همچنینمســتقالنبازهمبهتیغردصالحیتخوردندتاپیشبینیهایایندوراز
انتخاباتهمازپیروزیاصولگرایانحکایتکند.
بــا این حــال اصالحطلبان دو فهرســت جداگانه بــا نام «ائتــاف اصالحطلبان»
متشــکل از گروههــای جبهه مشــارکت ایران اســامی و ســازمان مجاهدیــن انقالب
اســامی و اعتماد ملی وابســته به حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی ،رئیس
ســابق مجلس شــورای اســامی ارائه کردند .این ائتالف که با شــعارهای «همراه شو
عزیز! کاین درد مشــترک ،هرگز جدا جدا درمان نمیشود» و «چو ایران نباشد تن من
مبــاد ،تداوم راه امام ،تــداوم اصالحات با اعتمــاد ملی» وارد رقابتهــای انتخاباتی
شدهبود،بازهمنتوانستمشارکتمردمیالبتهدرتهرانرانسبتبهدورهقبلتکان
دهد .چرا که از چهار ســال قبل مشارکت تهرانیها تحت تأثیر تأیید یا ردصالحیتها
تغییــر یافته بود ۴۳ .میلیــون و  ۸۲۴هزار نفر واجد شــرکت در این انتخابــات بودند که
حدود  ۲۲میلیون و  ۳۵۰هزار نفر (حدود  ۵۱درصد) در آن شرکت کردند .استان تهران
بــا حــدود ۳۰درصد کمترین مقدار مشــارکت را نشــان داد .بــا این میزان از مشــارکت،
 29اصالحطلــب در مرحلــه اول و 18نفــر دیگــر در مرحله دوم به مجلــس راه یافتند و
توانستندفراکسیوناقلیتراباریاستمحمدرضاتابشتشکیلدهند.
ëëمجلس نهم و تحریم رسمی انتخابات
انتخابــات نهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در ســال  91برگــزار شــد که
نخســتین انتخابات پس از حوادث ســال 88بود .طبیعی بود که با وضعیت ایجاد
شــده برای بســیاری از چهــر ه های سیاســی اصالحطلب ،نه تنها ایــن جریان بلکه
بســیاری از مردم هم از حضور در انتخابات امتناع کرده و حتی دیگران را دعوت به

تحریمکنند.ردصالحیتهادرایندورهازانتخاباتاساساًمحلیازاعرابنداشت
و اگرهــم برای تعــداد معدودی از اصالحطلبــان رخ داد بازهم آمــار چندانی را به
خوداختصاصنمیداد.
زندانی بودن بســیاری از چهرههای سیاســی و در حصر بودن میرحسین موسوی
و مهــدی کروبی رهبران جنبش ســبز و کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاســت
جمهــور ،اعمــال نظارت اســتصوابی واعتمــادی کاندیداها به بیطرفــی مجریان و
ناظران انتخابات و تداوم فشارها از جمله مهمترین دالیلی بودند که اصالحطلبان
و منتقدان ،برای توضیح عدم شــرکت خود در انتخابات به آنها اشــاره کردند .با این
حال این انتخابات در 12اســفند سال 90برگزار شد و اصولگرایان دو سوم کرسیهای
مجلــس را از آن خود کردند .از مهمترین احزاب اصالحطلب جبهه مردمســاالری
و خانه کارگر دراین انتخابات شــرکت کردند اما جبهه مشــارکت اســامی ،ســازمان
مجاهدین انقالب اســامی ایــران ،اعتماد ملی ،مجمع مدرســین و محققین حوزه
علمیــه قــم ،مجمع روحانیــون مبارز و حــزب کارگزاران ســازندگی ایــن انتخابات را
تحریــم کردند .میزان مشــارکت مردمــی در ایــن دور از انتخابــات 64 ،درصد اعالم
شــده بود اما آنچه که از ســوی گروهها و چهرههای سیاســی مطرح شــد ،آماری کمتر
از ایــن میزان بود .شــاید رقم  54درصد بــرای این انتخابات درســتتر به نظر بیاید.
بــرای تهران هم طبق آمار رســمی وزارت کشــور وقت 48،درصــد پای صندوقهای
رأی حضــور یافتند که بر درســتی این آمار هم با توجه به گرایش بیشــتر تهرانیها به
اصالحطلبانتردیدوجوددارد.

ëëمجلس دهم و تغییر فضای سیاسی کشور
 8اســفند  ،94امیدهــای جدیدی برای اصالحطلبان آســیب دیــده از اتفاقات
سیاســی کشــور و نظــارت اســتصوابی به وجــود آورد .اما نــه روی کار آمــدن دولت
جدیــد و نه باز شــدن فضای سیاســی کمکی به تغییر نظر شــورای نگهبــان نکرد.
اصالحطلبــان کــه دیگر تحریــم را چاره کار نمیدانســتند ،بر طبل حضور پرشــور
کوبیدنــد و مــردم را هــم بــرای شــرکت در انتخابــات ترغیــب کردنــد .بســیاری از
اصالحطلباناعالمآمادگیکردندامابعدازثبتنام،تازهفهمیدندکهاگرفضای
سیاســی کشور هم تغییر کرده باشــد روش و منش شورای نگهبان که تغییرناپذیر
است .آن هم با برچسب فتنهای که هر از گاهی به پیشانی اصالحطلبان میخورد
چطور میشــد انتظار تأیید صالحیت آنان را داشــت .از همین رو بود که 60درصد
کاندیداهــا رد صالحیــت شــدند کــه از ایــن میــان 50نفــر اعضــای مجلــس نهم
بودنــد .این میــزان از ردصالحیت ها پای حســن روحانی رئیس جمهــوری را هم
بــه میــان آورد .او در ۲۷دی ،۱۳۹۴در نشســت خبری پس از اجرایی شــدن برجام
در پاســخ بــه ســؤال یکــی از خبرنــگاران پیرامون واکنــش دولت بــه رد صالحیت
گســترده اصالحطلبــان گفــت« :اطالعات اولیه خیلــی خوشــحالکننده نبود .در
مرحله ثبتنام اســتقبال خیلی خوب بود .همچنین در مرحلــه دوم و در مرحله
هیأتهــای اجرایی هم خیلی خــوب و امیدوارکننده بود امــا در مرحله نظارت به
تعبیر خودشــان افراد زیادی احراز صالحیت نشدند ،لذا بسیار امیدواریم شورای
نگهبان دخالت کند و موارد مشــکل را حل کنــد .بهعنوان رئیس جمهوری از همه
اختیاراتم اســتفاده میکنم ،شــورای نگهبان نهاد بســیار مهمی اســت و پاســدار
قانون اساســی اســت ».روحانی با اشاره به این نکته که ما و شورای نگهبان وظایف
مشــترکی داریم و هر دو پاسدار و نگهبان قانون اساسی هستیم تا قانون اساسی در
قوانین موضوعه نقض نشود ،گفت :امیدوارم شورای نگهبان به گونهای موضوع
را حل کند تا انتخابات پرشــوری داشته باشــیم و حتی کسانی که به فرمایش رهبر
معظمانقالببانظامهممشکلدارند،حضوریابند(».روزنامهاعتماد)
امااینسخنانوانتشاربسیاردیگریازاعتراضاتچهرههایسیاسی،تنهاچند
نفررابهعرصهرقابتهابازگردندواصالحطلبانناچاربودندکهبرایرهاییازاین
وضع دســت به ائتالف بزنند .با رد صالحیت گســترده اصالحطلبان در انتخابات
مجلس دهم ،چهرههای تازهای به عرصه سیاسی کشور معرفی شدند .افرادی که
برای بســیاری از مردم ناشــناخته بودند به همراه تعــدادی از اصولگرایان معتدل
لیســت  30نفرهای را در تهران تشــکیل داده و در شهرســتانها هم به نتایج خوبی
بــرای ائتالف دســت یافتند .انتخابات آن ســال هم با همه انتقاداتی که به شــورای
نگهبــان وارد بــود ،برگــزار شــد و مشــارکت خوبــی را هم به همــراه داشــت .در این
انتخابات میزان مشارکت در کل کشور 62درصد و در تهران 52درصد بود.
کمتــر از دو ماه دیگر تا انتخابات مجلس یازدهم زمان باقیســت و با اعالم پایان
بررسیصالحیتهادرهیأتنظارتاستانیمشخصشدکهاینانتخاباتهمقرار
نیستازرکوردسایرمجالسعقببماند.اگردرمجلسششم 82نفرازنمایندگان
برای دور بعدی ردصالحیت شــده بودند 90 ،نفر از مجلس دهمیها هم از حضور
در مجلــس بعــدی بازماندنــد .هرچند هنوز فرصــت برای شــکایت و اعالم نتیجه
نهایی بررســی صالحیتها از ســوی شــورای نگهبان وجود دارد ،امــا بازهم به نظر
نمیرســد تغییری در نظرات این شــورا اعمال شــود .کمااینکه درهمــه دورهها هم
اینگونه بوده و رایزنیها شــاید نهایتاًچند نفر را به رقابتهــا بازگرداند .تنها دراین
میان یک نکته باقی میماند و آن تأثیر چنین تصمیماتی از ســوی شــورای نگهبان
بر میزان مشــارکت مردمی در انتخابات اســت .هرچند از مدتها پیش بســیاری از
چهرههای سیاســی در خصــوص کاهش مشــارکت عمومی هشــدار داده و نظارت
اســتصوابی را عامــل اصلــی آن دانســتند چرا که بــا رد چهرههای شــاخص ،بخش
زیــادی از واجدین رأی دادن را از حضور پــای صندوقهای رأی منصرف میکند اما
آمارها چنیــن چیزی را ثابت نمیکند .در 10دوره انتخابات گذشــته آمار مشــارکت
مردمی در کل کشور حتی پس از برپایی نظارت استصوابی ،همواره باالی 50درصد
تهاروبهرو
بود.درانتخاباتمجلسهفتم،هشتمودهمکهبابیشترینردصالحی 
بودهایم ،این آمار بین  51درصد و  62درصد بوده است.
البته بحث شــهر تهران جدای از این مقوله اســت کــه آن هم تنها تعیینکننده
 30کرسی از  290کرسی خواهد بود .انتخابات مجلس هشتم در این شهر با حضور
 30درصد از واجدان رأی دادن برگزار شد و مجلس هفتم هم میزبان  37درصد از
تهرانیها پای صندوق رأی بود .با وجود این شــاید هر نهادی غیر از شورای نگهبان
هــم وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده داشــت ،هر تعدادی که میخواســت از
کاندیداهایانتخاباتکممیکرد.
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