2

سال بیستوششم
شماره 7356
چهارشنبه  7خرداد 1399

editorial@irannewspaper.ir

@iranreportdesk

http://irannewspaper.ir

گزارش تحلیلی «ایران عصر» از رقابتهای پشتپرده
برای ریاست مجلس

صاحب کرسی؟
فردا رئیس مجلس یازدهم
انتخابمیشود

حــاال بعــد از آخریــن صفکش ـیها میشــود هــم نشــانههایی از اینکــه وضعیــت آنقدرهــا هــم بــه
جدیتــر از قبــل از اقبــال بــاالی قالیبــاف کام حامیــان ریاســت حاجیبابایــی نیســت وجــود
مجلس بــرای رســیدن بــه صندلــی ریاســت مجلــس داشــت .مهمتــر از همــه چیــز لحــن گالیــ ه آمیــز خــود
ســخن گفــت .صندلــی کــه در ایــن چند هفته حاجیبابایــی کــه در ســخنرانیاش از رونــد در پیــش
اخیــر بــه نظــر میرســید قــدری از منتخــب اول تهــران گرفتــه شــده بــرای انتخــاب رئیــس مجلــس بــه صراحــت
فاصلــه گرفتــه بــود .ایــن تصــور را ائتــاف پایداریهــا و و حتــی قــدری جــدی ،گالیــه کــرد؛ گالیـهای کــه میتوانــد
مدیــران احمدینــژاد ایجــاد کــرده بودنــد .در روزهایــی حاکــی از احســاس یــک تزلــزل باشــد .مســأله دیگــر هــم
کــه محدودیتهــای کرونایــی مجــال تشــکیل جلســات اعــام نامــزدی بــدون مقدمــه فریــدون عباســی بــرای
حضــوری بــرای رایزنیهــای منتخبــان یازدهــم را فراهــم ریاســت مجلــس بــود .اقدامــی خــارج از توافــق صــورت
نمیکــرد ،اخبــار گــروه مقابــل قالیبــاف و خصوصــاً گرفتــه در بیــن حاضــران آن جلســه کــه میتوانــد ایــن
رســیدن آنهــا بــه توافــق بــر ســر یــک گزینــه بــرای رقابــت ســؤال را ایجــاد کنــد کــه آیــا در اردوگاه ائتــاف پایداریهــا
ی اتفاقــی افتــاده کــه عباســی
بــر ســر صندلــی ریاســت ،تصویــری از میــدان رویارویــی و مدیــران احمدینــژاد 
اینگونــه توافــق قبلــی را نادیــده میگیــرد؟ کســی جــواب
اصولگرایــان در مجلــس یازدهــم ایجــاد کــرده بــود.
ایــن ســؤال را بــه روشــنی نمیدانــد
دو جلســه حضــوری روز سهشــنبه
ً
امــا قطعــا نامــزدی عباســی نشــانه
امــا ایــن تصویــر را بــه هــم ریخــت؛ دو
آرامــش اوضــاع در اردوگاه ائتــاف یاد
جلســه کــه یکــی بــا محوریــت قالیبــاف
اعداد حاضران در
شــده نیســت.
و دیگــری بــا میانــداری حمیدرضــا
جلسهقالیبافیها
بــا ایــن توصیــف احتمــال اینکــه
حاجیبابایــی برپــا شــده بــود .دو
حدود  180نفر
جلســه امــروز عصــر اصولگرایــان
نامــزد اصلــی ریاســت مجلــس کــه
و جلسه حامیان
مجلــس و همینطــور جلســه فــردا
همــه اخبــار روزهــای اخیــر حــول آنهــا
حاجیبابایی بین 70
بــرای تعییــن رئیــس پارلمــان
میگشــت .اعــداد حاضــران در جلســه تا  80نفر گزارش شده
منتهــی بــه بــاال کشــیدن قالیبــاف
قالیبافیهــا حــدود  180نفــر و جلســه
است
در رأس بهارســتان شــود ،نــه تنهــا
حامیــان حاجیبابایــی بیــن  70تــا 80
اصــاً دور از ذهــن نیســت بلکــه
نفــر گــزارش شــده اســت؛ نشــانهای
واضــح از اینکــه قالیبــاف برخــاف خیلــی از تصــورات در محتملتریــن گزینــه فعلــی اســت؛ چیــزی کــه شــاید
هفتههــای اخیــر در زورآزمایــی رقابــت ریاســت مجلــس باعــث شــود بــرای گروههــای درگیــر در ایــن رقابــت
اصــاً عقــب نبــوده و تنهــا ترجیــح داده در ســکوت ایــن داخلــی مجلــس و خصوصــاً رقبــای قالیبــاف ،دیگــر
روزهــا را بگذرانــد؛ البتــه نشــانههای دیگــر هــم پیشــی کرسـیهای هیــأت رئیســه اهمیــت بیشــتری پیــدا کنند
ی بابایــی میتوانــد تأییــد و آنهــا تمرکــز خــود را در ایــن ســاعات باقــی مانــده
گرفتــن احتمالــی او را از حاج ـ 
کنــد .یکــی اینکــه برخــی منســوبان و حتــی اعضــای روی ایــن بخــش بگذارنــد .شــاید اعــام نامــزدی علــی
رســمی جبهــه پایــداری برخــاف ائتالفی کــه در کالن این نیکــزاد بــرای نایــب رئیســی ،آن هــم در شــرایطی کــه
جریــان بــا طیــف مدیــران احمدینــژاد بــرای ریاســت تنهــا تــا چنــد روز قبــل از آن اســبش را بــرای رســیدن بــه
حاجیبابایــی شــکل گرفتــه ،در جلســه با قالیبــاف حاضر جایــگاه ریاســت پارلمــان زیــن کــرده بــود ،از همیــن رو
بودنــد .از جملــه مهــم تریــن ایــن چهرهها شــاید علیرضا باشــد .باقــی مانــده کرسـیهای هیــأت رئیســه مجلــس
زاکانــی ،امیرحســین قاضـیزاده هاشــمی ،محمــد جــواد موقعیتــی هســتند کــه حتــی شــاید اصالحطلبــان و
کریمــی قدوســی ،نصــراهلل پژمانفــر و مجتبــی ذوالنــور مســتقلین هــم بدشــان نیایــد کــه در یکــی دو مــورد
باشــند؛ امــا افــراد دیگــری کــه حضورشــان پــای کرســی بخــت خــود را در آنجــا بیازماینــد؛ خصوصــاً اینکــه
روز سهشــنبه قالیبــاف جالــب توجــه بــود بــه بخشــی جمــع حــدود  40نفــری آنهــا میتواننــد رأیــی تأثیرگــذار
از مدیــران احمدینــژاد ،یعنــی ضلــع دیگــر ائتــاف بــه ریاســت قالیبــاف بدهنــد و در ازای آن یــک یــا دو
صــورت گرفتــه بــا پایداریهــا مربــوط میشــد ،خصوصــاً کرســی هیــأت رئیســه را از تیــم او بگیرنــد؛ معامل ـهای
عبدالرضــا مصــری و رضــا تقـیزاده .در آن ســوی میــدان شــیرین کــه بــه کام هــر دو طــرف اســت.

 #میرسلیم
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

م مصاحبــه تلفنــی مصطفــی
یــک روز پیــش از آغــاز بــه کار مجلــس یازدهـ 
میرســلیم بــا شــبکه بیبیســی فارســی خبرســاز شــد .او در ایــن مصاحبــه از
رشــوه  ۶۵میلیــارد تومانــی بــه یکــی از رؤســای کمیســیونهای مجلــس خبــر
داد .رشــوهای کــه بــه ادعــای او بــرای توقــف یکــی از طرحهــای تحقیــق و
تفحــص داده شــده اســت .احمــد مازنــی ،نماینــده مجلس دهــم بالفاصله
در توئیتــی نوشــت« :آقــایمیرســلیم بــه رئیــس کمیســیونی اشــاره کردنــد
کــه بــرای توقــف طــرح تحقیــق و تفحص مبلــغ  ۶۵میلیــارد تومــان دریافت
کــرده اســت.آقای میرســلیم لطفــاً نــام رئیــس کمیســیون ،موضــوع تحقیــق
و تفحــص و پرداخــت کننــده را اعــام کنیــد».
البتــه غیــر از ایــن رقــم و ایــن ادعــا اینکــه میرســلیم بــا بیبیســی فارســی
مصاحبــه کــرده بازتــاب زیــادی داشــت و باعــث شــد از او انتقــاد شــود .در
پاســخ بــه ایــن انتقادهــا میرســلیم در توئیتــرش نوشــت« :ایــن مصاحبــه
در شــرایط مشــغله زیــاد کاری و بــدون توجــه بــه ماهیــت تمــاس گیرنــده
انجــام شــده اســت .در هــر حــال از بیدقتــی خــود در اصــل پاســخ دادن
بــه بیبیســی کــه مواضــع خصمانــه آن بــرای ملــت مشــخص اســت،
صرفنظــر از محتــوای آن ،از محضــر شــریف مــردمپــوزش میطلبــم».
اینهــا باعــث شــد هشــتگ میرســلیم جــزو هشــتگهای ترنــد باشــد:
«فــارغ از همــه جزئیــات بــا وجــود جنــابمیرســلیم قطعــاً یکــی از
شــیرینترین مجالــس شــورای اســامی پیــش روی ماســت»
«اینکــهمیرســلیم بــا بیبیســی مصاحبــه کــرده و بعــد عــذر خواهــی
کــرده کــه ســرم شــلوغ بــود نفهمیــدم بیبیســی پشــت خطــه ،واقعــاً
ســوررئاله!»
«میرســلیم بایــد نــام رئیــس کمیســیون مجلــس دهمــی کــه 65
میلیــارد تومــان رشــوه گرفتــه تــا بــا همــکاری و رایزنــی بــا رئیــس مجلــس
وقــت ،طــرح تحقیــق و تفحصــی را از دســتور کار پارلمــان خــارج کنــد،
واضــح بــرای مــردم نجیــب ایــران افشــا کنــد! »
«پذیــرش خطــا خوبــه ،امــا دلیــل بــر خطــا نمیشــه .شــروع نکــرده
کارت زرد گرفتیــد .ضمــن اینکــه آیــا اگــر مــا هــم زنــگ بزنیــم بــه راحتــی
جــواب میدیــد؟»
«میرســلیم رفتــه بــا بیبیســی فارســی مصاحبــه کــرده و کوهــی
از رســانه و ســایت هــم از طریــق حــزب و اصولگرایــان در اختیــار دارد،
حــاال اگــر مــا مصاحبــه میکردیــم برخــی خودشــان را آتــش میزدنــد در
اعتــراض ،چــرا؟ چــون عضــو حــزب مؤتلفــه اســت میتوانــد بــا بیبیســی
مصاحبــه کنــد؟»
«میرســلیم :بــرای پــس گرفتــن یــک طــرح تحقیــق و تفحــص؛ ۶۵
میلیــارد تومــان بــه یــک رئیــس کمیســیون مجلــس توســط دولتمــردان
پرداخــت شــد! »
«سلطان رشوه هم داشتیم خبر نداشتیم!»
«آقــایمیرســلیم همــان موقــع کــه ازرشــوه  65میلیــاردی بــا خبــر
شــدید چــرا اعــام نکردیــد؟ اآلن همــهمــردم دوســت دارنــد نــام همــه آنهــا
را اعــام کنیــدحــق مــردم را پایمــال نکنیــد».

