رأیرفتند.مطابقنتایجرسمی،میزانمشارکتبرایاستانکهگیلویهوبویراحمد
 ۸۶درصد و در چهارمحال و بختیاری ۸۲درصد اعالم شد.
 12خــرداد  ،1375تاریــخ آغــاز بــ ه کارش اســت؛
یکسالماندهبهدومخرداداصالحات.مجلسی
تولد کارگزاران
متفــاوت بــا دوره قبــل خــود؛ اگــر انتخابــات
تحول مجلس پنجم
ریاســتجمهوری پنجــم و رئیسجمهــوری
شورای اسالمی
هاشمیرفســنجانی بــر مجلــس چهــارم ســایه
انداختــه بــود اما باید گفــت که مجلــس پنجم در
انتظــار رئیسجمهوری دیگر بود و شــاید پیروزی
علیاکبرناطقنوری،رئیسمجلسرابرسیدمحمدخاتمیانتظارمیکشید.حتی
رقابت 190نماینده راســت هم نتوانســت این خواسته را اجابت کند و اقلیت منتقد
مجلــس در دولت اصالحات جای گرفتند .جناح چپ در این مجلس جانی دوباره
گرفتــه بــود و این مجلس مقدمهای برای خرداد 76بود .شــاید بــرای همین بود که
چندیپیشآرزومیکردمجلسدهمشبیهمجلسپنجمباشد؛اقلیتیقدرتمند.
ëëراست مدرن در دادگاه راست سنتی
مجلــس پنجم با نزاع سیاســی جناح راســت با کارگزاران ســازندگی آغاز شــد و
دولــت متهــم به دخالت و ورود به انتخابات شــده بــود و کار تا جایــی پیش رفت که
ح راســت ،به عدمکفایت سیاســی تهدید شــد.
هاشمیرفســنجانی مورد تأیید جنا 
همین فشــارها برای یکدســت کردن دولت از ســوی مجلس باعث شــد تا جریان
تازهای در ســپهر سیاسی ایران شکل بگیرد؛ راست مدرن متولد میشود و در مقابل
راســت ســنتی قرار میگیرد؛ یعنی بخشی از دولت ششــم تصمیم میگیرند بهنام
کارگزاران ســازندگی وارد مجلس شــوند 16 .نفــر از وزرا و معاونان رئیس جمهوری
بــا عنوان جمعی از کارگزاران ســازندگی بیانیــهای را در 28دی ،74با شــعار «عزت
اســامی ،تداوم ســازندگی ،آبادانی ایران» امضا میکنند و مبنای تشــکیل تشــکل
جدید سیاســی میشــود با تبار راســت مدرن .راســت ســنتی و مدرن میخواســتند
در ایــام انــزوای چــپ باهم رقابــت کنند؛ رقابــت در مجلــس پنجم .ایــن بیانیه اما
حاشیهساز شد؛ بیانیهای که از دولت و جامعه روحانیت مبارز انتقاد میکرد و دلیل
خــود از ورود به رقابت انتخاباتی را عنوان میکرد .با رقابت جریان تازه متولد شــده
در مجلــس پنجم دوقطبی بــه وجود آمد که مجمــع روحانیون مبــارز هم ،باوجود
اینکــه خود در اعتراض به ردصالحیتها عرصــه رقابت را ترک گفته بود ،اما مردم
را بــه شــرکت در انتخابات تشــویق و از کارگزاران هم حمایت میکــرد؛ اتفاقی که به
مذاقراستسنتیوجامعهروحانیتمبارزخوشنیامد.البتهقبلازآن،بهتوصیه
حســن حبیبی معاون اول رئیسجمهور ،هاشمیرفسنجانی به جامعه روحانیت
پیشــنهاد کــرده بود که پنج نفــر از نزدیکان دولت را در لیســت خود قــرار بدهند و در
عــوض همــکاران رئیــس جمهــور از دادن لیســت مجــزا خــودداری کننــد ولی این
پیشــنهاد با مخالفت روبهرو شــده بود .جامعــه روحانیت ابتدا بــا پذیرش عبداهلل
نــوری ،مرتضی الویری ،مجید انصاری و فائزه هاشــمی در فهرســت خود موافقت
میکند،ولیبعدازمخالفتجمعیتمؤتلفهاسالمیباایناقدام،آنپیشنهادهم
از ســوی جامعه روحانیت مبارز رد میشــود و این مخالفت سرمنشأ تشکیل حزب
کارگزارانشدکهدرآنزمانبه«جمعکارگزاراننظام»معروفشدند.امامخالفان
اینتشکلازهمانزمانباخواندنبیانیهمنسجمشدودراول 150نفرازنمایندگان
مجلس با تالش محســن کوهکــن در اعتراض به این بیانیه ،بیانیــه دیگری را امضا
و از تریبــون مجلــس خواندند و گفتند نمایندهای که با حمایــت کارگزاران دولت به
مجلــس بیاید وکیلالدوله اســت نه وکیلالمله .اســداهلل بادامچیان و محمدجواد
الریجانی همچنین نقدهایی داشتند .اما تندترین انتقاد را موحدیساوجی داشت
کــه درصورت حمایت رئیس جمهوری از این گروه ،احتمال طرح بحث و رأی عدم
کفایت به هاشــمی وجــود دارد .به نوشــته روزنامه ســام همه منتقــدان کارگزاران
نماینــده تهــران بودند و ایــن همه عصبانیت بهدلیل رقابت سیاســی بــود تا انتقاد
جدی به خود این تشکل .محمدرضا باهنر هم از هزینه تبلیغات کارگزاران پرسیده
بــود و به شــهرداری تهران انتقاد میکــرد .عملکرد مجلس چهــارم در قبال دولت
سازندگی از یکســو و رقابتهای انتخاباتی مجلس پنجم از دیگر سوی ،زمینهساز
تولــد حزب کارگزاران شــد .اســتیضاح ایــرج فاضل ،وزیر بهداشــت و درمــان و رأی
اعتمــاد بــه وی ،رأی عدماعتماد به محســن نوربخش ،وزیر امور اقتصــاد و دارایی،
انتقاد فزاینده از غالمحســین کرباســچی ،شــهردار وقت تهران ،استیضاح عبداهلل
نوری ،وزیر کشــور و وزرای جهاد سازندگی و راه و ترابری و تشکیل هیأتهای تحقیق
و تفحص از صداوسیما که باعث برکناری محمد هاشمی شد ،از جمله مواردی بود

که میــان مجلس چهــارم و دولت ششــم
فاصلــه انداخت و برای همیــن کارگزاران
عــزم بــرای مجلســی از نــوع همراهــی و
 ۲۱خرداد  ۱۳۷۲انتخابات
انسجام بیشتر داشــت .باالخره کارگزاران
ششمین دوره ریاست جمهوری
توانســت در کســب کرســیهای مجلــس
موفق عمل کند .اما وزرای دولت با فرمان
برگزار شد و اکبر هاشمی بهرمانی
رهبــری ،مبنی بر عــدم حضور وزیــران در
(رفسنجانی) برای دومین بار به
این جمع ،حزب کارگــزاران 10وزیر را به 5
ریاست جمهوری برگزیده شد.
معاون و شــهردار کاهش داد .تــا آنجا که
ناطقنوری سرلیســت جامعــه روحانیت
در دومین رقابت انتخاباتی
مبارز و فائزه هاشمی از اعضای کارگزاران،
احمد توکلی که خود را رقیبی
تنها نامزدهای تهران بودند که در مرحله
جدی برای هاشمی میدانست
اول انتخابات( 18اسفند)74وارد مجلس
شــدند و فاصلــه آرای آنهــا 27هــزار بــود.
با توجه به اتخاذ سیاست تعدیل
مجلــس پنجــم در 12خــرداد 75کار خود
از سوی هاشمی ،پاشنه آشیل
را شروع کرد.
ëëاستراتژیرقبایسیاسی
وی را مسائل اقتصادی یافت.
اینبــار احزاب سیاســی بیشــتری میل
وی در نطقهای انتخاباتیاش
بــه رقابــت داشــتند؛ امــا بــار دیگــر مجمع
بربیعدالتیاقتصادی
روحانیــون مبــارز خــود در اعتــراض بــه
ردصالحیــت گســترده نامزدهــا عرصــه
واجتماعی،ناکارآمدی
ق نوری هم
رقابــت را ترک گفتــه بود .ناطــ 
سیاستهاومدیریتها،
نتوانســته بــود آنهــا را راضــی کنــد .او قبــل
امتیازطلبیوتجملگرایی
از شــکلگیری انتخابــات از آنهــا دعــوت
بــه انتخابــاتکــردوگفت«آقایــانیکــی از
کارگزاران دولت و کم اعتنایی
دالیل عدم شــرکت در انتخابات را نظارت
آنان به مشارکت سیاسی مردم،
اســتصوابی شــورای نگهبان ذکــر میکنند
یزدایی
تهایایدئولوژ 
سیاس 
کــه به نظــر مــن آنــان نبایــد در ایــن زمینه
ابــراز نگرانــی کنند».ناطقنــوری بهدلیــل
و رفاهطلبی تمرکز داشت و
تــرس از حضــور «لیبرالهــا» در مجلــس
فهرست بلندی را که بهعنوان
پنجم ،مجمــع روحانیون مبــارز را به دادن
لیســت ترغیــب میکــرد اما آنهــا تصمیم
سوءتدبیرهاوسوءرفتارهای
خــود را گرفتــه بودنــد .مجمــع روحانیــون
دولت پنجم در نظر داشت ،به
مبــارز در بیانیههــا و ســخنرانی اعضایش،
چالشکشید
هاشمیرفســنجانی را محــور حــذف چپ
میدانست و دیدگاههای خود را در روزنامه
سالم و نشــریه بیان ،منتشــر میکردند .در
ایــن دوره از رقابتها ،ســازمان مجاهدین
انقــاب و تشــکل نوظهور دیگــر جمعیت
دفــاع از ارزشهــای انقالب(15بهمــن )74بــه دبیرکلــی محمــد ریشــهری هم به
ط امام ،دفتر
صحنــه رقابت آمدند و در نهایــت این دو حزب با کارگــزاران و ائتالف خ 
تحکیم وحدت ،انجمن اسالمی معلمان ،انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ،باهم
با جامعــه روحانیت مبارز رقابت میکردند .البته جناح راســت هم در این انتخابات
تمایل داشــتند حزبی فراگیر تشکیل بدهند و این پیشــنهاد از سوی جمعیت مؤتلفه
اســامی،جامعهزینب،جامعهواعظ،جامعه اســامیمهندســین،جمعیت زنان
جمهــوری اســامی ،جامعه زنــان انقالب اســامی ،جامعه اســامی پژوهشــگران،
انجمــن اســامی وزارتخانههــا و ســازمانهای دولتــی ،جامعــه اســامی کارمندان،
جامعه اسالمی کارگران ،اصناف و بازار ،جامعه اسالمی فرهنگیان و جامعه اسالمی
دانشــجویان داده شد که در نهایت با مخالفت آیتاهلل مهدویکنی مواجه شد که در
نهایت هم وی از دبیرکلی استعفا داد؛ اما در آستانه مجلس هفتم باردیگر بازگشت.
تــا اینکــه جامعه روحانیــت مبارز با شــعار «پیــروی از خط امــام ،اطاعــت از رهبری،
حمایت از هاشمی» فهرست 30نفره خود را منتشر کرد.
نهضــت آزادی هــم در انتخابات مجلــس پنجم کاندیدای خــود را معرفی کرد
و برخــاف ســ ه انتخابات قبلــی ،راه کنارهگیــری از رقابــت را پیش نگرفــت .آنها 10
نامزد معرفی کردند که فقط چهار نفر از آنها ،عزتاهلل ســحابی ،محمد بستهنگار،
غالمعباس توســلی و ابوالفضــل بازرگان تأییدصالحیت شــدند .اما رئیس ســتاد
انتخابــات گفت کــه نهضت آزادی فاقد پروانه فعالیت از وزارت کشــور اســت و این
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