پرونده دوم ماه

خانه قانون و تدبیر؛
روی آب یا سراب؟
لیال ابراهیمیان

روزنامهنگار

دومیــن روز از آخریــن مــاه زمســتان 1398بار دیگر مــردم فرا خوانده میشــوند به
پــای صندوقهای رأی برای شــرکت در انتخابــات مجلس یازدهم؛ یعنــی از امروز
ی مانده به تاریــخ برگــزاری انتخابات در دوم اســفندماه.
حــدود یــک ماه زمان باقــ 
شــروع رقابتهــا با ثبتنــام 16هــزار و 145نفر بــوده با غیبت چهرههایی سیاســی
چــون علی الریحانی رئیس  12ســاله مجالس شــورای اســامی ،محمدرضا عارف
رئیس فراکســیون امید ،پروانه سلحشــوری که با بیانیهای اعالم کرد نتوانســته برای
حضور در انتخابات وجدان خود را راضی کند؛ او از حوادث آبانماه  1398و افزایش
سهبرابریقیمتبنزینبدوناطالعمجلسناراضیاستومعتقداست«:همین
یک رکن دموکراســی را نیمبند داشــتیم که فاتحه آن هم خوانده شد ».حاال در نبود
الریجانی و عارف ،محمدباقر قالیباف اســت که ریاســت مجلس یازدهم را برازنده
خود میداند؛ ســرهنگ بعد از ترک شهرداری و شکستش دربرابر حقوقدان حدود
یکســال اســت که با گفتمــان «نواصولگرایــی» و «مجلــس نــو» میخواهد ناجی
اصولگرایان بعد از شکستشان در اسفند 1394باشد.
اگر خیلی از اصالحطلبان ناامید از وضعیت و ســپهر سیاســی هستند و خیلی از
چهرههای معروف سیاســی منتسب به این گروه توســط هیأت اجرایی و نظارت رد
صالحیت شــده اما برخی دیگر منتظر رأی نهایی شورای نگهبان درباره صالحیت
یــا عدم احراز صالحیت خود نشســتهاند؛ امــا قالیباف به ریاســت مجلس یازدهم
میاندیشــد و آنطور که برخی معتقدند الریجانی به امید ریاستجمهوری .آنچه
بیشترازهمهخودرانشانمیدهدایناستکهجناحاصولگرازودترازاصالحطلبان
فعالیتهای خود را آغاز کرد ه است .در فضای یأسآلود ،فضای تنش و ناامیدی از
رفتــار و عملکرد دولت و حســرت بــرای بهبود رویهها و ریزش خیلــی از بدنه حامی
اصالحطلبــان ،اصولگراهــا بــه صرافــت تشــکیل مجلســی چــون مجلــس هفتم

کارنامه چهلساله قانونگذاری
در مجلس شورای اسالمی
افتادهاند و برای همین شــاید دغدغه ائتالف و اجماع نداشــته باشند و دغدغه رأی
و حضور باالی مردم .برای همین مؤتلفه اســامی به فکر این اســت که با فهرســتی
حزبــی در انتخابات شــرکت کند و جمنا(جبهه مردمی نیــروی انقالب) میخواهد
لیســتی 150نفر آماده کند؛ آنها همیشــه مشــارکت پاییــن مردم در انتخابــات را به
معنــای پیروزی بر رقیب تعبیــر کردهاند .عدهای چون محمدرضــا باهنر که خود را
تئوریســین اصولگرایــان میدانــد و البیگر از تغییر ســاختار جمنا میگوید و شــاید
جبهــه پایداری کمتر در فکر ائتالف باشــد مگر با ســهمخواهی افزونتــر؛ طوری که
عباس ســلیمینمین معتقد اســت« :اگــر اصولگرایــان بر بســیاری از ضعفهای
گذشــته فائق آیند ،شرایط پذیرفته شدن آنها در جامعه شرایط بهتری است ،بویژه
اینکهبتوانندازاینشرایطاستفادهودرستعملکنند.البتهبایدگفتکهدرگذشته
جبهه پایداری فراتر از ســهمخواهی رفته بود و به نوعی یک نوع تمامیتخواهی را
دنبالمیکرد».
اصولگرایــان فــرد دیگــری را هــم در قامــت رئیس آینــده بهارســتان میبینند؛
همان که سال  ۹۲با اتومبیل پرایدش به ساختمان وزارت کشور رفت تا بدون اطالع
دادن به اصولگرایان کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری شــود و مهر
پایانــی بر روزگار صرفاًیک دیپلمــات بودنش بزند .آن زمــان او چهرهای که فقط با
عنــوان دبیر شــورایعالی امنیتملی دولــت محمود احمدینژاد و سرپرســت تیم
مذاکرهکننده شناخته شــود ،نبود ،بلکه آخرین شانس حلقهای بود که نگران رفتن
احمدینژاد از پاســتور و روزگار انزوای پس از آن بودند .هر چند در جریان انتخابات
 ۹۲اصولگرایــان درباره کاندیداتوری او به توافق نرســیدند و در ســال  ۹۶نیز ترجیح
دادنــد ،کاندیــدای دیگری را انتخــاب کنند اما او فعالیتهایــش را متوقف نکرد و با
به راه انداختن جلســات دولت ســایه درســت چند ماه پس از روی کار آمدن دولت
دوازدهــم نشــان داد کــه دیگر با آن چهــره دیپلماتیک خــود فاصله گرفته اســت و
میخواهد یک سیاســتمدار تمامعیار باشــد .ســعید جلیلی چهــره محبوب جبهه
پایداری میخواهد در غیاب الریجانی بر این کرسی تکیه بزند و او خود رقیبی جدی
برای اصولگرایان اســت در درون گروه اصولگرایان و وزنکشی آنها با جبههپایداری
کهدرمجلسنهمآنهاراتندروهامیخوانند؛تندروهاتمامقدبهمخالفتبارئیس
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