به مسأله گروگانها باید به این ســؤاالت پاسخ داده شود«:موضوع انقالب اسالمی
جمهوری اســامی ایران درمقابل امریکا چگونه است؟ آیاگروگانگیری اساساًیک
عمل انقالبی بوده اســت؟ این موضوع به رأی مجلس گذاشــته شــود .آیا محاصره
اقتصــادی و محاصــره نظامی و فشــارهای سیاســی امریــکا و عمالش تنهــا نتیجه
گروگانگیری است یا بنا به اقتضای ماهیت تجاوزکارانه امریکا بخصوص در رابطه
یباشد؟آیاچنانکهبرخیمعتقدند،گروگانگیریانقالب
باانقالباسالمیایرانم 
ما را به انزوا کشــانده اســت؟» هاشــمی رفســنجانی در خاطرات خــود« ،انقالب در
بحران» نوشــته است« :این پیشنهاد پس از صحبتهای موافق و مخالف ،مباحث
مجلس را شکل دیگری داد ».آزادی یا محاکمه گروگانها و مذاکره یا عدممذاکره با
امریکاییهابحثاصلیمجلسشدهبود.
«...شــک نیســت کــه مجلــس بــه همه امور کشــور
نظــارت دارد و حــق نماینــدگان اســت کــه از هــر
مجلس دوم
انحــراف و خالفی کــه وزرا و ادارات ببینند به حکم
چپ و راست
قانون جلوگیــری کنند و دولت را تاحد اســتیضاح
متولد شد
بکشــانند .لکــن فرقهــا اســت بیــن نظــارت و
اســتیضاح و بیــن عیبجویی و انتقامگیــری و این
فــرق را همه کس پس از رجــوع به وجدان خویش
میفهمنــد »...هفتــم خرداد ،63صبح روز دوشــنبه ،ســاعت8:5؛ مجلس دوم با
حضوراعضایشوراینگهبان،رئیسجمهوری،رئیسدیوانعالیکشورواعضای
شورایعالی قضایی ،نخســتوزیر و اعضای هیأت دولت ،نمایندگان آیاتعظام،
دبیر جامعه روحانیتمبارز و دیگران افتتاح میشود با قرائت پیام امام خمینی به
نمایندگان ،پیام رئیسجمهوری و گزارش وزیرکشــور ،علیاکبر ناطقنوری .اینبار
ســعید امانــی رئیس ســنی مجلــس اســت و روی صندلیهــای قرمزرنگ اثــری از
جریانهایی که سال  59در انتخابات حضور داشتند ،مانند نیروهای ملی و اعضای
نهضــت آزادی نیســت .بهنظــر میرســید مجلســی کامــاً یکدســت بهلحــاظ
ایدئولوژیک تشــکیل شده و البته انقالب هم ســالهای جنجال را پشتسر گذاشته
اســت ومســألهمهــم کشــورجنگ اســت و این در پیــام امــامهم تأکید شدهاســت.
نامزدهــای مجلــس دوم از کانــال شــورای نگهبــان رد شــده و اینبــار تعــداد
رداعتبارنامهها تقریباًبه هیچ میرسد .خیلی از گروهها پشت فیلتر شورای نگهبان
ماندهانــد و در برابــر ردصالحیــت نامزدهــای انتخاباتــی آن ،انتخابــات را تحریــم
کردهاند .یکی از اینها ،نهضت آزادی ایران است .اما نظارت در اواخر مجلس سوم
دســتخوش تحولی دیگر شــد و تحتعنوان نظارت اســتصوابی تابهامــروز ادامه
دارد .در دوره دوم مجلــس ،حزب جمهوریاســامی و جامعــه روحانیت از تجربه
ائتــاف در اولیــن دوره بهره گرفتــه و آن را تکرار کردند .به ایــن جمع باید جمعیت
مؤتلفهاسالمیوسازمانمجاهدینانقالبراهمافزود.
امــا در ایــن ایام حــزب جمهوریاســامی حــرف اول را میزد .همــزات انقالب
بود و بعد از شــهدای  72تن مقبولیت بیشــتری در جامعه پیدا کرده بود .اعضا این
جریانهای سیاســی ،در مجلس ،در دولت و ســایر ارکان حاکمیت حضور داشتند.
این حزب خود را پیروز مطلق میدانســت و با حذف رقبا ،به تنها حزب فعال کشور
تبدیل شــده بود .کشــور در وضعیت مطلوبــی نبود و بخش عمده بودجه کشــور در
جبههها مصرف میشــد .اگر عمده تضادها در مجلس اول سیاســی و ایدئولوژیک
بــود ،تضادها و صفبندیهای مجلــس دوم عمدتاًرنگ و بوی اقتصادی داشــت
و البتــه انعــکاس اش را در سیاســتهای اقتصادی دولت و شــخص نخســتوزیر
بویژه در جریان نامه حمایت امام (ره)از میرحســین موسوی ،ماجرای مک فارلین
و...میتــوان دیــد .جنــاح متمایل به اقتصــاد بــازار و حامیان مالکیــت خصوصی و
فقــه ســنتی دربرابر جنــاح معتقد بــه کنترل دولــت بر امــور اقتصــاد در ایام جنگ
و حمایــت از مســتضعفین و عدالــت اجتماعــی ،دولتــی کــردن بازرگانــی و کنترل
تجارت خارجی ،محدود کردن شــرکتهای خصوصی و انحصار تعاونیها ،الیحه
تشــدید مجازات گرانفروشــان ،تعییــن قیمت برای کاالهــا و اجبار کشــاورزان برای
فروش محصــوالت زراعی از جمله اقدامات دولت بــود که جامعه روحانیتمبارز
و جمعیت مؤتلفهاســامی با آن مخالــف بودند و حتی ایرادهای شــرعی نیز بر آن
وارد میکردنــد .اگرچــه امــام از دولــت حمایــت میکرد امــا این اختالفــات باعث
شــده بــود که حزب جمهوری و ســازمان مجاهدیــن انقالب اســامی در درون خود
دچــار اختالف شــوند :جناح راســت و جناح چــپ .جامعه روحانیتمبــارز و حزب
جمهوریاسالمی دو جریان سیاسی غالب بودند؛ بعد از این دو سازمان مجاهدین
انقالباســامی و اتحادیه انجمنهایاســامی دانشــجویان سراســر کشــور(دفتر

تحکیــم وحدت)قــرار داشــتند .در جامعــه روحانیتمبــارز ،غلبه با جناح راســت
بــود .در حزب جمهوریاســامی تقریبــاًوضعیت دو جنــاح برابر بــود .در اتحادیه
انجمنهایاســامی دانشــجویان و ســازمان مجاهدینانقالب اســامی هم غلبه
بــا نیروهای جناح چپ بــود .ناســازگاری درون حزب ادامه داشــت و این اختالفات
بهنظر امام هم میرســید ،تا امام ابتدا عضویت ائمه جمعــه را در این حزب و بعد
عضویت بســیج را منع کرد .تا اینکه در 11خرداد 66پس از تشکیل کنگره دوم حزب
جمهوریاسالمیتعطیلشد.اگرچهحزبتعطیلیامنحلشدامابهفاصلهکمتر
از یکســال با چراغ ســبز امام تعــدادی از روحانیون چپگرای حامی نخســتوزیر
از جامعــه روحانیــت مبارز جــدا شــدند و «مجمع روحانیــون مبــارز» را پایهگذاری
کردند .شــاید اگر مانند اعضای مجمع گروهی از اعضای حزب جمهوری اســامی
هم انشعاب میکردند ،حزب تعطیل نمیشد و در اینصورت مجمع هم تشکیل
نمیشد .اما حزب جمهوری اسالمی ،راهی از میان اختالف تا انحالل را طی کرد.
ëëراست در برابر چپ
بیشــتر اعضــای جامعــه روحانیت مبــارز از همــان اواخــر مجلس اول بــا ادامه
فعالیت نخســتوزیری موافق نبودنــد ،اما در بین آنها افرادی نظیر ســیدمحمود
دعایــی ،مهدی کروبــی و جاللیخمینــی ،خواهــان دوام نخســتوزیری مهندس
موســوی بودند .این مســأله باعث شــد در آســتانه انتخابات دومیــن دوره مجلس
شــورای اســامی مخالفان میرحســین موســوی در جامعه روحانیت برای انتشــار
فهرست مشترک نامزدها ،اماواگرهای زیادی داشته باشند .مثالً درمورد گنجاندن
نام کروبی و دعایی در لیست جامعهروحانیت توافق شد ،اما به فخرالدین حجاری
و ســیدمحمد موســویخوئینیها در اینباره التفات نشــد و حتی در مــورد کروبی و
دعایی این نظریه مطرح شــد که این دو نفر از شهرســتان نامزد شوند .در پایان بعد
از چانهزنیهــای فراوان نام کروبی در فهرســت جامعهروحانیت جای گرفت و نام
دعایی حذف شــد .این مســأله نارضایتــی جریان اقلیت جامعــه روحانیتمبارز را
که طرفدار میرحســین موســوی بودند برانگیخت و مهدوی کروبی با ارسال نامهای
بــرای آیتاهلل محمدرضــا مهدویکنی ،دبیرکل جامعهروحانیت نســبت به روند
انتخاب نامزدهای پیشنهادی اعتراض و از ادامه فعالیت در این تشکل کنارهگیری
کــرد ،گرچــه بعدها بــا میانجیگــری هاشمیرفســنجانی در رأیگیری دوبــاره ،نام
ســیدمحمود دعایی نیز در فهرســت جامعهروحانیتمبارز گنجانده شد .باالخره
نتایج انتخابات حکایت از توفیق نســبی هر دو جناح به یک اندازه در این انتخابات
بــود؛ جناح چپ12کرســی و جناح راســت 18کرســی را در تهران به دســت آورد ،اما
باتوجــه به نتایج کلــی آرا در کشــور بهنظر
میرســید جنــاح چــپ بــه یــک موفقیت
نسبیدستیافتهاست.
ëëاوضاع در سیستان بحرانی است
وقتی هفتم خرداد  59اولین
در انتخابــات مجلــس دوم شــورای
دوره مجلس شورای اسالمی کار
اســامی ،ردصالحیت یکــی از نامزدهای
ایــن انتخابــات از ســوی شــورای نگهبان،
خود را شروع کرد ،از ماجرای 13
منجر به شــورش میشــود .بهدنبــال این
آبان  58و اشغال سفارت امریکا
شــورش ،علیاکبر ناطقنوری وزیرکشــور
دســتور میدهد کســی که بــا نظر شــورای
نزدیک به7ماه میگذشت.
نگهبان مخالفت و شورش کرده را زندانی
اما دامنه این حوادث به اولین
کنند .وی در کتاب خاطرات خود میگوید:
مجلس هم رسید
«ســید محمدعلی زابلــی» از سیســتان را
شــورای نگهبــان ردصالحیــت کــرده بود.
ایشــان روحانــی بــود و خیلــی هــم قیافــه
علمایــی داشــت .برخــی از سیســتانیها
هم شــورش کــرده و دفتــر امــام جمعه را
آتش زدند و ســپس به طرف استاندارای حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند.
آقای ســید «احمد نصری» که اســتاندار آنجا بود ،تلفن زد و گفت« :حاج آقا ،دارند
به طرف اســتانداری میآیند ما چه کار کنیم؟» گفتم« :کوتاه نیایید ،برخورد کنید».
جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تأمین ویژه به ارومیه رفته
بود ،گفتم مستقیماًاز همانجا به زاهدان برود .اتفاقاًدر آن جمعه آقای شمخانی
هم حضور داشــتند ،لذا این دو نفر به اتفاق ،به زاهــدان پرواز کردند و جمعه بعد از
ظهــر کنتــرل اوضاع را در اختیارگرفتند و آقای فالحیان نیز روز بعد به آنها پیوســت
ســپس آقای فالحیان و آخوندی و شــمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا
فرستادم .فردا آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود .آقای آخوندی زنگ
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