 
داش��ت. در خصوص این طرح و برای بررس��ی آن به س��راغ عباس س��لیمی نمین تحلیلگر 
مس��ائل سیاس��ی رفتیم. س��لیمی نمین در این باره گفت: طرح اولیه اصالح قانون انتخابات 
ریاس��ت جمهوری خیلی طرح ناپخته ای است و یکسری ارزیابی ها را به عهده شورای نگهبان 
گذاش��ته اس��ت که عمال ناممکن است؛ مثاًل تش��خیص اینکه فرد اهل تربیت نیروی انسانی 

هست یا خیر؟! این  اصالحیه به نظر من خیلی ماورایی است و قابلیت تحقق ندارد.
وی افزود: به نظر نمی رسد شورای نگهبان بتواند در مدت کوتاهی که برای احراز اصالحیت ها 
در اختیار دارد، همه مواردی که در این طرح آمده را درباره کاندیدا بررسی کند و نسبت به 

یک کاندیدا شناخت کامل پیدا کند. 
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ادامه داد: در بعضی از بندهای این اصالحیه مسائل 
عجیب دیگری مطرح شده است مثل اینکه فرد کاندیدا شده هم مدیر اجرایی قوی با سابقه 
مدیریت باش��د و هم طبق بندها رجل سیاس��ی و مذهبی هم باشد. باید از طراحان ابن طرح  
پرس��ید در بین افرادی که در همین ماه های گذشته ناشان به عنوان کاندیدای 1400 مطرح 
ش��ده چند درصد می توانند با این شرایط انطباق داش��ته باشند؟ مسائلی که مطرح می شود 

باید با شرایط کشور قرابت داشته باشد. 
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه هدف از نوشتن چنین طرحی محدود کردن  ثبت 
ن��ام کنندگان و کاندیداها برای انتخابات ریاس��ت جمهوری اس��ت، گفت: در ادوار گذش��ته 
ب��ه غیر از افراد مطرحی که همه ما آنها را می شناس��یم و برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
کاندیدا می ش��وند، ع��ده ای دیگر صرفا به خاطر دیده ش��دن می آمدند ل��ذا قانون انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نیاز به اصالح دارد اما طرحی که اکنون نوش��ته بود، نیاز به اصالح فراوان 

دارد.  تسنیم

طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری در 
کمیسیون شوراهای مجلس نهایی شد

س��خنگوی کمیس��یون امور داخلی کشور و ش��وراهای مجلس از بررسی و نهایی شدن طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد.

علی حدادی س��خنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در تشریح جزئیات 
نشس��ت عصر امروز )سه شنبه 25 ش��هریور  ۹۹( این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه 

طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی و نهایی شد.
وی افزود: مصوبات جلس��ات قبلی کمیسیون شوراهای مجلس درباره این طرح مرور شده و 

چکش کاری نهایی آن جهت ارجاع به صحن کمیسیون انجام شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: ان شاءاهلل در روزهای 
آینده طرح اصالح قانون انتخابات ریاس��ت جمه��وری در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف 

خواهد شد.
حدادی خاطرنش��ان کرد: از هفته آینده هم طرح اصالح قانون انتخابات ش��وراهای اسالمی 
در دس��تورکار کمیسیون امور داخلی و کشور و شوراها قرار می گیرد که امیدواریم این طرح 
هم نهایی شده و بتوانیم انتخابات 1400 را با اصالحیه های صورت گرفته در قانون انتخابات 

ریاست جمهوری و قانون انتخابات شوراها برگزار کنیم.  فارس

Vol.20  No.5404  September 16.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || چهارشنبه 26 شهریور 1399  27 محرم 1441  سال بيستم  شماره 5404 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

صفحه 8

کارشناسان در گفتگو با سیاست روز تاکید کردند   

واژه های جعلی برای توجیه 
اقدامات غیر قانونی

صفحه 5

پامپئو ادعا کرد ظرف یک هفته آینده مکانیسم ماشه فعال می شود


