پرونده دوم ماه
چهــار نفر باید بدون اســم بــردن از تبار حزبی خــود ،فعالیت کننــد و در نهایت این
چهــار نفر هم به اعتراض ،از شــرکت در انتخابــات انصراف دادند .امــا در این دوره
گــروه دیگری هم فعال بودند اما نه فقط در رقابت سیاســی بلکــه در تأثیرگذاری بر
عملکرد و جریانهای ســپهر سیاسی .انصار حزباهلل از ابتدای دهه  70با حمله به
دانشگاهها،سخنرانیها،کتابفروشیها،سینماهاوبرگزاریراهپیماییدراعتراض
بــه بدحجابی در حــال قدرتگرفتن بودند .آن زمان حســین اهللکــرم ،میگفت که
لیبرالها و دگراندیشه ا حق ورود به مجلس را ندارند و تأکید میکردند که نظارت
اســتصوابی و شــورای نگهبــان مانــع از ورود این افراد بــه مجلس اســت .انتخابات
مرحلــه دوم در  31فروردین  75برگزار شــد و  21نامزد جامعه روحانیت و  15نامزد
کارگزاران به مجلس راه یافتند که  9نفر از این لیست مشترک بود .بعد از انتخابات،
ســازمان مجاهدیــن انقالب اســامی ،با صدور اطالعیهای شکســت انحصــار را در
انتخاباتمجلسپنجمبهملتانقالبیمسلمانتبریکگفتواعالمکردکهاز140
نماینده 50،نفر به جناح راســت تعلق دارد و این بیانگر شکســت اســتراتژی کسب
حاکمیت انحصاری از ســوی راســت ســنتی اســت .بعداًبهزاد نبوی اما اســتراتژی
ســازمان مجاهدین انقالب را شکســت اســتراتژی انحصار جناح راست اعالم کرد.
آنها پیشبینی میکردند که اکثریت کرســی را در دور دوم در اختیار خواهند داشــت
ولــی درنهایت مجلس پنجم ،مجلســی راســت بــود با حضــور اقلیتــی قدرتمند و
تأثیرگــذار؛ اقلیتی که میخواســت عبداهلل نــوری رئیس مجلس باشــد و در رقابت
انتخابــات موقــت با ناطقنــوری با اختالف چند رأی ،کرســی ریاســت مجلس را به
رقیب راست واگذار کرد و چندی بعد به کابینه دولت اصالحات پیوست .انتخابات
مجلسپنجمفرصتدیگریبهراستهمدادهبودتا،دراینفرصتانتقامهمان
«اســام امریکایی» را از رقیب خود بگیرد و برای همین ،بــه کارگزاران «لیبرالهای
منحرف» گفتند حسین مرعشی روایت دیگری از صحنه انتخابات دارد .او میگوید
درایندورهازانتخاباتبرایاولینباربحثحضورنظامیاندرسیاستمطرحشد.
«درهمینمقطعبودکهاولینحرکتنظامیانهمآشکارشدوگفتندآقایمحسن
رضایی در لشــکر محمد رســولاهلل افرادی را جمع کرده و گفته بود که انحرافاتی در
انقــاببهوجودآمــدهومابایدبهسیاســتورودکنیــم.کلورود آنها ایــنبودکه در
مقابــل چند رأی حســن روحانی بایســتند .این موضوع هم تأثیــر چندانی بر نتیجه
انتخابــات نداشــت اما مهم چرخش محســن رضایی بــود چراکه تــا آن زمان آقای
رضایی متحد آقای هاشــمی تلقی میشــد ».روزگار مجلس پنجم ســپری میشد
و ســیدمحمد خاتمی بعدها اعــام کرد که با مجلس پنجم بهتر از مجلس ششــم
توانســت کار کند؛ اگرچه روزگار دولت اصالحات در این ایــام ،مصداق هر  9روز یک
بحــران بود با توقیف فلهای مطبوعات ،قتلهای زنجیرهای در ســال  ،77تعطیلی
روزنامه ســام در 15تیر 78و بهدنبال آن ماجرای 17تیر و حمله به کوی دانشــگاه و
غیره از حوادث این دوران بود.جلسه ،387روز چهارم خرداد1379؛ پایان مجلس
پنجمشورایاسالمی.
خیلیها مجلس ششــم را با مجلس اول مقایســه
میکنند؛ اگر مجلــس اول به «آزادترین انتخابات
مجلس ششم
پارلمانــی» معــروف شــده ،مجلــس ششــم نیــز
جناح چپ در مقابل
موافقان زیادی دارد؛ مجلســی که دو ســال بعد از
هاشمیرفسنجانی
روی کار آمــدن دولــت ســیدمحمد خاتمی ،چند
ماه بعد از ماجرای کوی دانشگاه و التهاب سیاسی
آنزمانتشکیلشدبااکثریتجناحاصالحطلب.
هفتــم خردادمــاه  1379اصالحطلبــان اکثریــت مجلــس را بهدســت گرفتنــد بــا
ت گفتمان آزادی مدنی ،آزادی مطبوعات ،جامعه مدنی و توسعه سیاسی؛
محوری 
در همــان زمــان کــه بــه بــاور خیلیهــا بهــار مطبوعات بــود و بیشــترین فشــارها بر
مطبوعات؛طوریکهسعیدحجاریان،مدیرمسئولروزنامهصبحامروزازموجتازه
شــکایتها علیــه روزنامههــا خوانــد و حــوادث کــوی دانشــگاه را از طــرح توطئــه
خشونتآمیزعلیهمجلسودولتمیدانست.
فضــای انتخابــات زمســتان 1376بــا آمــدن آیــتاهلل هاشمیرفســنجانی بــه
مبــارزات انتخاباتــی بــه ســمت و ســوی موافق-مخالــف یــا دوقطبــی اصولگــرا-
اصالحطلب کشانده شد؛ تقسیمبندیای که بعدها جای خود را در مقابل آیتاهلل
تغییــر دادنــد .اصالحطلبــان در ســال 1378موافــق حضــور هاشمیرفســنجانی
در انتخابــات مجلــس نبودنــد؛ او نمــاد وضــع موجــود و مقصر خیلی از مشــکالت
ســالهای گذشــته بــود؛ همــان اســتراتژی کــه در ســال 1384اصولگرایــان دربرابر
او داشــتند .برخــی از اصالحطلبــان مانند عبــاس عبــدی و ابراهیم اصغــرزاده در
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مخالفت با هاشمیرفســنجانی حرف میزدند و ورود به انتخابات مجلس ششــم
را به صالح او نمیدانســتند و معتقد بودند ورود او بــه صحنه رقابت نتیجهای را در
پی خواهد داشــت که بــرای علیاکبر ناطقنوری رخ داد .امــا در همان زمان افرادی
ماننــد محمدرضا باهنر میگفتند که هاشمیرفســنجانی فردی فراجناحی اســت
و میتوانــد ریاســت مجلــس ششــم را برعهده بگیرد و مســعود دهنمکــی از نتیجه
نظرســنجیای خبر مــیداد که هاشمیرفســنجانی نفــر اول در تهــران خواهد بود.
فضایسیاسیوگروههایحامیدولتبهگفتهبهزادنبویبهتعداد18میرسیدند
کــه خواهان حضور در انتخابات مجلس ششــم بودند؛ کارگزاران ،جبهه مشــارکت
اسالمی ،حزب اسالمی کار ،مجمع روحانیون مبارز ،ائتالف نیروهای ملی مذهبی،
دفتــر تحکیم وحدت و غیــره .انتخاباتی در  29بهمنماه 1378برگزار شــد و حدود
 90درصد از نامزدهای پیشــنهادی جبهه مشارکت اسالمی در تهران به مجلس راه
یافتنــد .در این مجلس اما تعداد زنان نماینده از  13نماینده به  8نفر رســید و فائزه
هاشمی از رقابت باز ماند.
جلسه گشایش مجلس در ۷خرداد ۱۳۷۹آغاز شد و محمدعلی شیخ شوشتری
نماینــدهشوشــتررئیسســنیمجلسشــد.ســپسنماینــدهرهبریپیــامحضرت
آیتاهللخامنهایراخواندوسپسسیدمحمدخاتمی،رئیسجمهوریوعبدالواحد
موسویالری،وزیرکشورسخنرانیکردند.وزیرکشوربهکارشکنیهایشوراینگهبان
ازجملهردشمارشماشینیآراسهروزماندهبهبرگزاریانتخاباتوابطالتعرفههای
رأیدرروزهایپایانیماندهبهبرگزاریومشکالتعدیدهایکهدرشمارشآراایجاد
کردهبود،اشارهکرد.مجلسششمتأثیرگذاروتأثیرپذیرازفضایسیاسیکشوربود؛در
اینمجلسنزدیکبهشصتنفر ازنمایندگانمجلسششــمبهدادگاه فراخوانده
شدندکهازاینمیاناحکامقضاییچهارنفرازآنانصادروقطعیشد.

حسینلقمانیاننمایندههمداندستگیروبهزنداناوینفرستادهشدتادوره10
ساله حبس خود را طی کند .این اقدام که برخالف اصل ۸۴و ۸۶قانون اساسی بود و
«مصونیت پارلمانی نمایندگان» را «نقض» میکرد ،با واکنش شدید و معترضانه
نمایندگان مجلس ششم و دولت ،احزاب و فعاالن سیاسی  -اجتماعی روبهرو شد.
ســرانجام پس از بیست روز از زندانی شدن لقمانیان ،واکنش شدید مهدی کروبی،
رئیــس مجلس ششــم ،قوه قضائیه مجبور به آزادی حســین لقمانیان شــد .همان
زمان کروبی از پشــت تریبون مجلس اعالم کرد که اگر قــوه قضائیه لقمانیان را آزاد
نکند ،او از ریاســت مجلس اســتعفا میدهد .مجلس ششــم ،مجلســی پرخبر بود؛
بررســی الیحه اصالح قانون مطبوعات در این مجلس در دســتور کار قرار گرفته و با
حکم حکومتی از دستور بررسی خارج شد.
بعدهــا الهــه کوالیــی ،نمایندهمجلس ششــم دربــاره اینمجلسگفته اســت:
«برجســته کردن کنش سیاســی مجلس ششــم اشــتباهی بود که به ضربهای علیه
فعالیتهایآنتبدیلشد؛درحالیکهوجهاقتصادیمهمتربود،بهدلیلاینباور
که تا زمانی که فضای مناســب کسب و کار وجود نداشته باشد ،زمینهها و زیربناهای
اعمــال حاکمیــت مــردم فراهــم نخواهــد شــد؛ جامعــهای کــه بخــش خصوصی
قدرتمندنداشتهباشدنمیتواندگامهایپایدارومستمردرمسیراعمالحاکمیت
مردم بردارد».
بهگفتــه محمدعلــی ابطحــی ،پایــان مجلــس ششــم بهشــدت پرحاشــیه بود.

