ایران  -چند موضوع
عالوهبرجامعهروحانیتمبارزتهرانوگروههایخطامام،کارگزارانسازندگینیز
بهعنوانحزبتازهتأسیسشرکتکردامانتیجهبهنفعجریانرقیبرقمخورد.
ëëمجلسششموجنسدیگریازکارشکنیشورا
 29اســفند 1378انتخاباتششمیندورهمجلسشورایاسالمیبرگزارشد.این
انتخاباتکهدوسالپسازپیروزیسیدمحمدخاتمیدرانتخاباتریاستجمهوری
دوازدهمبرگزارمیشــدوفضایسیاســیکشــورراتاحدودیمتفاوتتــرازانتخابات
دیگرســاختهبــود،جبههدومخردادراهمبهلیســتهمیشــگیهایمجلــسایران
اضافهکرد.نظارتاستصوابیدرایندورهبیشترازدورهقبلشد،چراکهاینبارتعداد
زیــادیازدومخردادیهــاکــهکممخالفدربینجریــانرقیبوهمچنینحاکمیت
نداشــتندهماعالمحضورکردند.معروفتریناصالحطلبانردصالحیتشــدهدر
ایــندورهازانتخابــاتهاشــمآقاجری،حمیدرضــاجالییپوروعباسعبــدیبودند
امــا حضــور گســترده اصالحطلبــان ،میزان
مشــارکت مردم در ایــن انتخابــات را به آمار
 67درصــد رســاند .تــا اینجــای کار از نظارت
اســتصوابیشــوراینگهبــان،ردصالحیــت
اندکی پیش از برگزاری انتخابات
نامزدهــایانتخاباتبســیاردیدهشــدامادر
مجلس چهارم ماده سوم قانون
ششــمیندورهمجلس،ایننهــادنظارتیبا
انتخابات (مصوب سال )۱۳۶۲
ابطــالآرایتعــدادیازصندوقهــا،نتایــج
انتخابــاترادربعضــیازحوزههاتغییرداد.
که نظارت شورای نگهبان بر
مهمتریــن نتیجه این اقــدام در تهــران رقم
انتخابات مجلس را عام و در
خــورد .بــا ابطــال ۷۰۰هــزار رأی تهرانیها از
تمام مراحل و کلیه امور مربوط
سویشوراینگهبان،غالمعلیحدادعادل
به انتخابات میدانست ،از
بهجایعلیرضارجاییکهتأییدصالحیتاو
بهعنوان نامزد ملی-مذهبی از سوی شورای
سوی شورای نگهبان به نظارت
نگهبــانجــایتعجبداشــت،بــهمجلس
«استصوابی» و الزم االجرا تغییر
راهیافــت.ابطــالآرایتهرانبرایهاشــمی
یافت( .طبق تفسیر اصل نود و
رفسنجانی هم خوب بود .او که نفر 31تهران
نهم ،نظریه شماره  1234مورخ
شــدهبود،ابتدابهنفرســیاموســپسبهنفر
 1370/3/1شورای نگهبان)؛
بیســتمتهرانارتقاپیداکردکهالبتهازحضور
درمجلــسانصــرافداد.اماحدادعــادلاز «نظارت مذکور در اصل نود و نهم
حضور خــود به جــای رجایــی اســتقبال کرد
( )99قانون اساسی استصوابی
وپــسازآغــازبــهکارخــوددرمجلسرئیس
است و شامل تمام مراحل
فراکسیوناقلیتهمشد.
اجرایی انتخابات از جمله تأیید و
ابطــالآرایمردمــیبههمینجامنتج
نشــد .بــا بــه درازا کشــیده شــدن شــمارش
ردصالحیت کاندیداها میشود
آراتــااردیبهشــتســالبعــدوبــاالگرفتــن
اختالف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر
انتخابــات ،مصطفی تاجزاده رئیس ســتاد
انتخابات وزارت کشــور وقت و احمد جنتی
دبیرشوراینگهبانازیکدیگربهمراجعقضاییشکایتکردند.ازسویدیگراحمد
جنتیدبیرشــوراینگهبان،خواهــانابطالانتخاباتتهرانبــودکهبالفاصلهپس
ازدســتوررهبریبهابطال 534صنــدوقیعنــی ۷۲۶۲۶۶رأیاز ۲۹۳۱۱۱۳کلآرای
تهرانرضایتدادوپروندهانتخاباتآنسالرابست.
ëëمجلسهفتم؛تحصنبدوننتیجه
انتخاباتهفتمیندورهمجلسشورایاسالمیبهدلیلاتفاقاتماههایمنتهی
بهبرگزاریآنخاصترینومعروفترینانتخاباتادوارمجلسبود.
شــایدبهتــرباشــدایــنانتخابــاترابــاگــزارشعبدالواحــدموســویالری،وزیر
کشــوروقتدراولینجلســهمجلسهفتمآغــازکــرد.اودراینگزارشآمــاریازرد
صالحیتهادرانتخاباتیکه ۸۱۷۲نفــردرآنثبتنامکردهبودندداد«:هیأتهای
اجرایی در بررســیهای قانونی خود و با اســتفاده از ســوابقی که در چارچوب قانون و
نراردکردندودر
تتعــداد ۴۳۴نفرازداوطلبــا 
کبود،صالحی 
همــرا هباســندومدر 
مرحلهبعــد،هیأتهاینظارتاســتانوهیأتمرکزینظــارت،صالحیتتعداد
نعد ماحرازبدون
یتعــداد ۱۵۹۹نفر،عنوا 
نراردنمودند.برا 
 ۳۶۱۷نفــرازداوطلبا 
ذکراستنادقانونیبهعنوانمستندردصالحیتذکرشدهبود.همچنینتعداد۱۸۲۸
مــوردبهعنوانعدمالتزامبهاســامووالیتمطلقهفقیهوتعــداد ۱۴۰۹مورداتهام
یوتعداد ۷۵۱مورد
ناساس 
یب هقانو 
یووفادار 
یاسالم 
عد مالتزا مب هنظا مجمهور 
بهاتهامسوءشهرتدرمحلوتعداد۵۵مورداتها ماعتیادیاقاچاقموادمخدرو۳۵
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یبرای
کوفراماسونر 
تدرساوا 
لعضوی 
قازقبی 
مساب 
نب هرژی 
مورد،اتها موابستگا 
نذکرشد هبود».
داوطلبا 
در انتخاباتی که در اول اســفند ســال  82برگزار شــد با ردصالحیــت نهایی ۲۱۸۵
نامــزد و انصــراف  ۱۳۰۳نفر۴۶۶۵ ،نفر وارد مرحله رقابتی شــدند .اما رقابتی که 82
نفر از نمایندگان مجلس ششم از حضور در آن باز مانده بودند ،نباید به این راحتیها
هم برگزار میشــد .این نمایندگان ردصالحیت شده که عمدتاً از فراکسیون اکثریت
مجلــس یعنی «مشــارکت» بودند ،بههمــراه تعداد دیگری از نمایندگان دســت به
اقدامــی زدنــد که در هیچکــدام از ادوار مجلس رخ نداده بود 139 .نفــر از نمایندگان
تحصــن خــود را در راهروهای مجلــس آغاز کردنــد .این تحصن کــه از  ۲۱دی ۱۳۸۲
آغــاز شــد و  ۱۷بهمن هم به پایان رســید ،به اســتعفای تعــدادی از تحصنکنندگان
هم انجامید .متن اســتعفانامه این نمایندگان که در روز  12بهمن انجام شد ،توسط
محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
دربخشــیازایناســتعفانامهکهتوســطمحســنمیردامادیقرائتشــد،آمده
بــود«:ملتآگاهایران!اکنوندرآســتانهبرگــزاریانتخاباتمجلسهفتمباروندی
بیسابقهوشگفتدرتاریخانقالبمواجههستیمکهدرصورتتداوم،فرجامشوم
آنبالموضــوعشــدنانتخابات،بیاثرشــدنرأیملت،تشــکیلمجلســیمطاعو
ثناگویقدرتودرنتیجهانهدامجمهوریتخواهدبود».
بهــزادنبویهمدرمتناســتعفایخودکــهآنراازتریبونمجلــسقرائتکرد،
گفت«:شوراینگهبانممانعتازبهثمررسیدنطرحهایاصالحطلبان همجلسرا
دردستورکارخودقراردادوبابدعتهایعجیبمانعازآنشدکهطی 4سالگذشته
حتییــکقانونناظربرتضمینحقوقوتحققخواســتهایسیاســیاجتماعی
مــردمبهمرحلهاجرادرآیدوعمالًقوهمقننــهرادرزمینهتصویباینقبیلقوانین،
تعطیــلکرد.قو هقضائیهنیزبرخوردبانمایندگانراکــهپاراازگلیمخودفراترنهاده
بودند،آغازنمودتاشــایدمجلسششــمنهتنهادرتصویبقوانیــنناظربراهداف
اصالحیناتوانشــود،بلکهجــرأتاظهارنظردرموردمســائلمهممملکتیرانیز
نداشتهباشد(».خبرگزاریایسنا)
در پــی تحصــن نماینــدگان ،ســیدمحمد خاتمــی ،رئیسجمهــوری وقت
و مهــدی کروبــی رئیــس مجلس ششــم ،رایزنیهــای خــود را آغاز کردنــد .اما
ایــن رایزنیهــا نتیجهای نــداد و در هفدهم بهمن  ،۱۳۸۲تحصــن نمایندگان
مجلــس ششــم در اعتــراض بــه رد صالحیــت گســترده نامزدهــای انتخابات
مجلــس هفتم ،بیهیچ نتیجهای پایان رســید .محمدرضا خاتمی ســخنگوی
متحصنــان در زمــان اعــام پایــان تحصــن نماینــدگان مجلس گفــت« :باید
وارد مرحله دوم میشــدیم یعنی اســتعفای نمایندگان که وســعت آن خارج
از تصــور مــا بود و به حدود  ۱۳۰نفر رســید .به درخواســت اولمــان توفیق کامل
پیدا نکردیم اما در افشــای توطئه به نتیجه رســیدیم .توانســتیم انتخابات روز
اول اســفند را بهگونــهای نشــان دهیم که کســی نتواند بهعنــوان انتخابات آزاد
و دموکراتیــک از آن دفــاع کنــد .تحصــن توانســت شــاخ ایــن توطئه را بشــکند
تــا دیگران بهدنبال این باشــند که این انتخابــات را در اول اســفند توجیه کنند.
توانســتیم تبعات انتخابات فرمایشــی را نیــز از بین ببریم .حتــی اگر حکومت
با این انتخابات یکدســت شــود ،تأثیری در حرکت اصالحات نخواهد داشت و
اصالحات ،خود را در مقاطع بعدی نشــان خواهد داد .نمایندگان خواســتهای
جــز انتخابات آزاد ندارنــد و من صریحاً موضــع قبلی را تکــرار میکنم .دراین
شــرایط انتخابــات اول اســفند را آزاد وقانونــی نمیدانیــم و در آن شــرکت
نمیکنیم( ».خبرگزاری مهر)
باردصالحیتهایگســتردهآنســال،از ۴۶میلیوننفرواجدشــرایطرأیدادن
نزدیک 24میلیوننفردرانتخاباتشــرکتکردند.میزانمشــارکتدرشــهرتهران
بهمیزان ۳۲.۵درصدرســیدواســتانتهرانهمباحدود ۳۷درصدکمترینمیزان
مشــارکت را داشــت .هرچند اصالحطلبــان در تهران توانســته بودنــد 26کاندیدا را
بــاائتالفبرایایرانمعرفیکننداماتوفیقینصیبشــاننشــد.کاهشمشــارکت
تهرانیهادرآنانتخاباتنتایججالبیرارقمزد.غالمعلیحدادعادلکهنفرسیام
تهراندرانتخاباتگذشــتهبــود،باحدودنیمیازآرایــیکهمحمدرضاخاتمی،نفر
اولتهراندردورهششــممجلسبهدستآوردهبود(یکمیلیونوهشتصدهزار)،
بهعنــواننفــراولبهمجلسراهیافت،رئیسقوهمقننهشــدوریاســتفراکســیون
اکثریتمجلسراهمبهدستگرفت.
ëëمجلسهشتمونظارتیکهبیکارماند
درانتخاباتیکهقراربود24اسفند87برگزارشود،دیگرمیشدحدسزدکهتعداد
اصالحطلبانبهدلیلاتفاقات4سالقبلچهمیزانکاهشمییابد.اصالحطلبانو

