مجلس و دولت یازدهم و دوازدهم ادامه دادند و شــاید با پیروزیشــان در مجلس
یازدهــم باردیگــر عرصــه را در روزهای باقیمانــده بر دولت حســن روحانی تنگتر
کنند در میانه بالتکلیفی اصالحطلبان -که از حضور مشــروط گفتهاند تا اینکه «این
بار با تکرار هم نمیشــود رأی جمع کرد» تا کســانی که از خطر انتخابات سال 1384
میگویندوتحریمانتخاباترابهمصلحتنمیدانند.
«...این مجلس که اولین دوره در جمهوری اسالمی
اســت ،الگویــی اســت بــرای مجالــس آینــده و هر
مجلس اول
سنتحسنهوباسیئهای،ممکناستدرمجالس
آزادترین انتخابات
دیگــر اثر بگذارد و برای شــما اجر جزیــل یا خدای
پارلمانی
ناخواســته وزر و وبــال بهبــار آورد .الزم اســت در
مذاکــرات و برخــورد آرا بهطــور آرام و بــا احتــرام
متقابل عمل شــود ،نهمثل دورههــای رضاخان و
بعد از آن و الزم اســت از دستهبندیها و جهتگیریهای غیراصولی برای کوبیدن
طرف مقابل جداًاحتراز شود که تنها حل مسائل در محیط آرام امکانپذیر است».
افتتــاح اولیــن دوره مجلس شــورای
ایــن بخشــی از پیــام امــام خمینــی(ره) در روز
ِ
اسالمی است؛ روز چهارشنبه ،هفتم خرداد.1359
بــه «آزادتریــن انتخابــات پارلمانــی» معــروف شــده؛ پنــج روز مانده بــه پایان
اسفند ،58پنجمین انتخاب در عمر کوتاه نظام جمهوری اسالمی برگزار میشود؛
 24اســفندماه بعــد از رفرانــدوم تعییــن نظــام جمهــوری اســامی(فروردین)،
انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی(مردادماه) ،همهپرسی قانون
اساســی(آذرماه) و ریاســت جمهوری(بهمنماه) ،اولین انتخابات مجلس برگزار
میشــود .مجلســی با تنوع حضــور کاندیداهــای متعــدد و البته امــام خمینی(ره)
در حکمــی ،شــش نفــر از اعضــای شــورای نگهبــان را بهمنظــور نظارت بــر قوانین
مجلــس در اول اســفند 24(1358روز
مانده بــا انتخابات مجلــس اول) منصوب
میکنــد کــه بهجــز آیــتاهلل مهدویکنــی،
با شروع به کار مجلس نهم،
بقیه(آیتاهلل عبدالرحیم ربانیشــیرازی،
آیــتاهلل لطــفاهلل صافیگلپایگانــی،
اختالفاتداخلیاصولگرایان
آیتاهلل غالمرضا رضوانی ،آیتاهلل احمد
جنتی و آیتاهلل یوسف صانعی) همگی از نمایانتر شد .طیف حداد عادل
مدرســین مجتهد حوزه علمیــه قم بودند .برای ریاست او به مجلس اصرار
امــا از آنجــا کــه انتخــاب شــش حقوقــدان
داشت و طیف دیگر به ریاست
شوراینگهبانبرعهدهنمایندگانمجلس
علی الریجانی فکر میکرد.
بــود ،ترکیب شــوراینگهبان بــرای نظارت
بر انتخابات تکمیل نشــده و امکان نظارت
اصولگرایانمجلسبرخالف
بــر انتخابات مجلــس اول بــرای آنها وجود
رویهگذشته،نتوانستندیک
ندارد و این کار بهعهده وزارت کشــور است.
فراکسیونواحدتشکیلدهند
امــام خمینــی(ره) در آســتانه انتخابات در
پیامــی اعــام کــرد« :خـــوف آن دارم کـــه
تـبـلیـغـــات بـــرای اشخاصی که به اسالم و
جمهوری اسالمی اعتقاد ندارند و اعمال و
گفتار آنان در این یک ســال شــاهد آن است
و اکنــون بــرای راه پیدا کردن به مـجـــلس و بـــرای کـارشـکـنـــی و جـنـــجال در محیط
مقدس مجلس شورای اسالمی ،خود را هوادار اســـام و مـسـلمـانـان جـا میزنـنـد،
در قـشـری از مـلت و جـوانـان پـاکـدل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند
که به نفع اجانب ،با اسالم و جـمـهـوری اسـالمـی مـخـالفـت اسـاسـی دارند ».در 26
تیر  ،59شــش حقوقدان شــوراینگهبان ،دکتــر علی آراد ،مهدی هادوی ،محســن
هادوی ،حســین مهرپور ،گودرز افتخارجهرمی و محمدصالحی انتخاب میشوند.
از 22بهمن تا  4اســفند  58بهاعالم وزارتکشــور 2000 ،نفر از ثبتنام کنندهها وارد
رقابت بــرای صندلیهای قرمز پارلمان میشــوند کــه 540نفر از تهــران بودند .در
این انتخابــات احزاب و گروههای مطرح عالوه بر معرفی نامــزد ،طرفداران خود را
به شــرکت در انتخابــات فراخوانده و10میلیون و500هزار نفر در انتخابات شــرکت
میکننــد .اگرچه بعضــی از گروههای سیاســی کوچک تحریم انتخابــات را انتخاب
میکننــد .ترکیب و تنوع گروههای سیاســی شــرکتکننده در انتخابــات و تب و تاب
جامعهای که هنوز از پیروزی انقالب آن ،یک ســال بیشتر سپری نمیشد ،انتخابات
مجلسراکامالًمتمایزمیساخت.
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ëëاولین قانون برای انتخابات
گام اول برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی برداشته میشود؛ باید
قانون انتخابات مجلس تدوین شــود .لذا تیمی در وزارت کشــور مشــغول تهیه این
قانونمیشوندوبعد،قانونبهتصویبشورایانقالبمیرسد.باانتشاراینقانون
در ۱۸بهمــن ۵۸دو نکتــه آن ،یکی «منطقــهای کردن انتخابات» بویــژه در تهران و
دیگــری «کســب رأی اکثریــت مطلــق» برای هــر یــک از کاندیداها ،مــورد اعتراض
بعضی از نیروهای سیاســی قرار میگیرد .دکتر حســن حبیبی در خصوص لغو این
طرح (منطقهای شــدن انتخابات) میگوید« :علت لغــو این طرح را دو دلیل اعالم
کردند ،اول آنکه این طرح مورد اعتراض و انتقاد شــدید گروهها و افراد بســیاری قرار
گرفــت و دیگــر اینکه اجرای چنیــن طرحی ،انتخابــات را به تأخیــر میانداخت و با
توجه به شرایط حساس پس از انقالب ،طرح لغو شد ».اما طرح دو مرحلهای شدن
انتخابات و کســب اکثریت آرا ،مجدداًتوســط شــورای انقالب تأیید شد و به نظرات
مخالفــان توجهی نشــد ،البته این طــرح مورد حمایــت جناح مذهبی (سیاســیون
مذهبی)بودوآنهااستداللمیکردندکهمجلسقدرتمند،زمانیشکلمیگیردکه
نمایندگانآنبااکثریتمطلقآرابهمجلسراهیابندوچونخانهملت،مهمترین
کرســی حاکمیت ملی اســت ،نمایندگان آن باید از اعتبار خاصی برخوردار باشــند؛
و مجلســی کــه متشــکل از نماینــدگان اکثریت مردم باشــد به مراتب منســجمتر و
متشکلترخواهدبود.
ëëیک گام تا پارلمان
تنوع لیســتها در آســتانه انتخابــات مجلس اول ،گویــای حضور بیشــتر گروهها و
احزاب و تشــکلهای فعال سیاســی در انتخابات بود .اینبار روحانیون مثل انتخابات
ریاستجمهوری منعی برای حضور نداشــتند .برای همین حزب جمهوری اسالمی
و روحانیت مبارز از ائتالف بزرگ(متشکل از جامعه روحانیت مبارز ،حزب جمهوری
اسالمی ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،انجمن اسالمی معلمان ،نهضت زنان
مسلمان ،ســازمان فجر اسالم ،اتحادیه انجمنهای اسالمی شــهر ری و بنیاد الهادی
بود) میگفتند .آنها در نامهای بهامضای آیتاهلل سیدمحمد خامنهای از سوی حزب
جمهوری اســامی و حجتاالسالم مهدی شاهآبادی از سوی جامعه روحانیت مبارز
کــه در تاریخ 22بهمــن  58در روزنامه جمهوری اســامی ،ارگان حزب ،منتشــر شــد؛
هدف از این ائتالف را «حرکت در جهت حفظ وحدت بهعنوان بزرگترین عامل تداوم
و گســترش انقالب» عنوان کردند .گروههای سیاســی دیگر چــون جبهه ملی ،نهضت
آزادی ایران باعنوان گروه هم نام(هیأت معرفی نامزدهای انتخابات مجلس) ،دفتر
هماهنگــی همکاریهای مردم با رئیــس جمهوری که مورد حمایــت بنیصدر بود و
بقیهگروههایچپواقلیتدرانتخاباترقابتجدیداشتند.اززمانبحثانتخابات
مجلس تا  ۲۴اســفندماه ،زمــان برگــزاری آن ،اغلب مناطق ایران ،بخصوص شــیراز،
میانــهوقائمشــهرشــاهددرگیریهایلفظیومســلحانه،اعتصابــاتوتحصنهای
مختلف بود .صبــح روز برگزاری انتخابات ،در دفتر روزنامه بامــداد در تهران و مقابل
رســتورانی در منطقــه عباسآباد تهران ،دو بمب منفجر شــد .در قروه ،مهران ،ســقز،
بانــه ،مریــوان و ســنندج بهدلیــل درگیری و اعتصــاب غــذا انتخابات متوقف شــد .در
چندین شــهر فــارس از جمله اقلید ،فیروزآبــاد ،قیر و کازین ۴۶صنــدوق رأیگیری به
آتش کشــیده شــد .بازاریان کرمانشــاه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات تحصن
کردند و در خلخال اعتراضکنندگان در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات ،فرماندار
و اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتند .نتیجه انتخابات در دور اول ،راهیابی ۱۸
نامزدازتهرانو ۷۹نامزدازشهرستانهابود.درمیان ۷۹نامزدپیروزازشهرستانها،از
حوزهانتخابیهدرگزدکترابوالفضلقاسمیازحزبایرانوازکرمانشاه،کریمسنجابی
از جبهه ملی به پیروزی دست یافتند ،در مقابل  ۹۵نفر از جناح مذهبی بودند ،ضمن
اینکه انتخابات به دور دوم کشــیده شــد ،نتیجه انتخابات نیز مــورد اعتراض نیروهای
چپ بخصوص ســازمان مجاهدین خلق قرار گرفت که نتوانســته بود حتی یک نامزد
بهمجلس بفرســتدو تنها در برخی از شهرســتانها نامزدهایشــان به دور دوم رســیده
بــود .در مرحله دوم که در تاریخ  ۱۹اردیبهشــت  ۵۹برگزار شــد نامزدهــای راه یافته به
دور دوم بــه رقابــت پرداختند .درحالیکــه از برگزاری مرحلــه اول انتخابات تا مرحله
دوم ،همچنان تظاهرات ،اعتصابات و درگیریهای مســلحانه پراکنده ادامه داشــت
و حتی بهدلیل وخامت اوضاع بعضی شــهرها مثل ســنندج ،چابهار ،هشترود ،نقده،
فیروزآبــاد ،فــارس و چند شــهر دیگر باعث شــد انتخابات مرحله دوم در این شــهرها
برگزار نشــود .در بررســی شــکایتهای انتخاباتــی ،در برخی حوزهها مانند کرمانشــاه
انتخاباتباطلشد.
ëëمجلسافتتاحشد
پایان اردیبهشت 59بود که کلیت انتخابات تأیید شد و یکهفته بعد مجلس با

