پرونده دوم ماه
ëëرقبا چه کسانی بودند؟
رقابــت اصلــی در ایــن انتخابــات کــه در آخریــن ســال جنــگ تحمیلــی برگزار
شــد ،هفت گروه و تشــکل مهــم در انتخابات مجلس ســوم به رقابــت پرداختند که
عبــارت بودنــد از :جامعه روحانیــت مبارز ،مجمــع روحانیون مبــارز ،دفتر تحکیم
وحدت ،خانه کارگر ،انجمن اســامی معلمان ایران ،انجمن اسالمی وزارتخانهها
و مؤسســات دولتی و انجمن اســامی مدرسین دانشــگاهها .در زمان انتخابات سه
تشــکل دفتر تحکیــم وحدت ،انجمن اســامی معلمان ایــران و خانــه کارگر با هم
ائتالف مســتضعفین و محرومین را شــکل دادند که از نظر طرز تفکر و خط مشی به
مجمعروحانیونمبارزنزدیکبود.وکاندیداهایاینائتالفدر25موردبافهرست
روحانیون مبارز مشــترک بود در حالی که با فهرســت روحانیت مبارزتهران تنها در
 9مورد اشــتراک داشت .با توجه به فضای تبلیغاتی حاکم بر انتخابات و شعارهای
عدالتخواهانــه ،مســاواتجویانه و دفــاع از محرومین و مســتضعفان که از طرف
مجمــع روحانیــون مبــارز داده شــد ،باعث شــد جناح چپ پیــروز انتخابات باشــد.
بهطوری که تقریباًدوســوم کرســیهای مجلس ســوم را نیروهای متمایل به جناح
چپ ،بهدســت آوردند .بنابراین ترکیب این مجلــس عمدتاًمتعلق به جناح چپ
(ســنتی) که مجمع روحانیون مبارز در رأس آن قرار داشــت ،بود .جناح راســت هم
توانســت در کل کشــور  100نماینده را به مجلس دوره ســوم بفرســتد که یک اقلیت
 100نفــری را در مجلــس تشــکیل داد .اینبار هــم منتقدان حاکمیــت حضوری در
رقابتها نداشــتند و فقط نهضت آزادی ایران بود کــه برخالف مجلس دوم اعالم
کرد که در انتخابات شــرکت خواهد کرد .علیاکبر محتشــمیپور ،وزیر کشور نامهای
به امام خمینی نوشــت و درباره شرکت نهضت آزادی در انتخابات سؤال کرد .امام
خمینی در بهمن 1366در پاسخ ،بعد از یادآوری سوابق و عملکرد نهضت آزادی،
شرکت آنان در انتخاباتوسایر امورکشور را ردو اعالمکردنهضت آزادی برایهیچ
امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی صالحیت ندارند .رسول منتجبنیا در
اینبــاره میگوید« :آنچه پس از رحلت امام منتشــر و نقل شــد در زمان حیات امام
وجود نداشــت و اینمســأله از زمانیمنتشر شد که نامه امام به آقایمحتشمیپور،
منتشــر شــد که این نامه بارها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت که برخی شــبهاتی به
آن وارد کردنــد .مقصود این اســت که در زمان حیات امــام برخورد تندی با نهضت
آزادینمیشد».
ëëکدام اختالف؟
در آســتانه مجلــس ســوم و هنگامــی
کــه جامعــه روحانیــت مبــارز اقــدام بــه
تأسیس روزنامه رسالت به
تهیــه لیســتی از کاندیداهــای پیشــنهادی
سال  ۱۳۶۶باز میگردد که
بــرای مجلس نمــود اختالفــات قبلی بین
آنان تشــدید شــد .ریشــه ایــن اختالفات در
جمعیازمخالفانمیرحسین
نگرشهــای ایــن گروههــا بــود کــه دربــاره
موسوی و اعضای گروه ۹۹نفر
مســائلی همچــون میــزان نقــش دولــت
مانند مرحوم آیتاهلل احمد
در اقتصــاد ،بحــث فقــه پویــا و فقه ســنتی،
نحــوه نگرش بــه والیــت فقیــه و اختیارات
آذریقمی،احمدتوکلی،
وی و ...بــود بهطــوری کــه جریــان مخالــف
عسگر اوالدی و مرتضی نبوی
دولــت موســوی کــه اکثریــت را در جامعــه
این روزنامه را برای بازتاب
روحانیــت مبــارز تشــکیل مــیداد مایــل
بــه کاندیــدا کــردن نیروهــای غیرهمفکــر
دیدگاههایخودمنتشرکردند.
خــود نبودنــد و به همیــن دلیــل روحانیون
آنهامخالفسیاستهای
اقلیــت که از سیاســتهای دولت موســوی
دولت مهندس موسوی بودند
حمایــت میکردنــد احســاس کردنــد کــه
توســط اکثریت کنار گذاشــته میشــوند و به
همیــن دلیل اقــدام به انشــعاب کردند .در
واقــع روحانیون مبــارز ادامه طیــف جریان
چــپ در کشــور بودند کــه از فقه پویــا و لزوم
اســتفاده از احکام ثانویه و حکومتی براســاس مصلحت برای رفع مشکالت کشور و
بــا تأکیــد بر عدالت اجتماعی از افزایــش نقش دولت در اقتصــاد و امور اجتماعی و
سیاســتهای دولت موسوی حمایت میکردند .درواقع اختالفات عمده مجمع و
جامعه روحانیون مبارز بر سر مسائل اقتصادی و روابط خارجی بود و بعضاًهنگام
تصویببرخیازقوانینمانندطرحتثبیتتعدادکاندیداهادرهرانتخاباتبشدت
مقابل همدیگر قرار میگرفتند .پذیرش قطعنامه  598و پایان جنگ هشت ساله،
عــزل آیتاهلل منتظــری از قائممقامی رهبــری ،ارتحال امام خمینــی ،بازنگری در
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قانون اساسی و ادغام ریاست جمهوری و نخستوزیری از حوادث مهم این دوره و
سازندگی ویرانههای جنگ ،ذهن مشغولی این دوره از مجلس بود.
عــاوه بــر اختــاف مجمــع و جامعــه روحانیــون مبــارز ،یکــی از مهمتریــن
چالشهــای انتخابات مجلس ســوم ،اختــاف بین هیأت اجرایــی و هیأت نظارت
بود که بهدعوای ابطال صندوقها در برخی حوزهها منجر شــد .دعوای وزیرکشــور،
محتشمیپور روحانی چپگرا با شــورای نگهبان در مورد بازشماری آرا و در نهایت
دخالــت امــام خمینی و تشــکیل هیأتــی برای بررســی دوبــاره صندوقهــا ،رأی به
صحــت انتخابات داده شــد .منازعهای که حتــی به اســتعفای اعتراضی لطفاهلل
صافیگلپایگانی از شورای نگهبان پس از هشت سال دبیری این شورا منجر شد و در
نهایت چالش بین اختیارات وزارت کشــور و شورای نگهبان ادامه پیدا کرد .مرتضی
الویــری درباره این مجلس میگوید« :اتفاق جالبی که در مجلس ســوم رخ داد این
بود که برنامه اول توســعه بــا دیدگاه اقتصادی باز در یــک مجلس چپ به تصویب
رســید .یــک فاصله زمانی بیــن پذیرش قطعنامــه ۵۹۸در ۲۷تیــر ۱۳۶۷تا اجرای
آن وجــود داشــت .در این فاصله زمانــی عراق برای اینکه بتواند قــدرت چانهزنی را
بیشترکندحمالتخویشراشدتبخشید،بههمیندلیلاکثرنمایندگانمجلس
عمدتاًبهسمتجبهههاحرکتکردند.کامالًواضحبودکهقطعنامه ۵۹۸پذیرفته
خواهد شــد .من خدمت آقای هاشــمی ،رئیس مجلس رفتم و گفتم که برنامه اول
توسعه بهدلیل جنگ عقب افتاده است .اگر شما برنامه را قبول دارید ،دستور دهید
اعضای کمیســیون برنامه و بودجه از جبههها برگردنــد تا بالفاصله بعد از پذیرش
قطعنامــه ،برنامــه کلید بخورد .آقای هاشــمی دســتور دادند و اعضای کمیســیون
برگشــتند و اولین برنامه توســعه در نیمه دوم ســال  ۶۷به تصویب رســید و در سال
 ۶۸عملیات اجرایی آن آغاز شد و به برکت همان برنامه باالترین رشد اقتصادی در
سالهایاولاجرایآنرقمخورد.بهدلیلچرخشیکهدراینبرنامهبهوجودآمده
بــود ،زمینه بــرای فعالیتهای اقتصاد بــاز فراهم نبود؛ در کل فضــای جریان چپ
همچنانفضایاقتصاددورانجنگدردولتآقایمیرحسینموسویبودوتصور
میکردندکهبایستیاقتصادحاکمبربرنامهاولنیزبههمانصورتطبقالگوهای
انقباضــی پیش رود؛ امــا بهدلیــل فعالیتهای گســترده مرحوم دکتــر نوربخش و
اعضای کمیســیون اقتصــادی مجلس از جملــه آقایان اســحاق جهانگیری و علی
عبدالعلیزاده برنامه اول تصویب شــد .هماکنون اگر به ســایر برنامههای توســعه
که بعد از انقالب تصویب شــده است مراجعه کنیم ،میبینیم باالترین میزان رشد
اقتصادی با رشد ۹.۷درصد در برنامه اول توسعه رقم زده شد».
ëëراست علیه چپ
شــروع این مجلس اگرچــه اوج اقتدار مجمــع روحانیون مبــارز و طیف نزدیک
بــه آن بود اما پایــان مجلس ،آغاز ضعف و به حاشــیه راندن آنها از قدرت سیاســی
بود .آنها با حمایت امام متشکل شده و قدرت گرفته بودند .طیف چپ فکر میکرد
شــرایط چون گذشــته اســت ،اما بعــد از رحلــت امام شــرایط بهگونــهای دیگر رقم
میخــورد .حســین مرعشــی میگوید«:طیف چپ متوجه نبود که ســوار کشــتیای
اســت که ســازنده آن از دنیا رفته اســت .آنها فکر میکردند پیشبرنده کشــتی خود
آنها هستند و غافل بودند که حرکت این کشتی ناشی از انرژی است که پیشتر بدان
واردشدهاست.درمجموعمجلسسومنسبتبهرهبریزاویهداشتودرجلسات
شــبانه انتقاداتی بــه رهبری وارد میکردند و در صحن علنــی منتقد دولت بودند».
شــاید اســتیضاح دکتر فاضل و نجفی در این راســتا باشــد.من در آســتانه انتخابات
مجلسچهارمودورهایکهاستانداریکرمانبودمیکشببهدیدارآقایهاشمی
رفتــم؛ در آن دیــدار درباره اوضاع کشــور بحث میکردیم؛ ایشــان از من پرســیدند،
دوســتان چپ شــما رهبری را با خود ندارند؛ اگر با دولــت هم همکاری نکنند ،باچه
پشتوانهایمیخواهندادامهدهند؟!...تشخیصمااینبودکهجناحراستازقبلبا
آیتاهلل خامنهای ارتباط داشته و پس از رهبری ایشان ،قدرت و ارتباط آنها افزایش
یافتــه ،از طرف دیگر آقای هاشــمی در گذشــته ارتباط خوبی با جناح چپ داشــته و
از طــرف امام مأمور حل کردن مســائل دولت مهندس موســوی میشــده و به رأی
اعتمــاد وزرا هــم کمک میکرده اســت؛ حال که امام نیســت فرصت خوبی اســت
که پیوند جناح چپ و آقای هاشــمی تقویت شــود اما آقای هاشــمیان(نایبرئیس
مجلــس و خویشــاوند آقــای هاشــمی) مخالفت کردند .مــن این موضوع را ناشــی
از غــرور جناح چــپ در آن مقطــع میدانم ».امــا زمانی که هاشمیرفســنجانی به
ریاســتجمهوری رســید(6مرداد )68دولــت و مجلــس مقابــل هم قــرار گرفتند.
بعــد از رحلت امام خمینــی و انتخاب آیتاهلل خامنهای به مقــام رهبری ،انتخاب
پنجمین دوره ریاســتجمهوری برگزار شــد و هاشمیرفســنجانی بهعنوان رئیس
جمهوری انتخاب شــد .هیأت وزیران برای اخذ رأی اعتماد در جلســه 132مجلس

