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اگرچــه برخی نمایندگان نســبت بــه عملکرد 
قالیبــاف در نوع اداره مجلــس انتقاد دارند؛ اما 
برخی دیگر از جمله علــی کریمی فیروزجایی، عضو فعلی 
هیئت رئیسه اعتقاد دارند: «به احتمال زیاد قالیباف رئیس 
مجلس می ماند؛ چرا که او از پایگاه رأی بســیار خوبی نزد 
جعفری بروجنی،  امیرقلی  اســت».  برخوردار  نمایندگان 
نماینده مردم بروجن در مجلس هــم تأکید دارد که «به 

احتمال زیاد قالیباف رئیس مجلس باقی می ماند

یکشنبه
۱ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۴

 مهدی بــازرگان: با آغــاز بــه کار محمدکاظم آل صادق، ســفیر جدید ایــران در عراق 
خبرهــا حکایت از دور تازه تحــرکات دیپلماتیک تهران با هدف تســریع در روند تعیین 
رئیس جمهور، نخست وزیر و تشکیل کابینه در این کشور دارد. علی رغم این تالش ها باید 
ذیل واقعیت های جاری در عــراق عنوان کرد که نمی توان به اثربخش بودن و موفقیت 
وساطت جمهوری اسالمی برای برون رفت از بن بست ۲۲۴روزه سیاسی بعد از انتخابات 

زودهنگام پارلمانی امید داشت.
با وجود برگزاری پرحاشــیه نخستین جلسه پارلمان جدید با دستور کار تعیین رئیس 
مجلس که به انتخاب مجدد محمد الحلبوسی هم پیمان مقتدی صدر ختم شد، کماکان 
فضای دوقطبی بین صدری ها و چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگ ترین مانع تشــکیل 
دولت و کابینه آتی عراق عمل می کند. در این بین اختالفات و گســل درون ُکردی بین دو 
حزب سنتی اقلیم (اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان عراق) نیز 
به کاتالیزور دیگری در انســداد سیاسی عراق برای تعیین کلیددار کاخ السالم بغداد بدل 
شده اســت. در عین حال اختالف درون شیعی هم برای تعیین نخست وزیر و کابینه آتی 
به اوج خود رسیده است. بنابراین تا زمانی که یکی از دو طرف به قدرت دست پیدا نکند، 

عمال خروج از بن بست فعلی غیرممکن به نظر می رسد.
اگرچه شــاید در نگاه اول ســناریوی تقســیم قدرت یک ســناریوی مطلوب از منظر 
چارچوب هماهنگی،  آن هم در شرایط فعلی باشد، ولی در تحلیلی عمیق تر آن گونه که 
پیداست مقتدی صدر به کمتر از تصاحب کل قدرت و زعامت کامل بر امور عراق قناعت 
نمی کنــد. از این رو عمال بازیگری و صحنه گردانی مقتدی صدر هر گونه تالش برای ثبات 
سیاسی در عراق و تشکیل دولت را ناکام می گذارد. کما اینکه در این مدت تحرکات تهران 
راه به جایی نبرده اســت؛ چراکه از دید رهبر جریان صدر، تهران حامی مهم ترین رقیب 
سیاسی وی (چارچوب هماهنگی) است.   این در حالی است که مقتدی  صدر فعال در این 
برهه و مرحله حســاس برای قبضه کامل قدرت و کنارگذاشتن جریان رقیب (چارچوب 

هماهنگی)، بنایی برای گفت وگو و مذاکره با تهران ندارد.
ذکر این نکته ضروری اســت که بی شــک مقتدی صدر از آن درجه هوش برخوردار 
اســت که تهران را در بلندمدت از خود دور نکند؛ با این حــال، رهبر جریان صدر در دوره 

گذار فعلی تا زمان تشکیل دولت و کابینه جدید، اولویت و تمرکزش را روی ناکام گذاشتن 
چارچوب هماهنگی قرار داده اســت. با این تفاسیر در این برهه وجود درجه ای از گسل 
سیاسی میان صدر با تهران اجتناب ناپذیر جلوه می کند. از این منظر به موازات قبضه کامل 
قدرت توسط صدری ها که احتمالش چندان دور از ذهن نیست، بی شک مقتدی صدر به 
دنبال پرکردن گســل حال حاضر با ایران خواهد بود تا هزینه های اختالف با تهران برای 
او به کمترین میزان برســد؛ چون صدر سیاست مداری است که برای تداوم حضور خود 
در صحنه سیاسی عراق و نیز بدل شدن به چهره ای تمام کننده به برقراری روابط با همه 
بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از ایران و عربســتان گرفته تا ایاالت متحده و... نیازمند 
است. بنابراین توازن بخشــی جزء اولویت های صدر خواهد بود. اما در آن سوی داستان 
نیز مقتدی صدر در کنار به بن بســت کشــاندن تالش های تهران درخصوص حمایت از 
چارچوب هماهنگی، برنامه جدی برای انشــقاق و فروپاشــی درونی جریان رقیب را در 
ســر دارد. توییت یکشنبه گذشته مقتدی صدر و طرح پلن B با عنوان «اپوزیسیون ملی» 
مؤید آن است که سناریوی قبضه قدرت از سوی وی تغییرات معناداری پیدا کرده است.

۵۲ روز پیش رهبر جریان صدر در توییتی عنوان کرد همه احزاب و جریان های عراقی 
با همه نیرو های سیاســی بدون اســتثنا برای تشــکیل دولت اکثریت ملی به جز جریان 
متبوعش (صدر) مذاکره کنند، اما ناگفته پیدا بود که اساســا ذات تمامیت خواه مقتدی 
صدر اجازه ایجاد چنین روندی را به چارچوب هماهنگی برای تشــکل دولت نمی دهد 
تا ضمن به شکســت کشــاندن هر پروسه ای برای تشــکیل دولت در این مهلت، خود را 
ســنگ بنای سیاسی عراق نشان دهد که بدون حضور او و جریانش هیچ اتفاق ملموسی 
برای این کشــور روی نخواهــد داد. حال با عبور از پروژه فرجــه زمانی، نوبت به اجرای 

مرحله دیگری از بازی سیاسی صدر رسیده است.
بعد از اولتیماتوم ۴۰روزه صدر به جریان چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت ذیل 
توییت ۳۱ مارس/ ۱۱ فروردین و بدون نتیجه ماندن تالش ها، اکنون با گذشت ۱۲ روز از آن 
فرصت، شــرایط برای تشدید فشار سیاسی با کلیدواژه اپوزیسیون ملی رقم خورده است؛ 
چون از قبل تقریبا برای همه مسجل بود که در آن شش هفته فرصت مقتدی صدر هیچ 
اتفاقی برای خروج از بن بســت سیاسی عراق روی نخواهد داد و حتی اگر اجماعی برای 

تشکیل دولت هم شکل می گرفت، صدری ها آن را به شکست می کشاندند.
حال با توجه به شرایط کنونی، اکنون صدر بیش از همه به خوبی دریافته است که با 
وجود داشتن بیشترین کرسی به تنهایی نمی تواند اقدامی در جهت تعیین رئیس جمهور، 
نخســت وزیر و کابینه آتی داشــته باشــد؛ کما اینکه جریان رقیب با محوریت چارچوب 
هماهنگی هم با شــرایط مشابهی دســت و پنجه نرم می کند. در چنین شرایطی به نظر 
می رســد رهبر جریان صدر، نه خــود می تواند به تنهایی با حذف رقبــا قبضه قدرت را 
عملیاتی کند و نه از آن طرف اجازه مانور سیاســی به جریان اپوزیسیون را می دهد؛ پس 
ســناریوی محتمل آن است که صدر به دنبال فرسایشی کردن بن بست سیاسی کنونی در 

عراق است تا بتواند از اهرم برتری نسبی پارلمانی نهایت استفاده را ببرد.
پیــرو آنچه گفته شــد، اگر موضع هم پیمانــان فعلی صدر در ائتــالف نجات میهن 
(دموکرات کردســتان عراق و ائتالف الســیاده) تغییر نکند و طرح اکثریت کنار گذاشته 

نشــود، اوضاع سیاسی عراق کنونی وارد خطرناک ترین مراحل خود خواهد شد؛ تا جایی 
که عدم تشــکیل ائتالف سیاســی بزرگ تر، حصول تغییراتی در موضع حزب دموکرات و 
ائتــالف حاکمیت و نیز عدم تحقق اکثریت ملی موجب خواهد شــد که عراق به نقطه 

بازگشت ناپذیری برسد.
بدون  شک به دلیل ســنگینی چنین فضایی و نرسیدن این کشور به بحران تمام عیار، 
جمهوری اســالمی ایران با درک اهمیت موضــوع و با هدف مدیریت رقابت ها، بار دیگر 
شانس خود را برای میانجیگری سیاسی آغاز کرده است تا بتواند مهم ترین همسایه غربی 
خود را از باتالق بن بســت سیاسی برهاند. هرچند به عقیده نگارنده که در ابتدای نوشته 
هم ذکر شــد، احتمال موفقیت در این زمینه بسیار اندک است، اما این مهم دلیلی برای 
کنارگذاشــتن تالش های تهران نخواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی، 

عراق با وساطت تهران آبستن چه تحوالتی خواهد بود؟

تالش تهران گره کور عراق را  باز  نمی کند

تب وتاب انتخابات مجلس
مدتی اســت که با نزدیک شــدن به انتخابات هیئت رئیسه، 
مجلــس در تب وتــاب انتخاباتــی قــرار دارد و کاندیداهــای 
انتخاباتــی اعــم از رئیس، نــواب رئیــس، دبیــران، ناظران و 
کارپردازان رایزنی های خود را شروع کرده اند. البته روزهای آخر 
منتهی به انتخابات این رایزنی ها شــدت و حرارت بیشــتری به 
خود گرفته اند. حاال هم خبر رســیده که الیاس نادران، نماینده 
تهران در مجلس، در جمعی خصوصی گفته اســت کاندیدای 
ریاســت مجلس اســت و در  صورتــی هم  که حتــی یک رأی 
داشــته باشــد، تا آخر می ماند و میدان را خالی نمی کند. عالوه 
بر الیاس نادران، مجتبــی آقاتهرانی هم از جبهه پایداری برای 
تصاحب کرســی ریاست و رقابت با قالیباف اعالم آمادگی کرده 
اســت. البته برخی عقیده دارند اعالم آمادگی تندروهایی مثل 
آقاتهرانی بــرای رقابت با قالیباف و ریاســت مجلس با هدف 
پناه بردن نمایندگان از تندروی به دامن قالیباف است. شاید هم 
در  این  میان بده بستانی سیاســی با جبهه پایداری صوت گرفته 
باشــد و خواســته اند با این ترفند به قالیباف نان قرض دهند تا 
در مواقــع مورد نیاز او را نمک گیر خــود کرده و آقای رئیس به 
طرح های مد نظرشــان گوشه چشــمی نشــان دهد! برخی هم 
کاندیدا شــدن نمایندگان برای انتخابات را با هر هدفی که باشد، 

حق آنها می دانند.
در  این  میان گزینه دیگری هم برای ریاســت مجلس وجود 
دارد که اعالم کاندیداتوری کرده است. فریدون عباسی، نماینده 
مــردم کازرون، با وجودی که در دو انتخابات پیشــین در رقابت 

با قالیباف رأی چندانی نداشــت، باز هم گفته است در اجالسیه 
سوم کاندیدا می شود.

البته طبق گفته برخــی نمایندگان تنها رقیب جدی قالیباف 
در انتخابات الیاس نادران است؛ اما استقبال برای نواب رئیسی 
زیاد است و افراد بیشتری می کوشند در اجالسیه سوم بر کرسی 

نواب رئیسی مجلس تکیه بزنند.
فراکسیون اکثریت و ورود به انتخابات هیئت رئیسه

به گفته اعضای شــورای مرکزی فراکسیون انقالب اسالمی 
(۱۸ اردیبهشــت) جلســه ای با موضوع اجالسیه سوم مجلس 
شورای اســالمی برگزار شــد و گزینه های مد نظر اکثریت برای 
پســت های هیئت رئیسه به رأی گذاشته شــدند. طبق معمول 
یــک روز مانده بــه انتخابات نهایــی هیئت رئیســه در صحن 
مجلس، فراکسیون های مطرح جلســات خود را برای تصمیم 
نهایی برگزار می کنند تا به نظر جمعی برســند. طبق شنیده ها 
فراکســیون اکثریت مجلس برای گزینه ریاست روی «قالیباف» 

به توافق رسیده اند.
رأی ثابت قالیباف در اجالسیه اول و دوم

الزم به ذکر اســت که در اجالســیه اول عالوه بر قالیباف و 
فریــدون عباســی، مصطفی میرســلیم هم کاندیدای ریاســت 
مجلس بود و قالیباف توانســت با کسب ۲۳۰ رأی موافق از سد 
رقبای نه چندان جــدی خود عبور کند. با نگاهی به میزان آرای 
قالیباف در اجالســیه اول و دوم که عدد ثابت ۲۳۰ رأی را دارد، 
می توان به این نتیجه رســید که تعــداد حامیان او در مجلس 
ثابت اســت. البته با وجودی که حواشی اخیر پیرامون قالیباف 

ممکن اســت از محبوبیت او نزد حامیان مجلسی اش بکاهد و 
آرای او کمی شکننده تر از قبل شود، محبی، نماینده سبزوار، به 
«شــرق» گفت بعید است حواشی اخیر در نظر نمایندگان برای 

رأی دادن به قالیباف تأثیر چندانی داشته باشد.
قالیباف رئیس می ماند

اگرچــه برخــی نمایندگان نســبت به عملکــرد قالیباف در 
نــوع اداره مجلس انتقاد دارند؛ اما برخــی دیگر از جمله علی 
کریمی فیروزجایی، عضو فعلی هیئت رئیســه اعتقاد دارند: «به 
احتمال زیاد قالیباف رئیس مجلس می ماند؛ چرا که او از پایگاه 
رأی بســیار خوبی نزد نماینــدگان برخوردار اســت». امیرقلی 
جعفری بروجنــی، نماینده مردم بروجــن در مجلس هم تأکید 
دارد که «به احتمال زیاد قالیباف رئیس مجلس باقی می ماند؛ 

چرا که نــگاه قاطبه نمایندگان مجلس نســبت بــه قالیباف و 
عملکــرد او مثبت اســت». جلیــل رحیمی جهان آبادی، عضو  
کمیسیون امنیت ملی، هم درباره ریاست هیئت رئیسه مجلس 
می گوید: «قالیباف از رقبایی مانند نادران و آقاتهرانی برای اداره 
مجلــس قوی تر، عمل گرا تــر و با تجربه تر اســت». این نماینده 
اصالح طلــب مجلس در حمایــت از ریاســت قالیباف، گفت: 
«قالیباف در مجلس، رفتار عاقالنه ای از خود نشــان می دهد و 
رابطه اش با طیف های سیاســی مختلف مجلس خوب است؛ 
زیرا هیچ طیف سیاســی ای را به گوشــه رینگ نبرده اســت که 
چون شــما در اقلیت یا در فالن طیف سیاسی هستید، اثرگذاری 
نکنید و در هیئت رئیســه یا در گروه ها و فراکســیون ها نباشید». 
ایــن نماینده اصالح طلب مجلس، محدودیت نداشــتن حضور 
گروه ها و طیف های سیاســی در مجلس و فعالیت های آنها را 
یکی از نکات قوت رئیس کنونی مجلس دانست و تأکید کرد که 
قالیباف توانست بخشی از مسائل و مشکالتی را که در مجلس 

ایجاد شد، مدیریت کند.
او تأکیــد دارد: «به نظرم آقای قالیباف برای دو ســال آینده 
قوی ترین فرد برای تصدی کرســی ریاست مجلس است. کسی 
کــه در رأس مجلس قرار می گیرد باید ایــن جایگاه، ظرفیت و 
توانمندی را داشــته باشــد و به خوبی بر نقشی که مجلس در 

اداره امور کشور دارد، واقف باشد».
۷ یا ۶ رقیب در کرسی نواب رئیسی

بهــروز محبی نجم آبــادی، نماینده ســبزوار در مجلس در 
گفت وگــو با روزنامه «شــرق» دراین باره گفــت: «دو کاندیدای 
مصمم برای انتخابات ریاست مجلس داریم که به راحتی کنار 
نخواهند رفت. یکی آقای قالیباف و دیگری آقای نادران است».
او ادامه داد: «گزینه های دیگر برای این کرســی خیلی جدی 
نیســتند مگر اینکه تا روز انتخابات افــراد دیگری اعالم آمادگی 

کنند».
عضو فراکســیون راهبردی انقالب اعالم کرد: «فراکســیون 
راهبردی انقالب روز سه شــنبه ســوم خرداد که یــک روز قبل 
از برگــزاری انتخابــات در صحــن مجلس اســت، مثل ســایر 
فراکســیون های مطرح در این باره جلســه ای برگزار می کند تا 

درباره گزینه ها به تصمیم نهایی برسد».
محبی افزود: «فراکســیون برای ریاســت مجلس یک گزینه 
نهایی را اعالم می کند و برای نواب رئیس روی سه نفر به توافق 
می رسد. البته من سخنگوی فراکسیون راهبردی نیستم، اما این 

سخنان گمانه زنی هایی است که در مجلس مطرح است».
او با توضیح اینکه بین نواب رئیس رقابت جدی وجود دارد، 
گفت که شــش یا هفت نفــر کاندیدای نواب رئیســی مجلس 
هستند و آقایان نیکزاد، مصری، حاجی بابایی، پژمانفر، ذوالنوری، 
ابراهیم عزیزی کرمانشــاه و محمدمهدی زاهدی کاندیدای این 

کرسی هستند و رقابتی جدی را در پیش دارند.
این نماینده ســبزوار در مجلس یازدهم پیش بینی کرد: «در 
کرسی های هیئت رئیســه در بین نواب رئیس، دبیران و ناظران 
تغییــر و تحوالتی خواهیم داشــت و این تغییــرات در حد ۲۵ 

درصد و یک چهارم است».
ایــن نماینده مجلــس قالیباف را این طــور توصیف کرد که: 
«آقای قالیباف شخصیت قابل توجهی است که در نظام جایگاه 

خاصی دارد و مسئولیت های خطیری در گذشته 
داشته است».

او ادامــه داد: «البتــه نقــدی بــه تیم آقای 
قالیباف وارد اســت چراکه در کار رســانه ای و 
دفاع رسانه ای از نمایندگان ضعیف عمل کرده 
اســت. مثال در مواقعی کــه نمایندگان از جایی 
مورد اهانت قرار گرفتند یا اتهامات و حرف های 
خالف واقعی درباره آنها زده شد، کمتر دیده ایم 
که در فضای رســانه، هیئت رئیســه به دفاع از 

نمایندگان پرداخته باشد».
محبی نجم آبــادی با بیان اینکه بعید اســت 
حواشــی اخیر (سیســمونی گیت) درباره آقای 
قالیباف روی نظر نماینــدگان در انتخاب رئیس 
تأثیر چندانی داشته باشــد، گفت: «نقدی همه 
ما به ایــن موضوع اخیر داشــتیم و به تعبیری 
ما نمایندگان همــواره در ماه های حرام زندگی 
می کنیــم و کوچک تریــن خطای ما چنــد برابر 
حساب می شود. بنابراین هر کاری برای دیگران 

مباح است برای ما مسئوالن مباح نیست و باید مراقب رفتارمان 
باشیم».

این نماینده مجلس یادآور شد: «ما ادعای انقالبی گری داریم 
و باید این ادعا در رفتارمان دیده شــود. اما بعید است این ماجرا 

روی نظر نمایندگان برای رأی دادن تأثیری داشته باشد».
قالیباف در این شرایط «خیرالموجودین» است

عالوه بر محبی، علی اصغر عنابســتانی، نماینده ســبزوار در 
مجلس هم درباره انتخابات هیئت رئیســه مجلس که ۴ خرداد 

برگزار می شود به روزنامه «شرق» توضیحاتی داد.
او هم مثل محبی معتقد اســت رئیس مجلس در اجالسیه 
ســوم تغییر نمی کند و فضای مجلس به ســمت تغییر رئیس 
نیســت و قریب به یقیــن آقای قالیباف در ســمت خــود ابقا 

می شود.
عنابستانی ادامه داد: «اگرچه رئیس مجلس تغییر نمی کند، 
اما این تغییرات در کرســی نواب رئیــس و نظار اعمال خواهد 
شد و متقاضی برای این کرســی ها زیاد است. بنابراین معتقدم 

ترکیب هیئت رئیسه متفاوت از قبل خواهد بود».
این نماینــده منتقد قالیباف، دلیل عدم تغییر رئیس مجلس 
در اجالسیه ســوم را نبود رقیب جدی برای این کرسی دانست 
و افزود: «خرد جمعی حاکم بر مجلس تشخیص داده است با 
وجود همه ایراداتی که بر نــوع مدیریت آقای قالیباف در اداره 
مجلس وجود دارد و من هم نســبت به این موضوع انتقاداتی 
دارم، اما در شــرایط فعلی، شــخصی جامع تر از آقای قالیباف 

نداریم».
عنابســتانی در ادامــه پیش بینی کرد: «در اجالســیه ســوم 
همچنان آقای قالیباف رئیس می ماند و بقیه کرســی ها بیش از 

۵۰ درصد تغییر خواهند داشت».
این نماینــده منتقد قالیباف، دلیل عدم تغییر رئیس مجلس 
را نبود رقبای جدی دانست و گفت: «رقبای آقای قالیباف جدی 
نیستند. اگرچه در فضای کلی انتقاداتی نسبت به او وجود دارد، 
اما در شــرایط فعلی کسی که جامعیت الزم را برای این کرسی 
داشته باشــد به جز آقای قالیباف کسی نیست و همه ایراداتی 

دارند. اما در این شرایط آقای قالیباف خیرالموجودین است».
نتیجه

در پایان الزم به ذکر اســت که هیئت رئیســه مجلس دارای 
۱۲ پســت است که شــامل رئیس، دو نواب رئیس، شش دبیر و 
ســه کارپرداز یا ناظر است. این اعضا با رأی گیری و توسط دیگر 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتخاب می شوند.
بنابراین با این تفاســیر باید منتظر ماند و دید که در انتخابات 
هیئت رئیسه مجلس یازدهم در اجالسیه سوم چه اتفاقی رقم 
می خورد و چند درصد از اعضای هیئت رئیســه مجلس شورای 
اســالمی تغییر می کنند. اگرچه همه پازل های چیده شــده کنار 
یکدیگر نشــان از تثبیت موقعیت قالیباف در کرســی ریاســت 
مجلس دارد، اما نباید این احتمال را هم نادیده گرفت که ممکن 
است لحظه آخر گزینه ای نامزد انتخابات ریاست مجلس شود 
که همه معادالت فعلی را به هم بزند. حتی اگرچه نتواند رأی 
الزم و اکثریت را برای کشــیدن کرسی ریاست از زیر پای قالیباف 
به دست آورد، اما آرای او را از تعداد ثابت ۲۳۰ رأی خارج کرده 

و او را برای اجالسیه چهارم با چالش مواجه کند.

«شرق» از چالش انتخابات هیئت رئیسه مجلس گزارش می دهد

رقابت  بر سر کرسی بی رقیب

شــرق: اگرچه مجلس یازدهم از ابتدا با حواشی و چالش های بزرگ و کوچکی مواجه بود، ولی با چشم بر هم زدنی وارد سومین سال فعالیت خود شد و چهارشنبه چهارم خرداد، انتخابات 
هیئت رئیســه اجالسیه سوم برگزار می شــود؛ یعنی از هفته آینده اعضای جدید هیئت رئیسه کار خود را آغاز خواهند کرد. اینکه قرار است چه کســانی در یک سال آینده عهده دار کرسی 
هیئت رئیسه مجلس شوند، ممکن است برای عامه مردم تفاوت چندانی نداشته باشد؛ اما برای خود نمایندگان و حتی کسانی که درکی از شرایط موجود دارند، بسیار متفاوت خواهد بود که 
چه کسانی خط دهی یک سال آینده مجلس را بر عهده دارند و چه طرح ها و لوایحی از زیر دستشان برای تبدیل شدن به قانون عبور می کند.  طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، 
انتخابات اعضای هیئت رئیســه مجلس اعم از رئیس، نواب رئیس و دبیران این هیئت، هر ساله و هم زمان با روز بازگشایی مجلس در روز هفتم خرداد برگزار می شود؛ اما امسال طبق گفته 
رشــیدی کوچی چهارم خرداد انتخابات هیئت رئیسه اجالسیه سوم برگزار می شــود. عالوه  بر  آن برخی بر این عقیده اند که زمان انتخابات ریاست جمهوری تقسیم کاری انجام شده و برای 
ممانعت از حضور قالیباف در انتخابات و رقابت با ابراهیم رئیســی، وعده ریاست چهارســاله مجلس به او داده شده است؛ اما برخی دیگر معتقدند با وجود همه انتقاداتی که به قالیباف 

وارد است، رقیبی جدی در انتخابات ندارد و در این شرایط او خیرالموجودین است و باز هم رئیس اجالسیه سوم می شود.


