عصبانی میکرد .باالخره مجلس دوم در خرداد  67به پایان رسید با پیام اختتامیه
امام و روز هفتم خرداد  67مجلس سوم کار خود را شروع کرد.
نمای نهچنان دور از فضای سیاســی کشــور نشان از
تعطیلــی حزب جمهوری اســامی(11خرداد ماه
مجلس سوم
 )66در آســتانه انتخابــات مجلــس ســوم دارد و
اختالف بین
انشــعاب مجمع روحانیون مبارز در اســفند  66از
جامعه و مجمع
جامعهروحانیتمبارز؛وصحنهرقابتانتخاباتی
بــه صحنــه رقابــت چپها و راســتها بدل شــده
است.یعنییکسالقبلازانتخابات،روحانیونی
چــون حجتاالســام مهــدی کروبــی ،ســیدمحمد خاتمــی ،ســیدمحمد
موســویخوئینیها ،محمدرضا توسلی و سیدمهدی امام جمارانی ،با کسب اجازه
از امام خمینی ،بهعنوان جناح چپ و خط امامی جامعه روحانیت ،جدایی خود از
آن و تأســیس مجمع روحانیــون مبارز را اعــام کردند و در انتخابات ســومین دوره
مجلسشورایاسالمی،درروز ۱۹فروردین،۱۳۶۷مستقلازجامعهروحانیتوارد
رقابــت انتخاباتــی شــدند .امــام خمینــی دربــاره ایــن انشــعاب گفت« :انشــعاب
تشــکیالتی بهمعنای اختالف نیست ،اختالف در آن موقعی است که خدای ناکرده
هرکســی برای پیشــبرد نظرات خود به دیگران پرخاش کند...البته دو تفکر هســت،
باید هم باشد...ســلیقههای مختلف باید باشــد .لیکن سلیقههای مختلف اسباب
این نمیشود که انسان با هم خوب نباشد ...اگر در یک مجلسی اختالف نباشد ،این
مجلــس ناقص اســت ،اختالف باید باشــد ...لکن نتیجه آن نباشــد که ما دو دســته
بشویم دشــمن هم ».امام خمینی همچنین ،دستور پرداخت کمک مالی ماهانه،
به تشــکل جدید را صادر میکند .آنها با اولویت «دفاع از محرومان و مستضعفان و
تحقق منشــور انقالب ،پشتیبانی از نهادهای اجرایی پیرو خط امام و اقتدار دادن به
مجلس با انتخاب صحیح نمایندگان» وارد رقابت انتخاباتی میشــوند .اما زمانه،
زمان جنگ شــهرها بــود .رژیم بعث عراق از تاریخ 9اســفند  66حمله به شــهرها و
مناطق مســکونی ایــران را با زدن موشــکها و بمباران هوایی آغاز کــرد و جمهوری
اســامی ایــران به تالفی اقدامات رژیم عراق حمله موشــکی به بغداد و چند شــهر
غیرمذهبی عراق را شروع کرد مجموعه این حمالت به جنگ شهرها معروف شد.
حمالت هوایی و موشــکی عراق تا دوســاعت مانــده به انتخابات مرحلــه اول دوره
ســوم مجلس در تاریخ 19فروردین 67ادامه داشــت در روز پنجشنبه یک روز قبل از
انتخابات مرحله اول مناطق مسکونی شهرهای تهران ،اصفهان ،کرج و قم را مورد
حمالت موشــکی و تبریز ،ایالم ،کرمانشــاه ،دزفول ،هندیجان ،کوهدشــت ،مسجد
سلیمان ،شوشتر ،پلدختر و همدان مورد حمالت هوایی قرار گرفت .مجموعه این
شرایط و بویژه مسأله جنگ شهرها برخی از مسئوالن کشور را وادار کرد تا به محضر
امام برسند و از ایشان تقاضا کردند که انتخابات برای یک دوره آرام به تأخیر بیفتد.
امــام این نظر را با قاطعیت رد و اعالم کردند که انتخابات باید در موعد مقرر برگزار
شود.

ëëآغاز مجلس سوم
هفتم خرداد1367؛ مجلس ســاعت 8:10دقیقه کار خود را با پیام امام خمینی
و با حضور رئیسجمهوری ،رئیسقبلی مجلس ،ســیداحمد خمینی ،میرحسین
موســوی ،آیتاهلل موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشــور ،شورای عالی قضایی،
شــورای انقالب فرهنگی ،نمایندگان امام خمینی در نهادها ،فرماندهان نیروهای
انتظامیونظامی،ســفرایکشورهایخارجیمقیم ایرانو...روزنامهنگارانشروع
میکنــد؛ پیامی که خطــاب به نمایندگان مجلــس ،مطبوعات ،مــردم و رزمندگان
بــود« :امروز کشــور و نظــام و مدیریت آن همچون گذشــته نیاز به شــجاعت در حل
مســائل دارد و چهبسا وسوســهها ما را از رســیدن به اهداف بزرگتری که در پیشرو و
در نظر داریم محروم کند که امیدوارم این
مجلسباهماهنگیوهمدلینمایندگان
و نیز با همســویی و ارتباط قــوی با مدیران
و مجریــان و کارشناســان و همچنیــن بــا
مجلس دوم تشکیل شد ،در
اســتفاده از نظریات و مشــورت با شــورای
حالی که تضاد بین دو جناح را
محتــرم نگهبــان بتوانــد گامهــای بلندی
در حل معضالت محرومــان و پابرهنهها
هم همراه خود به درون پارلمان
بــردارد و در تنگناهــا و موانــع از قــدرت و
کشید .مجلس دوم در ابتدای
قاطعیتوسرعتعملمجمعتشخیص
شروع بهکار طرح رأی اعتماد به
مصلحــت کــه پشــتوانه عظیــم و بابرکت
و پرثمــری بــرای کشــور ماســت بهرهمند
کابینه را تصویب کرد و برخی
شــود....صاحبان قلــم و مطبوعــات نیــز
اصرار داشتند که ماهیت رأی
بهطورجــد مواظب نوشــتهها و گفتههای
مجلس اول و دوم باهمدیگر
خــود باشــند و نماینــدگان مجلــس نیــز
بهعدالــت و عطوفــت با یکدیگــر برخورد
متفاوت است و برای همین
کنند و به مسائل دامن نزنند و خصوصاًدر
در  22مرداد  63به دولت رأی
اعتبارنامهها به مسائل شخصی و گروهی
اعتماددادند
نپردازند و در نطقهای قبل از دستور و غیر
آن به شــخصیت و اعتبار نمایندگی توجه
کننــد ...و مردم عزیز ایران بعــد از فراغت
از انتخابات همچون گذشــته به پشتیبانی
مــادی و معنــوی خــود از جبهههــای نبرد
و رزمنــدگان ادامه دهند ...رزمندگان عزیز و دالور ما...سرنوشــت جنگ در جبههها
رقممیخوردنهدرمیدانمذاکرههاوبهیاریخداوندودعایخیرحضرتبقیةاهلل
اروحنا فداه حرف آخرمان را با صدامیان و جهانخواران در صحنه جهاد و شــهادت
میزنیــم و از خداوند نیز صبر و مدد میطلبیم ».رئیسســنی ایــن دوره از مجلس
محمدحسینچهرگانیانزابیورئیسمجلساکبرهاشمیرفسنجانیبودکهپس
از انتخــاب وی بهعنــوان رئیسجمهوری ،مهدی کروبی رئیس مجلس میشــود و
حسینهاشمیانواسداهللبیاتنایبرئیسانمجلسبودند.
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