پرونده دوم ماه
خمینی ،مسئول رسیدگی به اختالفات پیش آمده شد و به روزنامهها اخطار شد که
از انتشار مواردی که باعث آشوب میشود ،خودداری کنند .اما شروع کار این هیأت،
هیچ تأثیری در جلوگیری از توســعه تحریکات و اغتشاشــات نداشــت .در این میان
روابط میان بنیصدر با ســازمان مجاهدین خلق گســتردهتر شــد .اینچنین بود که
مجاهدیــن خلق در  ۱۸خــرداد  ،۱۳۶۰حمایت کامل و یکپارچه خــود را از بنیصدر
اعــام و بــه نهادهای انقالبــی و مســئوالن حمله کرد و بعــد در زمان بررســی طرح
عدمکفایــت سیاســی بنیصــدر ،ســازمان مجاهدین خلــق بیانیه داد کــه از رئیس
جمهــوری حمایت میکنــد و از هوادارانش دعوت کــرد تا روز  ۳۰خــرداد  ،۱۳۶۰در
حمایتازبنیصدربهخیابانهابیایند.
همزمانبااینبیانیهسپاهپاسدارانانقالباسالمیباصدوراطالعیهاینسبت
بهتحرکاتضدانقالبهشداردادوبهزادنبوی،سخنگویدولتازبرخوردقاطعانه
قــوای انتظامــی با درگیریهــای خیابانی خبــر داد .با ایــن حال گروهی از هــواداران
ســازمان مجاهدیــن خلــق در روز  ۳۰خــرداد به خیابانهــا آمدنــد .روزنامه کیهان
فردای آن روز در گزارشــی با عنوان «هجوم مســلحانه مجاهدیــن خلق به مردم ،با
خشم انقالبی تودههای مسلمان مواجه شد» ،نوشت« :طی درگیریهای وسیعی
که روز گذشــته در چندین نقطه تهران رخ داد ،گروهی از اعضای سازمان مجاهدین
خلق ایران که به چاقو و اســلحه گرم مســلح بودند در خیابانها به راه افتادند و طی
درگیریهایی که به وجود آوردند ،بر اســاس آمار موجود در پزشــکی قانونی  ۱۴مرد
و دو زن را کشــته و عده زیــادی را مجروح کردند .تظاهرکننــدگان در چندین خیابان
از جملــه خیابــان ســهروردی بــه اتومبیلهــای ســواری و اتوبوسها حملــه کردند
و تعــداد زیــادی از شیشــههای اتومبیلهــا را خرد کردنــد و در خیابانهــای دیگر به
ســاختمانهای مردم و اموال بیتالمال آسیب رســاندند .روز گذشته خیابانهای
طالقانی ،ولیعصر ،انقالب و میدان فردوســی غرق در آتش و دود غلیظ الســتیک
و تختــه و جعبــه مقوایی بود که توســط اعضا و هواداران جنبــش ملی مجاهدین به
آتش کشــیده شــده بــود ».کیهــان در ادامه
گــزارش خــود از تظاهــرات حزباللهیها
در ســاعت  ۱۸:۳۵دقیقــه خبــر داده و
مینویسد« :در این ساعت گروهی از مردم
یکیازجنجالیتریناتفاقها
در میدان فردوســی شــروع به دادن شــعار
در مجلس اول؛ اول تیر 1360
علیه بنیصدر کردند .این گروه در حالی که
فریاد میزدند مرگ بر بنیصدر  -خمینی
بود که روزنامه جمهوری
عزیزم بگو تا خون بریــزم ،در خیابان قرنی
اسالمی در صفحه اول خود
دســت بــه راهپیمایــی زدنــد .در ســاعت
با تیتر بزرگ نوشت177« :
 ۱۸:۴۵یــک ماشــین ســواری متعلــق بــه
ســازمان صنایع ملی ایران توسط هواداران
رأی به بیکفایتی بنیصدر
گروهکها به آتش کشــیده شــد .در خیابان
برای ریاستجمهوری»؛ و
طالقانــی مقــداری خون ریخته شــده که در
کنار آن نوشــته شــده اســت :ایــن خون یک
 37روز بعد ،روزنامهها ،در
برادر حزباللهی اســت که در پشت جبهه
روزچهارشنبههفتممردادماه
بهطرزغریبانهایشهیدشده است».
نوشتند« :بنیصدر با اخذ
وقتــی در 30خرداد موافقان و مخالفان
ط ونشــان
در خیابانهــا بــرای هــم خــ 
پناهندگیبهپاریسگریخت».
میکشــیدند ،مجلس بهکار خود مشــغول
تاریخ بسرعت ورق میخورد
بــود .در روزهــای  ۳۰و  ۳۱خــرداد ۱۳۶۰
مجلــس طــرح دو فوریتــی «عــدم کفایت
سیاســی بنیصــدر» را بــا  ۱۷۷رأی موافق،
یــک رأی مخالف(صالحالدیــن بیانــی) و
 ۱۲رأی ممتنــع (آقایــان رضا اصفهانی ،هرای خلطیان ،محمد مجتهد شبســتری،
محمدجــواد حجتیکرمانــی ،محمــد خلیلی ،غالمعلــی شــهرکی ،محمدهادی
برومند،محمدشجاعی،محمدرجائیانوسیدمحمدمهدیجعفری)بهتصویب
رساند.اینمصوبهطبقاصل 110قانوناساسیجهتاتخاذتصمیمنهایی،توسط
رئیسمجلس ،هاشمیرفسنجانی به امام خمینی گزارش داده شد و امام خمینی
طــی حکمی در اول تیرماه  ،60ابوالحســن بنیصدر را از ســمت ریاســتجمهوری
عزل کــرد« :پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شــورای اســامی
مبنــی بر اینکــه آقای ابوالحســن بنیصدر بــرای ریاســتجمهوری اســامی ایران
کفایت سیاســی ندارد ،ایشــان را از ریاســتجمهوری اســامی ایران عزل نمودم».
بعد از پایان دوران ریاســتجمهوری اولین رئیس جمهوری ایران ،شــورای موقت
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ریاستجمهوری اســامی ،با حضور آیتاهلل موسویاردبیلی ،محمدعلی رجایی
و آیــتاهلل هاشمیرفســنجانی بــرای اداره امــور اجرایی کشــور تشــکیل شــد؛ پایان
ریاستجمهوریاول.
ëëپرونده گروگانهای امریکایی در مجلس اول
«همانطورکهبارهاگفتهامماخواستاراستردادشاهواموالملتازاومیباشیم.
ولیازآنجاکهدرآیندهنزدیک،نمایندگانمردمدرمجلسشورایاسالمیاجتماع
مینمایند ،امر گروگانها با نمایندگان مردم اســت تا نســبت به آزادی گروگانها و
امتیازاتی کــه در قبال آنان باید بگیرند ،تصمیم گیرند ،زیــرا این مردمند که باید در
جریانات سیاسی دخالت داشته باشند( ».صحیفه امام ،جلد ،12ص)161
وقتــی هفتم خــرداد 59اولین دوره مجلس شــورای اســامی کار خود را شــروع
کرد ،از ماجرای  13آبان  58و اشــغال ســفارت امریکا نزدیک به 7ماه میگذشــت.
اما دامنه این حوادث به اولین مجلس هم رسید 14.اسفند 58بود که امام خمینی،
در پیامــی بــا تشــکیل کمیســیون بینالمللی تحقیــق برای بررســی جنایات شــاه و
دخالتهای امریکا در ایران موافقت کرده و در خرداد ،59حلوفصل نهایی مسأله
گروگانها را به مجلس شــورای اسالمی سپردند .شــاید این جزو اولین راهحلهای
ایــران برای پایان این مســأله باشــد .اما حجتاالســام موســویخوئینیها درباره
تصمیمات گرفته شــده برای حل آن میگوید« :باید برگردیم به زمانی که حضرت
امام بیمار شدند و از قم به تهران آمدند و در بیمارستان بودند .آن ایام فشار زیادی
برای آزاد کردن گروگانها وارد میشد ...من با حاج احمدآقا رفتیم خدمت امام در
بیمارستانقلبوازایشانپرسیدیمکهماباالخرهچهبایدبکنیم؟فرمودندبهترین
راه حل آن است که تصمیمگیری در این مورد را به عهده مجلس بگذاریم».
ëëموافقان و مخالفان در مقابل هم
پساز تشــکیل مجلس شورای اســامی ،امریکا طی نامهای از مجلس خواست
تا نســبت بــه آزادی گروگانها تصمیم بگیرد ،مجلس نیز در پاســخ بــه نامه امریکا
نامــهای تنظیم کرد و از دولت امریکا خواســت که متن نامه در رســانههای عمومی
امریکا منعکس شــود وگرنه دلیل بر عد م حسننیت امریکاست .در برخورد اولیه،
مجلس به دو گروه مخالف و موافق حل مســأله گروگانها تقســیم شد .نمایندگان
مجلس در 10جلســه علنی( 25،24،23،21،10و  27شــهریور و یکم ،ششم ،هشتم
و دهم مهر)1359درباره مســائل مربوط به گروگانگیری بحث کردند .گروه موافق
با آزادی گروگانها در صورت پذیرش شرایط ایران توسط دولت امریکا و در صورت
عدمپذیرشآنشرایطمحاکمهگروگانهاوگروهموافقبامحاکمهگروگانهابدون
بحث درباره آزادی آنها .جناح ملی-مذهبی ،نهضت آزادی و طرفداران بنیصدر
بیشــتر به غرامتگیری و امتیازگیری از اموال شــاه و اموال بلوکه شــده ایران و دست
کشــیدن از خصومت با امریکا اعتقاد داشــتند؛ اما نمایندگانجناح اســا مخواهان
تداوم مبارزه ،اثبات حقانیت و رســاندن فریــاد مظلومان ایران به جهان و مهمتر از
همه ایســتادگی در برابر امریکا و سرمشــق دادن به ملتهــای دیگر بودند .جمعی
از نمایندگان ابتدا پیشــنهاد کردند که این مســأله در جلســهای رســمی و غیرعلنی
رســیدگی شــود تا با داشــتن اطالعات کامــل در این زمینــه تصمیمگیری شــود .اما
پــس از اعالم نظر کمیســیون سیاســت خارجی و اســتدالل مخالفان این پیشــنهاد
رأی نیاورد .دســتور جلســه27شهریور ،بررسی مســأله گروگانها بود .در این جلسه
تعدادی از نمایندگان ،چهار ســؤال پرســیده بودند و معتقد بودند قبل از رســیدگی

