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 چکيده
از زمان مشروطه تا زمان انقالب اسالمی  ، احزابسابقه وجود احزاب در ایران بسیار طوالنی است

احزابی که نقش آنها در انتخابات  .نتوانستند از راه انتخابات نقش مؤثری در قوه مقننه داشته باشند

حزبی تمام عیار دانست، مربوط به دوره ای  به اندازه ای مؤثر بود که باید آن را نخستین کابینه

پس از استقرار  .فرمان امام خمینی مأمور تشکیل دولت موقت شد به است که مهندس بازرگان

بر آزادی احزاب و جمعیت ها تصریح  ۸۵۳۱و  ۸۵۳۱اساسی مصوب  ، قانونجمهوری اسالمی ایران

مجلس  انتخابات ره های مختلفکرد که تأثیر نقش آن در کالن شهرهایی مانند تهران در دو

مقاله نیز در صدد بررسی تأثیر عملکرد احزاب  نی. انمود بارزتری از خود نشان داد یاسالم یشورا

ایران در پس از انقالب اسالمی بر انتخابات مجلس شورای اسالمی استان تهران و بررسی چالش 

حزاب برای بدست آوردن ا تالش . این بررسی مؤید این مطلب است کهاست های عملکرد آن

ی صورت گرفته در جمهوری اسالمی دانسته و در ادامه اسیس کرسی های پارلمان ناشی از توسعه

روند عملکرد احزاب درانتخابات مجلس شورای اسالمی استان تهران از  در نیز به چالش های موجود

 می شود. پرداخته نخستین مجلس تا مجس نهم

 

 مشارکت سیاسی -شورای اسالمی مجلس -انتخابات -حزب سیاسی :يديکل واژگان

 

 مقدمه

. مشارکت هر چه بیشتر مردم  در شکل  ترین نماد مردم ساالرى استشاخص« شوراى اسالمى مجلس»گذارى  نهاد قانون      

های سنجش این خود و ایجاد جامعه مردم ساالرانه خواهد داشت. یکی از روش سـرنوشت کننده ای در تعیین گیری این نهاد نقش 

در که از لحاظ درجه اهمیت، مهمترین اتقاق در یک جامعه محسوب می شود. یکی از اشکال این مشارکت ، می باشد انتخاباتمشارکت، 

نقش سازمان در طول ادوار مختلف  احزاب سیاسی  می باشد چرا که یاسالم یشورامجلس  ، نقش و عملکرد احزاب سیاسیجوامع امروزی

 . شته اندبخش، نشاط آفرین و برانگیزاننده را به عهده دا دهنده، آگاهی

با کسب پروانه فعالیت از وزارت کشور سازمان یافت.  ۸۵۳۱فعالیت گروههای سیاسی از سال ، پس از پیروزی انقالب اسالمی     

چون فعالیت حزبی  یل به حزب نشده بودندبه دلیل نوپایی دچار ضعف و عدم انسجام الزم بود و هنوز کامال تبد ها اما این سازمان یافتگی

اما طبیعتا در طول  .را جلب کنند مشارکت سیاسی مردم  نتوانسته بودند حداکثرگروههای سیاسی و دارای ویژگیها و شرایط مشخصی است 

 زمان بستر رشد خود را طی کرده است وتا حدودی از ضعف های خود کاسته است. 
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 حزب

ست که بهترین معادل آن را در فارسی گروه یا دسته به کار می برند. در فرهنگ دهخدا و معین حزب حزب یک واژه عربی ا      

در فرانسه معنا می  ۱در انگلیسی و پاغتیا ۸واژه پارتی(. ۸۵۳۱:۸۵۳۱معین، )(۱۹۱:۸۵۱۱به سازمان تشکیالت سیاسی معنا شده است)دهخدا

 یز مفهومی سیاسی می یابد و این واژه در قلمرو سیاست نیز مورد استفاده قرار می گیرد.ن ،در زبان فرانسه ،به تدریج در قرن هفدهم شد که

زه جمعی گروه ها برای دست یافتن به ارکان دولت پیگیری کرد. این ردنیای مدرن ریشه احزاب سیاسی امروزی را باید در تاریخ مبا در

ه برای مشورت با پادشاهان وضع شدند، صورت می گرفت. در جغرافیای مبارزه برای دسترسی بـه قدرت معموال در قانونگذاری هایی ک

سنتی انـتخابات، احزاب سیاسی را مـی توان به دو گونه تعریف کرد؛ نخست اینکه حزب عامل نمایان کننده دسته بندی ها میان تمایالت 

ی حکومت است. در هردو تعریف: حزب سیاسی به سیاسی در جامعه است، دوم اینکه حزب مکانیزم خریداری و جمع آوری آرای مردم برا

عامل جغرافیای سیاسی تحریک  یکواقـعیت یـافتن نـقش آفرینی دموکراسی از راه انتخابات کمک می کند. بدین ترتیب، حزب در مقام 

درت سیاسی در می آورد و به کننده و سازمان دهنده اراده سیاسی مردم است و نـقش مکانیزمی را پیدا می کندکه اراده مردم را به گونه ق

حکومت منتقل می کند و پشـتیبانی مـردمی را برای حکومت تضمین می کند. در این نقش آفرینی حزب هم قدرت سیاسی را در جامعه 

 (.۸۵۱۳:۸۱۱شکل می دهد و هم پشتیبانی سیاسی جـامعه نـسبت به حکومت را واقعیت می بخشد )نشریه منشور، 

       

 نایرا جمهوري اسالمیراحزاب سياسی د
 

مذهبی باافرادی چون بازرگان، سحابی و سنجابی و. . ؛ و در -پس از پیروزی انقالب اسالمی جریان احزاب، در یکسو طیف ملی

مذهبی کنار گذاشته شده و ازطیف روحانیت  -سوی دیگر، طیف دینداران روحانیت شکل گرفت. در جریان مجلس دوم و سوم طیف ملی

رقابت رسیدند. به عبارتی، در اوج  گر به نـام روحانیون شکل گرفت. این دو طیف در جریان برگزاری انتخابات مجلس ششم بهشاخه ای دیـ

حزب به مـفهوم واقـعی آن، در بسیاری از حوزه های انتخابیه  اگرچه حزب و رقابت حزبی مفهومی گـسترده تر و فراگیرتر پیدا نمود تهران

ت نیست و عامل تعیین کننده بر جهت گیری آرا، مسائل قومی و قبیله ای و رویکردهای مذهبی صرف است. بر این کشور ما قادر به فعالی

 )صادقی .مکانی و بدور از هرگونه آرایش سیاسی می باشد -مبنا، در مناطق کمتر توسعه یافته خواستگاه آرای مردم همچنان مذهبی و قومی

بات احزاب نشان می دهد مدل های سیاسی با توجه به شرایط جغرافیایی فرض می کند کـه رای نظام انتخا (،۸۵۹۱،۸۱۱و پیشگاهی فرد

 (.۱۸۳ :۸۵۱۹)میر حیدر،  ندیی دهندگان برمی آادهندگان تصمیم می گیرند که چه می خواهند و احزاب درصدد راضی کردن ر

تشکل سیاسی می باشند یعنی در  ۱۱۱ر وزارت کشور احزاب سیاسی فراوانی در ایران وجود دارد. احزاب سیاسی دارای پرونده د

 ۸۱۸تعداد ۱۹تا  ۱۱تشکل تأسیس شد و در سال های  ۸۸۱تعداد  ۱۹تا  ۱۱تشکل تأسیس شد و در سال های  ۱تعداد  ۳۹تا ۳۱سال های 

ثبت کردند و این  تشکل مرکز فعالیت خود را در تهران ۸۱۱تشکل تأسیس شد که  ۱تعداد  ۹۱تا ۹۱تشکل تأسیس شد و در سال های 

 اما این ظاهر امر است؛ درصد از فعالیت های تشکل سیاسی در تهران است ۳۳بدان معناست که طبق پرونده های ثبت شده در وزارت کشور

نسبت کمی عمال به فعالیت سیاسی پرداخته اند. گر چه در سایت وزارت به نام تشکل  ،که با وجود فراوانی این همه تشکل سیاسی چرا

یا  دارند اسی هستند اما تعدادای فعالیت صنفی دارند و برخی ها که در زمان گذشته تأسیس شده اند ومعلوم نیست که هنوز فعالیتیسی

خیر. احزاب بیشتر شناخته شده و فعال در صحنه سیاسی کشور طبق اطالعات اینفوگراف پورتال وزارت کشور مربوط به احزاب و تشکل 

 درصد است. ۸۱های مجوز دار در حدود 

 

 احزاب و تشکل هاي مجوز دار -1جدول

 درصد( ۸۱حدود )احزاب و تشکل های مجوز دار 

 مستقل اصالح طلب اصول گرا

ادوار تحکیم ) یاسالمسازمان دانش آموختگان ایران  جامعه اسالمی مهندسین

 وحدت(

 خانه کشاوورز

  حزب اسالمی کار کانون فارغ التحصیالن شبه قاره هند

  انجمن اسالمی پزشکان ایران من روزنامه نگاران مسلمانانج

                                                           
 1-Party 

 2-partia 
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  مجمع مدرسین ومحققین جامعه اسالمی پزشکان ایران

  مجمع روحانیون مبارز س() نبیزجامعه 

  حزب کارگزاران سازندگی ایران جمعیت زنان جمهوری اسالمی ایران

  حزب اعتماد ملی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی

  ره(امام )مجمع نیروهای خط  یان انقالب اسالمیجمعیت رهپو

جمعیت آبادگران عدالت خواه ایران 

 اسالمی

  خانه کارگر

   حزب مؤتلفه اسالمی

   حزب توسعه و عدالت ایران اسالمی

جامعه انجمن های اسالمی اصناف و 

 بازار

  

 

 ی چالش هاي آنعملکرد احزاب در انتخابات مجلس اول تا نهم در استان تهران و بررس

 و چالش هاي آن استان تهراندوره نخستين مجلس شوراي اسالمی  -1
 خرداد ۱ تاریخ در و گردید برگزار خورشیدی، ۸۵۳۱ اسفند ۱۱ در ،۳۱ انقالب از پس ملی، شورای مجلس دوره اولین انتخابات

 آزادی با اسالمی، انقالب پیروزی از پس ملی، رایشو مجلس دوره اولین انتخابات .گردید برگزار اول مجلس جلسه اولین خورشیدی، ۸۵۳۹

جمهوری ترین مجلس در طول حیات ترین و سیاسیاول را متنوع مجلستوان با توجه به ترکیب اعضا، می و گردید برگزار انتخابات در بیشتر

ه و ها و احزاب با تفکرات مذهبی و چپ و راست و القتاطی، آزادانه در آن شرکت کردتمامی گروه . از آن جهت کهتا به امروز خواند اسالمی

حزب توده و مانند ، ها از شانس برابری برای راهیابی به مجلس برخوردار بودندهای خود پرداختند و تمامی گروهبه بیان مواضع و دیدگاه

های التقاطی مانند سازمان مجاهدین خلق )منافقین( بودند های مرتبط که جایگاهی در میان مردم نداشتند و در نهایت گروهکدیگر گروه

(؛ اما در ۱و  ۸۱، ص ۱۱/۸۸/۸۵۳۱ه اطالعات، امخواه در انتخابات شرکت کردند )روزنعنوان شورای مرکزی کاندیداهای انقالبی و ترقی که با

ها و احزاب دادند. )روزنامه جمهوری نهایت، مردم ایران، به پیروی از بیانات حضرت امام با برگزیدن نمایندگان اصالح، پاسخ خوبی به گروه

بودند. حتی یک نامزد از این  تقلب گسنرده در انتخاباتقرار گرفت که مدعی  سازمان مجاهدین خلق .(۱و۸، ص ۸۱/۱/۸۵۳۹ اسالمی،

هه ملی نتوانستند از تهران به مجلس راه یابند و هیچ یک از نامزدهای حزب توده و جبو  سازمان هم در مرحله اول به مجلس راه نیافته بود

 شکست خوردند.

حزب ، جامعه روحانیت مبارز: فهرست ائتالف بزرگ سه فهرست موفق شهر تهران: .بودندنامزد نمایندگی  نفر ۳۱۱در تهران 

مذهبی و  -و برخی نیروهای ملینهضت آزادی  :امو چند گروه دیگر، فهرست گروه همن انقالب اسالمیسازمان مجاهدین ، سالمیجمهوری ا

نامزد مشترک هر سه فهرست بود که در رتبه دوم انتخابات تهران قرار تنها  حسن حبیبیکه  جمهور:فهرست دفتر همکاری مردم با رئیس

 .گرفت

 : فهرست ائتالف بزرگ1-1

البته اشتراکات زیادی داشت اما در  ای را منتشر کردههای جداگانهابتدا فهرست حزب جمهوری اسالمیو  جامعه روحانیت مبارز

نفره  ۵۱و چند گروه دیگر، برای رسیدن به یک فهرست مشترک  سازمان مجاهدین انقالب اسالمیاین دو گروه همراه با  ۸۵۳۱اسفند  ۱۱

نفر  ۸۱نماینده از این فهرست به مجلس راه یافتند.  ۱۸ترین فهرست در انتخابات تهران بود. فهرست ائتالف بزرگ موفق .به توافق رسیدند

 (۱۱۱ :۸۵۱۱خواجه سروی ).نفر در دور دوم ۹دور اول و  در

 (نهضت آزادي)گروه همنام  :۲-1

گروه دیگر فعال در انتخابات نیروهای لیبرل بودند. نهضت آزادی تحت عنوان گروه همنام برای انتخابات مجلس نامزد معرفی کرد 

صدر بودند و جبهه ملی ایران در یس جمهور که مورد حمایت بنیهای مردم با ریهای لیبرال مانند دفتر هماهنگی همکاریسایر گروه

این فهرست که دومین فهرست موفق در (. ۱، ص ۵/۸۱/۳۱ای کاندیداهای خود را معرفی کردند. )روزنامه اطالعات، فهرست جداگانه

ائتالف بزرگ؛ و سه کاندیدای مشترک با  فهرست گروه همنام سه کاندیدای مشترک با فهرست. شدنفر تشکیل می ۸۱انتخابات تهران بود از 

 فهرست گروه همنام توانست نه نامزد خود را راهی مجلس کند. .دفتر همکاری داشت

 جمهوردفتر همکاري مردم با رئيس :۳-1
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 نامزد اختصاصی این یک نفر فقط آنها بین از که رسیدند تهران نمایندگی به جمهورنامزد منتخب دفتر رئیس ۱۸نفر از  نه

یک با جنبش مسلمانان مبارز و جاما و وگروه همنام و ائتالف بزرگ،  و های مشترک این فهرست با ائتالف بزرگدکاندی بقیه فهرست بود؛ و

 .کاندیدای مشترک با مجاهدین خلق و جنبش مسلمانان مبارز بودند نفر

 جاما )جنبش انقالب مردم مسلمان ایران( :۴-1

در فهرست  این یک نفرنفر موفق به ورود به مجلس شدند که یکی از آنها رهبر این حزب بود. البته چهار  انفره جام ۸۱از فهرست 

مشترک با ائتالف بزرگ و دفتر همکاری یک نفر جمهور و جنبش مسلمانان مبارز هم حضور داشت. دفتر همکاری مردم با رئیس

مشترک با دفتر همکاری و گروه همنام( هم به مجلس یک نفرمبارز( و )مشترک با ائتالف بزرگ و جنبش مسلمانان  یک نفرجمهور(، رئیس

 .راه یافتند

 : جنبش مسلمانان مبارز۵-1

کاندیدا را برای تهران معرفی کرد که پنج نفر از آنها با جاما و چهار نفر با مجاهدین خلق مشترک  ۸۸ جنبش مسلمانان مبارز

 .شدند مجلس ورود به موفق سه نفربودند. از این فهرست 

 

 و چالش هاي آن دومين مجلس شوراي اسالمی استان تهران -۲

 ۱برگزار گردید و در تاریخ  ۸۵۳۵فروردین  ۱۳، در روز جمعه ۸۵۳۱انتخابات دومین دوره مجلس شورا، پس از انقالب بهمن 

ندین سال پس از پیروزی انقالب دوران این انتخابات زمانی برگزار شد که کشور طی چ .اولین جلسه مجلس دوم برگزار گردید ۸۵۳۵خرداد 

ه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود و بسیاری از یاران و حامیان اصلی انقالب نظیر آیت اهلل مطهری و آیت اهلل بهشتی به شهادت رسید

ای به همراه نخست وزیر  بودند و بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران فراری شده و محمدعلی رجایی، رئیس جمهور بعدی نیز در حادثه

 محمدجواد باهنر شهادت رسیده بود.

گذشته از این، در خالل این سالها کشور وارد جنگی ناخواسته شد و تمامی سرمایه های مادی و معنوی مصروف دفاع از کیان و 

سقوط کشاندن انقالب، دست در دست های مخالف نظیر سازمان مجاهدین خلق برای به ها و نحلهاستقالل مملکت شد و عالوه بر آن، گروه

در کنار این موارد رویارویی انقالب اسالمی با  .بیگانگان و متجاوزان نهاده و با ترور اشخاصی از دولتمردان ناامنی و بی ثباتی ایجاد می کردند

د چنین وضعیتی، در ساز و کار های اقتصادی، سیاسی و نظامی را نیز همچنان در پی داشت و جالب اینکه با وجوآمریکا و غرب، تحریم

 انتخابات مجلس دوم خللی ایجاد نشد و انتخابات به خوبی و سر موعد برگزار شد.

های معاند به روش مسلحانه روی آورده و از این طریق در پی ارعاب مردم بودند تا آنان را در این دوره انتخابات، بسیاری از گروه

های مخالفی هم بودند که علنا در مقابل نظام ایستاده، ولی یا ساز تحریم می زدند یا اینکه با گروهاز همراهی با نظام سیاسی باز دارند. 

 کردند.هایی چون عدم آزادی از حضور در صحنه شانه خالی میبهانه

رعی چپ و این انتخابات، آغاز رقابت نیروهای نظام سیاسی مستقر بود و مقدمه ای برای شکل گیری دیدگاه ها و فهرست های ف

در غیاب چهره های سرشناسی که یا نظیر مهدی بازرگان و  راست شد که در مبارزات انتخاباتی بعد به شکل آشکارتری خود را نشان داد.

یداهلل سحابی امکان ورود به مجلس نداشتند، یا همچون علی خامنه ای به قوه مجریه رفته بودند و یا مانند مصطفی چمران جان باخته 

مجلس دوم با حضور فعاالن سیاسی معتقد به نظام سیاسی و والیت مطلقه فقیه شکل گرفت. فهرست های دو جمعیت سیاسی اصلی بودند، 

شناخته شده ترین  نام مشترک داشت. ۱۳فعال در رقابت انتخاباتی، یعنی حزب جمهوری اسالمی و جامعه روحانیت مبارز، در تهران 

ر اول پایتخت بود که بار دیگر بر صدر مجلس تکیه زد. مهدی کروبی، نفر دوم تهران، محمد یزدی و نماینده، اکبر هاشمی رفسنجانی، نف

  .دمحمدمهدی ربانی املشی هم نواب رییس شدند که از روحانیون شناخته شده بودن

سالمی و حزب جامعه حزب جمهوری ا،و بازیگران اصلی این انتخابات.جناح راست بود ،در نهایت در تهران حزب حاکم در دور دوم

 (۸۵۹۱صفری،. )روحانیت مبارز بودند

 

 و چالش هاي آن سومين دور مجلس شوراي اسالمی استان تهران -۳
در شرایطی برگزار شد که  ۸۵۳۱فروردین  ۸۹در روز  ۸۵۳۱انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی پس از انقالب بهمن     

های اسالمی که قبال حول جمهوری اسالمی و در این شرایط، گروه .المی به رقابت پرداختندهای مختلف اسهای رقیب در قالب دستهگروه

ی روحانیت مبارز، های متفاوت تقسیم شدند. جامعههای مختلف با نگرشی روحانیت مبارز تجمع یافته بودند، به دلیل اختالف سلیقهجامعه

ه تشکل مهم و فعال در انتخابات بودند. با توجه به فضای تبلیغاتی حاکم بر مجمع روحانیون مبارز و ائتالف مستضعفین و محرومین س

جویانه و دفاع از محرومین و خواهانه و مساواتانتخابات و گرایش مردم به جناح چپ )مجمع روحانیون مبارز( و به دلیل شعارهای عدالت
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های اح چپ در انتخابات شد به طوری که تقریبا دو سوم کرسیگیری جنمستضعفان از طرف مجمع روحانیون مبارز، منجر به پیروزی چشم

 مجلس سوم را نیروهای متمایل به جناح چپ اشغال نمودند.

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ی انتخابات مجلس شورای اسالمی میهای سومین دورهاز ویژگی

 .آنها انحالل لیلد به اسالمی انقالب مجاهدین و اسالمی جمهوری حزب حضور عدم      .۸

  ها.ی روحانیت مبارز به دلیل اختالف سلیقهبعد از انشعاب در جامعه مبارز روحانیون مجمع جدید تشکل حضور      .۱

ی مجلس شورای اسالمی هیچ حزب رسمی در ایران فعالیت نداشت. فعالیت تنها حزب رسمی در زمان انتخابات سومین دوره

با موافقت امام خمینی تعطیل شده بود )بشریه  ی اول انتخاباتحدود ده ماه قبل از برگزاری مرحله یکشور یعنی حزب جمهوری اسالم

-با انحالل سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، موافقت نموده بودند )خواجه ۸۵۳۳پیش از این تاریخ نیز امام خمینی در مهر  و (۱۳ :۸۵۱۸

کردند که ی مجلس فعالیت میر کل هفت گروه و تشکل مهم در انتخابات سومین دورهبا انحالل این دو، د (.۵۱۱ -۵۱۵:سروی، پیشین

ی کارگر، انجمن اسالمی معلمان ایران، انجمن ی روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت، خانهعبارت بودند از: جامعه

ی ی وعاظ تهران، جامعه. جامعه(۱۸ :۸۵۱۹یمحمدجهان)ها. دانشگاهها و مؤسسات دولتی و انجمن اسالمی مدرسین خانهاسالمی وزارت

های اسالمی بازار و اصناف تهران و انجمن اسالمی دانشجویان مجتمع تکنولوژی انقالب ی انجمنی زینب، جامعهاسالمی مهندسین، جامعه

بندی در جناح روحانیون مهمترین دسته (.۱۱۱ :۸۵۱۳صالح ی روحانیت مبارز حمایت نمودند. )هایی بودند که از لیست جامعهاز جمله گروه

که ریشه در اختالفات فکری آنها در مجلس اول و دوم داشت تحت عنوان، روحانیت مبارز و روحانیون مبارز، با نگرش متفاوتی که در حل 

ی در اواخر دوره ۸۵۳۳انیت در اسفند ی سیاسی کشور ظهور پیدا کرد که انشعاب در بین روحمسائل و معضالت نظام داشتند، در عرصه

نظرها به تدریج در مجلس دوم، دو جریان مختلف را در های سیاسی برای انتخابات رخ داد. اختالفی آمادگی گروهمجلس دوم و در آستانه

و سرانجام در  (۸۸۸، ۸۵۱۱)فوزی کرد، به وجود آوردی روحانیت مبارز فعالیت میترین تشکل روحانیت که تحت عنوان، جامعهداخل مهم

ها با مهدی کروبی، پیشنهاد انتخاب و تشکیل یک تشکل روحانی مستقل از پی مالقات سید محمد خاتمی و سید محمد موسوی خوئینی

ی روحانیت را مطرح کردند و پس از مطرح شدن این ایده با حضرت امام خمینی، ایشان موافقت خود را با انشعاب تشکیل مجمع جامعه

انشعاب تشکیالتی به معنای اختالف  »ی این انشعاب فرمودند: امام خمینی درباره( ۸۸۱ :۸۵۱۳انیون مبارز اعالم نمودند. )شادلو، روح

نیست، اختالف در آن موقعی است که خدای نکرده هر کس برای پیشبرد نظرات خود به دیگران پرخاش کند... البته دو تفکر هست، باید هم 

شود که انسان با هم خوب نباشد... اگر در یک مجلسی اختالف های مختلف اسباب این نمیی مختلف باید باشد. لیکن سلیقههاباشد... سلیقه

امام خمینی همچنین، دستور «.  نباشد، این مجلس ناقص است، اختالف باید باشد... لکن نتیجه آن نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم

تشکل جدید را صادر کردند. با این تأییدهای امام خمینی بود که مجمع روحانیون مبارز خود را خط امام پرداخت کمک مالی ماهانه به 

با و  ( پس از این انشعاب، مجمع روحانیون مبارز، در نهایت موفق شدند در قالب این تشکل جدید۱۳ :محمدی ؛ پیشینمعرفی کردند. )جهان

ائتالف مستضعفین و  .(۸۸۱ :)فوزی، پیشین ابندیر انتخابات مجلس سوم به پیروزی قاطعی دست جویانه دخواهانه و مساواتشعارهای عدالت

های سراسر کشور( و انجمن اسالمی معلمان های اسالمی دانشجویان دانشگاهی انجمنمحرومین در ابتدا شامل دفتر تحکیم وحدت )اتحادیه

ی ا پیوست. از نظر فکری این ائتالف به مجمع روحانیون مبارز نزدیک بود )رونامهی کارگر ایران نیز به آنهایران بود که تشکیالت خانه

که شناسی، تعهد و تخصص اشتراک داشتند و به عالوه اینکنندگان، این افراد در سه خصوصیت اسالماز نظر ائتالف (۱، ۸۵۳۱اطالعات، 

مشی به مجمع روحانیون مبارز بود. این ائتالف از نظر طرز تفکر و خط محور قرار دادن خط امام توسط کاندیداهای این ائتالف نیز مد نظر

که با لیست روحانیت مبارز، تنها مورد با لیست روحانیون مبارز در تهران مشترک بود، در حالی ۱۳نزدیک بود و کاندیداهای این ائتالف در 

 (.۱۹ :محمدی، پیشینمورد اشتراک داشت. )جهان ۹در 

ی سوم مجلس شرکت خواهد کرد. به همین علت آقای محتشمی وزیر کشور، اعالم کرد که در انتخابات دورهنهضت آزادی      

ی شرکت نهضت آزادی در انتخابات سوال کرد. علت ارسال این نامه و استفسار از امام خمینی ای به محضر امام خمینی فرستاد و دربارهنامه

گرایانه و اعتقاد به داشتن رابطه با گشت. نهضت آزادی به علت داشتن مواضع لیبرالبر می به موضوع بررسی صالحیت اعضای نهضت آزادی

ای در مورد نهضت آزادی و شرکت آنان نامه ۸۵۳۳امام خمینی در بهمن  (۸۵۳۱:۱ی جمهوری اسالمی، روزنامه )امریکا مورد سوءظن بود.

ارسال نمودند. در آن نامه امام خمینی بعد از یادآواری سوابق و عملکرد نهضت  قوه و همچنین وزارت اطالعات سه  در انتخابات برای سران

گذاری یا آزادی، شرکت آنان در انتخابات و سایر امور کشور را رد کردند و اعالم نمودند، نهضت آزادی برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون

 (۸۱۸شادلو ؛ پیشین،  )ر انتخابات جلوگیری شد.قضایی صالحیت ندارند. بدین ترتیب از شرکت نهضت آزادی د

های تبلیغاتی و انتشار شامل، نصب عکس، پوستر، پالکارد، پردهنسبت به اداور گذشته :های تبلیغاتی در این دوره فعالیت     

ختند و در سطح شهر ستادهای پرداها به صورت جمعی یا انفرادی به فعالیت میها و گروهها بود. تشکلهای تبلیغاتی در روزنامهآگهی

ی دیگر ی انتخابات مجلس را از شرایط دو دورهبه طور کلی آنچه شرایط سومین دوره (۸۵۳۱:۱ی کیهان،روزنامه )تبلیغاتی ایجاد کردند.
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ه طوری که ب(۵۱: ۸۵۱۱پورسجادی )ساخت، توجه جدی به مسائل اقتصادی و تأثیرپذیری از شرایط اقتصاد جنگی جامعه بود.متمایز می

کاندیداها در تبلیغات خود، بیشتر روی محورهای اقتصاد نظیر، سرعت بخشیدن به تصویب لوایح مهم خود در مجلس جهت کمک به 

های ای مانند اشتغال، تورم و تقویت صادرات، فعال کردن بخشریزی نظام اقتصادی، تالش در جهت رفع معضالت ریشهاستمرار و پی

که انتخابات مجلس اول و دوم، به شدت از شرایط سیاسی جامعه ها و... تأکید داشتند. در حالیزیع عادالنه ثروتکشاورزی و خصوصی، تو

 (.۸۸۱:فوزی؛ پیشین )های سیاسی شکل گرفته بود.های انتخاباتی حول نگرشبندیمتأثر بود و جناح

ی نماینده ۵۱از حوزه انتخابیه تهران از  (.۹ ، ۸۵۳۱ی جمهوری، روزنامه )شدند. کاندید ۸۳۱ی تهران با ی انتخابیهحوزه      

بیشتر  (.۸۱۹ :شادلو ؛ پیشین)ی دوم کشیده شدمانده به مرحلهنفر باقی ۸۳نفر حد نصاب الزم را به دست آوردند و انتخاب  ۸۱مورد نیاز 

ز، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسالمی معلمان ایران، انجمن اسالمی ای ارائه شده توسط مجمع روحانیون مبارمنتخبان از تهران از لیست

های مشابه ی روحانیت مبارز و کسانی که اندیشهکارگر بودند. در حقیقیت کاندیداهای معرفی شد توسط جامعهی ها و خانهمدرسین دانشگاه

شاخص و مورد حمایت آنها به دور دوم کشیده شدند. با وجود  هایی روحانیت مبارز داشتند، رأی کمتری آوردند و تعدادی از چهرهبا جامعه

ی روحانیت مبارز و ی تهران، جزء کاندیداهای مورد حمایت مشترک جامعهی انتخابیهی اول حوزهنفر منتخب مرحله ۸۱نفر از  ۹این، 

ی روحانیت مبارز ی اول، مورد حمایت جامعهمانده از چهارده کاندیدای منتخب مرحلهمجمع روحانیون مبارز بودند. پنج کاندیدای باقی

نفر انتخاب شدند که از بین آنها، به جز سعید رجایی  ۸۳تهران ور دوم در د (۸۱۹شادلو ؛ پیشین، )و ( ۳۱ :محمدی ؛ پیشینجهان )نبودند.

داهای مورد حمایت مجمع روحانیون مبارز بودند. از ی سیزده نفر از لیست کاندیاکبر ناطق نوری و محمدرضا باهنر، بقیهخراسانی، علی

نفر به مجلس راه  ۸۸ی روحانیت مبارز پنج نفر، از لیست مورد حمایت ائتالف مستضعفین و محرومین لیست مورد حمایت جامعه

آورندگان، طرفدار ثر رأیی دوم نیز اکی اول، در مرحلهدر کل همانند مرحله (۸۱۹ :و شادلو؛ پیشین ۳۳ :محمدی ؛ پیشینجهان)یافتند

اللهی یا رادیکال )چپ سنتی( در برابر جناح راست یا فکر با این تشکل بودند. بنابراین طرفداران جناح حزبمجمع روحانیون مبارز یا هم

 (.۵۱۹:سروی ؛  پیشینخواجه)کار اکثریت را در مجلس سوم کسب کردند. محافظه

 

 و چالش هاي آن تان تهرانچهارمين دور مجلس شوراي اسالمی اس -۴

در آستانه انتخابات مجلس  .برگزار گردید  ۸۵۱۸ فروردین ۱۸ ،۳۱انقالب  پس از مجلس شورای اسالمی انتخابات چهارمین دوره

ر عام و در تمام مراحل و کلیه امو"که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را ( ۸۵۳۱چهارم، ماده سوم قانون انتخابات )مصوب سال 

 و الزم االجرا تفسیر شد. "استصوابی"می دانست، از سوی شورای نگهبان به نظارت  "مربوط به انتخابات

نماینده مجلس نیز جزو  ۱۱نفر از نامزدهای طیف چپ منجر گردید که قریب به  ۱۱تفسیر شورای نگهبان، به ردصالحیت 

نیروهای همسو با مجمع روحانیون مبارز، مجلسی از نیروهای همسو با نظارت استصوابی و رد صالحیت گسترده  ردصالحیت شده ها بودند.

پیروی از "جامعه روحانیت مبارز با شعار  جناح راست حاکمیت شکل داد که در آن زمان، هنوز از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می کردند.

های همسو با این تشکل )همچون جمعیت مؤتلفه اسالمی، گروه به صحنه انتخابات آمد. "خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی

در روزهای  جامعه وعاظ، جامعه اسالمی مهندسین، جامعه زینب و جامعه اصناف و بازار( نیز از فهرست جامعه روحانیت مبارز حمایت کردند.

ای که در آن شورای بود و با توجه به استفساریه، جناح چپ جنجال بزرگی بر سر بحث نظارت استصوابی ایجاد کرده  فروردین ۱۸نزدیک به 

ها اعتراض ها قلمداد شده بود، تبلیغات وسیعی را ترتیب داده بود و نسبت به رد صالحیتنگهبان مرجع بررسی و رسیدگی به صالحیت

 کرد.می

ه شکست این جناح در انتخابات ترین گروه جناح راست با توجه بی روحانیت مبارز تهران به عنوان اصلیدر این دوره، جامعه 

 (۵، ص ۸۵۱۸ی لیستی برای پیروزی در انتخابات مجلس چهارم به کار بست )کیهان هواییمجلس سوم، تمام تالش خود را با ارایه

های داغ آن دوره چنین در این دوره حضور مجمع روحانیون مبارز در انتخابات به عنوان فراگیرترین تشکل جناح چپ از بحثهم

های مربوط به عدم حضور مجمع چنین شایعهاین امر به خصوص پس از واکنش جناح چپ نسبت به رد صالحیت تعدادی از افراد و هم .دبو

های متعدد در مورد عدم شرکتش در انتخابات پایان داد و ای به شایعهای یافته بود. مجمع با انتشار بیانیهروحانیون در انتخابات رونق تازه

در مجلسی که جامعه روحانیت مبارز و گروه های همسو سامان داده  (۱۸فروردین  ۱۸در انتخابات شرکت خواهد کرد )سالم،  اعالم کرد

بودند، نکته قابل توجه، کسب باالترین میزان رای در پایتخت توسط مجری یک برنامه تلویزیونی بود. سید علی اکبر موسوی حسینی، مجری 

بدین معنا که هزار رای نفر اول تهران شد.  ۹۵۱نواده که در لیست جامعه روحانیت مبارز قرار داشت، با بیش از روحانی برنامه اخالق در خا

« اکبر ابوترابیسید علی»و « اکبر موسوی حسینیسید علی»های با اتمام انتخابات، نتایج آن اعالم گردید و در تهران تنها دو نفر به نام

ی دوم کرسی دیگر به مرحله ۱۱وم آرا، در این مرحله به مجلس راه یابند. عالوه بر این دو تن، تعیین توانستند با کسب بیش از یک س

برگزار گردید. نتایج حاکی از پیروزی  ۸۵۱۱اردیبهشت ۸۱در  دومی انتخابات مرحله (۵:پیشینانتخابات کشیده شد )کیهان هوایی، 
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ی انتخابیه، نامزدهای مجمع روحانیون نتوانستند به مجلس راه یابند. به عبارت بهتر در های روحانیت بود و در اکثر حوزهنامزدهای جامعه

ی روحانیت بودند و بدین نفر مورد حمایت جامعه ۵۱نامزد راه یافته به مجلس همان  ۵۱ی تهران، ی انتخابیهاین دوره از انتخابات، در حوزه

این درحالی بود که مهدی کروبی، محمد موسوی خویینی  .ح راست بود، تشکیل شدهای آن در اختیار جناترتیب مجلس که اکثریت کرسی

ها، محمدرضا توسلی، علی اکبر محتشمی پور، عبدالواحد موسوی الری، فخرالدین حجازی، مرتضی الویری، سعید حجاریان، ابوالقاسم 

ب، فاطمه کروبی، مرضیه حدید چی دباغ و برخی سرحدی زاده، محمد سالمتی، نجفقلی حبیبی، علیرضا محجوب، گوهرالشریعه دستغی

در عین حال، همچنان خبری از اپوزیسیون و  دیگر از چپ های تایید صالحیت شده، رای الزم را برای ورود به مجلس کسب نکردند.

ی در اظهارنظری در مورد پس از انتخابات، آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالم منتقدان و مخالفان حاکمیت سیاسی در انتخابات نبود.

 "مجلس چهارم، سیاست را با اخالق ممزوج کرده و بحمداللَّه، سیاست را در جهت ضداخالقى نکشانیده است."این مجلس گفت: 

 

 و چالش هاي آن پنجمين دور مجلس شوراي اسالمی استان تهران -۵
مجلس شورای  انتخابات در این دوره از .گردیدبرگزار  ۸۵۱۱ اسفند ۸۱ مجلس شورای اسالمی، در پنجمین دوره انتخابات

جمعی از کارگزاران سازندگی  ره(، حزب سیاسی تازه تاسیس) های پیرو خط امامگروه تهران و جامعه روحانیت مبارز اسالمی، عالوه بر

 .ئه لیست خودداری کرداز ارا شورای نگهبان در اعتراض به رد صالحیت گسترده مجمع روحانیون مبارز .به رقابت پرداختند ایران

 رویدادهای و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مهم رخدادهای وقوع و زمانی شرایط لحاظ مجلس پنجم شورای اسالمی، به

 دو با مقارن و مصادف( ۸۵۱۳ -۸۵۱۹) پنجم مجلس. شودمی محسوب ایران اسالمی جمهوری تاریخ حساس و خاص مجالس از المللی،بین

 که است بوده خاتمی محمد سید جمهوری ی رفسنجانی و دولت اصالحات به ریاستهاشم اکبر علی جمهوری ریاست به یسازندگ دولت

 احزاب از برخی میان سیاسی شدید رقابت شاهد دوره این در دیگر سویی از. افزایدمی دوره این در مجلس اهمیت و حساسیت بر امر این

مبارز از ارائه لیست انتخاباتی، شاهد مشارکت باالی  روحانیون مجمع خودداری و چپ جناح سیاسی انزوای وجود با که هستیم سیاسی

 از کشور سیاسی مختلف جریانات انتقادات تأثیر تحت شدت مردمی در این انتخابات می باشیم. در این مقطع فضای سازندگی کشور به

 هاشمی جمهوری ریاست اول دوره اواخر از که بود دولت کالن هایسیاست و هابرنامه فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، پیامدهای

 بیان، ها و یا نشریهمه سالم، به مدیرمسئولی خوئینیروزنا» مانند خود مطبوعات در چپگرا هایگروه که طوری به بود، شده آغاز رفسنجانی

 مورد این در و کردندمی ابراز وی خارجی هایسیاست برخی و دولت اقتصادی هایسیاست از را خود انتقادات «محتشمی مدیرمسئولی به

 از برابری اقتصادی در جامعه و پیروینا افزایش کشور، اقتصاد کردن وابسته و خارجی وام اخذ اجتماعی، عدالت از شدن دور به را دولت

 انتقاد خارجی سیاست حوزه در دولت تصمیمات برخی از و کردندمی متهم اقتصادی تعدیل برنامه در پول المللیبین صندوق هایسیاست

نیروهای راست نیز در مجلس و همچنین در مطبوعات خود نظیر کیهان و رسالت ضمن ابراز  (۹۱جوان و خسروشیری، . )کردندمی

ه های هاشمی رفسنجانی در حوزه فرهنگی و سیاسی انتقاد کرده و دولت را بهای اقتصادی دولت، از سیاستخرسندی از برخی سیاست

از اتفاقات مهم سیاسی در حوزه احزاب در این دوره،  کردند.می متهم گریاباحی ترویج و منکرات گسترش انقالب، هایارزش از حمایت عدم

 در که رفسنجانی هاشمی اطرافیان از گروهی شد باعث که بود اسالمی شورای پنجم مجلس انتخابات از بروز انشعاب در جناح راست قبل

 مجلس اول سال در  .دیافتن شهرت مدرن راست به که شوند منشعب راست جناح از سازندگی کارگزاران نام با داشتند حضور وی دولت

 گوناگون احزاب و هاگروه وجود ابراز همچنین .بود حاکم بود، میانه جناح از که رفسنجانی هاشمی سازندگی دولت اسالمی، شورای پنجم

بودند  آشکار هایدگرگونی اولین جمله از اسالمی ایران مشارکت جبهه حزب و سازندگی گزارانکار حزب نظیر سیاسی صحنه در سیاسی

 (.۵۸۹ :نیشی، پیحیی)

 

 و چالش هاي آن ششمين دور مجلس شوراي اسالمی استان تهران -۶
 .برگزار گردید ۸۵۱۹ اردیبهشت ۸۳ و ۸۵۱۱بهمن ۱۹ مجلس شورای اسالمی، در دو دور در تاریخ ینتخابات ششمین دورها      

تهران بزرگ، فهرست نامزدهای  آورد. درهای مجلس را به دستکرسی ٪۳۳توانست که حدود  خرداد دوم یدر این انتخابات،جبهه

های این حوزه را کسب کرد. نکته جالب توجه در این دوره از انتخابات مجلس کرسی ٪۹۱جبهه مشارکت ایران اسالمی،  پیشنهادی حزب

نفر اول راه یافته از تهران به مجلس ششم توانستند بیش از یک میلیون  ۸۱ر طبق نتایج اولیه منتشر شده توسط وزارت کشور این بود که ب

رأی بود که در نوع خود یک رکورد به حساب می آید. به  ۸٬۱۳۱٬۱۱۱نفر اول تهران بر طبق نتایج اولیه  ۵۱رأی کسب کنند. متوسط آراء 

جمهوری  در تاریخ سید محمدرضا خاتمی نفر اول حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، ری و اسالمشهر یعنیویژه آراء کسب شده توسط 

ششم با اکثریت اصالح طلبان آغاز به کار کرد.  ( مجلس۸۵۹۱های مجلس شورای اسالمی، بی نظیر است )وبگاه مرکز پژوهش اسالمی ایران
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هاى قوّه مقننه از هیأت  کادر خود را در سراسر کشور وارد مجلس ششم کند و مسؤولیتسان حزب مشارکت توانست اعضاى بلندپایه و بدین

 (۸۵۹۱ ،رئیسه گرفته تا رؤساى کمیسیونها را از آن خود کرد )سیر نیوز

 نمود احزاب راه یافته به مجلس شوراي اسالمی ششم   -۲جدول                                            

 

            

          

          

..         

            

 
 

 

 

 و چالش هاي آن هفتمين دور مجلس شوراي اسالمی استان تهران -۷

مجلس  انتخابات در هنگامه .خورشیدی، برگزار گردید ۸۵۱۱ اسفند ۸انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی،       

اند یا التزام آنان، نداشته اسالم به التزام عملی به بهانه آنکهرا  کاندیداها ، حدود نیمی از«نظارت استصوابی» با اعمال شورای نگهبان هفتم،

مجلس  اصالح طلب اثبات نشده است، رد صالحیت کرد. در میان رد صالحیت شدگان، عده کثیری از نمایندگان شورای نگهبان برای مجلس

و  اعتراضات حصن کردند و نهایتاً، با بی اثر ماندنت مجلس شورای اسالمی ها درنماینده، در اعتراض به رد صالحیت ۸۵قرار داشتند.  ششم

 .(۸۵۱۳خرداد  ۱ای،  علی خامنه سید سایت)وب  مجلس هفتم، استعفا دادند انتخابات برگزاری

نفر ازآنان از چهره های نسبتا شناخته شده و دارای  ۳۳نفر نامزدانتخاباتی تنها  ۸۸۹۵حوزه انتخابیه تهران از مجموع  در        

ائتالف عمده آبادگران ایران اسالمی، ائتالف برای ایران، خدمتگزاران مستقل ایران  پنجو فعالیت سیاسی بودند. اسامی این افراد در  سابقه

د اسالمی، جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی و چکاد آزاد اندیشان در روزنامه جام جم به تفکیک آورده شده است. حضور این تعداد کم از افرا

نفر از داوطلبان  ۸۸۱۱وارد رقابت سیاسی شده بودند؛ بنابراین  ۱ ائتالف، حزب، تشکل و جمعیت ۸۱شده در حالی بود که بیش از  شناخته

نمایندگی را کاندیداهای کمتر شناخته شده و مستقل تشکیل می دادند که طبیعتا وقت، انرژی و هزینه هایی صرف فراهم آمدن مقدمات 

و انرژی به زمان  شد که کامال غیر ضروری و اتالف شده محسوب می گردد. جالب است که دامنه این اتالف وقت انتخابات شرکت آنها در

شورای اسالمی را ضعف و پراکندگی فعالیت  مجلس هفتمین دوره انتخابات شمارش آرا نیز کشیده شد؛ بنابراین می توان خصلت بارز

دانست بطوریکه در شهر تهران گروههای سیاسی که در دوره قبل فعالیت داشتند  گروههای سیاسی و تعداد زیاد داوطلبان نمایندگی

بطورجدی وارد صحنه رقابت نشدند و تنها برخی از گروهها از ائتالفهای تشکیل شده حمایت کردند؛ مانند حمایت جامعه روحانیت مبارز و 

از بین فهرستهای منتشر شده که صالحیت همه آنها هم ›› ه بود: حزب موتلفه از ائتالف آبادگران ایران اسالمی که بدین شکل عنوان شد

 اسالمی ایران آبادگران ائتالف …تایید شده است، فهرست ائتالف آبادگران ایران اسالمی بیشتر مورد اعتماد جامعه روحانیت مبارز است

دور دوم شوراهای اسالمی آشنا  انتخابات عنوان از زمان نیت مبارز ندارد. جامعه روحانیت مبارز با اینروحا جامعه با تشکیالتی ارتباط هیچ

بر پایه رقابت  انتخابات باید گفتاساس براین  (۱۹/۸۸/۱۱روزنامه جام جم، ) شد و از آن زمان یک آشنایی و رابطه عاطفی برقرارگردید

تمرکز یافته بود. چنانچه یکی از برجسته ترین  ائتالفها برگزارشد که البته دامنه فعالیتشان چندان گسترده نبوده و بیشتر در شهر تهران

سری است ائتالفها یعنی آبادگران ایران اسالمی در شهرستانها لسیت نمایندگان را ارائه نکرد و در این زمینه تنها اعالم شد: برنامه کار ما سرا

با محیط آنجا نامی را انتخاب کرده اند و ما پیوند و در تهران به اسم آبادگران فعالیت می کینم. دوستان ما در شهرستانهای دیگر متناسب 

 اما آنها در مورد اینکه آیا مردم نیز از این پیوند اطالعی دارند یا نه سخنی به میان نیاوردند.( ۵۵ :۸۵۱۵)پیشگاهی فرد میفکری با آنها دار

اشت، به نحوی که در مورد پنج ائتالف عمده عالوه بر این در میان ائتالفهای بوجودآمده نیز چندان رقابت جدی وجود ند        

نفر از اعضای سرشناس آنها در روزنامه جام جم  ۳۳کاندیداهای تهران، تداخل عضویت مشاهده می شود. در فهرست مقایسه ای که در مورد 

http://www.rassjournal.ir/


 981-973، ص 5931 تابستان،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

در یک فهرست دیده می شوند.  نفر ۱۱نفر از کاندیداها در دو فهرست و  ۵۱نفر از کاندیداها در سه فهرست،  ۸۵ارائه شد ۱۹/۸۸/۱۱مورخ 

این موضوع نشان دهنده نبودن رقابت جدی میان ائتالفها می باشد که سبب سردرگمی و دشواری تصمیم گیری برای شهروندان گردید 

برخی از  حتی›› چراکه آنان نمی توانستند رقابت سیاسی بین این گروهها را مشاهده و تعقیب نمایند. روزنامه همشهری در این باره نوشت:

 گرفته قرار … کار محافظه جناح به نزدیک ائتالفهای لیست در …کسانیکه در سالهای اخیر عضو ثابت فهرستهای جناح اصالح طلب بودند 

 (۱۱/۸۸/۱۱روزنامه همشهری،) ‹‹.اند

جدالهای بیهوده شورای اسالمی نشان دهنده همین تغییر در انگیزه ها و بدبینی و پرهیز از  مجلس انتخابات تجربه اخیر 

تهران نیز با آگاهی از ضعف گروههای سیاسی و تحول یاد شده در  انتخابات گروههای سیاسی می باشد. جالب آنکه حتی ائتالف پیروز در

انگیزه ها و رفتارهای سیاسی مردم، مشارکتی نسبی و ضعیف را تخمین زده و پذیرفته بود. روزنامه همشهری طی گفتگویی که با حداد 

این ›› انجام داد، پیش بینی در مورد میزان درصد مشارکت سیاسی مردم را چنین گزارش کرد: ۱۹/۸۸/۱۱ل و احمدتوکلی در تاریخ عاد

و رأی دادن به کاندیداهای آبادگران است ولی مالک عرف بین المللی در خصوص شرکت  انتخابات گروه خواستار حضور گسترده مردم در

به این ترتیب آنچه اتفاق افتاد چندان هم که بنظر می آید غیر قابل  ‹‹را برای مشروعیت آن کافی می داند. باتانتخا درصد مردم در ۵۱تا۱۳

پیش بینی نبود و با مالحظه عناصر تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی و واقع نگری در تحلیل تا حد زیادی هم مشخص به نظر می رسید. تفسیر 

میان پتانسیل باال و روحیه مشارکت در مردم )انتخاب کنندگان(، با قدرت احزاب و گروههای سیاسی نتیجه بدست آمده بیانگر عدم توازن 

و  تیدر جذب مشارکت آنان می باشد؛ بنابراین احزاب و گروهها بیش از سایر عوامل تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی نیازمند بازسازی، تقو

 (۸۵۱۱،۸۱۸عیوضی:تالش برای رفع نقایص خود می باشند. )

 

 و چالش هاي آن هشتمين دور مجلس شوراي اسالمی استان تهران-۸
فهرست  ۱در این دوره از انتخابات،   .برگزار گردید ۸۵۱۳اسفند  ۱۱  جمعه دوره هشتم مجلس شورای اسالمی انتخابات      

 : مهم از نامزدهای حزبی ارائه شد که عبارتند از

 جبهه متحد اصولگرایان 

 لباناصالح ط ائتالف 

 حزب اعتماد ملی 

 (جمعیت آبادگران جهادی)ائتالف فراگیر اصولگرایان 

ائتالف فراگیر اصولگرایان، جبهه متحد اصولگرا، ائتالف اصالح طلبان، حزب اعتمادملی و طیف اعتدال و توسعه از احزاب مهم       

اشتراک و اصالح  ۹فهرست بود که اصولگرایان دارای  ۳در قالب  نفر ۹۱این دوره بـودند که دارای اشتراکات زیادی با هم بودند. رقابت میان 

اشتراک داشت. اصالح طلبان در این دوره به علت رد صالحیت  ۸۱اشتراک بودند و طیف اعتدال با هردو جناح بیش از  ۸۳طلبان دارای 

م بر این دوره در چهار موج شکل گـرفت: فضای سیاسی حاک .های گسترده نتوانستند، فهرست خود را در استان های مـختلف کامل کنند

موج اول پیـش از بـرگزاری انتخابات و در ارتباط با رد صالحیت ها، موج دوم، تالش برای جذب آرای مردم درروزهای پایانی سال، موج سوم 

خابات که به اعتراض از تقلب و در روز انـتخابات کـه بـا دل نگرانی یا دلخوشی از پیروزی همراه بود و نهایتا موج چهارم، پس از انت

 دسـتکاری درآرای آمـار مـربوط بود. در این دوره تغییراتی نیز به لحاظ کیفی در شرایط نامزدی انتخابات شکل گرفته بود؛ به ایـن صـورت

رای دهندگان از  که سطح تحصیالت و فعالیت های سیاسی کاندیداها جزو شرایط نامزدی انتخابات اعالم شده بود. همچنین، تغییر سن

انـتخابات هـشتم  .رفتار رای مـردم در انتخابات بستگی به عملکرد گذشته احزاب دارد .سال ازنکات مهم این دوره از انتخابات بود ۸۱بـه ۸۳

م نوروز را یـکی از نشان داد که مردم به شعارهای ارائه شده از سوی احزاب اعتماد ندارند. اگر بنا به تـعبیری مقارن بـودن انتخابات با ایا

دالیـل کاهش مـشارکت در انـتخابات فـرض کنیم، به وضوح می توان مدعی شد نتایج انـتخابات بـیانگر این است که پرداختن مردم به 

ز ا .مشکالت معیشتی و اقتصادی و پرداختن به امور رفـاهی و تـفریحی چون تعطیالت نوروز جایگاهی اساسی در افکار آنـان داشته است

نماینده، بیشترین  ۵۱تحلیل آرا در استان های کشور دریافتیم کـه در اسـتان های واقع در سطح یک توسعه، جبهه متحد اصولگرایان با 

کاندیداهای مـشترک جـبهه مـتحد و  .نماینده قرار دارند ۱۱درصد آرای را بخود اختصاص داده اند. پس از آن کـاندیداهای مـستقل با 

نـماینده در رده سوم قرار دارند؛ اما نـکته درخـور توجه این که بین تعداد نمایندگان منتخب در احزاب فراگیر  ۱۱را بـا فراگیر اصولگ

نماینده( تفاوت زیادی به چـشم نـمی خورد. این نکته از آرای این استان ها نیز استنباط می شود ۸۱نماینده( و اطالح طلب ) ۸۳اصولگرا )

 ای جداگانه اصـولگرایان در بـه دسـت آوردن اکثریت آرا تاثیر قابل تـوجهی دارد. کـه ارائه فـهرست ه

با توجه به اینکه بیشترین کاندیدا در استان تهران )واقع در سطح یک توسعه( بوده، کمترین درصد مشارکت در این استان      

 (۸۱۱پیشین:و پیشگاهی فرد صادقید)ان طلب انتخاب شدهبوده است که کمترین نماینده از جناح اصالح
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 و چالش هاي آن نهمين دور مجلس شوراي اسالمی استان تهران-۹
 ۸۳ در دور دوم و ۸۵۹۱ اسفند ۸۱ آن در دور اول انتخابات که دوره نهم مجلس شورای اسالمی فهرست نمایندگان      

، دچار ریزش جدی در میزان پایگاه مردمی خود ۱۱ال اصالح طلبان که پس از چالش اساسی با نظام در س. برگزار شد ۸۵۹۸ اردیبهشت

شده بودند، علیرغم آنکه برخی چهره های آنها توانستند در انتخابات شرکت کنند اما با گزینه حذف مردم مواجه شدند و تنها عده معدودی 

وانستند به دور دوم راه یابند اما این رای پیش از اصالح طلبان به مجلس راه یافتند. در تهران نیز اگر چه آقای محجوب و خانم جلودارزاده ت

از آنکه رای به اصالحات باشد یک رای صنفی تفسیر می شود که متعلق به خانه کارگر است و بر اساس دغدغه صنفی ارزشمند کارگران 

  کسب شده است. 

 شکست جبهه متحد اصولگرایان در تهران

تماعی شخصیت ارزشمندی چون آقای مهدوی کنی بهره مند بود اما بواسطه جبهه متحد اصولگرایان اگر چه از ظرفیت اج     

نداشتند و در مواجه با دولت رویکرد چالش برانگیز را بر تعامل و  ۱۱حضور برخی افراد و جریاناتی که عملکرد سیاسی مناسبی در فتنه 

ان مقبولیت حداکثری پیدا کند. بطوری که جبهه پایداری همکاری و نقد منصفانه ترجیح داده اند، نتوانست در بین بدنه مردمی اصولگری

بعنوان نزدیکترین جریان انتخاباتی به گفتمان دولت توانست بعنوان رقیب جدی برای جبهه متحد اصولگرایان ظهور یابد. تفاوت جدی که 

اکله اصلی جبهه متحد اصولگرایان را نیروها و بین این دو جبهه اصولگرایی وجود داشت اوالً تفاوت در مواضع نسبت به دولت بود و ثانیاً ش

(. این نوع نگاه سهم خواهانه سیاسی در افکار ۵جریانات سیاسی تشکیل می دادند که نگاه سهم خواهانه به لیست انتخاباتی داشتند )جدول

 تجربه شده بود. ۱۱عمومی جامعه مطلوبیت چندانی ندارد و قبالً در انتخابات سال 

 ریانات سياسی در جبهه متحد اصولگرایان: سهميه ج۳جدول 

 گروه در تهرانسهمیه هر نام گروه

 ۳ جامعه روحانیت

 ۱ اصولگرایان سنتی )موتلفه و جبهه پیروان امام و رهبری(

 ۸۱ و توکلی( ثارگرانیاصولگرایان تحولخواه )رهپویان، ا

 ۱ حزب پیشرفت و عدالت )طیف قالیباف(

 ۳ حامیان سابق دولت

جزو مهمترین حامیان دولت  ۱۱و  ۱۱درمقابل جبهه پایداری از نیروهای اجتماعی تشکیل شده بود که در انتخابات سال       

محسوب می شدند و در حال حاضر نیز از حامیان گفتمانی دولت محسوب می شوند. از سویی دیگر جهت گیری و تمایل اکثریت مردم به 

 (.۱)جدول  رد خوبی از نیروهای و احزاب و جریانات سیاسی نداردسمت نیروهای اجتماعی است و جامعه برآو

  
سطح عمومی و نخبه اي )نظرسنجی  دو: ارزیابی منفی از ميزان اعتماد به احزاب سياسی در ایران در بين ۴جدول

 (۹۹ملی آذر

 سطح نخبگانی سطح ملی )عمومی( گزاره

ردم را جلب احزاب و گروههای سیاسی در ایران نمی توانند اعتماد م

 نمایند

۳۱ ۳۳ 

 

همچنین موجودیت جبهه متحد را کسانی تشکیل میدادند که بعنوان نمادی از مجلس هشتم در افکار عمومی مطرح بودند         

راه و از این رو این جبهه نتوانست مقبولیت حداکثری را کسب کند. اگر چه اکثریت نامزدهای هر دو جبهه )متحد و پایداری( به دور دوم 

یافتند اما پیش بینی های جامعه شناختی و تحلیل های اعضای جبهه متحد نیز بر این است که در دور دوم جبهه پایداری وضعیت بهتری 

خواهد داشت. بر این اساس نمایندگان جبهه پایداری در شهر تهران که رویکرد حمایتی را نسبت به دولت انتخاب کرده است غلبه داشتند. 

 (۳۹۱ملت پایگاه  )سرویس خانه
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 گيرينتيجه

با چالش  همراه مجلس نهم تا در نخستین انتخابات مجلس پس از انقالب را دراین مقاله کوشش بر آن بود تا عملکر احزاب       

تین ی در نخسها بررسی کنیم نتیجه عملکر د احزاب برای بدست آوردن کرسی های پارلمان در دوره،هایی که در هر دوره وجود داشته

)حزب جمهوری اسالمی و حزب جامعه روحانیت مبارز( موفق ترین فهرست در  فهرست ائتالف بزرگمجلس شورای اسالمی استان تهران: 

مجلس،  جمهوری اسالمی و حزب جامعه روحانیت و در دوره سوم ، حزبحاکم این انتخابات مجلس، حزب انتخابات بود و در دوره دوم

 حاکم جناح راست و در دوره ششم ، حزبحاکم جناح راست و در دوره پنجم مجلس ، حزبره چهارم مجلسحاکم جناح چپ و در دو حزب

 مجلس، حزب حاکم اصولگرایان و در دوره هشتم ، حزبو در دوره هفتم مجلس جبهه مشارکت ایران اسالمی حزب حاکم مجلس، حزب

اساسی که در طول تمام  . نکتهبود و توکلی( ثارگرانیولخواه )رهپویان، ااصولگرایان تححاکم  مجلس، حزب حاکم اصولگرایان و در دوره نهم

 شتری، بادوار انتخابات از چالش های موجود در ادوار به چشم می خورد این بود که اوال احزاب به جای ارتباط هر چه بیشتر با مردم

ود در جهت منافع مردم اعتماد آنها را جلب کنند( .دوم اینکه منتقدبودند)مردمی که احزاب دوره قبل از انقالب نتوانسته بود با عملکرد خ

احزاب صرفا انتخاباتی هستند و به عنوان یک ابزار انتخاباتی عمل می کنند و برنامه ریزی منسجم و مشخصی برای آینده ندارند و اگر هم 

گذاری آن در زمان انتخابات نمود پیدا خواهدکرد که این  داشته باشند در طول سال پویایی الزم را ندارند و صرفا برجستگی یرنامه ها و اثر

 و خود باعث می شود مردمی که خط مش یک حزب را دنبال می کنند به علت عدم وجود یک سیر تدریجی وتکاملی دچار سردرگمی شده

 و ۳و  ۱و  ۱بر قوه مقننه در دوره های از همراهی احزاب واهمه داشته باشند اما با وجود این چالش ها تسلط جریان راست یا اصولگرایان را 

در تهران به چشم می خورد که توفیق آنها بر اساس تحلیل های انتخابات ادوار مختلف می توان دالیل ذیل نام برد: سوابق سیاسی  ۹و ۱و  ۱

حضور بعضی از این اعضا در بدنه  ( وبعضی از شخصیت ها و چهره های ممتاز احزاب در انقالب )حالت کاریزماتیک برای مردم پیدا کرده بود

این  . اماپست های کلیدی( و تبلیغات انتخاباتی که باعث ایجاد ارتباط هر چه بیشتر با مردم و جذب مشارکت سیاسی آنها می شددولت )

ن سرنوشت جامعه آگاه واقعیت را نباید فراموش کرد که در سال های اخیر مردم به عملکرد احزاب در روند قانونگذاری قوه مقننه یعنی تعیی

و واقف شده اند و در دوره های کنونی نقش پررنگتری در مشارکت سیاسی از خود نشان می دهندو این یعنی توسعه سیاسی یک ملت. در 

 اینجاست که احزاب نیز باید تمام تالش خود را برای تداوم یک حزب واقعی و متعهد داشته باشند.
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