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جایگاه قالیباف در میدان رقابت اصولگرایان
آرمین منتظری[ جریان اصولگرایی که در این دوره از انتخابات  [   
مجلس شورای اسالمی با توجه به وضع خوب تأیید صالحیت هایشان 
را  خود  انتخاباتی  فهرست های  گذشته  روزهای  طی  دارند،  ُپری  دست 
منتشر کرد ه اند. در میان گروه های شاخص این جریان، جبهه پایداری، 
ائتالف اصولگرایان و جبهه جهادگران اسامی کاندیداهای مورد نظر خود 
را ارایه کرده اند. البته خبرها از برخی حوزه های انتخاباتی شهرستان ها نیز 
نشان می دهد برخی چهره ها که زمانی به محمود احمدی نژاد نزدیک بودند 
و برخی چهره ها که هنوز هم به رئیس دولت های نهم و دهم گرایشی دارند 
نیز توانسته اند از فیلتر شورای نگهبان رد و در انتخابات فعال شوند. اتفاقا 
در برخی حوزه های شهرستانی نظیر شهرستان تنکابن که چهره ای نظیر 
کاندیدا   احمدی نژاد  دوره  در  اقتصاد  وزیر  سیدشمس الدین حسینی، 

شده، احمدی نژادی ها شانس خوبی برای پیروزی در انتخابات دارند. 
از فهرست ها که بگذریم سخن از چهره هاست. محمدباقر قالیباف، 
شهردار اسبق تهران، که در دوره ای نیز فرمانده نیروی انتظامی بوده، یکی 
از شاخص ترین چهره هاست که به عنوان سرلیست فهرست انتخاباتی 
شورای ائتالف اصولگرایان انتخاب شده است. لیستی که در آن می توان 
چهره های آشنای اصولگرایی نظیر الیاس نادران، زهره الهیان، مصطفی 
، سیدمحمود نبویان و سیدنظام  میرسلیم، سیدرضا تقوی، فاطمه رهبر
موسوی را مشاهده کرد. برخی دیگر از چهره های این لیست نیز تقریبا 
ناآشنا و جوان هستند که به نظر می رسد با هدف جوانگرایی برگزیده 

شده اند. 
از میان سه لیستی که اصولگرایان منتشر کرده اند به نظر می رسد 
رقابت اصلی بین جبهه پایداری و ائتالف اصولگرایان باشد؛ دو گروهی که 
ظاهرا به لحاظ نظری دچار اختالفات جدی هستند و آن قدر دست شان 
به لحاظ تعدد کاندیداها پر است که ترجیح داده اند مشارکتی در تهیه 

لیست با یکدیگر نداشته باشند و هر یک روی اسب خود شرط ببندند. 
تهیه  در  اصال ح طلبان  مناسب  نه چندان  شرایط  گرفتن  نظر  در  با 
رقابتی  می رسد  نظر  به  کاندیداهایشان،  صالحیت  رد  دلیل  به  لیست 
که قرار بود میان دو جریان اصولگرا و اصالح طلب شاهد باشیم حاال در 
یک سو و در اردوی اصولگرایان متمرکز شده است. وقتی هم که پای 
انتخابات مجلس در میان است، بحث ریاست مجلس و فراکسیون 

اکثریت از اهمیت زیادی برخوردار است. 
انتخابات  سه  تاکنون  که  قالیباف  محمدباقر  می رسد  نظر  به 
ریاست جمهوری ناموفق را در کارنامه خود دارد، حاال با هدف تکیه زدن 
بر صندلی ریاست مجلس و به دست گرفتن عنوان رئیس قوه مقننه 
وارد کارزار انتخاباتی شده است. اما آیا او به هدفش خواهد رسید؟ آیا 
اصولگرایان خواهند توانست فراکسیون اکثریت در مجلس تشکیل 

دهند تا از دِل خود، قالیباف را بر صندلی ریاست مجلس بنشانند؟
برای پاسخ به این سوال باید به اطالعیه های رقیبان شورای ائتالف 
با  خود  آشکار  اختالفات  بر  خود  اطالعیه   در  پایداری  جبهه  پرداخت. 
شورای ائتالف تأکید کرده است. در این اطالعیه آمده است:    »وحدت 
مد نظر ما نه حول شخص و اشخاص، بلکه حول شاخص های اصولی از 
قبیل تدین و تعهد، تخصص و کارآمدی، اطاعت عملی از والیت مطلقه 
جهادی،  و  انقالبی  روحیه  بودن،  مردمی  عدالت طلبی،  و  ُحریت  فقیه، 
فتنه ها،  در  صریح  مواضع  داشتن  فسادناپذیری،  و  فسادستیزی 
داشتن مرز روشن با حلقه های انحرافی، فرصت طلب و دنیاخواه نبودن، 
مخالفت با معاهدات بین المللی استعماری، تعهد به راهبرد مقاومت 
فعال در منطقه، شفافیت و مبارزه با ویژه خواری، شجاعت در مقابله با 
باندهای قدرت و ثروت و...  بود«. در نخستین بخش از این فراز به نظر 
می رسد جبهه پایداری سرلیستی محمدباقر قالیباف را رد می کند. کما 
اینکه در بخش بعدی این اطالعیه آمده است: »متأسفانه این تالش ها 
نفی  در  تفاهم  به علت عدم  تهران  ازجمله شهر  کشور  نقاط  برخی  در 
از مخالفت  نرسید و پس  نتیجه  به  ائتالف،  با شورای  سهم خواهی ها 
برای رسیدن به فهرست واحد، جبهه  کارآمد مذکور  با مدل  دوستان 
پایداری درصدد به حداکثر رساندن افراد مشترک در دو فهرست ۳۰ نفره 
برآمد و پیشنهاد ۲۹+۱ )یعنی ۲۹ نفر مشترک و یک نفر غیر مشترک( را به 

شورای ائتالف داد که مورد موافقت دوستان ائتالف قرار نگرفت.« 
از  انتقاد  به  سخنانی  در  نیز  جهادگران  جبهه  کل  دبیر  آن سو،  در 
روز  که  خود  خبری  نشست  در  عزیزی  وهاب  است.  پرداخته  قالیباف 
پنجشنبه برگزار شد، گفت: »آنهایی که ادعای سرداری دارند، بروند و 
زندگی سرداری را از حاج قاسم سلیمانی یاد بگیرند؛ ایشان تفکر و زندگی 

جهادی داشت اما رفتارهای امروزی دیگر جهادی نیست. اینکه برای 
تهیه لیست انتخاباتی من سه نفر معرفی کنم و تو هم دو نفر معرفی 
به  عزیزی  اشاره  که  است  واضح  کامال  است«.  سهم خواهی  تفکر  کن 
اینکه  بیان  با  او  می کند.  پیدا  قالیباف  از  را  خود  مرجع   » »سردار کلمه 
جریان اصولگرایی را در لبه پرتگاه شکست می بینم، خاطرنشان کرد: »با 
وجود جریانی که از اردوگاه شهرداری وارد سیاست شد، اصولگرایان بار 
دیگر شکست خواهند خورد. من دو ماه قبل پیش بینی کردم و گفتم 
اصولگرایان اکنون متوجه نیستند، اما به زودی متوجه خواهند شد که 
حضور آقای قالیباف سومین شکست را به اصولگرایان تحمیل خواهد 
شاخص  چهره  هیچ  تقریبا  گذشته  روزهای  طی   ، دیگر سوی  از  کرد.« 
اصولگرایی در دفاع از محمدباقر قالیباف وارد میدان نشده است و نام 
قالیباف در تنها یک لیست دیده می شود. تا اینجای کار به نظر می رسد 
چندان  مجلس،  ریاست  صندلی  بر  نشستن  در  قالیباف  هدف  که 
واقع بینانه نباشد. جریان احمدی نژاد را نیز نباید فراموش کرد. با توجه به 
مرزبندی جدی احمدی نژاد با اصولگرایان و شخص محمدباقر قالیباف، 
بعید به نظر می رسد افرادی که زمانی با احمدی نژاد کار می  کردند، حتی اگر 

امروز از او برائت بجویند، در زمره متحدان قالیباف قرار بگیرند. 

تجربه ناموفق عارف در مجلس
نمی توان از یاد برد که محمدرضا عارف زمانی که کاندیدای انتخابات 
مجلس شد بسیاری معتقد بودند که او می تواند ردای ریاست  مجلس را بر 
تن کند. اما این پیش بینی به دفعات محقق نشد. لیستی که به اسم »امید« 
به مجلس راه یافته و قرار بود یاور عارف باشد، او را ناامید کرد. نخست 
بود و ساختار تشکیالتی  آرا  امید دچار تشتت  که لیست  این دلیل  به 
نداشت و دوم اینکه در آن سوی ماجرا، 8۰ نفر از نمایندگان مجلس که 
عمدتا از جریان نزدیک به جبهه پایداری بودند، به شدت تشکیالتی عمل 
می کردند. نگاهی به آرای نمایندگان مجلس پای برخی لوایح مهم که دولت 
ارایه می کرد، نشان می دهد که این 8۰ نفر همواره در اقدامات هماهنگ 
و تشکیالتی رأی منفی می دادند و این روند را تا پایان کار حفظ کردند. حاال 
هم به هیچ وجه بعید نیست که محمدباقر قالیباف با هشتاد نفری روبه رو 
شود که اگرچه اقلیت هستند اما می توانند در مقابل اکثریتی شکننده 
نقشی کلیدی و تصمیم ساز ایفا کنند. نگاهی به افراد لیست ها، جایگاه و 
خاستگاه سیاسی شان نشان می دهد که این بار و در این انتخابات ممکن 
آینده دچار مشکلی شوند که زمانی لیست  است اصولگرایان مجلس 
امید با آن روبه رو بود و در چنین شرایطی اقلیت تشکیالتی و سازمان یافته 
می تواند روی رأی خود حساب کند. برخی افراد لیست ها مشترک هستند. 
غور در سابقه سیاسی این افراد نشان می دهد که در مسائل تصمیم ساز 

خیلی راحت می توانند به سمت جبهه مقابل بغلتند. 
انتخابات  وارد  به گونه ای  نیز  قالیباف  محمدباقر   ، دیگر سوی  از 
مجلس شده که گویی قرار است در انتخابات ریاست جمهوری شرکت 
کند. تبلیغات او نه تیمی و گروهی که بیشتر فردی است. شعارهایش 
بسیار شبیه به شعارهای انتخابات ریاست جمهوری است. خودش و 
برخی همراهانش حتی ابایی از ارجاع به شعارهای او در دوران انتخابات 

ریاست جمهوری ندارند. 
عالوه بر این و مهم تر از همه، قالیباف هر از چند گاهی مورد بی مهری 
قرار  سنتی  اصولگرایی  چهره های  برخی  حتی  و  پایداری  نظیر  جریاناتی 
این بی مهری ها  اوج  ریاست جمهوری  سال ۹6  انتخابات  گرفته است. 
بود. بعدها حتی برخی به صورت غیررسمی به نقل از قالیباف گفتند که 
او از تصمیم نهایی جمنا مبنی بر انصرافش از انتخابات ریاست جمهوری 
۹6 دلخور شده و معتقد بود اگر می ماند عملکرد بهتری از سید ابراهیم 
رئیسی  داشت. به نظر می رسد تنها عملکرد موفق قالیباف انتخابات 
ریاست جمهوری  سال ۹۲ بود که توانست رأی نسبتا قابل توجهی کسب 
کند که البته در آن انتخابات هم تعدد کاندیداهای اصولگرا به عالوه کنار 
رفتن محمدرضا عارف به نفع روحانی، ورق را به ضرر قالیباف برگرداند. 
البته یکی از دالیل موفقیت نسبی قالیباف در آن انتخابات این بود که 

در آن زمان جبهه پایداری هنوز به ثبات و قوام فعلی خود نرسیده بود. 
اصولگرایان در این دوره از انتخابات مجلس میدان رقابت را در اختیار 
َدر در مقابل نیست مجبور خواهند شد با خود 

َ
دارند، اما زمانی که رقیبی ق

از دل این رقابت دو نتیجه مستفاد خواهد شد؛ اقلیتی  رقابت کنند. 
که  کلی شکننده و پراکنده؛  یا  اکثریتی شکننده  برابر  سازمان یافته در 

هیچ کدام از این دو به نفع قالیباف نخواهد بود.  

اصولگرایان در این دوره از 
انتخابات مجلس میدان 
رقابت را در اختیار دارند، 
َدر 

َ
اما زمانی که رقیبی ق

در مقابل نیست مجبور 
خواهند شد با خود رقابت 
کنند. از دل این رقابت دو 
نتیجه مستفاد خواهد 
شد؛ اقلیتی سازمان یافته 
در برابر اکثریتی شکننده یا 
کلی شکننده و پراکنده؛ که 
هیچ کدام از این دو به نفع 
قالیباف نخواهد بود

به نظر می رسد محمدباقر 
قالیباف که تاکنون سه 
انتخابات ریاست جمهوری 
ناموفق را در کارنامه خود 
دارد، حاال با هدف تکیه زدن 
بر صندلی ریاست مجلس 
و به دست گرفتن عنوان 
رئیس قوه مقننه وارد کارزار 
انتخاباتی شده است. اما آیا 
او به هدفش خواهد رسید؟ 
آیا اصولگرایان خواهند 
توانست فراکسیون اکثریت 
در مجلس تشکیل دهند 
تا از دِل خود، قالیباف را بر 
صندلی ریاست مجلس 
بنشانند؟

دیدار ظریف با نخست وزیر و وزیر خارجه 
کانادا در مونیخ

وزیر  و  نخست وزیر  با  ایران  امورخارجه  وزیر 
گفت وگوی  و  دیدار  کرد.  دیدار  کانادا  امورخارجه 
و  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
نخست وزیر کانادا در حاشیه نشست کنفرانس 
ترودو،  جاستین  شد.  انجام  مونیخ  امنیت 
نخست وزیرکانادا صبح دیروز و در حاشیه نشست 
کنفرانس امنیت مونیخ با حضور در محل استقرار 
موضوعات  درخصوص  ظریف  محمدجواد  دکتر 
مورد عالقه طرفین به تبادل نظر پرداخت. ظریف 
همتای  با  کنفرانس  این  حاشیه  در  همچنین 

کانادایی خود دیدار و رایزنی کرد. 

ح کاهش اختیارات  سنای آمریکا طر
ترامپ برای جنگ با ایران را تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا طرح کاهش اختیارات 
رئیس جمهوری این کشور برای اقدام نظامی علیه 
ایران را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، این طرح با ۵۵ 
رأی موافق در مقابل ۴۵ رأی مخالف به تصویب سنا 
رسید. قبل از این رأی گیری، اعضای سنا به مدت 

چهارساعت به بحث درباره آن پرداختند.
آمریکا  رئیس جمهوری  طرح،  این  موجب  به 
بدون مجوز کنگره حق استفاده از نیروی نظامی 
علیه جمهوری اسالمی ایران را ندارد. پیشتر کاخ 
را  مصوبه  این  ترامپ  که  بود  کرده  اعالم  سفید 
درصورت تصویب وتو خواهد کرد. درصورت وتوی 
آرا  دوسوم  با  را  طرح  باید  سنا  رئیس جمهوری، 
تصویب کند تا حق وتو از رئیس جمهوری سلب 
شود.دونالد ترامپ قبل از این رأی گیری در پیامی 
خطاب به اعضای سنا گفت: »به طرح محدودکردن 
اختیارهای رئیس جمهوری در جنگ با ایران رأی 
مثبت ندهند.« ترامپ روز چهارشنبه در پیامی در 
توییتر گفت: »برای امنیت کشور ما بسیار مهم 
است که سنای ایاالت متحده به طرح قدرت مربوط 
به جنگ با ایران رأی مثبت ندهد. ما در مقابل ایران 
خیلی خوب عمل می کنیم و حاال زمان نشان دادن 
من  دستان  »اگر  افزود:  ترامپ  نیست.«  ضعف 
بسته بود، ایران هرکاری دلش می خواست می کرد. 
این طرح پیام خیلی بدی می فرستد. دموکرات ها 
این کار را فقط برای خجل کردن حزب جمهوری خواه 

می کنند. نگذارید چنین چیزی روی دهد!« 

تمدید معافیت  عراق برای واردات انرژی 
از ایران

وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
از  معافیت  کوتاه  مدتی  برای  کشور  این  که 
تحریم های انرژی عراق برای واردات از ایران را تمدید 
خواهد کرد. به گزارش ایسنا، وزارت خارجه آمریکا 
تمدید  از  بیانیه ای  انتشار  با  چهارشنبه  روز 
معافیت ها از تحریم  عراق برای واردات انرژی از ایران 
برای ۴۵روز دیگر خبر داد. وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیه خود آورده است که این معافیت ها باعث 
می شود که عراق بتواند نیازهای انرژی خود را در 
کوتاه مدت از سوی ایران تأمین کند. این وزارت 
برای  تا  است  خواسته  عراق  دولت  از  همچنین 
ایران  از  انرژی  واردات  به  وابستگی اش  کاهش 

اقداماتی را اتخاذ کند. 

امام جمعه موقت تهران:   
اگر حضور مردم پای صندوق رأی کمرنگ 

باشد، دشمن گستاخ خواهد شد
»حضور  گفت:  تهران،  موقت  جمعه  امام 
تا  می شود  موجب  انتخابات  در  مردم  پرشور 
تصمیم و نظرشان برسرنوشت آنها حاکم  شود .« 
حجت االسالم کاظم صدیقی در گفت وگو با ایلنا 
لزوم  و  مجلس  آتی  انتخابات  درخصوص 
مشارکت مردم در انتخابات، گفت:    »حضور مردم 
در انتخابات وظیفه ای دینی محسوب می شود، 
چراکه مردم ما ولی فقیه را نایب امام زمان)عج( 
مردم  از  را  مطلبی  ایشان  و  وقتی  می دانند 
می خواهد، آنها احساس وظیفه مذهبی و دینی 
می کنند .« او ادامه داد: »از سوی دیگر انتخابات 
یک  وظیفه ملی است و حضور مردم نشانه ای از 
ادامه  در  صدیقی  است .«  مردم  خود  اقتدار 
انتخابات را محلی برای تعیین سرنوشت مردم  به 
دست آنها برشمرد و تصریح کرد: »مسأله دیگر 
این است که مردم باید درخصوص سرنوشت 
در  حضور  نداشتن  باشند،  حساس  خود 
انتخابات یعنی بی توجهی مردم به سرنوشت 
حضور  انتخابات  در  است  الزم  لذا  خودشان، 
پرشور داشته باشند تا تصمیم و نظر  خودشان بر 
سرنوشت آنها حاکم شود.« امام جمعه موقت 
تهران با تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات، اظهار  داشت:   »حضور مردم در پای 
صندوق های رأی در صحنه بین المللی پیام دارد، 
اگر مشارکت مردم پررنگ باشد دشمن مأیوس 
کمرنگ باشد،  اگر حضور مردم  و  خواهد  شد 

دشمن گستاخ خواهد شد .« 

استاندار تهران :
 رقابت مشارکت در انتخابات را 

افزایش می دهد
سنجی  آمادگی  و  هم اندیشی  نشست 
فرمانداری های استان تهران با موضوع انتخابات 
با حضور محسنی بندپی استاندار تهران  برگزار 
شد.  به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی 
استاندار تهران در این نشست، ضمن تسلیت 
شهادت  شهید  روز  چهلمین  مناسبت  به 
سلیمانی و تقدیر از زحمات و تالش های اعضای 
نظارتی،  حوزه های  در  انتخابات  برگزاری  ستاد 
بازرسی و اجرایی، گفت: » در خصوص برگزاری 
انتخابات مهم ترین مسأله ای که در پیش داریم 
برگزاری به نحو احسن انتخابات است .«او ادامه 
داد: »ما در برگزاری انتخابات دو وظیفه مهم ذاتی 
داریم، نخست تأمین امنیت انتخابات و دوم 
تأمین سالمت انتخابات است  و باید تالش کنیم 
را  مردم  رأی  که   رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
مردم  آرای  از  و  تأمین  دانستند،  حق الناس 
صیانت کنیم .« محسنی  بندپی در بخش دیگری 
از سخنان خود با تأکید بر لزوم اهمیت برگزاری 
داشت:»به عنوان  اظهار  انتخابات،  باشکوه 
مسئوالن  اجرایی امر انتخابات دو وظیفه کلی هم 
داریم، اول بحث افزایش مشارکت در انتخابات و 
افزود:  است .«او  انتخابات  در  رقابت  هم  بعد 
»یکی از ابزارهایی که می تواند مشارکت را افزایش 
تعداد  اینکه  به  باتوجه  و  است  رقابت  دهد 
کاندیداهایی که در تهران  حضور دارند ۴۴ نفر 
برای هر کرسی است، نشان می دهد زمینه برای 

رقابت در انتخابات فراهم است .« 

سرلشکر رحیم صفوی :
دولت نمی تواند همه کارها را به تنهایی 

انجام دهد
قوا  کل  معظم  فرمانده  مشاور  و  دستیار 
گفت: »دولت نمی تواند همه کارها را به تنهایی 
جمعیت  ۳6 میلیون  زمانی  ما  دهد.  انجام 
روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر  و   داشتیم 
می کردیم. امروز روزانه زیر ۷۰۰ هزار بشکه نفت 
صادر می کنیم و می خواهیم 8۰  میلیون جمعیت 
را اداره کنیم. اگر به کمک هم بیاییم کشور ما در 
آبادانی قرار می گیرد. کمک  مسیر پیشرفت و 
فقط مالی نیست  بلکه حضور ما نیز می تواند 
سیدیحیی  سرلشکر  سردار  باشد.«  تأثیرگذار 
رحیم صفوی روز جمعه در هفدهمین مجمع 
خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا  گفت:  
مردمی  نهاد  یک  و  نداریم  بودجه  دولتی  »ما 
هستیم. اگر تعداد حامیان و نیکوکاران افزایش 
یابد قصد داریم خدمات خود را به ۱۰۰ میلیارد 
به  احتیاج  هدف  این  دهیم.  افزایش   تومان 
کمک های خیرین عزیز دارد. ما می خواهیم با 
همه نهادها که در کار تخصصی در حوزه  درمان به 
مردم کمک می کنند و پزشکان عالیقدر تعامل 

داشته باشیم .« 
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