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این روزها دوبــاره بحــث کاندیداتوری 
محمدباقــر قالیباف، رئیــس فعلی مجلس 
شورای اسالمی در انتخابات ریاست جمهوری 
به گوش می رســد که باعث شده است طیف 
گسترده ای از فعاالن سیاســی جریان های 
اصولگرا و اصالح طلب، در این باره اظهارنظر 

کرده و با آن مخالفت کنند.
»حســین مقصــودی«، نماینده ســابق 
اصولگرای مجلس طی نوشــتاری به بررسی 
کاندیداتوری احتمالی »محمدباقر قالیباف« 
و تحلیل نوع تفکر قالیباف و تبعات بروز و ظهور 

تفکر او در قوه مجربه می پردازد.
وی می نویســد: این روزها، حال و هوای 
انتخابات ۱۴۰۰ در مقایســه ادوار گذشــته 
بسیار خسته کننده، کســل کننده و بی روح 
است. فضای سیاسی مسموم بر کشور، اوضاع 
معیشــتی مردم، ماندگار شــدن کرونا و آثار 
اقتصادی و روحی و روانی آن، باعث شده مردم 
چندان رغبتی برای حضور در فضای سیاسی 
انتخابات نداشته باشند. با این حال انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و 
مهم، ابتدا حضور و مشارکت حداکثری مردم 
و نکته دوم انتخابات فرد اصلح است؛ فردی که 
در این شرایط و اوضاع و بحران های اقتصادی، 
معیشتی و سیاسی داخل کشــور، منطقه و 
جهان بتواند، اجماع و اعتماد داخلی در سطح 
کشــور ایجاد کند و بعد از اجمــاع و اعتماد 
داخلی، بتواند اعتماد منطقه ای را ایجاد و در 
نهایت وارد تعامالت جهانی و بین المللی شود.

به عنــوان نماینــده ادوار مجلس، همراه 
و حامی در ســه دوره قبل انتخابات ریاست 
جمهــور از »قالیباف« به عنــوان کاندیدای 
اصلح ریاســت جمهوری، معتقدم که حضور 
قالیباف در این دوره به ضرر و زیان کشــور و 
باعث انزوای داخلی، منطقه ای و بین المللی 

ایران خواهد شد.
این روزها شاهد حضور تفکر جدیدی به نام 
»قالیبافیسم« هستیم. دالیل متعددی وجود 
دارد که ظهور این تفکر همان ضرر و زیان هایی 
را برای ایران و انزوای ایران در ســطح کشور، 
منطقه و جهان خواهد داشــت که قباًل تفکر 
»ترامپیسم« در آمریکا باعث انزوای داخلی و 
جهانی آمریکا شد اما چرا نگارنده، با توجه به 
حمایت های ســه دوره قبل از جناب قالیباف 
معتقد به عدم حضور وی در این دوره حساس 
است. اهم دالیل، خالصه وار به شرح زیراست:

۱.  اثبات مفاسد دوران مدیریت قالیباف در 
شهرداری تهران در ســال های اخیر و مفتوح 
بودن پرونده های مشابه در دادگاه مربوط به 

آن دوران
2.  حضور چند ماهــه وی در راس مجلس 
و اثبات عدم تســلط بر دیپلماسی سیاسی و 
گفتمان بین المللی که نمونه آشکار آن سفر 
وی به روسیه، عدم پذیرش وی توسط پوتین، 
برخــورد غیردیپلماتیک و غیرمســئوالنه با 
نخست وزیر کره جنوبی، عدم تسلط بر قانون 

اساسی و موارد دیگر
3. دخالــت و حضور معاونیــن و نزدیکان 
ایشان در انتخابات شــورای شهر دوره ششم 

و تاثیرگذاری و فشــار وارده توســط وی در 
شورای ائتالف دوره ششم و سهم خواهی در 
حد زیاده خواهی برای یاران خــود و انزوای 

نیروهای جوان و انقالبی متخصص و متعهد
۴. ضعف شدید مدیریت در اداره مجلس

5. عدم مسئولیت شناســی و به حاشــیه 
کشاندن مجلس و خروج مجلس از جایگاه در 
راس امور بودن در دوران مسئولیت چندماهه 

وی در مجلس
6. عدم توجه به شایسته ساالری در انتخاب 
مدیران زیرمجموعه و نــگاه غیرتخصصی و 
جناحی در این انتخاب ها در دوران شهرداری 

و مجلس
7. عدم نظارت بر مدیران زیرمجموعه در 
دوران شــهرداری و ظهور و اثبات فسادهای 

کالن در این نهاد
8. عدم توانایی در اجماع ســازی نیروهای 
انقــالب و موضــع شــدید اصالح طلبــان 
کاندیداتــوری وی و جریحــه دار شــدن 
احساسات مردم به دلیل فســادهای دوران 

شهرداری
9. لزوم تمرکز بر مدیریت مجلس و ارتقای 

جایگاه مجلس در بعد نظارتی و قانون گذاری
۱۰. تاکید بر پرهیز از دخالت بیشــتر در 
لیست شــورای ائتالف و شــورای وحدت در 

انتخابات شورای شهر تهران
۱۱. تاکیــد بــر مطالعه قانون اساســی و 
نهج البالغه و رعایت قانون در عمل و گفتار با 
توجه به عمل به اندیشه های حضرت امام)ره( 

و مقام معظم رهبری
۱2. تاکید بــر مطالعــه و پژوهش دالیل 
شکست تفکر قالیبافیسم در سه دوره حضور 

ایشان در انتخابات ریاست جمهوری
۱3. تاکید بــر شفاف ســازی منابع مالی 
انتخابات ریاست جمهوری وی در سال های 

8۴، 92 و ۱396
لذا عــدم حضــور قالیبــاف در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برای ایجاد وحدت 
و اتحاد داخل کشور و حرکت به سمت تعامل 
منطقه و جهان برای رئیس جمهور آینده الزم 
و ضروری اســت اما دالیــل منطقی، علمی، 
سیاســی، جهت پرهیز از حضور ایشــان در 
انتخابات ریاست جمهوری به شرح ذیل است:

۱. همه خدمتگزاران صدیق را سفارش به 
مطالعه مجدد نامه حضرت علی)ع( به مالک 
اشتر و وصایا و سفارشات بزرگان دین و انقالب 
می کنم آنجا که می بینیم حداقل در پنج آیه 
قرآن در بحث صفــات و ویژگی های مدیران 
به »دوری از اســراف و تبذیر« تاکید شده و 
حضرت علــی)ع( بر دوری مدیــران از کبر و 
غرور و تاکید بر دوستی ورزیدن با زیردستان 
و نگاه عدالت محورانــه و دوری از تبعیض، به 
زیردستان سفارش می کند. صرفه جویی در 
اموال عمومی و بیت المال، پرهیز از اســراف، 
ریخــت و پــاش، خویشــتن داری، دوری از 
کینه جویی، بحث و مشورت با حکما، داشتن 
ســعه صدر، جلوگیری از بــروز قهر و غضب، 
برحذر بودن از زخم زبان زدن، پرهیز از شتاب 
و عجلــه در تصمیم گیــری، انتخاب مدیران 

پاکدســت و شایســته و با اصالــت، از دیگر 
ویژگی های مدیران خوب اســت که حضرت 

علی)ع( بر آن تاکید می کند.
جناب آقای قالیباف، به راســتی اگر این 
موارد مهم را ســرلوحه عمــل کار خود قرار 
می دادید، آیا فســادهای مدیــران مجموعه 
در دوران شــهرداری اتفــاق می افتاد؟ اگر 
این موارد یک بار مطالعه عمیق می شــد، آیا 
امروز در انتخابات شــورای شهر ششم تهران 
همچون انتخاب لیســت مجلــس یازدهم 
ادعای ســهم خواهی و ادعای عامل پیروزی 

در انتخابات را برند قالیباف اعالم می کردید؟
2. آقای قالیباف، هنوز یک سال از انتخاب 
شما به عنوان ریاســت قوه مقننه نمی گذرد 
و آن قوه مهم و تاثیرگذار به شــواهد دوست 
و دشمن، بســیار ضعیف عمل کرده و سطح 
قوه مقننه را در ســطح یک اداره پایین آمده 
و امروز مجلس در راس امور نیســت. نمونه 
بارز آن سفر شما به روســیه و عواقب تلخ آن، 
رد 5۰درصد مصوبات مجلس فعلی توســط 
شــورای نگهبان، موضوع وســیله نقلیه به 
نماینــدگان، افزایش حقــوق و هزینه های 
دفاتر نمایندگان، ســفرهای تبلیغاتی ویژه و 
بدون نتیجه به استان ها و حرکات پوپولیستی 
در این سفرها، اشــتباهات فاحش در تلفظ 
کلمات سیاســی در مجلس، عدم آشنایی به 
اصول قانون اساســی، عدم نظــارت جدی و 
دقیق بر مرکز پژوهش هــای مجلس، موارد 
مطرح شــده در تغییرات بودجــه مجلس، 
تذکرات شــدیدالحن نمایندگان مجلس به 
جنابعالی و ده ها مورد دیگر نشــانه این است 
که این قوه مهم و تاثیرگذار، در انظار عمومی 

تنزل پیدا کرده اســت. امــروز این 
شــائبه های انتخاباتی در بین 
دلسوزان انقالب و نظام ایجاد 
می شود، شــما که به دنبال 
حضور در انتخابات ریاست 

جمهــوری بودیــد چرا 
ریاســت قوه مقننه را 

برعهده گرفتید، آن 

هم در شرایط کشوری، منطقه ای و جهانی که 
در تله بحران های معیشتی، اقتصادی، داخلی 
و جهانی گیر افتاده ایم و این نشان بی اعتنایی 
به رای مردم و رای نمایندگان است. چرا باعث 
بدبینی مردم و دلسوزان انقالب به مجلس و در 
نهایت ناامید کردن مردم به انقالب می شوید؟

3. اعالم کاندیداتوری شــما کــه قطعاً با 
برنامه ریزی قبلی بوده، نشــان عدم اهمیت 
دادن به رکن مهم و اساســی مجلس اســت. 
این مورد نشانه عدم مسئولیت شناسی بوده 
و تاثیر و نظارت مجلس را به حاشــیه برده و 
باعــث افزایش بی اعتمادی مــردم به نظام و 

انقالبی می شود.
۴. جناب آقای قالیباف، امروز معاونان شما 
در زمان شهرداری تهران، کاندیدای شورای 
شهر تهران شده اند و با حمایت همه جانبه شما 
قرار است در لیست شــورای ائتالف و انقالب 
قرار گیرند. باالخره جوانان متخصص انقالب 
این مملکت چه زمانی باید وارد شورای شهر، 
شهرداری، ریاست مجلس و ریاست جمهوری 

شوند.
5. جناب آقــای قالیباف، مــردم مجلس 
انقالبی انتخاب کرده و امید داشتند مجلس 
به راس امور برگردد. مجلس تاثیرگذاری خود 
را از دست داده و شما مجلس را پله ای، برای 
رسیدن به ریاست جمهوری و آرزوی دیرینه 
و تاریخی خود می دانید که یک بار در ســال 
8۴ با۱۴ درصد رای مردم و بار دوم در ســال 
92 با ۱7درصد رای مردم شکســت خوردید 
و ســال 96 انصراف دادید و متاســفانه برای 
بار چهارم زمزمه کاندیداتوری شما به گوش 
می رســد. اگر واقعاً، در فکر خدمت به مردم و 
نظام هستید و اگر اعتقاد عملی به راه »شهید 
سلیمانی« دارید، بیشتر از این اعتماد مردم، 
نظام و رهبری را پایمال نکنید و رســماً اعالم 
کنید، کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوید 
و مجلس را از این وضعیت بحرانی خارج کنید.
6. فســادهای صــورت گرفتــه در زمان 
مدیریت شــما در شــهرداری تهران که البته 
مواردی همچون فســاد ۴8۰میلیارد تومانی 
»عیسی شــریفی« قائم مقام شما فعاًل اثبات 
شده، سواالت زیادی را برای مردم ایجاد کرده 
است. آیا این فسادها با هزینه های سرسام آور 
تبلیغات شما در ســه دوره ریاست جمهوری 
مرتبط است یا خیر؟ مردم پاسخ این ابهامات 
را از شــما می طلبند و بی اعتنایی شما به این 
فسادها نتیجه ای جز بی اعتمادی مردم ندارد. 
این فسادها از دو حالت خارج نیست یا جنابعالی 
به هر طریقی شریک بوده اید که امیدوارم این 
طور نیســت و اگر شــریک جرم نبوده اید، به 
دلیل عدم نظارت قوی شــما بر زیرمجموعه 
شــهرداری تهران و مدیریت ضعیف شما در 
مجلس که به آن اشاره شد، امروز نباید ادعای 

ریاست جمهوری داشته باشید.
فساد اثبات شــده زیرمجموعه شما این 
شــبهات را برای مردم به وجود می آورد، اگر 
قالیباف در فسادهای صورت گرفته تقصیری 
نداشته، چرا کرباسچی به عنوان شهردار تهران 
در جریان فسادهای مدیران زیرمجموعه که 
به مراتب از نظر عدد و رقم کمتر بود، محاکمه 
شد؟ این تبعیض باعث خدشه دار شدن اعتماد 

مردم به نظام می شود.

7. نکته بســیار مهم دیگر، عــدم اجماع 
نیروهــای انقــالب برای حضور شماســت. 
جنابعالی به هر دلیلی قدرت اجماع ســازی 
نیروهــای انقــالب را نداریــد و از طرفــی 
اصالح طلبان هم با شــما موضع جدی دارند. 
شرایط فعلی کشــور نیاز به رئیس جمهوری 
دارد که قــدرت حداکثر اجماع ســازی را و 
اتحاد داخلی را داشته باشد. برای خروج از تله 
بحران های کشور در این شرایط حساس، باید 
آشــتی ملی و داخلی برگزار شود و جنابعالی 
اثبات کرده اید که این قدرت و اجماع سازی 

را ندارید.
8. تجربه های انتخابات ریاست جمهوری، 
نشــان داد که جنابعالی، راهی دشــوار برای 
رئیس جمهور شــدن دارید. عالوه بر دالیل 
شکســت قبلی شــما در انتخابــات که در 
مناظره ها عیان می شــد، فســاد اثبات شده 
شریفی، امالک نجومی، شــایعه موسسات 
خیریه وابســته به نزدیکان و واگذاری زمین 
به آنها، بحث ســفر به روسیه، بحث سفرهای 
بی نتیجه اســتانی شــما و دیگر موارد نشان 
می دهد که مسیری دشوار برای رئیس جمهور 
شــدن دارید. اگر جنابعالی بــا مردم صادق 
هستید، کابینه احتمالی خود را معرفی کنید.

9. اگر فرمایشــات مقام معظم رهبری را 
سرلوحه کار خود در عمل قرار دهید، ایشان 
تاکید دارنــد در انتصاب مدیــران باید دقت 
کنیم که کوتاهی و تقصیــر مدیران منتخب 
و مدیران اجرایی تاثیرات منفی زیادی دارد. 
شما را به کوتاهی و تقصیرات خود در انتصاب 
مدیران دوران شــهرداری ارجاع می دهیم و 
شــما شایســته رئیس جمهور در تراز کشور 
نیســتید چرا که کوتاهی و تقصیرات شــما 
در دوران یک ســاله مجلس و زمان انتخاب 

مدیران شهرداری ثابت شده است.
۱۰. دردســر جدید شــما و امضای ۱۰۰ 
نماینده مجلس برای شکایت از هیات رئیسه 
و جنابعالی به دلیل تخلفات احتمالی، نشان 
از ضعف مدیریت شما و عدم اعتماد مجلس به 
جنابعالی در بحث ادامه تخلفات مدیریتی و 

مسائل مالی و بودجه یک ساله کشور دارد.
۱۱. آقای قالیباف بنده احســاس می کنم 
شیرینی ریاست مجلس باعث شده مقداری 
زیادی از خاطرات قبــل را فراموش کنید که 
بنده واجب می دانم در همیــن بابت به چند 
نکته برجســته اشــاره کنم، شــاید تجدید 
خاطرات در مســیر پیــش رو، بتواند آگاهی 
بیشتری به شــما بدهد و جنابعالی را به تفکر 

بیشتری وادارد.
در ســال ۱38۴، حــدود ۱۴درصد آرای 
صندوق ها در ســبد رای شــما جــا گرفت. 
به گمان ناظــران و اهل سیاســت، به جای 
تجدیدنظر و تفکر در چرایــی عدم پذیرش 
86درصدی مردم، مجدداً در ســال ۱392 
وارد عرصه انتخابات شدید، آن هم انتخاباتی 
که ســرمایه گذاری هنگفت و سرسام آور با 
پوســترهای قد و نیم قد و رنگی، هر انســان 
تاجر مسلکی را انگشــت به دهان کرد و هنوز 
در اذهان این مســاله باقی مانده اســت که 
هزینه های سرســام آور انتخابــات ۱392 را 
چگونه و از چه طریقی تامین کردید؟ یکی از 
صحبت های مردم، نحوه هزینه کرد شــما در 
آن انتخابات است؛ هزینه هایی که این روزها 
هر شــخصی را ناخودآگاه متوجه مسئولیت 
شما در شهرداری تهران و تخلفات اثبات شده 
عیسی شریفی می کند و سواالتی که اذهان را 
به سرمنشــا آن گنج تمام نشدنی هزینه های 
انتخابات رهنمون می کند. اما از این سواالت 
همیشــه بی جواب که بگذریم، می رســیم 
به نتیجه شــگرف همان دوره که با آن همه 
هزینه با 3درصد رشد، رای شما از ۱۴درصد 
در ســال ۱38۴ به ۱7درصد در ســال 
۱392 رسید و در سال ۱396 
هــم در نیمه راه، 
بعد از مطالب 

عنوان شده توسط رقبا در مناظرات مجبور به 
انصراف از ادامه راه شدید.

۱2. جناب دکتر قالیباف، یکی از مشکالت 
جدی شما در بحث پوشــیدن ردای ریاست 
جمهوری که به ظن من بر تن شــما بزرگی 
می کند، عدم آشنایی با دیپلماسی و گفتمان 
سیاســی و مراودات بین المللی است. تجربه 
انتخاب روسای جمهوری قبل ازجمله انتخاب 
آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، 
دکتر حسن روحانی و ســیدمحمد خاتمی 
نشان از آشنایی آنان بر دیپلماسی بین المللی 
دارد. بــرای مناصب مهمی چون ریاســت 
جمهوری باید حداقل با مراودات بین المللی 
در باالترین ســطح آشــنا باشــید و تجارب 
ارزنده بین المللی را در کارنامه خود داشــته 
باشید. شما با پشــتوانه چند ماهه نمایندگی 
مجلس آن هم ضعف های متعدد این یک ساله 
از آنچنان اعتماد به نفــس کاذبی برخوردار 
هستید که گمان می کنید، معادالت و مراودات 
جهانی را با این پشــتوانه چند ماهه قابل حل 
اســت، ای کاش با نقبی به همیــن چند ماه 
ریاســت مجلس و ماجرای نافرجام شما در 
مالقات با رئیس جمهور روسیه و صحبت های 
نه چندان راهگشــا اما غیرمســئوالنه شما با 
نخســت وزیر کره جنوبی که نشــان از نبود 
اخالق سیاســی جهانی بــود، تجدیدنظری 
در تصمیمــات لحظه ای و بی پشــتوانه خود 

داشته باشید.
۱2.  متاســفانه جنابعالی در باب قوانین 
داخلی مجلــس، دارای نقصــان اطالعاتی 
هســتید که باعث عدم تعامل با نمایندگان 
در حوزه هــای مختلف شــده و در این مدت 
باعث بــه ســخره گرفتن مجلس بــه دلیل 
 الفاظ و ارقام اشتباه شــما در فضای مجازی 

شده است.
جناب دکتر قالیباف در خاتمه بیان می کنم 
که جمهوری اســالمی ایران در شرایط فعلی 
نیاز به شــخصیتی ممتــاز و در رده هم تراز 
این کشــور تاریخی و با تمدن بــا وجود همه 
چالش هــای داخلــی، منطقــه ای و جهانی 
دارد؛ شــخصیتی که بتواند بــا بهره گیری از 
ظرفیت های باالی داخلی و دوری گزیدن از 
اختالف نظرهای متداول فعلی و اســتفاده از 
نخبگان، شایستگان و جوانان همه جریان های 
سیاســی بتواند با اجماع داخلی، کشــور را 
به ســمت آشــتی ملی ببرد که این در توان 

محمدباقر قالیباف نیست. 
رئیس جمهور منتخب ۱۴۰۰ باید تعامالت 
منطقه ای را بلد باشــد و برای گام برداشتن 
به ســمت تعامالت جهانی و آشــتی جهانی 
باید آزمون همراه با تجربه مدیریت سیاســی 
پس داده باشــد چرا که طبــق فرموده مقام 
معظم رهبری »وقت و فصــل، آزمون و خطا 
نداریم« لذا خطاهای مکرر جناب قالیباف در 
مجلس و اشاراتی که شد، دال بر عدم اشراف 
و آگاهــی جنابعالی بر دیپلمات سیاســی و 
عدم تســلط بر انتخاب شایستگان در سطوح 
مدیریت عالی کشــور توســط ایشان است و 
 واقعاً فرصت، آزمون و خطاهای قطعی مجدد 

شما را نداریم.
با توجه به موارد فوق و تفاســیر ارائه شده 
شایســته اســت که جناب مهندس، دکتر، 
سردار، خلبان، دیپلمات محمدباقر قالیباف، 
با دوراندیشــی و صد البته مصلحت اندیشی 
جمعــی و نه فردی بــه رویــه و منش عملی 
سردار شــهید ســلیمانی از حضور در عرصه 
انتخابات ریاســت جمهــوری دوری کند و 
عرصه را با اتحاد و بدون حب و بغض اختالف 
و با تنــش کمتر بــرای ســایر خدمتگزاران 
صدیق، خــدوم و امتحــان پــس داده، این 
 انقالب و این نظام مقدس جمهوری اسالمی 

 باز بگذارد.

قالیبافیسم و انزوای داخلی، منطقه ای و جهانی ایران

کشور وقتی برای آزمون و خطا ندارد
شایسته است که جناب مهندس، 

دکتر، سردار، خلبان، دیپلمات 
محمدباقر قالیباف، با دوراندیشی و 
صد البته مصلحت اندیشی جمعی 

و نه فردی؛ از حضور در عرصه 
انتخابات ریاست جمهوری دوری 

کند و عرصه را بدون حب و بغض 
اختالف و با تنش کمتر برای سایر 

خدمتگزاران باز بگذارد

حضور چند ماهه قالیباف در 
راس مجلس و اثبات عدم تسلط 
بر دیپلماسی سیاسی و گفتمان 

بین المللی که نمونه آشکار آن سفر 
به روسیه، عدم پذیرش وی توسط 

پوتین، برخورد غیردیپلماتیک 
و غیرمسئوالنه با نخست وزیر 

کره جنوبی، عدم تسلط بر قانون 
اساسی،  دستکاری در ارقام بودجه 

و ... است؛ دالیلی بر ضرورت عدم 
حضور وی در انتخابات این دوره 
حساس ریاست جمهوری است
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