در تاریخ 28مرداد 1368معرفی شــدند .مجلس پس از ســه روز بحث و بررسی در
مــورد صالحیت کابینه هاشمیرفســنجانی به تمام وزرای پیشــنهادی رأی اعتماد
داد.هاشمیازموضعاقتداربامجلسیکهخودزمانیرئیسآنبودبرخوردمیکرد
و انتظــار هماهنگی بیشــتری از مجلــس در رأیاعتماد به وزرای خود داشــت .برای
همیــن وقتی از ســوابق وزرای او پرســیده میشــد ،میگفت من به تنهایی سیاســی
هســتم .برخورد جناح چپ با هاشمی هم شروع شده بود و راستها هم در شرایط
جدیــد موقعیــت دیگــری برای خــود تعریــف کــرده بودند .این شــدت در آســتانه
انتخابات به اوج خود رســید و محمد هاشــمی ،رئیس صدا و ســیمای وقت خطاب
بــه مردم گفــت که به میدان بیایید و بــه این فتنهگرهایی که چــوب الی چرخ دولت
میگذارند رأی ندهید و در نماز جمعه گفته میشــد دولت به نمایندگانی نیاز دارد
که در روند بازســازی همراه دولت باشــد نه در مقابل آن .این آغــاز انزوای چپ بود؛
آنها بهشــکل گسترده برای مجلس چهارم رد صالحیت شدند .نظارت استصوابی
از مجلس سوم شروع شد.
ëëحذف جناح چپ در دستور کار؛ مجلس چهارم تشکیل شد
چهارمین دوره مجلس شــورای اســامی؛ هفتم خرداد1371؛ ساعت .8:15بار
دیگر پارلمان بهطور رســمی کار خود را شــروع میکند با اولین پیام رهبری مبنی بر
تأکیــد بر تداوم راه و رهنمودهای امام راحل(بند 5پیام)و حمایت از دولت و برنامه
ســازندگی آن بــا حفظ اســتقالل مجلس(بنــد 6و 4پیــام) در زمــان افتتاح مجلس
شورای اسالمی .این نخستین انتخابات بعد از وفات امام خمینی است؛ انتخاباتی
که در  ۲۱فروردین  ۷۱برگزار شــد در دوران ســازندگی که نیروهای چپ و خط امامی
در این مجلس حضور نداشــتند .مجلس چهارم هژمونی جریان راســت است که از
سهســال پیش ،جای پای خود را در قدرت مســتحکم کرده بودند .در اولین مجلس
بعد ازجنگوبعد ازرحلت امامخمینی،جامعهروحانیتمبارزباشعار«اطاعت
از رهبــری؛ حمایــت از هاشــمی» به صحنــه رقابت آمدنــد .آنها دولــت ،مجلس و
رهبری را باهم و برای خود میخواســتند؛ همــان جریانی که در مجلس دوم برخی
چهرههایآندرزمانماجرای 99امضایمنفیبهنخستوزیرومکفارلین،حتی
به ضدیتباوالیتفقیهو اســام امریکاییمتهمشــدهبودند .اما اینبارتاریخجور
دیگری ورق خورده بود.
ëëنزاعاستصوابی
بــار دیگر مهمترین مناقشــه انتخابات ،نظارت اســتصوابی و ردصالحیتهای
گســترده بود؛ موضوعی که تابهامروز حل نشده است .در آستانه انتخابات مجلس
چهارم ،ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال  )۱۳۶۲که نظارت شورای نگهبان
بــر انتخابــات مجلس را «عــام و در تمام مراحــل و کلیه امور مربوط بــه انتخابات»
میدانست،ازسویشوراینگهبانبهنظارت«استصوابی»والزماالجراتفسیرشد.
اگرچهقبالًحتیخوانش«عام»هممحلمناقشهواختالفنظربود.برایهمیندر
انتخابات مجلس سوم ،وزارت کشور معتقد بود که شورای نگهبان تنها باید نسبت
بــه بررســی صالحیت آن دســته از افــرادی کــه در هیأتهای اجرایــی ردصالحیت

شــده اقدام کند؛ اما شــورای نگهبان هرگز چنین اعتقادی نداشــت و در عمل حتی
صالحیتکسانیهمکهدرهیأتنظارتتأییدشدهبودممکناستتوسطشورای
نگهبان رد شــود .درنهایت تفســیر شــورای نگهبان منجر به ردصالحیــت 80نفر از
نامزدهای جناح چپ شــد که نیمی از آنها نماینده مجلس ســوم بودند .این ماجرا
باعث اعتراض مجمع روحانیون مبارز شــد و آنها در نامهای به هاشمیرفسنجانی
در اعتراض به ردصالحیتهای نیروهای خود گفته بودند ممکن اســت «تصمیم
نهایــی» را بگیرنــد .امــا کدورتهای میان هاشــمی و جنــاح چپ فضا را به ســمتی
میبرد که هاشمی تمایلی به حمایت جدی از آنها نداشت یا نخواست وارد مسأله
بشــود .اما هاشمی در خاطرات خود شــرح مفصلی از پا درمیانی برای تأیید دوباره
صالحیتهامیگوید.نیروهایچپاگرچهتاپایتحریمانتخاباتپیشرفتندولی
درنهایتهمانشدکهشوراینگهبانمیخواست.درنتیجهاینردصالحیتهای
ط امامی ،جامعــه روحانیت مبارز،
گســترده و برخــورد حذفی بــا نیروهای چپ خــ 
جمعیتمؤتلفهاسالمی،جامعهوعاظ،جامعهاسالمیمهندسین،جامعهزینب
و جامعه اصناف و بازار لیســت ارائه داده و در تهران کامالً به مجلس راه یافتند .رأی
اولی تهران دراین دوره ســیدعلیاکبر موســوی حســینی ،مجری برنامــه اخالق در
خانــواده بود که با 937هزار رأی نفر اول تهران شــد .اما مهدی کروبی ،ســیدمحمد
موســیخوئینیها ،محمدرضــا توســلی ،علیاکبــر محتشــمیپور ،عبدالواحــد
موســویالری ،ســعید حجاریان ،مرتضی الویری ،ابوالقاسم سرحدیزاده ،محمد
ســامتی ،نجفقلی حبیبی ،علیرضا محجوب ،گوهرالشــریعه دســتغیب ،فاطمه
کروبی ،مرضیــه حدیدچی دبــاغ و برخی
دیگــر از چپهــای تأیید صالحیت شــده،
رأی الزم را بــرای ورود بــه مجلــس کســب
نکردنــد .باالخــره نظــارت اســتصوابی و
در آستانه مجلس سوم و
ردصالحیــت گســترده نیروهــای همســو
بــا مجمــع روحانیــون مبــارز ،مجلســی از
هنگامیکهجامعهروحانیت
نیروهای همســو با جناح راست حاکمیت
مبارز اقدام به تهیه لیستی از
شــکل داد کــه در آن زمــان ،هنــوز از اکبــر
کاندیداهایپیشنهادیبرای
هاشــمی رفســنجانی حمایت میکردند.
در مجلســی کــه جامعــه روحانیــت مبارز
مجلسنموداختالفاتقبلی
و گروههــای همســو ســامان داده بودنــد،
بین آنان تشدید شد .ریشه این
علی اکبر ناطق نوری ،رئیس شــد و حسن
روحانــی،ســید اکبرپــرورش،محمدعلی
اختالفات در نگرشهای این
موحدیکرمانــی و حســین هاشــمیان
گروهها بود که درباره مسائلی
نــواب رئیــس بودنــد .مجلــس چهــارم
همچون میزان نقش دولت در
اولیــن مجلــس پــس از خاتمــه جنــگ و
(اعالم پذیــرش قطعنامه  598ســازمان
اقتصاد ،بحث فقه پویا و فقه
ملــل متحــد در 27تیــر 1367و آتش بس
سنتی ،نحوه نگرش به والیت
با عــراق)و تثبیــت نظام سیاســی انقالبی
فقیه و اختیارات وی و ...بود
جمهوری اســامی ایران اســت .بههمین
دلیــل محــور و موضــوع اصلــی آن فــرای
بهطوری که جریان مخالف
مجلس ســوم که جنــگ و بازســازی بوده،
دولت موسوی که اکثریت را در
توســعه بویژه توســعه زیربنایــی در تداوم
جامعهروحانیتمبارزتشکیل
بازســازی و ســازندگی ملــی کشــور بــود.
مجلــس چهــارم پایــان اولیــن برنامــه
میداد مایل به کاندیدا کردن
پنجســاله توســعه اقتصادی ،اجتماعی و
نیروهایغیرهمفکرخودنبودند
فرهنگی جمهوری اســامی و جمعبندی
نخســتین تجربه برنامه و تجربه نخستین
برنامــه توســعه کشــور از ســویی و از دیگــر
ســوی تصویــب برنامــه دوم پنج ســاله یا
دومینتجربهبرنامهریزیو اجرایبرنامهپنجسالهکشوراست.
ëëکابینه دوم هاشمی ،از چپ به راست
 ۲۱خــرداد  ۱۳۷۲انتخابات ششــمین دوره ریاســت جمهوری برگزار شــد و اکبر
هاشمی بهرمانی (رفســنجانی) برای دومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد.
در دومیــن رقابــت انتخاباتــی احمد توکلــی که خــود را رقیبی جدی برای هاشــمی
میدانســت با توجه به اتخاذ سیاســت تعدیل از سوی هاشــمی ،پاشنه آشیل وی را
مســائل اقتصادی یافت .وی در نطقهــای انتخاباتیاش بــر بیعدالتی اقتصادی
و اجتماعــی ،ناکارآمــدی سیاســتها و مدیریتهــا ،امتیازطلبــی و تجملگرایــی
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