مبارزمطرحشــدازاینروتصمیمبراینشــدکهآقایکروبیوموسویخوئینیهادر
موردتشکیلاینتشــکیالتجدیدباامامصحبتکنندونظرموافقایشانراجلب
نماینــد.بــاتوجهبهآنکــهدرآنزمــانآقایکروبیدربیمارســتانبســتریبودآقای
خوئینیهابهتنهاییدراســفندماهســال 1366بااماممالقاتکــردوبرخالفآنچه
برخیتصورمیکردندامامباایجادانشعابدرجامعهروحانیتموافقتکردند».
باتأییدحضرتاماماینانشعابرسماًصورتگرفتوازاینزمانبهبعد«مجمع
روحانیونمبارزتهران»فعالیتخودراآغازکرد.مشارکتمردمیدراینانتخابات
درکلکشور 60درصدبودامادرتهرانبه 50درصدهمنرسید.
امانفوذمجمعروحانیونمبارزدرمجلسسومدوامنیاوردونظارتاستصوابی
درآستانهمجلسچهارمخیلیراحتآنهاراازمیدانکنارزد.
ëëمجلسچهارم؛نخستینآوردگاهنظارتاستصوابی
 21فروردیــن 71انتخاباتچهارمیندورهمجلسشــورایاســامیبرگزارشــد.
اینانتخاباتدرواقعدســتاوردشیوهجدیدنظارتشوراینگهبانبود.اندکیپیش
ازبرگزاریاینانتخاباتمادهسومقانونانتخابات(مصوبسال)۱۳۶۲کهنظارت
شــوراینگهبانبرانتخاباتمجلــسراعامودرتماممراحلوکلیــهامورمربوطبه
انتخاباتمیدانست،ازسویشــوراینگهبانبهنظارت«استصوابی»والزماالجرا
تغییــریافت(.طبقتفســیراصلنودونهم،نظریهشــماره1234مــورخ1370/3/1
شــوراینگهبان)؛«نظارتمذکوردراصلنودونهم()99قانوناساســیاستصوابی
استوشاملتماممراحلاجراییانتخاباتازجملهتأییدوردصالحیتکاندیداها
میشــود».امااینکهآغازاینشیوهنظارتچهبالییبرسرانتخاباتچهارمیندوره
مجلسآورد،درکتابخاطراتآیتاهللهاشمیبهوضوحآمدهاست.
پیــشازورودبــهخاطراتمرحومهاشــمیرفســنجانی،الزماســتبهموضوع
مهمیدرخصوصمرجعردصالحیتهااشارهشود.آنچهکهدرموردردصالحیت
گســتردهکاندیداهایمجلسچهارمگفتهمیشودازسویهیأتاجراییانتخابات
صــورتگرفت.یعنــیهمانهیأتیکهازســویوزارتکشــورتعیینوپیــشازورود
تهارابرعهدهدارد.دولتیکهریاست
شــوراینگهبان،وظیفهاولیهبررسیصالحی 
آنراهاشــمیرفســنجانیبرعهدهداشتووزارتکشــوریکهمتصدیآنعبداهلل
نوریبود،چگونهاینحجمازردصالحیترارقمزد؟آنگونهکهدرخاطراتهاشمی
آمــده،فشــارشــوراینگهبانبــرایترکیــباعضایهیــأتاجراییمســببچنین
وضعیتیشــدهبود.اودرجاییهمگفت:وزارتکشــورتحتفشــاراست؛ازاینکهدر
جریان شکلگیریهیأتهای اجرایی به شورای نگهبان امتیاز داده ،پشیمان است؛
گرچهشوراینگهبانآنراامتیازنمیداندوحقخودشمیداند.
هاشمیکهنخستینانتخاباترادردورهریاستجمهوریخودبرگزارمیکرد،در
کتابخاطراتخوددرسال ۷۱نوشت«:انتخاباتچهارمیندورهمجلسبرایاین
جانببسیارپردردسرشد.براساستفکرخودمونیزانتظاربسیاریازنامزدهایخط
امامی،مایلبودماینانتخاباتبهصورتکامالًمنصفانهبرگزارشودوزمینهراهمبا
انتصابآقایعبداهللنوریبهوزارتکشــورفراهمکردهبودمکهدرعمل،موازنهای
بیندومرکزمؤثردرمدیریتانتخابات،یعنیوزارتکشــوروشــوراینگهبانباشد؛
ولیبعدازآنکهکارشروعشد،عمالًنظرشوراینگهباندرپذیرشیاردصالحیتها،
دردســرزیادیبرایمنبهبارآورد.ردصالحیتگستردهنمایندگانموسومبهخط
اماموحمایتهایپیداوپنهانازایناقدامشوراینگهبان،بسیاریازتوانمسئوالن
نظــامرامتوجهخودکرد.مجمــعروحانیونمبارزبهخاطــرردصالحیتجمعیاز
سرانآن،تهدیدبهکنارهگیریازانتخاباتکرد؛ازطرفیرهبریهمدستوردادندکه
بایدمجمعدرانتخاباتشرکتکند.آقایکروبیکهدبیرکلمجمعبود،ازمنتوقع
داشتکهبرایحلاینمشکالت،باپذیرفتنصالحیتجمعبیشتریازجناحآنها
کمک کنم .من هم مطالب ایشــان و ســایر افراد را به رهبری منتقل کردم .نیروهای
ردصالحیتشــدهانتظارشــفاعتوحمایتداشــتندومنتاآنجاکهمیتوانستم،
سعیمیکردمقلبهارابههمنزدیککنموهردوطرفراقانعکنمکهبهخواست
قانــونومیــزانرأیمردمگــردنبنهند.مرحومدکترحســنحبیبیهمدرشــورای
نگهبانخیلیتالشکردودرمواردمحدودمسألهحلشد».
اوازروزســومفروردیــنآنســالاینگونــهنوشــت:شــبآقــای{عبــداهلل}نوری،
وزیرکشــورآمدوگــزارشرد{صالحیت}شــدنتعــدادیازکاندیداهایمجلسدر
هیأتهایاجراییراداد؛حتماًمورداعتراضقرارخواهدگرفتوبرایوزارتکشــور
مشــکلایجادخواهدکــرد.درمیانآنها ۲۳نفرنماینــدگانفعلیمجلسازجمله
ســیدهادیخامنهای{،صادق}خلخالیو...هســتند؛چارهجوییکرد.بهنظررسید
راهیجزتوســلبهشوراینگهباننباشدکهبعیداستکمککنند؛چوندرستدر
مسیرخواستهآنهاستواصوالًاینوضعبافشارشوراینگهبانبرایترکیباعضای
هیأتاجراییپیشآمدهاست.جمعیازنمایندگانفعلیمجلس،آقایان...هادی

غفاری{ ،نماینده تهــران}{ ،صادق} خلخالی{ ،نماینده قم} ... ،که صالحیتشــان
ت اجراییردشــدهاســت،برایاستمدادورفعمشــکلآمدند.هریکخودرا
درهیأ 
مظلوممیدانندوهمهصحبتکردند.گفتمشــکایتبنویسندتامنپیگیریکنم.
آقایان{مهدی}کروبیو{ســیدمحمد}موسویخوئینیهاآمدندوازروندانتخابات
اظهارنگرانــیکردند.معتقدندجویبهوجودآمدهوتصورایناســتکهحاکمیت
میخواهنــدجناحآنهــاراحذفکند.میگوینــدتحتتأثیرهمینجــو،هیأتهای
اجرایــیاقدامبهحــذفکردهاند.نگرانهســتندکــهدرمراحلبعــدی،هیأتهای
نظــارتوخــودمجلسافرادبیشــتریراحذفکننــد.ازمنمیخواهنــدکهاقدامی
بــرایعالجنمایم.رونوشــتنامهایراکهبرایرهبرینوشــتهاند،بهمــندادند.در
آنجاگفتهانداگراینوضعاصالحنشود،مجمعروحانیونمبارزدرانتخاباتشرکت
نخواهــدکرد؛بهآنهــاگفتمازموضعدلســوزیحــرفبزنندوتهدیدبــهکنارهگیری
نکنند».
هاشــمی همچنین در روایت خود از روز ۱۱فروردین نوشــت{« :شــورای مرکزی}
جامعهروحانیتمبارزجلســهداشــت.گزارشتبلیغاتانتخاباترادادندوازروند
حذفرقبایخوداظهاررضایتنمودند».
درنهایتتفسیرشوراینگهبانازاصل99قانوناساسی،بهردصالحیت۸۰نفر
ازنامزدهایطیفچپمنجرشــدکه 40نفر
ازآننمایندگانمجلسوقتبودند.
در انتخاباتــی کــه اعــام شــد واجــدان
هرچند از مدتها پیش بسیاری
شــرایط رأی دادن در آن  ٣٢میلیــون و ٤٦٥
خصوص
از چهرههای سیاسی در
هــزارنفــرهســتند ۱۸،میلیــونو ۷۶۷هــزار
نفر شــرکت کردنــد.میزانمشــارکتمردم
کاهش مشارکت عمومی هشدار
در ایــن انتخابــات حــدود  ۵۸درصــد بــود،
داده و نظارت استصوابی را عامل
کــه ایــن آمــار در اســتان تهــران کمتــر از ۵۰
اصلی آن دانستند چرا که با رد
درصــد واجــدان را شــامل میشــد .هرچند
زیادی
چهرههای شاخص ،بخش
ردصالحیتهــای ناشــی از اعمــال نظارت
از واجدین رأی دادن را از حضور
استصوابیگستردهبودامابازهمچهرههای
شــاخصی از جنــاح چــپ در ایــن انتخابات
پای صندوقهای رأی منصرف
رقابــتداشــتندامامهــدیکروبــی،محمد
میکند اما آمارها چنین چیزی
موســوی خویینیهــا ،محمدرضا توســلی،
را ثابت نمیکند .در 10دوره
علیاکبرمحتشمیپور،عبدالواحدموسوی
انتخابات گذشته آمار مشارکت
الری،فخرالدیــنحجازی،مرتضیالویری،
سعید حجاریان ،ابوالقاســم سرحدیزاده،
مردمی در کل کشور حتی پس از
محمدســامتی،نجفقلیحبیبی،علیرضا
برپایی نظارت استصوابی ،همواره
محجوب،گوهرالشریعهدستغیب،فاطمه
باالی  50درصد بود .در انتخابات
کروبی،مرضیهحدیدچیدباغوبرخیدیگر
مجلس هفتم ،هشتم و دهم که با
از چپهای تأیید صالحیت شــده ،رأی الزم
بــرایورودبهمجلسراکســبنکردندتادر
ت ها روبهرو
بیشترین رد صالحی 
نهایتاکثریتمجلسچهارمبرخالفسه
بودهایم ،این آمار بین  51درصد و
دورهقبــلخــوددراختیارجنــاحمقابلقرار
 62درصد بوده است
بگیرد.
ëëمجلس پنجــم؛ کمتریــن ردصالحیت،
باالترینمشارکت
 18اســفند  74پنجمیــن دوره مجلــس
شورایاسالمیبرگزارشد.اینانتخابات،همرکوردثبتنامیهارازدوهممشارکت
مردمیرابهباالترینحدخوددرهمهدورههاتاکنونرساند.
درایــنانتخابــاتبیــشاز ۵۳۰۰نفرثبتنــامکردنــدوازاینتعــداد ۳۲۷۶نفر
تأییــدصالحیتوواردرقابتشــدند.ایندورهازانتخاباتتقریبــاًمصونازنظارت
استصوابیبودوازمیانگروههایمختلفمجمعروحانیونمبارزبودکهایننظارت
بــاردیگردامــنآنراگرفت.درنهایتبابهســرانجامنرســیدنرایزنیهاباشــورای
نگهبان،اعضایاینمجمعتصمیمبهعدمشرکتدرانتخاباتگرفت.عدمالتزام
عملیبهاسالمووالیتفقیهمهمتریندلیلردصالحیتهایآندورهازانتخابات
بــود .برخــی از نیروهــای ملــی – مذهبی ازجملــه عــزتاهلل ســحابی ،غالمعباس
توســلی،ابوالفضلبازرگانومحمدبســتهنگار،درآخرینلحظاتاعالمفهرســت
نامزدهایتأییدصالحیتشدهبودکهالبتهبهدلیلعدمامکانتبلیغاتانتخاباتی
ازادامــهحضــورصرفنظــرکردند.ایناتفــاقنهتنهــاتأثیریدرکاهشمشــارکت
مردمینداشــتبلکهازتعداد 34میلیــونواجدشــرایطرأیدادن 24،میلیوننفر
پایصندوقهایرأیحاضرشــدند؛یعنیمشــارکت 71درصدی.دراینانتخابات
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