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مصداق«رجلسیاسی»کیست؟

مرور کارنامه و سوابق اجرایی نامزدهای «جمنا»

پنجشــنبه گذشــته «جمنــا» بهعنــوان تشــکل
انتخاباتی اصولگرایان به ترتیب آرا ،حجتاالسالم
ســیدابراهیم رئیســی ،علیرضــا زاکانــی ،مهــرداد
بذرپــاش ،محمدباقــر قالیبــاف و پرویــز فتــاح را
بهعنــوان  5نامزد نهایی خود معرفی کــرد .در این
میــان ،کمیتــه امداد امــام خمینــی(ره) در بیانهای
اعالم کرد که فتاح قصدی برای حضور در انتخابات
نداشــته اســت .به این ترتیب ،نفر پــس از او ،یعنی
حمیدرضا حاجی بابایی جایگزین وی خواهد شد،
هرچند برخی رســانهها از کنارهگیری حاجی بابایی
نیزخبر دادهاند.باوجود این ،درحالی اینچهرهها از
سوی اصولگرایان برای حضور در انتخابات ریاست
جمهوری مطرح هستند که مطابق قانون اساسی،
رئیــس جمهــوری بایــد از میــان «رجــل سیاســی»
انتخاب شود .در ادامه ،کارنامه و سوابق مدیریتی و
اجرایینامزدهایاصولگرایانمرورمیشود.
ëëرئیسی:قضاوتوتولیت
حجتاالســام ســیدابراهیم رئیســی (متولــد
 1339محله نوق مشهد) با  57سال سن ،درحالی
پنجشنبه گذشته ،بهعنوان نفر اول جمنا به عرصه
رقابــت انتخاباتــی پا گذاشــت کــه تنها یک ســال و
یک ماه و یک روز از آغاز تولیت او بر آســتان قدس
رضــوی میگــذرد .وی تــا پیــش از تصــدی تولیــت
آســتان قــدس رضــوی ،در ســمتهای قضایــی یا
دستگاههای نظارتی مربوط به قوه قضائیه حضور
داشــته اســت .داماد آیتاهلل علم الهدی ،در سال
 59و با حضور در دادیاری کرج ،وارد دستگاه قضایی
شــد .دادســتان کرج و همدان و جانشــین دادستان
انقــاب تهران در ســال  64از دیگر مســئولیتهای
قضایی وی اســت .در سال  ،1367بنا به حکم امام
خمینی(ره) رسیدگی به مشکالت قضایی در برخی
استانها به وی محول شد .در دوره ریاست آیتاهلل
یزدی برقوه قضائیه ،رئیســی تا ســال  73دادستان
تهران بود و از این ســال تا ســال  1383به مدت 10
ســال ،ریاست سازمان بازرسی کل کشور را به عهده
داشــت .وی همچنین از سال  1383تا سال ،1393
به مدت  10ســال معاون اول قوه قضائیه و در دوره
دوم ریاســت آیــتاهلل آملــی الریجانی بر دســتگاه
قضا ،از ســال  1393تا ســال  1395نیز دادستان کل
کشــور بود .انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،تنها
عرصــهای بود که رئیســی خود را در معــرض رأی و
انتخاب مردم قرار داد .عضو شورای مرکزی جامعه

روحانیــت مبــارز ،در دوره چهــارم و پنجم مجلس
خبــرگان بــا رأی مــردم خراســان رضــوی بــه ایــن
مجلــس راه یافت .وی پیش از عزیمت به مشــهد
مقدس ،تولیت آستان امامزاده صالح(ع) تجریش
را به عهده داشت.
ëëزاکانی:سهدورهنمایندگیتهراندرمجلس
علیرضا زاکانــی (متولد  1344در تهــران) با 52
ســال ســن ،پیش از حضور در عرصههای عمومی،
دارای مســئولیتهای نظامــی بوده اســت .معاون
گردان ،مســئول محور اطالعات و عملیات قرارگاه
نجــف  ،3قائممقــام اطالعــات و عملیــات لشــگر
محمــد رســولاهلل(ص) و نهایتاً مســئولیت محور
ّ
ایــن لشــگر ،از جملــه مســئولیتهای نظامــی وی
بــوده اســت .وی در ســال  1376توانســت دکتــرای
ی را از دانشــگاه شهید بهشــتی اخذ کند و در
عموم 
ســال  1382نیز موفق شد دوره تخصصی پزشکی
هستهای را به پایان ببرد .او اکنون عالوه بر فعالیت
در مرکز پزشکی هستهای مجتمع بیمارستانی امام
خمینــی(ره) ،عضو هیــأت مدیــره انجمن علمی
پزشــکی هســتهای ایران نیز هســت .فعالیتهای
سیاســی زاکانی ،از ســال  77آغاز شــد ،زمانی که او
مسئولیت بســیج دانشجویی دانشــگاههای استان
تهران را به عهده گرفت .وی همچنین از سال1379
تا  1382مسئولیت سازمان بسیج دانشجویی کشور
را به عهده داشــت .وی در دورههای هفتم ،هشــتم
و نهم انتخابات مجلس شــورای اسالمی ،توانست
آرای مردم تهران را کسب کند .آنچه بیش از هرچیز
نام او را مطرح کرد ،ریاســت او بر «کمیســیون ویژه
بررســی برجــام ،پیامدهــا و نتایــج» آن در مجلس
نهم بود.
ëëبذرپاش:ازبسیجدانشجوییتامجلس
مهــرداد بذرپــاش (متولــد  1359در تهــران) با
 37ســال ســن ،فعالیتهای اجتماعی و سیاســی
خود را از دانشــگاه صنعتی شــریف آغاز کرد .نامزد
جمنا برای انتخابات ریاســت جمهوری که در سال
 ۷۷در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی
شــریف پذیرفته شد ،سرپرســتی بسیج دانشجویی
این دانشگاه را به عهده داشت.
وی پــس از انتخــاب محمــود احمدینــژاد
بهعنوان شــهردار تهران ،به ریاســت گروه مشاوران
جــوان شــهردار تهــران منصــوب شــد .مدیــر
فرهنگســرای خاوران ،دیگر ســمت او در شهرداری

رئیسی

زاکانی

تهران در دوران احمدینژاد اســت .در سال 1386
در دوران ریاســت جمهوری احمدینژاد ،درحالی
که  28ســال داشــت ،بهعنوان مدیرعامل شــرکت
پارس خودرو برگزیده شد .وی  ۱۰ماه پس از تصدی
این سمت ،بهعنوان مدیرعاملی گروه خودروسازی
سایپا برگزیده شد و تا دو سال در این سمت حضور
داشــت .بذرپاش در ســال  88از سوی احمدینژاد
به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان
ملی جوانان منصوب شد ،هرچند در آذر  ۱۳۸۹در
جلســه هیأت دولت برکنار شــد .وی در سال 1394
بــا کســب  271هــزار و  771رأی ،توانســت بهعنوان
نماینــده تهران بــه نهمیــن دوره مجلس شــورای
اســامی راه یابــد .وی همچنیــن صاحــب امتیــاز
روزنامه «وطن امروز» است.
ëëقالیباف؛ازنیرویانتظامیتاشهرداریتهران
محمدباقرقالیباف،چهارمینبرگزیده«جمنا»
(متولــد  1340در طرقبــه مشــهد)  56ســال دارد،
از ســال  1384تاکنــون شــهردار تهــران اســت ،در
نخستین باری که او در انتخابات ریاست جمهوری
شرکت کرد ،تنها توانســت  4میلیون رأی را به خود
اختصاص دهد .او پیش از این 12سال ،یعنی از سال
 79تا ،84فرمانده نیروی انتظامی کشور بوده است.
او که در سال 92نیز برای دومین بار بخت ناکام خود
را بــرای راهیابــی به پاســتور آزمود ،در ســال ۱۳۷۳
بهعنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا و در
ســال  76نیز بهعنوان فرمانده نیروی هوایی ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد .وی در سال
 61در دوران دفــاع مقــدس ،بــه فرماندهی لشــکر
نصر خراسان منصوب شــد و سپس در فرماندهی
لشــکر  ۲۵کربال کار خود را دنبال کرد .قالیباف بعد
از پایــان جنگ فرمانده قرارگاه نجف بود و ســپس
به جانشــینی نیروی مقاومت بسیج منصوب شد.
او کــه اکنون خلبان شــرکت هواپیمایــی «ایران ایر»

بذرپاش

قالیباف

نیز هست ،سامانه  110پلیس را راه انداخت .اجرای
طــرح «امنیــت اخالقــی» در ســال  ،1381از دیگــر
طرحهای وی در نیروی انتظامی است.
ëëفتاح:ازسدسازیتاکمیتهامداد
پرویز فتاح (متولد  1340در ارومیه) با  56ســال
ســن ،تنها نامزد دارای ســابقه اجرایــی و وزارتی در
میــان برگزیــدگان جمنا بــود کــه البتــه کنارهگیری
خــود را از رقابــت اعــام کــرد .رئیس کمیتــه امداد
امــام خمینــی(ره) {از فروردیــن  1394تاکنــون}
کار اجرایــی را در ســال  58بــا فعالیــت در جهــاد
ســازندگی اســتان آذربایجــان غربی آغاز کــرد .وی
در دوران دفــاع مقدس ،مســئولیتهای مدیریتی
و مهندســی بسیاری داشت .در ســالهای  68تا 70
نیز فتاح بهعنوان مســئول ســتاد نیروهای سازمان
ملل در ایران فعالیت میکرد .مدیر امور قراردادی
طرحهــای عمرانــی در امور ســازندگی بــه مدت 3
سال و عقد قراردادهای طرح ملی در کشور 11 ،سال
قائممقامی شــرکت مهندس «سپاســد» و معاون
فنی در این شرکت و مدیریت  4ساله طرح سدهای
کرخــه و گتونــد از دیگر فعالیتهــای مدیریتی وی
اســت .وی در دولت نهم وزیر نیرو بوده اســت پس
از پایان وزارت نیز ،بهعنوان مدیر عامل بنیاد تعاون
سپاه مشغول فعالیت بوده است که این مسئولیت
تا هنگام تصدی ریاســت کمیته امداد ادامه یافت.
مدیریتتهیهطرحتحقیقاتیساختوسازمدارس
کشــور در  11جلــد بــرای ســازمان مــدارس کشــور،
عضویت در تیم مطالعاتی ساخت  100هزار واحد
مسکونی در کشور و عضویت در تیم  9نفره تعیین
میلههایمرزیایرانوعراقازدیگرمسئولیتهایی
است که برای فتاح برشمرده میشود .وی از معدود
گزینههای دارای پیشینه اجرایی جدی در فهرست
 5منتخب نهایی «جمنا» اســت که البته تأکید کرد
که پیشاپیش به گردانندگان «جمنا» اعالم کرده بود

فتاح

حاجی بابایی

که مایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
نیســت ،براین اســاس در میــدان رقابتها حضور
نخواهدیافت.
ëëحاجیباباییازمدرسه تا وزارت
حمیدرضــا حاجــی بابایــی (متولــد  1338در
مریانــج همدان) که به احتمال زیــاد ،بهعنوان نفر
ششــم جایگزیــن فتــاح حــذف شــده در فهرســت
نامزدهای جمنا خواهد شد نیز از دیگر نامزدهایی
است که ســابقه وزارت را در کارنامه خود دارد .او در
دولت نخست احمدینژاد وزیر آموزش و پرورش
بود که یکــی از بحث برانگیزتریــن اتفاقات مربوط
به مدارس ،یعنی آتشســوزی مدرســه شــین آباد
در دوران وزارت وی روی داد .او کــه اکنــون 58
ســال دارد ،از ســال  ۱۳۵۸تــا  ۱۳۷۲دبیــر مدارس،
مدیــر آموزشــگاه و ریاســت آمــوزش پــرورش در
شهرســتانهای اســتان همــدان را بر عهده داشــت.
همچنین از ســال  ۷۲برای سه سال سابقه تدریس
در مراکز تربیت معلم و دوره عالی ضمن خدمت
فرهنگیــان و دانشــگاه آزاد اســامی داشــته اســت.
حضــور در فعالیتهــای فرهنگــی و آموزشــی در
همدان ،ســبب شد که حاجی بابایی بتواند در سال
 74بــا رأی مردم این شهرســتان بــه پنجمین دوره
مجلس شورای اسالمی راه یابد.
او در دورههای ششــم ،هفتم ،هشتم و دهم نیز
توانســت آرای مردم همدان را کســب کرده و راهی
بهارســتان شــود .او در دوران نمایندگــیاش عضو
هیأت رئیسه و رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس
بــوده و نیــز در کمیســیونهای محاســبه و بودجــه،
تلفیــق ،اصل  90و امنیت ملی و سیاســت خارجی
عضویت داشــته است .عضو هیأت امنای دانشگاه
بوعلــی ســینا و عضو هیــأت امنای دانشــگاه علوم
پزشکی همدان از دیگر مسئولیتهایی است که وی
به عهده داشته است.
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«ëëتکذیب یک دروغ»
در ماجــرای بازداشــت بقایی و مطالبی که درباره او منتشــر
دگرخوان
شد ،احمدینژاد در نشست خبری خود مدعی عذرخواهی
مدیرمســئول روزنامه «شرق» شــد .او گفت «مدیرمسئول
روزنامــه «شــرق» و عضــو حــزب کارگــزاران عذرخواهــی
کــرد ،چرا؟ خیــال میکنید از ترس ایــن کار را کردند؟ خیر
من چنین اعتقــادی ندارم .عطریانفــر عذرخواهی کرد».
سخناناحمدینژاددرحالیبودکهنهعطریانفر،مدیرمسئولروزنامه«شرق»است
و نه مدیرمسئول ،عضو حزب کارگزاران .مهدی رحمانیان ،مدیرمسئول «شرق» در
توضیحی که دیروز در کانال روزنامه «شرق» هم منتشر شد ،گفت« :با توجه به اینکه
تاکنون موضوعی اختالفی بین روزنام ه «شرق» و آقای بقایی رخ نداده ،عذرخواهی از
ایشانبالموضوعاستوبیانآقایاحمدینژاددراینخصوصکذبمحضاست».
 ëëتیتر عکس« :انصراف از کاندیداتوری حمله به روحانی»
محمدباقر قالیباف حاال  ٥٦ســاله اســت .از روزهای نیروی
انتظامیتالشکردهاستکهفاصلهملموسیداشتهباشد.
با این همه اما او در تمام این ســالها یک تجربه مشــترک
داشتهاست.قالیبافهیچگاهشخصیتمحبوبوشمارهیکاصولگرایاننبودهاست.
نه در انتخابات ٨٤که اصولگرایان انتخاب شماره یکشان علی الریجانی بود و محمود
احمدینژاد انتخاب شد و نه در انتخابات ٩٢که او هرچند نفر دوم شد ،اما صف طوالنی
کاندیداهایاصولگراباعثشدفاصلهاوباحسنروحانیبسیارزیادباشد.درستچهار
ســال پیش در همین روزها بود که هیچ یک از کاندیداهای اصولگرا از محســن رضایی
و علی اکبر والیتی تا ســعید جلیلی حاضر نشــدند تا به نفع او از صحنه انتخابات کنار
بروند.درتماماینسالهاتنهاجاییکهاصولگرایانپایمحمدباقرقالیبافایستادهاند،
انتخاب شــهردار بوده اســت .آن هم شــاید به این خاطر که آنچنان گزینه دیگری برای
این کار نداشــتند .درست از دو ســال پیش بود که قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای
ت جمهوری ٩٦تصور میشــد .قالیباف اما
احتمالی اصولگرایان برای انتخابات ریاســ 
خیلی از مالکهای اصولگرایان را نداشت .تجربه دو شکست را در کارنامه خود داشت
و مدیریتش در شهر تهران با انتقادهای بسیاری مواجه شده بود .از سوی دیگر ماجرای
امالک نجومی هم از نگاه اصولگرایان یک امتیاز منفی محسوب میشد .این اما تمام
ماجرانبود.قالیبافهنوزهمدرآشفتهبازاربدونکاندیداوچهرهاصولگرایاندرمقایسه
با ســعید جلیلی گزینه بهتری محسوب میشــد اما ظهور یک گزینه جدید در مخیله
اصولگرایان بود که همه محاسبات را برای محمدباقر قالیباف که از چند ماه پیش هم
با دستور کار حمله به دولت وارد گود انتخابات شده بود ،تغییر داد« .ابراهیم رئیسی»
همشهریخراسانیمحمدباقرقالیبافگزینهجدیداصولگرایانبود.گزینهایکهترجیح
اصلیاصولگرایانهمبودتابایکچهرهجدیدشکستنخوردهبهمیدانبیایند.
 ëëسرمقاله« :عراق ،شبانی گرگ»؛ سعداهلل زارعی
ســفر دوشــنبه دو مقام ارشــد سیاســی و نظامی امریکا به
عــراق ،گمانهزنیهایــی را در فضای منطقه پدیــد آورده...
امریکاییهــا بــه میزانی کــه در جفــت و جور کــردن قواعد
سیاسی تبحر و اعتماد به نفس دارند ،از ظرفیت ایران برای خنثی کردن سیاستها
و اقدامات خود بیمناک هستند .بر این اساس همین دو روز پیش یک مقام نظامی
ارشــد امریکا گفــت هماینک ایران بیش از صد هزار نیروی نظامی وفــادار به خود را
در عــراق ایجــاد کرده اســت و این در واقع اعتراف به این اســت کــه در برابر هر برگ
امریکا ،ایران برگهای قدرتمندتری را در اختیار دارد .اما در اینجا یک سؤال اساسی
وجود دارد حضور نظامی امریکا در عراق تا چه حدودی و تحت چه شرایطی از سوی
ایران تحمل میشود .امریکاییها خیلی مایلند از سیاست چندالیه امنیتی ایران سر
دربیاورند و وضع خود را متناسب با آن تنظیم نمایند.

