احسان بداغی
روزنامهنگار

سال 96برای مجلسیها در حالی شــروع شد که آنها هم
ماننددیگربخشهایسیاســیکشــورخــودرابراییک
رودررویــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری دوازدهم
آمــادهمیکردند.ترکیبمجلسیکســالقبــلازاین
رویاروییعوضشــدهبودوحاالبعدازســهدورهتســلط
اصولگرایان بر بهارســتان ،پارلمانی بــا نقش پررنگتر
اعتدالیون و اصالحطلبان تشکیل میشد .پارلمانی که
میتوانســتخیالحســنروحانیودولــتراحداقل
در پروســه رقابتهای انتخاباتی تا روز  29اردیبهشــت
 96ازجانبمجلســیهاراحــتکند 4.ســالقبلازآن
دردورهپیشــینمجلسحســنروحانیبهعنواننامزد
اصالحطلبانواعتدالیــونطرفدارچندانیدرمجلس
نداشت.بهعوضاواینمحمدباقرقالیبافبودکهیک
تنهدرســال92بیشازنیمیازنمایندگانمجلسوقت
رادراردوگاهانتخاباتیخودمیدید.

مروری بر مهمترین رویدادهای مجلس در سال96
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درانتخاباتاخیراماورقبازیسیاســیبرگشــتهبود.ازســه
فراکسیونسیاسیمجلسدوفراکسیونامیدومستقلینرسماً
ازحسنروحانیحمایتکردندودرمقابلمجموعنامزدهای
اصولگرا چیزی حدود یک سوم نمایندگانمجلس را به عنوان
همراهان خود میدیدند .این اما تمام نقشــه صفکشــیهای
انتخاباتــی ســال  96مجلســیها نبــود .نماینــدگان ایــن دوره
حضــوریبــهمراتــبپررنگتــرهــمدرســتادهایانتخاباتــی
داشــتند .تا آنجا کــه محمد دهقــان ،نماینده طرقبه بــه عنوان
رئیــسســتادانتخاباتــیمحمدباقرقالیبــافانتخابشــد.در
اردوگاهابراهیمرئیسیهمنمایندگانیچوننصراهللپژمانفر،
کریمی قدوســی ،احمــد ســالک ،حاجیبابایــی و محمدجواد
ابطحی فعال بودند .در ســاز و کار انتخاباتی اصولگرایان یعنی
جمنا هم نماینــدگان مجلس نقش پررنگی داشــتند ،از امثال
حاجیباباییوکوهکنگرفتهتازاهدیوفوالدگر.امادلاعضای
اینمجموعهانتخاباتیکهدردوســتادقالیبافورئیسیپخش
شدهبودندحتیبعدازکنارکشیدنقالیبافهمبایکدیگرصاف
نشــد.تاآنجاکهمحمددهقــان،بعدازبرگــزاریانتخاباتکنار
کشیدنقالیبافراتلویحاًبهفشارحلقهاطرافیانرئیسیارتباط
داد.درحالیکهفراکسیوناصولگرایانمجلسدراینانتخابات
تقریبــاًدوپارهشــدهبــود،ایناتفــاقنهتنهابرایدوفراکســیون
دیگرنیفتادبلکهآنهایعنیمستقلینواصالحطلبانهمزمان
در ســتاد انتخاباتــی حســن روحانی حضــوری فعال داشــتند.
ســخنگوی ســتاد انتخاباتی حســن روحانــی در ایــن انتخابات
محمدعلــیوکیلیبــودورئیسســتاداصولگرایــاناعتدالگرا
بهروزنعمتی.ستاداقوامواقلیتهایحسنروحانیهمتماماً
توسطنمایندگانمجلسادارهمیشدوبهجزاینهمیکستاد
مســتقلبهنامســتادنمایندگانمجلسدرحمایتازحســن
روحانیبرپاشــدهبود.بدینترتیبائتالفانتخاباتیکهازسال
 92بینجریاناصالحاتواعتدالیونشــروعشدهبودودرسال
 94مجلسراازدستمخالفاندولتخارجوبهحامیانحسن
روحانیتقدیمکرد،درســال 96همتابزنگاه انتخاباتریاست
جمهوریبــهکارخودشادامــهداد.هرچندبعــدازچندهفته
حــر 
ف و حدیثها دربــاره اختالفــات داخلی این ائتــاف رو به
افزایشگذاشت.
بازیدرسکوت
علــی الریجانــی ،رئیــس مجلــس را خیلیهــا در دولــت

یازدهــم مهمتریــن مدافــع پاستورنشــینان میدانســتند.
ایــندرحالــیبودکــه نزدیــکاناودرانتخابــات 92بهوضوح
بــرای رأی آوردن محمدباقــر قالیباف تالش کردنــد اما بعد
از انتخابات به نظر میرســید رأی آوردن حســن روحانی هم
همانقدرآنهارادلشــادکردهکهپیروزیقالیبافمیتوانست
ایــنکاررابکند.شــایدالریجانیدرتابســتانســال،92زمانی
کهاحمدینژادکلیدپاســتورراتحویلحسنروحانیمیداد
برایاولینباردرکرســیریاستمجلسنفسراحتیکشید.
 6ســالقبــلازآن،اوروزهایــیبــدوبدتردرروابــطمجلسو
دولــتراتجربهکردهبــودودرواقعیکیازاصلیتریناهداف
حمالتاحمدینژادودولتاوبودتاجاییکهیکشــنبهسیاه
مجلــسوبعــدازآنماجــرای 22بهمنقمبربســترهمین
اختالفاتشــکلگرفتتابهمنماهســال 91رابرایسیاست
ایــرانیکمــاهتاریخیوپرحادثهبکنــد.هنوز 6مــاهاززمانی

باپایانانتخاباتصفبندیهایمجلسقدریبههمریخت؛
اصالحطلبانروبهانتقادازروحانیآوردندکهآنهارادرچینش
کابینهچندانبهبازینگرفتهاست.اعتدالیونهمسعیبر
سکوتکردندواصولگرایانهمبیشترسعیمیکردندبرای
رقیبانتخاباتیدیروزخود،درچینشکابینهتعیینتکلیفکنند.

کــهاحمدینژادخــوددرصحنمجلــسالریجانــیرابهباد
شــدیدترینحمالتگرفتــهبودوطرفدارانــشچندروزبعد
درقــمباپرتابمهرنمــازوکفش،ســخنرانیاورانیمهتمام
گذاشــتهبودندنمیگذشــتکهدولتتغییرکردواینیعنی
آغــازفصلینوبرایالریجانیدرکرســیریاســتمجلس.با
اینســابقهســختنبودحدسزدناینکهعلــیالریجانیدر
 29اردیبهشــت 96رأی خــود را بــه نفــع حســن روحانــی بــه
صندوقمیاندازد.اوامادراینانتخاباتهیچگاهبهحمایت
علنی از روحانی دســت نزد .هر چند نزدیکتریــن یارانش از
پررفــتوآمدترینافرادبهســتادروحانیبودنــد.بااینحال
او از جایــی نتوانســت به ســکوت انتخاباتی خــود ادامه دهد؛
ازهمانجایــیکــهقالیبافشــعارایجاد 5میلیونشــغلدر4
ســالرامطرحکردوازدرونتشــکیالتجمنــاهمصداهایی
چونشــعاریارانه 250هزارتومانیشــنیدهشــد.اینجابودکه
الریجانیواردصحنهشــدوبهصراحتایندســتشــعارها
را«غیــراجرایــی»و«خیالپردازانــه»نامید.دیگــرنزدیکاناو
نظیــرکاظــمجاللیهــمدرایــنمقطــعموضعگیریهایی
مشــابهداشــتند.اینهاهمهدرحالیبودکهتنهاچندروزقبل
ازایــنموضعگیریها،الریجانــیونزدیکانشدرمجلسبه
نفعشــهرداریتهرانومحمدباقرقالیبافدرماجرایطرح
تحقیقوتفحــصازاینمجموعهاقدامکــردهبودند.چیزی
کهکاظمجاللیهمبعداًآنرارسماًتأییدکرد.اینوضعیت
بخوبینشــانمیدادکههرچندالریجانیواطرافیاناوتمام
تــاشخــودرابــرایرأیآوردنمجددحســنروحانیبهکار
میبندنداماهمزمانهمتمایلندارندارتباطشانباقسمتی
ازجریاناصولگراییکههنوزباآنهاهمراهیهاییداشت،به
کلیازبینبرود.
اختالفدرائتالف4ساله
بــاپایــانانتخابــاتامابهنظــرمیرســید صفبندیهای
مجلس قدری بــه هم ریختهاند؛ اصالحطلبــان رو به انتقاد از
حسنروحانیآوردندکهآنهارادرجریانچینشکابینهچندان
بهبازینگرفتهاســت.اعتدالیونهمدرقبالاینبحثسعی
برســکوتکردندواصولگرایانشکســتخــوردهدرانتخابات
همبیشترســعیمیکردندبرایرقیبانتخاباتیدیروزخود،
درچینشکابینهتعیینتکلیفکنند.حرفوحدیثهادراین
فضــااوجگرفتهبودوهــرروزنمایندگانروایتیازشــنیدههای

