پرونده دوم ماه
زد و گفت «آقای زابلی اینجاست ،چه کار کنیم؟» گفتم«:به ایشان احترام بگذارید،
اما عمامه ایشــان را بردارید و چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید ».آقای
آخوندیگفت«:اینکارهزینهباالییدارد».گفتم«:همینکهدستورمیدهمعمل
کنید».
ëëتضاد با دولت در مجلس و نامه  135امضایی
مجلــس دوم تشــکیل شــد ،در حالی کــه تضاد بیــن دوجناح راهم همــراه خود
بــه درون پارلمــان کشــید .مجلــس دوم در ابتدای شــروع بــهکار طــرح رأی اعتماد
بــه کابینــه را تصویب کرد و برخی اصرار داشــتند که ماهیت رأی مجلــس اول و دوم
باهمدیگر متفاوت است و برای همین در 22مرداد 63به دولت رأی اعتماد دادند.
پشــت صحنه این موضوع جناح راســت بود؛ جناح راست حزب جمهوری اسالمی
میخواســت دولــت مهنــدس موســوی را از اعتبــار بینــدازد و این اختالف تــا زمان
معرفینخستوزیردردولتچهارمادامهداشت.اماامامتغییرمهندسموسوی
را بهصالح کشــور و انقالب ندانستند و آیتاهلل منتظری ،قائممقام رهبری هم رأی
موافق به دولت را رأی به امام دانسته بودند.
پنجــم مهرمــاه 64بود که 135نفر از نمایندگان مجلس شــورای اســامی که در
رابطه با انتخاب نخســتوزیر و دولت جدید درخواســت ارشــاد کرده بودند؛ «پس
از ســام و آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای آن حضرت به عرض میرســانیم
وضعیت حســاس مملکت و دگرگونی قریبالوقوعی که نسبت به دولت در پیش
اســت مــا نمایندگان مجلس شــورای اســامی را بر آن داشــت کــه موجب تصدیع
شویم .با این امید که از نفس قدسی و نظر بلند شما که همواره به جانهای مشتاق
حقیقت ،اطمینان بخشــیده اســت و منشأ برکات برای اســام و جمهوری اسالمی
بوده اســت مدد بگیریم .همانطورکه خاطر خطیر ،مســتحضر اســت در پی انجام
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،دولت تــازهای معرفــی خواهد شــد .ایــن واقعه در
هنگامــهای رخ میدهــد کــه ملــت ایثارگــر و انقالبــی مــا ،پنجمین ســالگرد جنگ
تحمیلــی را بــا همه آثار و تبعاتش صبورانه به پشــت ســر گذاشــته و تحــت رهبری
آن حضرت ،ســربلند و مقتدر ،دفاع مقدس از اســام و انقالب اســامی را سرلوحه
برنامهها و تالشهای خود قرار داده اســت و تنگناهای ســخت مالــی و اقتصادی را
بزرگوارانهباهمتیالهیتحملمیکند.
مــا نماینــدگان این مردم عظیم الشــان ضمــن تقدیر از نخســتوزیر متعهد و
دولت تالشگر او که جوانمردانه با موفقیت در دورانی بسیار سخت به انجام وظیفه
همت گماشــتهاند و خدمات ارزندهشــان همواره مورد عنایت حضرت امام و امت
بزرگ اســامی بــوده اســت ،انتظار و توقع خــود را در ایــن مقطع حســاس از تاریخ
انقالب اســامی نسبت به معرفی نخســتوزیر و دولت جدید به عرض امام عزیز
میرســانیم و از پیشگاه مقدسشــان درخواست ارشــاد میکنیم ».امام هم پاسخ
داده بــود« .اینجانــب چون خــود را موظف بــه اظهار نظــر میدانم ،بــه آقایانی که
نظر خواســتهاند از آن جمله جناب حجتاالســام آقای مهــدوی و بعضی آقایان
دیگــر ،عرض کردم آقای مهندس موســوی را شــخص متدین و متعهــد و در وضع
بســیار پیچیده کشور ،دولت ایشان را موفق میدانم و در حال حاضر تغییر را صالح
نمیدانــم ولــی حق انتخــاب با جنــاب آقــای رئیس جمهــوری و مجلس شــورای
اسالمیمحترماست».
 99ëëنفر مخالف بودند
مخالفان نخســتوزیر عزم جزم کرده بودند به حذف او .باید مهندس موسوی
برای ســومین بار متوالــی( 21مهر )64از مجلس رأی اعتمــاد میگرفت؛ مجمع آرا
261؛ موافــق 162؛ مخالــف  73و ممتنع  26رأی .یعنی  99نفر به مهندس موســوی
رأی مثبــت نداده بود .ســهروز بعد امــام در دیدار بــا نمایندگان مجلــس میگوید:
«...ایــن ســه وضعی که در مجلس آمده اســت کــه رأی ممتنــع و رأی مخالف و رأی
موافق ،اینها برای این بوده که تشــخیص دادهاند این مطلب را ،در آنهم صحبتی
نیســت ،صحبت این اســت که آیا از این بهبعد مخالف میخواهد کارشــکنی بکند
بــرای دولت ب ه ترتیب غربی اش میخواهد عمل کند؟ برای اثبات اینکه ما راســت
گفتیم،میخواهداسالمراشکستبدهد؟میخواهدجمهوریاسالمیراشکست
بدهد؟ یا اینکه عقل اقتضا میکند حاال که در مقابل این امر واقع شــده است ،اینکه
عقیدهاش این است که بهطور شایسته عمل نشده است و از این بهتر میشد عمل
بشــود ،هدایت کند ،کمک کند که بهطور شایســته عمل بشــود که در دوره آتیه همه
رأی بدهنــد ».ماجرای 99نفری که در مخالفت با ادامه نخســتوزیری میرحســین
موســوی نامــه امضا کردند در شــرایطی که امام بــا ادامه کار او اعــام موافقت کرده
بود ،معروف شد .آن زمان اعالم شد که این نمایندگان در مخالفت با تصمیم امام
عمل کردهاند .هاشمیرفســنجانی در خاطراتش مینویســد که ایــن ماجرا باعث
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ت فقیه
ناراحتی شــدید اکثریت نمایندهها و وســیلهای برای بدنام شدن و ضدوالی 
معرفی شــدن جریان محافظهکار شــد و بعضی این را از اشتباه های بزرگ سیاسی
آنها خواندند .آیتاهلل آذریقمی عضو جامعه روحانیتمبارز و از مخالفان سفت
و ســخت نخســتوزیر بیش از دیگــران در مجلس بــه این فضای ایجاد شــده علیه
جناح راســت ،واکنش نشان داد .افرادی مثل او یا آیتاهلل راستیکاشانی معتقد به
تقســیمبندی نظریات ولیفقیه به ارشادی و مولوی بودند و معتقد بودند موافقت
امــام بــا ادامه نخســتوزیری موســوی از جملــه موارد ارشــادی اســت .آذریقمی
در نطــق خــود در مجلــس گفته بود «بــه صرف اینکــه ولیفقیه فرموده اســت باید
رأی بدهیــم ...فــردا خدا ،پیغمبر ،خــود امام و ملت ممکن اســت از ما مؤاخذه کند
کــه من گفتــم ،من نصیحت کــردم اما تــو که فهمیده بــودی که ایــن دولت ضعف
مدیریــت دارد بــه چــه مناســبت رأی دادی؟ بــدون تحقیــق رأی دادن مســئولیت
دارد»...پاســخ هاشمیرفســنجانی ،رئیسمجلــس بــه او ایــن بود کــه «امام هیچ
وقت نخواســته بر مجلس رأیی را تحمیل کند .وقتی هم تشــخیص بدهند ارشادی
میفرماینــد .حاال هم همین اســت .آقایانی که به ارشــادهای امــام احترامی قائل
باشــند نظرشــان را در رأی میآورنــد و این بحثها لزومی نــدارد .امام هم مجلس
را آزاد میخواهند».آذریقمــی در پاســخ بــه حمالتی که به جناح راســت میشــد
گفت«:جامعــه روحانیــت مبــارز ،شــورای نگهبان و جامعــه مدرســین مخالف با
دولت اســامی مورد تأیید امام را به شــیوههای غربی حرام میداند ،اما اگر عدهای
تصور میکنند به بهانه حمایت از دولت میتوانند دیگران را بایکوت کنند ،ســخت
در اشــتباهند.آنهایی که نســبتهایی به مــن دادند ،بخصــوص آنهایی که علیه
من سمپاشــی کردند ،ابداًاز آن راضی نیســتم .کاری کردند که ب ه کلی دانشــگاه را از
ط امام بدانند چه تضمینی برای بقای
روحانیت دور کردند .اگر عدهای خود را در خ 
انقالباست».
ش شــدن ماجــرای مکفارلین بــاال گرفت .در
اختالفــات دیگربــار در زمــان فا 
زمــان ماجــرای مکفارلین بار دیگــر هشــتنفر از نمایندگان ب ه صرافــت انتقاد از
دولــت افتادند و در نامهای به تاریخ  25آبــان  65علیاکبر والیتی ،وزیر امورخارجه
را بهمجلــس خواندنــد .اما شــخص نخســتوزیر و وزیرامور خارجــه در این جریان
چنــدان دخیــل نبودند .اما آنها بعــد از اطالع از نظرات امام در دوم آذر ســؤال خود
از وزیــر امور خارجــه را پس گرفتند .بار دیگــر امام گفته بود« :هیچ توقعی نداشــتم
از بعض این اشــخاص ،ولو بعضیشــان در نظــر من پوچاند .لکــن از بعضی از این
اشخاصکهسابقهدارندهیچتوقعنداشتمکهدراینزمانکهبایدفریادبزنندبرسر
امریکا ،فریاد میزنند بر ســر مسئوالن ما! چه شده است؟ شماها چهتان است؟ چه
کردیدشماها؟شماهاچرابایدتحتتأثیرتبلیغاتخارجیواقعشویدیاتحتتأثیر
نفسانیتخودتان؟کجاداریدمیروید؟اینتذهبون؟»رسولمنتجبنیا،نماینده
مجلــس دوم در گفتوگو بــا «صدا»میگوید« :یکی دیگــر از موضوعات مطرح در
آن دوره برخــورد نمایندگان با حضرت امام بود و من با کمال شــرمندگی میگویم
کــه مجلس دوم بیشــترین توهینها و تهمتهــا را به امام وارد کرد کــه اگر امروز آن
اتفاقــات میافتــاد ،طوفان بــه راه میانداختند .زمانی که مســئوالن قصد باز کردن
گره نظامی در کشــور را داشــتند ،چند نماینــده در نامهای مســئوالن را متهم به زد و
بنــد بــا امریکا کردند و امام در پاســخ به آنها گفتند لحن نامه شــما از لحن اســرائیل
هم بدتر بوده است .همچنین در همین دوره بود که فردی در صحن مجلس گفت
از جمــاران  ۲۷۰پوزهبند بفرســتید و دهــان نمایندگان را ببندید .مــن معتقدم این
برخوردها ،در زمره صفحات تاریک تاریخ ماســت که متأسفانه در کارنامه مجلس
دوم ثبت شده است».
 ëëرسالت؛ ارگان مخالفان دولت
تأســیس روزنامه رســالت به ســال  ۱۳۶۶بــاز میگردد کــه جمعــی از مخالفان
میرحســین موسوی و اعضای گروه۹۹نفر مانند مرحوم آیتاهلل احمد آذریقمی،
احمد توکلی ،عسگر اوالدی و مرتضی نبوی این روزنامه را برای بازتاب دیدگاههای
خود منتشــر کردند .آنها مخالف سیاســتهای دولت مهندس موسوی بودند .آن
روزها اختالفات فکری چپ ،راســت ســنتی و خط ســوم تازه شکل گرفته بود .بحث
شــکلگیری مجمــع روحانیون مبارز در مقابــل جامعه روحانیت مبــارز تهران هم
یــک بحث عمده بود و اختالفــات فکری زیادی در برداشــت و مدیریت دولت دوم
مهندس موســوی آمیخته با یک سلســله اختالفات فکری و سیاسی شده بود .اینها
حامــان نظریــه اقتصاد بــاز بودند و در باب مســائل سیاســی-فرهنگی و سیاســت
خارجــی اختالفــات یــا همپوشــانی در برخــی زمینههــا داشــتند .در زمــان جنــگ
انتقادهای شدید این روزنامه از عملکرد دولت باعث شد تا امام خمینی ،توزیع آن
را در جبهه ممنوع کند؛ ممنوعیتی که بار دیگر جناح راســت را در مقابل جناح چپ

