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اخبــــار

پیام سرلشکر باقری به مناسبت سوم خرداد

نامگذاری یکی از معابر تهران به نام ترکان

در ابتدای جلســه روز گذشــته شــورای اسالمی شــهر تهران ،الیحه نامگذاری یکی از
معابرتهرانبهناممرحوماکبرترکانبررسیشد.بهگزارشایلنا،محسنهاشمیرئیس
شورای شهر تهران گفت :دستور نامگذاری یکی از معابر به نام مرحوم اکبر ترکان را ١٥
نفر امضا کردند .این الیحه با  ١٩رأی موافق اعضای شــورا تصویب شــد .مرحوم ترکان
که ســابقه وزارت دفاع و نفت و مشاورت رئیس جمهوری را در کارنامه خود داشت26 ،
اردیبهشت ماه به دلیل ابتال به دیابت در یکی از بیمارستانهای تهران درگذشت.

یادداشت

شــوراهای اسالمی شــهر و روســتا بخش مهمی از فرآیند
دخالــت دادن مردم در مدیریت امور خودشــان اســت .البته
تا همین جا هم فلســفه وجودی و قانون شــوراها به درستی و
به صورت کامل شــکل عملیاتی به خود نگرفته و مانند دیگر
بخشهای انتخابی کشــور به مشــکالتی در اجــرا برخورده که
حسین کمالی
فعال سیاسی
دایره اثرگذاری آن را محدودتر از سطح مطلوب ساخته است.
ً
اما در کنار این آســیب ،نگاه صرفا سیاســی به این نهاد طی ادوار گذشــته کارآمدی آن را
تا ســطح قابل توجهی تنزل داده اســت.هم اکنون در آســتانه انتخابات شوراهای ششم
با وضعیت نامناســبی از حیث بررســی صالحیتها و اجازه ورود ســایق متعدد به این
عرصه مواجه هستیم .هر چند در مجلس به عنوان نهاد بررسی کننده این صالحیتها
آماری مبنی برتأیید صالحیت  ٨۵درصد نامزدها ارائه شده اما مسأله این است که این
تنهــا یک روایت کمی از اتفاقی اســت که رخ داده .در واقع بخــش قابل توجهی از آن ١۵
درصد رد صالحیت شــده را نامزدهای شــاخص و دارای نگرشهای مشــخص تشکیل
میدهند .این یعنی هر چند از نظر کمی به نظر میرسد تنها بخش کوچکی از نامزدها
امــکان ورود بــه رقابت نهایی را پیدا نکردهاند اما از نظر کیفی اتفاقی که افتاده در برخی
جاها حذف کامل و در جاهای دیگری ایجاد محدودیتهای بزرگ برای یکی از دو جناح
اصلی کشور بوده .اساساً این نوع نگاه سیاسی به هر نوع فرایند انتخاباتی برای نهادهای
انتخابی اعم از مجلس شــورای اســامی ،مجلس خبرگان رهبری و ریاســت جمهوری
آسیبزا و غیرقابل قبول است .اما امتداد این نگاه حوزه تخصصی و مدنی چون شورای
شهر به مراتب غیرقابل توجیهتر میباشد .شاید برای برخی این سؤال پیش بیاید که اگر
شوراهای شهر اصالتاً نهادهایی مدنی هستند ،پس رقابت احزاب و جریانهای سیاسی
برای انتخابات آنها چه معنایی میدهد و آیا این یک تناقض نیست؟ واقعیت این است
کــه ایــن وضعیت در همه دنیا وجود دارد و باز هم احزاب هســتند که پیکره رقابت برای
رسیدن به نهاد شوراهای شهر و شهرداریها را میسازند .اما مسأله اینجاست که احزاب
در ایــن آوردگاه داشــتهها ،تجــارب و برنامههای مدنی و اجتماعــی و فرهنگی خود را به
صحنــه میآورند و در زمینی غیر از نگاه سیاســی معمول بــه رقابت میپردازند .همین
رقابــت اســت که آنهــا را وا مــیدارد تا در کنــار شــعارها و طرحهای سیاســی ،از توجه به
مســائل مدنی ،اجتماعی و فرهنگی غافل نشــوند و بتوانند در این حوزه هم پویا و فعال
ظاهر شــوند.وارد کردن سیاســت به معنــای جناحی و حزبــی آن به انتخابات شــوراها،
امــکان تمرکــز و توجه مدنی را از گروههای سیاســی ما میگیرد و مهمتــر اینکه در اثر آن
عملکرد شــوراها و شــهرداریها را هم آلوده به عنصر سیاســتزدگی میکنــد .احزاب و
جریانهای ما اگر بخواهند برای کشورداری برنامه مدون داشته باشند یک نیاز مهم آنها
پیدا کردن درگاههای ارتباط مســتقیم با مردم کف جامعه و خصوصاً حاشــیهها اســت.
در ســاختار کشور ما میتوان گفت هیچ درگاهی بهتر از شــوراهای شهرها و شهرداریها
چنیــن ارتباطی را نمیتواننــد ایجاد کنند .بر همین مبنا اگر مالکهای صرفاً سیاســی و
غیرشفاف را بر گزینش نیروهای مؤثر این بخش تحمیل کنیم عمالً به این معناست که
نهادهای یاد شده را از معنای مدنی خود خالی کرده و محتوایی سیاسی را بر آن تحمیل
نمودهایم؛ چیزی که قطعاً با مأموریت و کارویژه این نهادها همخوانی ندارد و محصول
آن نمیتواند بهبود کیفیت زندگی مردم باشد.

دلخوش نماینده مجلس :برخی مستندسازیها باعث شده حق الناس زیر پا گذاشته شود

گروه سیاسی /انتخابات شورای شهر ،نهادی که
بــا هدف غایی ایفای نقش گســتردهتر مردم در
اداره کشــور تأسیس شــده ،تحتتأثیر نگاههای
جناحــی و قومــی در مرحلــه تأییــد صالحیــت
داوطلبــان دچار نقض غرض شــده؛ تــا آنجا که
آمــار رد صالحیــت داوطلبان شــوراها اعتراض
برخــی نماینــدگان مجلــس یازدهــم را نیــز
برانگیخته است .روز گذشته دو تن از نمایندگان
در نطقهــای میــان دســتور خــود بــه عملکــرد
هیأتهای عالی نظارت استانی که مرکب از سه
تــن از نمایندگان اســتان در مجلس ،رئیس کل
دادگستری استان و مدیرکل دفتر نظارت شورای
نگهبان در هر استان است معترض شدند.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســید کاظــم دلخــوش
اباتری ،ســخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی
مجلــس در ایــن بــاره در نطق میان دســتورش
افزایــش رد صالحیتهــا در انتخابــات شــوراها
را ســبب دلســردی مــردم از حضــور در پــای
صندوقهــای رأی دانســت و گفــت :نمایندگان
مجلس قانونگذار هســتند ولی در اجرای قانون
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا بهرغم
نواقصــی کــه دارد ،ســلیقهای برخــورد شــده و
امکان ضایع شــدن حق مردم وجــود دارد .او با
درخواســت از هیــأت نظارت مرکــزی انتخابات
بــرای احقاق حق داوطلبــان انتخابــات ،افزود:
چگونگــی بررســی صالحیــت داوطلبهــا بــه
صورت شــفاف در قانون دیده شــده اســت ولی
برخی مستندســازیها ســبب شــده حقالناس
زیــر پــا گذاشــته شــود و گاهــی رد صالحیتهــا
مســتند نیســت .دلخوش با طرح این ســؤال که
اگر سختگیریها زیاد شــود ،چگونه میخواهید
مــردم را به پــای صنــدوق رأی بیاوریــد؟ گفت:
وزارت اطالعات و وزارت کشور پس از انتخابات
شــوراها کالس آموزشــی برگــزار کننــد و ماهانه
شــرایط را کنتــرل کننــد .زیــرا نحــوه برخــورد بــا
داوطلبان در حقیقت به ضرر نظام است.

ëëنظارتقانونییااستصوابی
حســن محمدیاری نیز دیگر نمایندهای بود
کــه در تذکری بــه هیأت رئیســه دربــاره نظارت
بــر انتخابــات شــوراها گفــت :علیرغــم نــص
صریــح قانون ،شــاهد هســتیم بخــش اعظمی
از کاندیداهایــی که تأیید صالحیت شــده بودند
مجدداً صالحیتشــان در حال بررســی اســت که
این موضوع خالف قانون اســت .او با بیان اینکه
«اقدامات هیأت نظارت شهرستان و استان جز
در مورد تأیید صحت انتخابات نافی نظر هیأت
مرکزی انتخابات نیست ،با اشاره به اصول ()۹۸
و ( )۹۹قانون اساســی درباره نظارت استصوابی
تأکید کرد که این نوع نظارت مختص به شورای
نگهبان بوده و سایر مراجع نباید درباره آن نظر

دهنــد .انتقاد ایــن نماینده مجلــس موضوعی
اســت که در این مدت از سوی ناظران متعددی
مطرح شــده اســت .زیــرا اگرچه اعضــای هیأت
مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در بیان بارها
تأکیــد کردهاند که براســاس قانون نظارتشــان
در تأیید صالحیت داوطلبان انتخابات شــوراها
کیفی و قانونی اســت و استصوابی نیست اما در
عمــل و در بیان دیگر مواضع خود ،اعتقادشــان
به حق نظارت اســتصوابی از سوی این هیأت را
آشــکار میســازند .این اعتقاد را میتــوان در دو
رویکــرد ایــن هیأت نخســت در تعییــن مراجع
استعالم درباره داوطلبان و دیگر در اعتقادشان
بــر تفــوق اختیار هیــأت مرکزی نظارت نســبت
بــه رد یــا تأییــد صالحیــت داوطلبــان از ســوی
هیأتهای عالی اســتانها پیگیری کرد .تا پیش
از ششــمین دوره انتخابــات شــوراها بــر اســاس
قانــون چهار نهــاد مرجع برای اســتعالم درباره
وضعیــت صالحیــت داوطلبــان پیشبینــی
شــده بــود؛ ثبــت احــوال ،قــوه قضائیــه ،نیروی
انتظامــی و وزارت اطالعــات .مراجعــی کــه به
مراجــع چهارگانــه معروفنــد و رد صالحیــت
داوطلبــان انتخابــات شــوراها بایــد مســتند بــه
اســتعالمهای مســتند و دارای نظــر منفــی این
مراجع باشــد .هیأت نظارت در ایــن دوره اما نه
تنها به استعالم از سازمان اطالعات سپاه درباره
داوطلبان رسمیت بخشید و مراجع استعالم را
به مراجــع پنج گانه تبدیل کرد کــه حتی به این
مقــدار هــم قانع نشــد و با تفســیری از مــاده ۴۹
قانون انتخابات شــوراها اعالم کرد که به استناد
از مراجــع دیگــری نیــز بــرای احــراز صالحیــت
داوطلبان قائل اســت .سید حمیدرضا کاظمی،
رئیــس هیــأت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات
شــوراها در چندیــن مصاحبــه و نشســت بر این
نظر اصــرار کرد و گفت« :در بررســی صالحیت
داوطلبــان شــوراهای شــهر و روســتا عــاوه بــر
مراجــع چهارگانه ۱۱ ،مرجع دیگر هم میتوانند
اعــام نظــر کننــد ».او البتــه در هیچ یــک از این
اظهــار نظرها فهرســت کاملــی را از این مراجع
اعــام نکرد و تنها بــه دو نهاد پلیس بینالملل
و ســازمان بازرســی کشــور اشــاره داشــت .وجــه
دیگر اســتصوابی دانســتن نظارت از این مقوله
اســت که با وجود آنکه تبصره  3ماده  63قانون
انتخابات شــوراها تأیید صالحیــت داوطلبان و
تأییــد صحــت انتخابــات را از دیگر مــواردی که
اقدامات هیأتهای نظارت شهرســتان و استان
نافی اختیارات هیأت مرکزی نیســت مســتثنی
کــرده اســت؛ به این معنــی که اگــر داوطلبی در
هیأت عالی اســتان تأیید صالحیت شد ضرورتاً
نیــازی بــه اعمــال نظر هیــأت مرکزی نیســت و
به نحــوی هیأت مرکــزی نظــارت را در موضوع
صالحیــت داوطلبــان بر رســیدگی بــه پرونده و

خبرگزاری دانشجو

سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در آســتانه فرا رســیدن
ســوم خرداد ماه ســالروز آزادســازی خرمشــهر و روز مقاومــت ،ایثار و پیــروزی پیامی
صادر کرد .در بخشــی از این پیام آمده اســت« :فتح خرمشــهر ،فراتر از یک پیروزی و
افتخار در عرصه نبرد با دشمن اشغالگر در حقیقت یک نقطه عطف مهم و تاریخی
در عرصههــای درخشــش ایران و ایرانــی برابر توطئههای دائمی اســتکبار جهانی ،از
دفــاع مقدس در جنگ هشت ســاله تحمیلــی تا دفاع مقدس امــروز مدافعان حرم
در جنگهای نیابتی و مقابله با تروریســم تکفیری به شــمار میرود که دســتیابی به
پیروزیهای بزرگ سیاســی و نظامی را ضامن تقویت انســجام ،امنیت و اقتدار ملی
و مظهر خودباوری و اعتماد به نفس نســلهای این سرزمین قرار داده است» .سردار
باقری در ادامه افزوده اســت« :در سایه هدایتهای حکیمانه مقام عظمای والیت و
رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) و وحدت ،همدلی
و حمایــت شــما مردم شــریف و قهرمــان« ،راهبــرد قدرتافزایی دفاعــی ،تهاجمی
و بازدارنــده »را دســتور کار دائمی خود دانســته و با اشــراف اطالعاتــی و آمادگیهای
همهجانبــه برای رویارویــی قاطعانه و سلحشــورانه با هر نوع تهدید علیه اســتقالل،
تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور عزیزمان مهیا و مجهز بوده و به فضل الهی اجازه
نخواهیم داد از اردوگاه دشمنان خبیث و مکار ،گزندی به این سرزمین مقدس برسد».

شوراها را از محتوای مدنی خالی نکنیم
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انتقاد مجلسی ها به نحوه بررسی صالحیت نامزدهای شوراها

رونمایی از پیام مقام معظم رهبری
به مؤسسه شهرستان ادب

صبح دیروز در حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در مجموعه فرهنگی شهدای
هفتم تیر از پیام مقام معظم رهبری به موسســه شهرســتان ادب رونمایی شــد .به
گزارش ایسنا ،متن پیام به شرح زیر است:
بسماهللالرحمنالرحیم
اوال  10ســالگی شهرســتان ادب مبارک باشــد .ثانیــاً از زحمات عزیــزان و مالحظه
فهرســت محصوالت مؤسســه خرسند و متشــکرم .ثالثاً اســتمرار تالشها و دقت در
رعایت مالحظات فنی و نیز مالحظات ارزشــی را از این عزیزان انتظار دارم .رابعاً در
کنــار گســترش کمی که البته مطلوبســت ،اعتالی کیفی حتماً درخــور توجه و اهتمام
است .این به کار شما و عمری که برای آن صرف شده معنا میدهد .خامساً میدانید
که سعی زیاد میشود برای واگرایی هنر و هنرمندان از مفاهیم انقالب اسالمی ،شمایید
که باید این سعی شیطانی را باطل کنید .نسل شما و شما جوانان آگاه و پرانگیزه باید
در این جبهه نقش مدافع و مهاجم را ایفا کنید .برای شما عزیزان همیشه دعا میکنم.
والسالم علیکم  /سیدعلی حسینی خامنهای
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شکایت رد صالحیت شدگان متمرکز میسازد؛
اعضای این هیأت بارها تأکید کردهاند که مرجع
اعــام نظر نهایــی درباره صالحیــت داوطلبان
هستند و ممکن است صالحیت داوطلبی را که
در هیأتهای اســتانی تأیید شده مردود بدانند.
با وجود این اعتقاد به اســتصوابی بودن نظارت
از ســوی هیأتهای نظارت اســتانی که سبب رد
صالحیت پرشمار داوطلبان بعضاً بدون استناد
به اســتعالم منفی مراجع قانونی بود سبب شد
که در  14اردیبهشــت طی جلســهای میــان وزیر
کشــور ،رئیس مجلس و برخی از اعضای هیأت
مرکــزی نظارت بــرای این موضــوع چارهجویی
شــود و در نتیجه آن رایزنی «تصمیم بر آن شد
که در بررســی صالحیــت نامزدهــای انتخابات
شورای شهر ،صالحیت افرادی که استعالم آنها
از کلیــه مراجــع نظارتی مثبت اســت ،با امعان
نظــر از ســوی هیــأت نظــارت مــورد تأییــد قرار
گیرد» .این تصمیم بالفاصله در اطالعیه هیأت
مرکزی نظارت با این اســتدالل که همه اعضای
هیأت در جلســه مذکور حضور نداشتهاند مورد
اعتــراض قرار گرفت .با این حال کاظمی رئیس
هیأت در نشســت خبری  27اردیبهشــت وعده
داد کــه همــه داوطلبانــی کــه در پروندهشــان
اســتعالم منفی از مراجع وجود نداشته باشد از
ســوی این هیأت تأیید خواهند شد؛ وعدهای که
اثبات تحققاش به دلیل محرمانه بودن پرونده
داوطلبان امر ناممکنی به نظر میرســد .با این
حــال آنچه به ماجــرای رد صالحیتهــا در این
دوره از انتخابات شوراها وضعیت بغرنجی داد
انتشــار این خبر بــود که گویا در برخی اســتانها
از جملــه در اســتان تهــران هیأتهــای نظارت
در تمــاس تلفنــی بــا داوطلبانــی کــه از ســوی
هیأتهای نظارت شهرستان تأیید شده بودند از
آنها خواسته شده پیش از رد صالحیت شدن در

هیأت نظارت استان از داوطلبی انصراف دهند.
آذر منصوری ســخنگوی جبهه اصالحات ایران
در ایــن باره به ایلنا گفته بــود« :از هیأت نظارت
شهرســتان تهــران بــا تعــدادی از نامزدهــای
شــورای شــهر تهران تماس گرفته شــده ،آنها را
احضــار کــرده و گفتهاند یا انصــراف میدهید یا
رد صالحیتتــان میکنیــم .به آنها گفته شــده
پرونده شما امنیتی است» .موضوعی که از سوی
هیــأت مرکزی نظــارت یا هیأت نظارت اســتان
تهران تأیید یا تکذیب نشد.
ëëآمار رد صالحیت حاصــل هیأتهای اجرایی
یانظارت
از جملــه مدافعاتــی کــه از ســوی اعضــای
هیأتهــای نظــارت بــر انتخابــات شــوراها و
هیــأت مرکــزی نظــارت مطــرح شــده اســت
مقایســه نســبت میــان تعــداد رد صالحیــت
شــدگان در هیأتهــای اجرایــی و هیأتهــای
نظــارت اســت .هیأتهای اجرایی کــه در افکار
عمومــی زیرمجموعههــای وزارت کشــور و
دولت محســوب میشــوند در واقع متشــکل از
افــراد معتمدی هســتند که توســط هیأتهای
نظــارت تأییــد شــدهاند .بــه ایــن ترتیــب کــه
گرچــه فرمانــداران  30معتمد را بــرای حضور
در ایــن هیأتهــا معرفــی میکننــد امــا ایــن
هیأتهــای نظــارت هســتند که بــا تأییــد خود
موجبــات انتخــاب و تأییــد تعــدادی از آنهــا را
برای حضور در هیــأت اجرایی برعهده دارند و
این به آن معنی اســت که میــان این دو هیأت
باید قائــل به پیوندی نهادین بــود .با این حال
رد صالحیتهایــی کــه در هیأتهــای اجرایــی
صــورت میگیــرد به نحــوی در موضع گیریها
به پای وزارت کشور گذاشته میشود.
از جملــه در ایــن دوره کــه بــه گفتــه کاظمی

از  51هــزار و  ۶۰۰کاندیــدای شــورای شــهر در
سراســر کشــور  ۱۰درصد ردصالحیتها توســط
هیأتهای اجرایی صورت گرفتــه و  ۱۲درصد از
نامزدهــا هم در هیأتهای نظارت شهرســتانی
ردصالحیت شدند.
با این وجود مشــخص است که حتی اعتقاد
به مســتقل بودن هیأتهای اجرایی و نظارت از
یکدیگر دلیلی برای ردصالحیتهای گســترده
داوطلبــان بــرای حضور در نهادی کــه قرار بوده
اســت تجلــی دموکراســی و محلی بــرای ایفای
نقش اقشــار مختلف مردم در آن باشد نیست.
همچنــان کــه در ایــن دوره ردصالحیــت یــک
داوطلــب اقلیــت مذهبی با اتــکا به بنــد التزام
نداشتن به دین مبین اسالم انتقاد برانگیز شد.
هرچند محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس
شورای اسالمی روز گذشته در پاسخ به انتقادات
نمایندگان درمــورد ردصالحیتها ،اعتراضها
نســبت بــه این موضــوع را «فضاســازی» تعبیر
کرد .به گزارش ایرنا ،او با اشــاره به جلسه صبح
دیــروزش بــا رئیــس هیأت نظــارت مرکــزی بر
انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت :همکاران
در ایــن هیأت بر اســاس قانون مباحث را دنبال
میکننــد و حتماً هرگونــه رد صالحیــت باید بر
اســاس اســناد و مــدارک دســتگاههای ذیربــط
باشد .قالیباف تأکید کرد که بررسیهایش نشان
میدهــد کــه «تعــداد ردصالحیتشــدگان بــه
ثبتنامکنندگان در کل کشــور کمتر از  ۱۵درصد
اســت و البته یک مــورد نیز نباید خــاف قانون
باشد».
امــا گزارشهــای میدانــی صــف طویــل
داوطلبــان معتــرض بــه رد صالحیتهــا کــه
مــدارک اثبــات نادرســت بــودن مــوارد موجب
ردصالحیتشان را در دست داشتند ،حکایت از
رویه دیگری دارد.
یکی از کارکردهای انتخابات شوراهای شهر و
روستا به عنوان انتخاباتی محلی میتواند کمک
به افزایش سطح مشارکت سیاسی افراد جامعه
باشــد تــا آنجا که بســیاری معتقدنــد همزمانی
برگــزاری ایــن انتخابــات بــا انتخابــات ریاســت
جمهــوری در ســالهای اخیر توانســته اســت تا
حــدودی بر مشــارکت شــهروندان در انتخابات
ریاست جمهوری نیز تأثیر بگذارد.
بــا ایــن حــال در مقطعــی کــه بــه هــر دلیل
نگرانیهــا از کاهــش مشــارکت سیاســی جــدی
اســت ،مقولــه ردصالحیــت آنهــم بــا نــگاه
استصوابی سختگیرانه و تأثیر دادن رویکردهای
سیاســی ،جناحی و بعضاً قومی در آن حاصلی
جــز دلزدگــی مــردم از ایــن انتخابــات نخواهــد
داشت .مســألهای که مبنای اصلی ابراز نگرانی
معــدود نماینــدگان منتقــد و اکثریــت فعــاالن
سیاسی است.

چهارشنبه انتخابات هیأت رئیسه مجلس بر گزار میشود

قالیباف بدون رقیب جدی

مستقل ها با حمایت از قالیباف به دنبال ورود به هیأت رئیسه هستند
رضوانه رضاییپور
خبرنگار پارلمانی

چهارشــنبه همین هفته دومین انتخابات هیأت
رئیسه مجلس یازدهم برگزار میشود .انتخاباتی
کــه فعالً خبری جــدی از کاندیداهای آن نیســت
و بــه نظــر میرســد ترکیب فعلــی ،در ســال دوم
مجلــس یازدهــم چنــدان دســتخوش تغییرات
اساســی نشــود .ایــن در حالی اســت کــه در طول
یکســال گذشــته انتقادهایی از درون بهارســتان
نســبت بــه عملکــرد هیــأت رئیســه و شــخص
محمدباقر قالیباف شنیده میشد.
شــاید برجســتهترین مــورد آن عملکــرد هیــأت
رئیســه در بررســی الیحــه بودجــه  1400بــود کــه
بــه جــای رأیگیــری دربــاره گــزارش کمیســیون
تلفیق ،رئیــس مجلس اعالم کــرد الیحه بودجه
را بــه رأی میگــذارد .در ادامــه ادعای دســتکاری
در مصوبــه الیحــه بودجــه بعــد از تأیید شــورای
نگهبــان هــم مزیــد بــر علت شــد تــا انتقادهــا از
قالیباف ،تردیدهایی را در مورد ابقای او بر کرسی
ریاســت مجلس بهوجــود آورد .پیــش از این هم
البتــه برخــی نماینــدگان و البته فعاالن سیاســی
بیرون بهارســتان هم نســبت به آنچــه رفتارهای
انتخاباتــی رئیــس و هیــأت رئیســه مجلــس
میخواندند گالیه داشتند .چنانکه تا قبل از پایان
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری،
محمدباقر قالیباف یکی از گزینههای جدی ورود
بــه رقابت بود و در کنار او امیرحســین قاضیزاده
هاشــمی ،نایب رئیس مجلس هــم در انتخابات
ثبت نــام کرد .علی نیکــزاد هم ثبت نــام خود را
موکول به آمدن یا نیامدن ســید ابراهیم رئیســی
کــرد و بــا ورود رئیس قوه قضائیه بــه انتخابات او
ثبــت نام نکــرد و در ادامه به عنوان رئیس ســتاد
انتخابات رئیســی منصوب شــد .ایــن وضعیت و
تمایل اعضای هیأت رئیسه به ورود به انتخابات
ریاســت جمهوری این احتمال را قــوی کرده بود
کــه در انتخابــات هیــأت رئیســه مجلــس حتمــاً
تغییراتی رخ خواهد داد .اما با منتفی شدن ثبت

نام قالیباف و بیانیه تشکر نمایندگان از آنچه رفتار
وحدتآفرین او خواندند ،به نظر میرسد رئیس
مجلــس فعلــی ،شــاید کار چندان ســختی برای
ابقا در کرســی ریاست نداشته باشد .وضعیت اما
درباره نواب او یعنی قاضیزاده هاشمی و نیکزاد
هنوز مشــخص نیســت و احتمــال جابهجایی در
کرسی نواب وجود دارد.
از قرار معلوم به ســیاق ســال گذشته ،تکلیف
نامزدها در جلســه فراکســیون اکثریت مشــخص
خواهد شد تا همه چیز برای جلسه روز چهارشنبه
مهیا باشد.
یــک عضــو فراکســیون نیروهــای انقــاب ،در
توگــو بــا «ایــران» در خصوص برگــزاری این
گف 
جلســه اعــام کرد :بنا شــده بــود یــک روز قبل از
صحــن علنــی ،جلســهای در فراکســیون اکثریت
برگزار شود و در آنجا در مورد کسانی که کاندیدای
هیأت رئیسه هستند رأیگیری شود .این نماینده
مجلــس کــه ترجیــح داد فعــاً نامــی از او بــرای
انتشار این خبر مطرح نشود گفت :این رأیگیری
که پیش مقدمهای برای جلســه صحن علنی روز
 5خرداد اســت ،هنوز انجام نشده و طبق مصوبه
هیــأت مرکــزی فراکســیون انقــاب ،کاندیداها تا
آخریــن ســاعات روز دوشــنبه فرصــت دارنــد که
تصمیــم خــود را بــه این فراکســیون اعــام کرده
تــا اعضــا در روز سهشــنبه بــه جمعبنــدی نهایی
برسند .او اعالم کرد که تا روز یکشنبه برای ریاست
مجلس ،فقط شخص آقای قالیباف کاندیدا شده
است و برای نایب رئیسی هم  -طبق شنیدههای
من  -از میان افراد شاخص عالوه بر نواب رئیس
فعلی یعنی علی نیکزاد و امیر حسین قاضیزاده
هاشــمی ،عبدالرضا مصــری ،حمیدرضا حاجی
بابایــی و ابراهیــم عزیــزی هــم اعــام آمادگــی
کرد هاند.
ســال گذشــته کــه نخســتین دوره انتخابــات
هیــأت رئیســه مجلــس یازدهــم برگزار میشــد،
در نشســت فراکســیون انقــاب نامزدهــای
تصــدی ریاســت مجلــس محمدباقــر قالیبــاف،

حمیدرضا حــاج بابایی ،مصطفی آقامیرســلیم
و حســن نوروزی بودند کــه در نهایت با پایان رأی
گیــری ،محمدباقــر قالیبــاف بــا کســب  164رأی
از مجمــوع  240رأی مأخــوذه کاندیــدای نهایــی
فراکســیون انقالب اسالمی برای ریاست مجلس
نــام گرفــت .ســیدرضا تقــوی ،سیدامیرحســین
قاضیزاده هاشمی ،الیاس نادران ،محمدمهدی
زاهــدی ،عبدالرضــا مصــری ،ســید محمدرضــا
میرتاجالدینــی ،علیرضــا منــادی و علــی نیکزاد
نیــز کاندیداتــوری خــود را بــرای تصــدی نایــب
رئیســی مجلس اعالم کرده بودند کــه در نهایت
امیرحســین قاضیزاده هاشمی و علی نیکزاد به
ترتیب با کســب  94و  93رأی از مجموع  240رأی
مأخوذه بــه عنــوان نامزدهای نهایی فراکســیون
برای نائب رئیســی مجلس مطرح شدند .همین
انتخاب در صحن علنی مجلس هم تکرار شــد و
محمدباقر قالیباف بهعنوان رئیس و امیرحسین
قاضیزاده هاشــمی و علی نیکــزاد هم به عنوان
نواب اول و دوم انتخاب شدند.
امــا آیــا ایــن ترکیــب بــار دیگــر تکــرار خواهد
شــد یــا مخالفــان فعلی هیــأت رئیســه از حضور
اعضــای فعلی جلوگیــری خواهند کــرد؟ یکی از
دالیــل طــرح این ســؤال خبرهایی بود کــه با آغاز

ســال جدید در مورد دستکاری در جداول بودجه
مطــرح و انتقاداتــی به شــخص رئیــس مجلس
وارد شــد .علی خضریــان که نقــش اول را در این
خبررســانیها بــازی میکــرد ،حاضــر نیســت از
همیــن حــاال در مــورد موافقــت و یــا مخالفت با
کاندیداتــوری محمدباقــر قالیبــاف حرفــی بزند.
توگــو با «ایــران» در خصوص انتخابات
او در گف 
هیأت رئیســه مجلس گفــت :هنوز جلســهای در
فراکسیون تشکیل نشــده و اعضا قرار است که در
همین هفته تشکیل جلسه دهد.
اگرچــه بــا ایــن اتفاقــات یکــی دو ماه گذشــته
گمــان میرفــت کــه قالیبــاف همچون پاســتور از
حضور دوباره در صندلی ریاست مجلس محروم
شود و این کار هم به دست پایداریهای مجلس
انجام خواهد شــد اما این عضو جبهه پایداری در
برابر ســؤالی مبنی بر مخالفتشان با عدم حضور
قالیباف بر مسند ریاست مجلس پاسخ داد :لطفاً
وارد این موضوعات نشــویم .من بــه اندازه کافی
پرحاشــیه هســتم .اجازه دهید که مسائل داخلی
فراکسیون را در فضای رسانه مطرح نکنیم.
ëëمستقلینبهدنبالورودبههیأترئیسه
در ایــن میان تحرکات فراکســیون مســتقلین

والیی هم جالب توجه اســت .این فراکســیون که
حــدود  50عضــو اعــم از اصولگرایــان معتــدل و
اصالحطلبان دارد قرار اســت از ریاســت قالیباف
حمایت کند و در عوض شاید به یک کرسی نایب
رئیسی برسد.
محمدباقــری بنابــی کــه ریاســت فراکســیون
توگو با
مســتقلین والیــی را برعهــده دارد در گف 
«ایــران» توضیحاتــی درخصــوص تصمیمــات
این فراکســیون برای روز چهارشــنبه ارائــه کرد .او
گفــت :در انتخابــات نــواب رئیس کاندیــدا داریم
اما درخصوص انتخاب ریاســت مجلس با اتفاق
نظر اعضا از محمدباقر قالیباف حمایت خواهیم
کــرد .باقــری بنابــی در ادامه گفــت :تصمیم این
اســت که با توجه به شــرایط کشــور آقای قالیباف
بدون رقیب باشد و به صالح کشور و مجلس هم
نیست در سال دوم مشکالتی از این دست ایجاد
شــود .او تأکید کرد که در انتخاب دبیران و ناظران
و نــواب رئیــس شــاید یــک تجدیدنظری داشــته
باشــیم امــا درخصــوص رئیــس مجلــس اتفاق
نظــر وجــود دارد کــه قالیباف بدون رقیب باشــد.
باقری این را هم گفت که هنوز کاندیدای ما برای
نایب رئیسی مشخص نیست .او در پاسخ به این
ســؤال که آیا این تصمیمگیری را میتوان نتیجه
توافقــات مســتقلین و اصالحطلبــان مجلــس با
فراکسیون اکثریت دانست ،گفت :ما رایزنیهایی
با دوســتان داشتهایم .نمیگویم که با کدامیک از
آنان ،ولــی این را میتوانم بگویم که قرار شــد در
مورد نواب رئیس و دبیران و ناظران هیأت رئیسه
تجدیــد نظــری در ترکیــب فعلــی انجام شــود و
پیگیر هم هســتیم که این اتفاق بیفتد تا مجلس
در ســال دوم مقداری کارشناســیتر اداره شود .او
در پاســخ به این سؤال که منظورتان این است که
در این دوره از انتخابات هیأت رئیســه سهمی به
اصالحطلبان و مســتقلین میرســد؟ گفت :هنوز
معلوم نیست ،ولی به نظرم ترکیب فعلی هیأت
رئیســه باقــی نمیمانــد .یعنــی یک نفــر از نواب
تغییر پیدا خواهد کرد.

