پرونده دوم ماه
کارگــزاران دولــت و کــم اعتنایــی آنــان بــه
مشــارکت سیاســی مــردم ،سیاســتهای
ایدئولوژیزدایــی و رفاهطلبــی تمرکــز
درآستانهانتخاباتمجلس
داشــت و فهرســت بلنــدی را کــه بهعنــوان
چهارم ،ماده سوم قانون
سوءتدبیرهاوسوءرفتارهایدولتپنجمدر
نظر داشت ،به چالش کشــید .در این سوی
انتخابات (مصوب سال)۱۳۶۲
میدان اما موافقتی با توکلی وجود نداشــت
که نظارت شورای نگهبان بر
کــه دولــت پنجمیهــا بــا موفــق ارزیابــی
انتخابات مجلس را «عام و در
کــردن سیاستهایشــان معتقــد بودنــد
رفاه و ســازندگی را بــرای مردم بــه ارمغان
تمام مراحل و کلیه امور مربوط
آوردهاند و در این میان هاشمی رفسنجانی
به انتخابات» میدانست ،از
را بهعنــوان نمــاد ایــن سیاســت «ســردار
سوی شورای نگهبان به نظارت
ســازندگی» لقــب میدادند .جناح راســت
در این مجلــس نزدیک به کل کرســیهای
«استصوابی» و الزماالجرا
پارلمــان را در اختیــار داشــت و ســعی کــرد
تفسیر شد .اگرچه قبالً حتی
همفکــران خــود را راهــی کابینه کنــد .برای
همین عبداهلل نوری و ســیدمحمد خاتمی
خوانش «عام» هم محل
دو عضــو چپگرای دولــت در تیررس تغییر
مناقشه و اختالفنظر بود .برای
قــرار گرفتنــد و درنهایــت از کابینــه حــذف
همیندرانتخاباتمجلس
شــدند .همیــن فشــارها بــرای یکدســت
کردن دولت از ســوی مجلس باعث شــد تا سوم ،وزارت کشور معتقد بود که
جریان تازهای در سپهر سیاسی ایران
شکل شورای نگهبانتنها باید نسبت
بگیــرد؛ راســت مــدرن متولد میشــود و در
مقابل راســت ســنتی قرار میگیرد؛ بخشی به بررسی صالحیت آن دسته از
از دولت ششــم تصمیــم میگیرنــد ب ه نام
افرادی که در هیأتهای اجرایی
کارگزاران ســازندگی وارد مجلس شوند16 .
ردصالحیت شده اقدام کند؛
نفر از وزرا و معاونان رئیسجمهور با عنوان
جمعــی از کارگــزاران ســازندگی بیانیــهای
اما شورای نگهبان هرگز چنین
امضــا میکننــد کــه بیــن آنهــا هیــچ نامــی
اعتقادی نداشت و در عمل
جز نــام محمــد هاشــمی دیده نمیشــود.
حتی صالحیت کسانی هم که
افــرادی چــون اســماعیل شوشــتری،
عطــاءاهلل مهاجرانــی ،محســن نوربخش،
در هیأت نظارت تأیید شده بود
محمــد هاشمیرفســنجانی ،محمدعلــی
ممکن است توسط شورای
نجفــی ،مرتضــی محمدخــان ،عیســی
نگهبان رد شود
کالنتری ،اکبر ترکان ،ســیدمحمد غرضی،
بیــژن زنگنــه ،غالمحســین کرباســچی،
رضــا امراللهــی ،غالمرضــا فــروزش،
مصطفی هاشــمیطبا ،غالمرضا شافعی
و محمدرضــا نعمتزاده .راســت ســنتی و
مدرن میخواستند در ایام انزوای چپ باهم رقابت کنند؛ رقابت در مجلس پنجم.
اگر جناح راســت ،تمام قد پشت هاشمی ایســتاد ،جناح چپ سیاست سکوت
اتخاذ کرد .جامعه روحانیت مبارز تهران که هاشــمی از اعضای شــاخص شــورای
مرکزیاش بود به حمایت از هاشمی پرداخت ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
اعــام کرد که همچنان هاشــمی را ارجح میداند .حتی روزنامه رســالت که زمانی
احمد توکلی ،ســردبیر آن بود و از بنیانگذارانش به حســاب میآمد نیز به حمایت
شــدید از هاشــمی پرداخت و حبیباهلل عســگراوالدی ،دبیرکل جمعیت مؤتلفه
اســامی باســابقهترین تشــکل جریان محافظهکار نیز حمایت حزب متبوعش از
هاشــمی را اعالم کرد .برخالف جناح راســت که با تمام قوا در انتخابات حاضر شد
و بــه دفــاع دوباره از دولت مــورد حمایت خود پرداخت ،جنــاح چپ یا همان خط
امامیها که در چهار ســاله دولت اول هاشــمی عمالً از عرصه سیاســی کناره گرفته
بودنــد ،ترجیح دادنــد در برابــر انتخاباتی که در حــال برگزاری بود ســکوت اختیار
کنند .مهمترین تشــکلهای جریان خط امام؛ یکی مجمع روحانیون مبارز تهران
بــود و دیگری ســازمان مجاهدین انقالب اســامی .مجمع روحانیون مبــارز که در
دوره پنجم انتخابات ریاســت جمهوری از هاشــمی رفسنجانی حمایت کرده بود،
اینبار با توجه به کنار گذاشته شدن چهرههای چپ کابینه هاشمی چندان تمایلی
بــه ادامه حمایت خود نداشــت اما در نفی دولت هاشــمی نیز فعال ظاهر نشــد و
سیاستسکوترابرگزید.همانزمانبرخیاعضایمجمعروحانیونمبارزاعالم
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کردندکهنفیاًواثباتاًدرانتخاباتشرکتنخواهندکرد.همزمانسازمانمجاهدین
انقالب اســامی نیز کمابیش موضعی مشــابه اتخاذ کرد .در همیــن ارتباط بهزاد
نبوی از اعضای ارشــد شــورای مرکزی ســازمان مجاهدین انقالب در اظهارنظری
ایــن انتخابــات را «تشــریفاتی» خوانــد و برد هاشــمی را مســجل پیشبینــی کرد.
اینچنیــن بود که انتخابات ششــم ریاســت جمهوری اســامی ایران در شــرایطی
برگزار شد که انفعال جناح چپ و انزواطلبی آنها ،شرایط را برای در دست گرفتن
مجدد ریاســت دولت توسط هاشمی مهیا میساخت .کابینه دوم هاشمی نسبت
به دوره اول بهنوعی چرخش به راســت بود اما در نهایت جناح راســت مجلس در
فضایتکصداییاینباردرمقابلهاشمیرفسنجانیقرارگرفتندو«برایتوجیه
ایــن برخــورد ،به دخالت در معادلــه رابطه رهبری و رئیس جمهــوری پرداخت».
شایدبههمیندلیلبودکهسراغمحمدهاشمی،رئیسصداوسیمارفتندوعلیهاو
و فعالیتهای صداوسیما گزارش تحقیق و تفحص تهیه کردند و آن گزارش علیه
رئیسسازمانصداوسیما،درصحنعلنیقرائتشد.یابااینکهرئیسجمهوری،
امتیــازات زیــادی به جنــاح راســت داد امــا اکثریت آنها بــه نوربخــش رأی اعتماد
ندادند .در این دوره اگرچهجناح چپمشــغول بازســازی خود بود اماجناح راست
زیربنــای حضــورش را مســتحکم میکرد .آنهــا با شــعار حمایت از هاشــمی وارد
مجلس شــده بودند ولی در ادامه عکس شعارشــان عمل کردنــد و برنامه دیگری
در پیــش گرفتند .مهمتریــن مصداق آن تبدیل نظارت اســتصوابی به قانون بود و
قانوندیگرممنوعیتنصبماهوارهدرمنازلبودکهدرابتداقراربودقانونموقت
سهساله باشد اما امتداد آن تا به امروز کشیده شد .با طی فراز و نشیبهای طوالنی
6خردادماه ســال 75مجلس چهارم به پایان رســید و فردای آن روز شــروع دوباره
برایمجلسدیگربود؛مجلسپنجمشورایاسالمی.
ëëتحقیق و تفحص از صداوسیما
آخرین اقدام مؤثر سیاســی ســیداکبر هاشــمی ،نماینده اصفهــان را میتوان
تحقیــق و تفحــص از صداوســیما در مجلــس چهــارم دانســت کــه بــه تغییــر
محمد هاشــمی انجامید یا با تغییر او همزمان شــد .به دســتور مدیرعامل وقت
صداوســیما جوابیه تندی از رادیو قرائت شــد که در آن محمد هاشــمی آشکارا بر
اکبر پرورش تاخت و ریشــه اختالف را بر ســر انجمن حجتیه دانســت و پرورش را
به این گروه نســبت داد .بعد از آن ،محمد هاشمی خود از جام جم رفت اما با آن
واکنــش تند و صریح ،عمالً پرورش را هم باوجود قدرت گرفتن دوســتان از دایره
کنار زد تا جایی که بعدتر نیز نتوانست نقشی ایفا کند و از مقاالت او هم در روزنامه
رســالت ،که به او لقب اســتاد داده بودند ،کمتر خبری شــد .بعد از پایان مجلس
چهارم پرورش به اصفهان بازگشــت .او در ســالهای بعد بســیار کوشید کدورت
شــدید آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را به این خاطر بزداید ،چراکه همین تحقیق
و تفحص و کنار رفتن محمد هاشــمی مهمترین تریبون را از هاشمیرفسنجانی
گرفــت و آغــازی شــد بــرای حمــات بعــدی بــه نزدیــکان و بســتگان او .بعــد از
محمد هاشــمی ،علی الریجانی در ســال  1373به ریاست صداوسیما منصوب
شــد؛ اما بــار دیگــر در مجلس ششــم ،مجلس توانســت از صداوســیما تحقیق و
تفحص کند اما در ابتدا شــورای نگهبان با این تفســیر که رهبر فوق همه قواســت
مانــع از تحقیق و تفحــص مجلس گردید .با اصرار نماینــدگان ،رهبری تحقیق و
تفحص را پذیرفت و مجلس توانســت تنها در ســه موضوع :میزان و نحوه هزینه
کــردن درآمدهای آگهیها ،خریدهای خارج از کشــور و اهدای هدایا تحقیق کند.
گرچه به گفته نمایندگان طرح تحقیق با کارشــکنیهای متعدد ســازمان مواجه
شــد و بیش از یکســال به طول انجامید ،صداوســیما و قوه قضائیه نمایندگان را
تهدیــد به محاکمه کرده بودند و درنهایت پرونده صدا و ســیما در مجلس هفتم
بدون رســیدگی بســته شــد .در این دوره الریجانی تحقیق و تفحص نمایندگان را
به تمســخر گرفته و آن را «کشــکی» خواند که با انتقاد سیدمحمد خاتمی ،رئیس
جمهوری و اکبر اعلمی (رئیس هیأت نظارت بر صداو سیما) مواجه شد.
انتخابات این مجلس در دو دوره؛ دوره نخست در
21فروردیــن 1371و دوره دوم در  18اردیبهشــت
مجلس چهارم
 1371برگزار شد .در نهایت ،در انتخاباتی که اعالم
در آمار
شد واجدان شــرایط رأی دادن در آن  ۳۲میلیون و
 ۴۶۵هزار نفر هســتند ۱۸ ،میلیون و  ۷۶۷هزار نفر
شــرکت کردند .در حالی که میزان مشارکت مردم
در ایــن انتخابــات حــدود  ۵۸درصــد بــود ،در
استانهای تهران و اصفهان کمتر از  ۵۰درصد واجدان شرایط به پای صندوقهای

