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»آن چي�زی ک�ه  ما با ات�کای به آن م�ی توانيم حرکتی در سياس�ت 
خارجی خودمان ایجاد بکنيم آن اميد زنده گشته ای در ميان توده های 
مس�تضعف جهان هس�ت که دارند ن�گاه می کنند به کش�وری که آن 
کش�ور بدون اتکا به ش�رق و غرب، بدون اتکا به هيچ ابر قدرتی روی 
پای خودش ایس�تاده و حرکت خودش را به س�مت رهائی تام و تمام 
ادامه می دهد... این نيرو در سراس�ر جهان بصورت یک عامل فشار و 

اه�رم مب�ارزه علي�ه اس�تکبار جهان�ی م�ی توان�د ب�ه کار ب�رود. «
     اين ها عباراتی اس��ت كه 28 س��ال پيش مير حسين موسوی در تريبون 
مجل��س گفت ت��ا از نمايندگان برای تصدی وزارت ام��ور خارجه رأی اعتماد 
بگيرد. ميرحس��ين موس��وی در آن زمان جوانی بود كه به دليل عضويتش در 
حزب جمهوری اس��المی و س��ردبيری روزنامه اين حزب و مخالفت بنی صدر 
با او توانس��ت رأی اكثري��ت نيروهای خط امامی را به خود اختصاص دهد. از 
طرفی پيش��ينه سياسی اش به همراه مواضعی كه در روزنامه اش انعكاس می 
يافت، چراغی را به نمايندگان اقليت نش��ان می داد كه رنگی متمايل به سبز 

داش��ت. عليرغم اينكه موسوی در آن زمان چهل ساله بود و نسبت به جوانان 
مب��ارزی كه در گروه ه��ای مختلف علي��ه رژيم فعاليت كردن��د و از رهبران 
مبارزاتی محس��وب می ش��دند، مس��ن تر بود، كارنامة درخشان و پرثمری از 

گذش��تة خويش در دس��ت نداش��ت. لذا در همان زمان غي��ر از برخی افراد، 
ديگران به پيش��ينة اعتقادی و سياس��ی او توجهی نداشتند. چرا كه در مورد 
فعاليت های سياس��ی ميرحسين قبل از انقالب تنها به دو مورد برمی خوريم. 
يكی تأس��يس ش��ركت س��مرقند به همراه اش��خاصی چون مه��دی بازرگان، 
عبدالعلی بازرگان، حس��ن آالدپوش و ...، دوم برپايی نمايش��گاه هنری موش 
وگرب��ه به همراه زهرا رهنورد كه از آن مفاهيم ضد س��لطنتی برداش��ت می 
ش��د. البته در مورد چگونگی مبارزه با رژيم از طريق شركت سمرقند بعنوان 
ي��ك پايگاه فعال سياس��ی هرگز توضيحی داده نش��د. چرا ك��ه در ظاهر عمر 
كوتاهی داش��ته و س��اواك پس از دستگيری اعضا، ش��ركت را تعطيل نموده 
و چ��ون دالي��ل محكمی مبن��ی بر مبارزه علي��ه رژيم نمی ياب��د همه به جز 
عبدالعلی بازرگان و حس��ن آالدپوش آزاد می ش��وند. در اوايل انقالب برخی 
از نيروهای خط امام گذش��تة مير حسين را بگونه ای ديگر تشريح می كردند 
كه با عدم اس��تقبال از جانب ديگر نيروهای اين طيف مواجه می شدند. يكی 
از آن افراد ش��هيد دكتر عبدالحميد ديالمه بود كه خط فكری ميرحس��ين را 

خط فكری جنبش مس��لمان مبارز و پيمان می دانس��ت. شهيد ديالمه ادعای 
عضويت موس��وی در آن س��ازمان را نمی كرد ولی به دلي��ل اينكه او را عضو 
اس��بق گروه نخشب )نهضت خداپرس��تان سوسياليس��ت( می دانست بر اين 

در مورد فعاليت های سياسی ميرحسين قبل از انقاب تنها به دو مورد برمی خوريم. يكی تأسيس شركت 
سمرقند به همراه اشخاصی چون مهدی بازرگان، عبدالعلی بازرگان، حسن آالدپوش و ...، دوم برپايی 
نمايشگاه هنری موش وگربه به همراه زهرا رهنورد كه از آن مفاهيم ضد سلطنتی برداشت می شد.

وقتی كه چپی ها بالی برای پرواز شدند
گذری بر سير صعودی مير حسين موسوی

  ابوالفض�ل منتظ�ری
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عقي��ده بود كه هنوز همان خط مش��ی را طی می 
كند. ش��هيد ديالم��ه و همفكران��ش معتقد بودند 
حبي��ب اهلل پيم��ان، كاظم س��امی و ميرحس��ين 
موس��وی منشعب ش��ده های گروه نخشب هستند 
ب��ه صورتيكه پ��س از انش��عاب، پيم��ان، جنبش 
مس��لمانان مبارز را تأس��يس نمود و كاظم سامی 
جاما را. آنها قائل بودند ميرحس��ين موس��وی نيز 
علی رغم ادعايش مبنی بر اس��تقالل از نخش��ب، با 
اس��تناد به مطالبی ك��ه در روزنام��ه اش چاپ می 
كن��د هنوز هم��ان تفك��ر را دنبال م��ی نمايد. در 
اي��ن زمينه در كت��اب جريان ها و س��ازمان های 
مذهبی  سياس��ی ايران آمده است: »درسال های 
54 و55 بيش��تر به دنبال واقعه هولناك مربوط به 
مجاهدي��ن خل��ق، تعدادی از اف��راد متعلق به اين 
تش��كل)نهضت خداپرس��تان سوسياليس��ت( مانند 
ميرحس��ين  بازرگان،  عبدالعلی  توس��لی،  مهندس 
موس��وی، حبيب اهلل پيمان و ... ش��روع به احيای 
انديش��ه های خ��ود و تا اندازه ای ب��ه روز كردن 
آنها نموده و تحت عنوان جنبش مس��لمانان ايران 
فعالي��ت خ��ود را آغاز كردند. از س��ال ها پيش از 
آن تش��كلی هم تحت عنوان س��ازمان جاما تحت 
رهب��ری كاظ��م س��امی ب��ه فعالي��ت پرداخت كه 
حرك��ت آن بس��يار كند و بی خاصي��ت بود و تنها 
در آس��تانه انقالب اس��المی، قدری فعال شد و به 
هم��كاری ب��ا مجاهدي��ن پرداخت. گراي��ش ديگر 
متأث��ر از اي��ن حركت، جنب��ش مس��لمانان مبارز 
بود.«  با اين حال حداقل، تأثير پذيری او از افكار 
دكتر شريعتی غير قابل انكار است و پس از آن به 
روحانيت نزديك ش��د. پس از انقالب از طرف آيت 
اهلل موس��وی اردبيلی به عن��وان يك نيروی جوان 
و فعال به حزب معرفی ش��د و به عضويت شورای 
مركزی حزب جمهوری اس��المی درآمد و س��پس 
به عنوان س��ردبير روزنامه جمهوری اس��المی كه 
ارگان ح��زب بود انتخاب گرديد. اگر بتوان اعضای 
حزب را به سه گروه راست، ميانه رو و چپ تقسيم 
كرد می توان ميرحس��ين را ب��ه عنوان نماد گروه 
چپ در ح��زب معرفی كرد كه ادعای اقليت بودن 
آنها دور از واقعيت نيس��ت. اي��ن اقليت در مقابل 
اكثريت راس��ت حزب كه تشكيل شده از نيروهای 
با س��ابقه ی انقالبی مثل موتلفه بود. اختالفات در 
ح��زب پيش از عزل بنی ص��در و فاجعه هفتم تير 
بدليل وجود دش��من مشترك تبلور زيادی نداشت 
و ي��ا حداقل دو ط��رف با نيات مختلف به مس��ألة 
مهم تر كه مبارزه ب��ا جبهه متحد ضد انقالب بود 
مش��غول بودن��د. البته گاهی اي��ن اختالفات علنی 
می ش��د. اختالف نظر در م��ورد موضعگيری های 
روزنام��ه جمهوری اس��المی يك��ی از اصلی ترين 

اختالفات مطرح ش��ده در حزب بود. 
پ��س از عزل بنی ص��در، راه برای تكمي��ل كابينه 
باز ش��ده بود لذا ميرحس��ين موس��وی از س��وی 
ش��ورای رياس��ت جمهوری جهت تص��دی وزارت 
ام��ور خارجه به مجلس معرفی ش��د و رأی اعتماد 
گرف��ت. وی قباًل ني��ز جهت همين پس��ت معرفی 
ش��ده بود ولی بنی ص��در به دلي��ل عضويتش در 

ح��زب با اين امر مخالف ك��رده بود. پس از انفجار 
دفتر نخست وزيری و ش��هادت شهيدان رجايی و 
باهنر، مير حس��ين در دولت آيت اهلل مهدوی كنی 
به مس��ئوليت خويش ادامه م��ی داد. اصلی ترين 
مأموريت اين دولت برگزاری انتخابات دوره س��وم 
رياس��ت جمهوری بود. با انتخاب شدن آيت اهلل به 
عنوان اولين رئي��س جمهور روحانی، موضوع مهم 
بعدی پيش��نهاد نخست وزيری از جانب ايشان بود 
كه مجلس به او رأی اعتماد بدهد. اولين پيشنهاد 
رئيس جمهور برای نخس��ت وزيری، دكتر واليتی 
بود كه با عدم اس��تقبال مجلس روبرو شد. چرا كه 
جناح راست مجلس بيشتر به ابقای آيت اهلل مهدوی 
كنی می انديش��يدند و جناح چ��پ دكتر واليتی را 
از خ��ود نمی ديدن��د. رئيس جمه��ور بدليل اينكه 
معتق��د بود نبايد همه مس��ئولين كش��ور روحانی 
باش��ند با نخس��ت وزيری آيت اهلل مه��دوی كنی 
مخالف بود. سخن از اش��خاص مختلفی چون علی 
اكبر پرورش، مهندس غرضی، مهندس مير س��ليم 
و مهندس موس��وی به ميان آمد. ك��ه نهايتاً تحت 
البی های شديد هاش��می رفسنجانی مهندس مير 
حس��ين موسوی برای مجلس��يان مقبول افتاد. اما 
اين ش��روعی بود برای ش��عله ور شدن اختالفات. 
اختالفاتی بين رئيس جمهور و نخس��ت وزير كه از 
تش��كيل كابينه آغاز می شد و مهمترين آن بحث 
وزارت ام��ور خارجه بود كه در نهايت به علی اكبر 
واليتی س��پرده ش��د. كابينه ای ش��كل گرفت كه 
معجون��ی از گرايش ه��ا بود و نام دول��ت ائتالفی 

شايس��ته آن. 
تا دو س��ال مش��كل ح��ادی پيش نيامد ت��ا اينكه 
انتخابات دور دوم مجلس ش��ورای اسالمی برگزار 
ش��د. ب��ه دلي��ل رد صالحي��ت نامزده��ای گروه 
هاي��ی چ��ون نهض��ت آزادی، مجلس��ی ب��ه ظاهر 
يك دس��ت و انقالبی ش��كل گرفت. ام��ا اين فصل 
جديد جه��ت بروز اختالفات ب��ود. چرا كه ميراث 
اعضای راس��ت و چپ تش��كل های مختلفی چون 
حزب جمهوری اس��المی، جامعه روحانيت مبارز، 

س��ازمان مجاهدين انقالب اسالمی و دفتر تحكيم 
وح��دت به مجلس رس��يده بود و باعث ش��ده بود 
ت��ا خانه ملت به دو اتاق راس��تی و چپی تقس��يم 
گردد ك��ه اتاق چپی ه��ا از فضای نس��بتاً بهتری 
برخ��وردار ب��ود. ق��وه قضائيه به رياس��ت آيت اهلل 
موس��وی اردبيلی نيز خانه ای ب��ود كه تنها پنجره 
اش رو ب��ه ات��اق چپ خانه ملت باز می ش��د. قوه 
مجريه هم كه اس��اس فعاليت��ش برمحوريت نماد 
چ��پ حزب جمهوری اس��المی رقم خورده بود. از 
طرفی رئيس جمهور پس از ش��هادت شهيد باهنر 
دبي��ر كل حزب جمهوری اس��المی نيز ش��ده بود 
ل��ذا اينجا بود كه بيش��ترين عرصه بروز اختالفات 
بين جناح راس��ت و چپ ح��زب جمهوری بوجود 
آمد و فش��ار بر اقليت های راست حاضر در دولت 
و مجل��س. اقليت راس��ت هيئت دول��ت كه با ديد 
انجمن اس��المی ب��ه آنها م��ی نگريس��تند عبارت 
بودند از آقاي��ان: حبيب اهلل عس��گر اوالدی، علی 
اكب��ر واليتی، ناطق ن��وری، س��يد مرتضی نبوی، 
احمد توكلی، حس��ن غفوری فرد و محس��ن رفيق 
دوس��ت كه از اين ميان فق��ط برای آقايان واليتی 
و رفيق دوس��ت در كابينه دوم ميرحس��ين جايی 
با نظر مس��تقيم امام باز ش��د. آق��ای ناطق نوری 
بعنوان وزير كش��ور از آن روزهای س��خت اينگونه 
ي��اد می كند كه حت��ی برای تعيي��ن و يا تعويض 
ي��ك فرمان��دار اختيار نداش��ته و باي��د در هيئت 
دولت رأی گيری می كردند. از طرفی مجلس��يان 
ني��ز از اتاق چپ، دائماً ايش��ان را ب��ه مجلس می 
كش��اندند و حماي��ت الزم توس��ط آقای موس��وی 
ص��ورت نمی گرف��ت. ديگ��ر اعضای اي��ن انجمن 
اس��المی خاطراتی از اين قبيل زي��اد دارند. نقش 
ش��خصيت هايی چون بهزاد نبوی در اين فشار دو 

جانب��ه پررن��گ ب��ود. 
اصلی ترين موضوعی كه در اين اختالف ديدگاه ها 
خودنماي��ی می كرد بحث سياس��ت های اقتصادی 
دولت ميرحس��ين بود. كه در راستای اين سياست 
ها، وزرای اقليت به طرفداری از اس��الم آمريكايی و 
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اقتصاد س��رمايه داری محكوم شدند و اين در حالی 
بود كه اين اقليت اهداف خود را مطابق سياس��ت های 
اقتصادی حضرت امام خمينی )ره( می دانستند. نظر 
ام��ام در اين زمينه بس��يار خردمندان��ه و در عين 
حال ش��فاف بود. ايش��ان معتقد بودند  كارهايی را 
كه م��ردم می توانن��د انجام دهند به آنها س��پرده 
ش��ود. اموری ك��ه از عهده م��ردم بر نم��ی آيد را 
دول��ت انج��ام دهد و مابق��ی امور به تناس��ب بين 
مردم و دولت تقس��يم گردد. اما سياست اقتصادی 
دول��ت مبنی بر دولتی ك��ردن مردم بود نه مردمی 
كردن دولت. اين سياس��ت دولت با اصل 44 قانون 
اساس��ی ني��ز در تضاد كام��ل بود چرا ك��ه نه تنها 
بخش تعاونی دولتی شده بود بلكه بخش خصوصی 
نيز دولتی ش��د و ضرر ك��ردن تجار و كارخانه ها و 
فلج ش��دن بخش خصوص��ی آن هم در ايام بحرانی 
جنگ از جمله نتايج اين سياس��ت بس��ته اقتصادی 
دولت بود. يكی از مهمترين قربانيان اين سياس��ت 
ب��ازار و اصناف بودند ك��ه ارتباط تاريخ��ی آنان با 
جناح راس��ت حزب و موتلفه غير قابل انكار اس��ت. 
اين مس��ئله يكی از موضوع��ات مهمی بود كه بين 
نظرات امام و عملكرد دولت اختالف وجود داش��ت 
و اولين موضوعی نبوده اس��ت كه بين نظرات امام 
و عملكرد دولت قرابتی وجود نداش��ته است. پيش 
از اي��ن نيز تغييراتی در سياس��ت های ارائه ش��ده 

توس��ط امام واقع ش��ده بود ك��ه البت��ه عمدتا در 
مراح��ل اجرايی صورت می گرف��ت. به عنوان مثال 
آق��ای ناطق نوری درمورد س��تاد پيگيری فرمان 8 
ماده ای امام در كتاب خاطراتش��ان اينگونه آورده اند: 
»اين ستاد به تدريج به مسائل جزيی پرداخت. مثاًل اگر 
فرمانداری تخلف می كرد، به س��راغش می رفتند كه 
چرا مثاًل روی قيمت س��يمان و س��يگار چند ريال 
اضافه كردی؟ يكبار در جلس��ه گفتم: واقعاً اهداف 
امام از فرمان هش��ت ماده ای اين بود كه چرا فالن 
جن��س اين قدر گران ش��ده؟ با اي��ن كارها داريم 
فرمان امام را از مس��يرش منحرف می كنيم. تخلف 
های بزرگ و دانه درش��ت ها را بايد پيگيری كنيم، 
نه مس��ائل جزيی را. همچني��ن گفتم: چرا با تخلف 
مهدی هاشمی كه حش��مت و بچه هايش را كشته 
برخ��ورد نكني��م.«  همه اين مش��كالت دس��ت به 
دس��ت هم دادند تا اينكه هفت وزير مذكور مجبور 
به نگارش نامه ای ش��دند كه مخاطب آن امام بود. 
در آن نامه برخی از مش��كالت درون كابينه و وضع 
موجود تشريح شده بود، اما ازآنجا كه امام به دليل 
اهميت و اولويت موض��وع جنگ همواره بر وحدت 
مسئولين تأكيد داشتند به اين نامه واكنش سردی 

نش��ان دادند. 
ب��ه ه��ر حال زم��ان فعالي��ت دول��ت اول مهندس 
موس��وی با همه ف��راز و نش��يب هايش ب��ه پايان 
رس��يد و انتخابات چهارمين دوره رياست جمهوری 

برگ��زار گرديد. »با انتخاب آي��ت اهلل خامنه ای به 
مق��ام رياس��ت جمه��وری در دوره چه��ارم، بحث 
نفس گير انتخاب نخس��ت وزير و وزراء آغاز ش��د. 
گمانه زن��ی برای انتخاب نخس��ت وزير در مجلس 
و بيرون آن ش��روع ش��د و بيش از ي��ك و نيم ماه 
به طول انجاميد. اما بجز س��ه ت��ن از كس ديگری 
برای مقام نخس��ت وزيری نام برده نمی ش��د. آيت 
اهلل مه��دوی كن��ی، عل��ی اكبر واليت��ی و مهندس 
موسوی س��ه گزينه اصلی بودند. جناح راست پس 
از چهار س��ال تحمل و بردباری در مقابل سياس��ت 
ه��ای اقتصادی موس��وی عزم خ��ود را جزم كرده 
ب��ود تا دولتی همگراتر باديدگاه های خود س��ركار 
بياورد. از بين منس��وبين به جناح راس��ت، موتلفه 
اس��المی بيش��تر بر اين كار اصرار م��ی ورزيد. اين 
گروه يك صدا از نخس��ت وزيری آي��ت ا.. مهدوی 
كن��ی يا عل��ی اكبر واليتی حمايت م��ی كرد. البته 
به نظر می رس��يد رئيس جمهور نيز چون گذش��ته 
ب��ر نظر خود مبنی ب��ر انتخاب غي��ر روحانی برای 
مقام نخست وزيری اصراری نداشته باشد. بنابراين 
مانع جدی برای نخس��ت وزي��ری آيت اهلل مهدوی 
كنی وجود نداش��ت، از طرفی در مجلس نيز جناح 
راس��ت اقليت بشمار نمی رفت و كمی كمتر از نصف 
كرسی های مجلس را در دست داشت. اما در طرف 
ديگر جناح چپ قرار داش��ت كه می خواست دولت 

مطل��وب و محبوب خ��ود را دوب��اره تجديد كند.«  
چانه زنی ها و موضعگي��ری ها در نهادهای مختلف 
بخصوص در مجلس و مطبوعات آغاز ش��د. روزنامه 
كيهان به س��ردبيری محمد خاتم��ی كه آن روزها 
حام��ی دولت بود در مقاله خود نوش��ت: »مخالفت 
ب��ا دولت از س��ويی از جانب كس��انی اس��ت كه با 
بزرگنماي��ی ضعف ها و س��وء اس��تفاده از تمايالت 
منفی در جامع��ه و مخالفت خوانی ها، عوامفريبانه 
ش��عار تغيي��ر و تعويض دولت را س��ر م��ی دهند. 
در واق��ع نه با ش��خص كه با سياس��ت ها و جهت 
گيری های به نفع مس��تضعفين مخالفند. مخالفين 
قب��ل از آنك��ه در مقابل ش��خص بخصوصی موضع 
داش��ته باش��ند در واقع با جهت گيری ها و اصول 
مخالف هس��تند اما مخالفتشان را در قالب ايراد و بهانه 
جويی هايی غير واقعی و غير منصفانه از اشخاص مطرح 
می كند.«  البته موض��ع گيريهای گوناگون به اينجا 
ختم نشد و به مس��ئولين باالتر نيز سرايت كرد. تا 
جايی كه هاش��می رفسنجانی چهره ای كه هميشه 
تالش می كرد تا فراجناحی ظاهر ش��ود، اين بار در 
دفاع از دولت موس��وی چنين گفت: »اين ظالمانه 
و غير منصفانه اس��ت كه با وجود جنگ و مسائل و 
مشكالت فراوانی كه وجود دارد دولت را به ضعف و 
ندانم كاری متهم كرد. به نظر من بايد عملكرد كل 
نظام و دولت در دوره گذش��ته جزء كارهای موفق 
تاريخ كش��ورداری در دنيا به حساب آورد.«  البته 

اين موضع گيری پس از انتخاب نيز ادامه داش��ت. 
آق��ای منتظ��ری نيز به عن��وان قائم مق��ام رهبری 
چني��ن اظه��ار نظر كرد: »به آقاي��ان مخالف دولت 
مهندس موسوی بگوئيد مسئله اسالم و امام است و 
مصلحت كشور مطرح و ثواب آن است كه به دولت 
ايش��ان رای موافق دهند.«  اما در اين ميان رئيس 
جمه��ور آيت اهلل خامن��ه ای كامال ب��ا اين نظرات 
مخال��ف بود تا جائيكه به ش��رطی حضور در عرصه 
انتخابات را پذيرفته بود كه نخس��ت وزير ديگری را 
ب��ه مجلس معرفی نمايد و ام��ام با اين امر موافقت 
نموده بودند. رايزنی های پش��ت پرده و علنی ميان 
مس��ئولين مختلف مملكتی جهت انتخاب نخس��ت 
وزي��ر دو ماه به ط��ول انجاميد. حامي��ان مهندس 
موس��وی كه با مقاومت رئي��س جمهور در برابر جو 
ايجاد ش��ده مواجه ش��ده بودند آخري��ن راه را در 
اق��دام از طرف امام ديدند. لذا برخی افراد از جمله 
محس��ن رضايی فض��ای جبهه ها را ب��رای امام در 
ص��ورت عدم نخس��ت وزيری مير حس��ين، فضايی 
مايوس كننده و ش��كننده ترسيم نمودند. از طرف 
ديگ��ر 135 نفر از نماين��دگان مجلس طی نامه ای 
به امام نظر ايشان را راجع به نخست وزيری مجدد 
ميرحس��ين جويا شدند. امری كه می توان از آن به 
عنوان يك نوع بدعت در قانون نام برد چرا كه هدفی 
جز محدود كردن اختيارات رئيس جمهور و فشار بر او 
را دنبال نمی كرد. ام��ام كه خود را موظف به اظهار 
نظ��ر می ديدند طی نامه ای به مجلس پس از ابراز 
رضاي��ت از مهندس موس��وی و ذكر اي��ن نكته كه 
»درحال حاض��ر تغيير آن را صالح نميدانم« بازهم 
ح��ق انتخاب را به رئيس جمه��ور و مجلس دادند. 
رئي��س جمهور كه در معذوريت قرار گرفته بود، به 
دنبال حجت ش��رعی از جانب ام��ام بود. اما امام از 
اين امر امتناع ورزيدند. در ش��رايط حساس جنگ 
مسئله هر چه سريعتر بايد حل می شد. لذا هيئتی 
مركب ازآقايان مهدوی كنی، جنتی، يزدی و ناطق 
ن��وری خدمت امام رس��يدند و حاصل آن جلس��ه 
اتمام حجتی برای رئيس جمهور شد تا حاضر شود 
كه مهندس موس��وی را به مجل��س معرفی نمايد و 
چهار سال ديگر به خاطر مصلحت اسالم و كشور با 
او همكاری نمايد و اينجا بود كه بار ديگر در ستون 
واليت م��داری كارنامه رئيس جمهور نمره ای وصف 

ناش��دنی درخش��يد و ثبت ش��د.
پس از معرفی مهندس موس��وی ب��ه مجلس جهت 
رای اعتم��اد، جناح چپ باز هم مأموريتش را پايان 
يافت��ه نمی ديد. لذا طرحی را مطرح كردند تا پس 
از قرائت نامه امام ديگر هيچ كسی به عنوان موافق 
ي��ا مخالف صحبت نكند. ع��ده ای نيز اين طرح را 
امضاء نمودن��د كه يكی از آنان اس��داهلل بيات بود. 
در هيات رئيس��ه مجل��س به جز رئيس آن   كه در 
ظاه��ر فراجناحی و بی طرف ديده می ش��د  نوابی 
چون اس��داهلل بيات و مهدی كروبی حضور داشتند 
كه از س��تون های جناح چپ به حساب می آمدند. 
مخالفت اش��خاصی با اين ط��رح و همچنين دادن 
ع��دم رای مثبت به موس��وی با ضميمه ش��ايعات، 

پرونده ای را عليه مخالفان موس��وی تش��كيل داد.

برخ�ی اف�راد از جمل�ه محس�ن رضاي�ی فض�ای جبه�ه ه�ا را ب�رای ام�ام در ص�ورت ع�دم نخس�ت 
 135 ديگ�ر  ط�رف  از  نمودن�د.  ترس�يم  ش�كننده  و  كنن�ده  مأي�وس  فضاي�ی  حس�ين،  مي�ر  وزي�ری 
نف�ر از نماين�دگان مجل�س ط�ی نام�ه ای ب�ه ام�ام نظ�ر ايش�ان را راج�ع ب�ه نخس�ت وزي�ری مج�دد 
ميرحس�ين جوي�ا ش�دند. ام�ری ك�ه م�ی ت�وان از آن ب�ه عن�وان ي�ک ن�وع بدع�ت در قانون ن�ام برد.
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 »پ��س از رای اعتم��اد به نخس��ت وزي��ری دوباره 
مهن��دس موس��وی بس��ياری از مقام��ات دولتی و 
غال��ب روزنام��ه ه��ا و در رأس آن، روزنامه كيهان 
ب��ه س��ردبيری محم��د خاتمی ب��ر اصل تش��كيل 
دول��ت هماهنگ يعنی دولتی ب��ا وزرايی هماهنگ 
با نخس��ت وزير تاكيد نمودند. اين ب��دان معنا بود 
ك��ه تع��دادی از وزرای منتس��ب به جناح راس��ت 
می بايس��ت دول��ت را ترك كنند و ب��ه جای آنان 
اف��رادی همفكر با موس��وی ب��ر س��ر كار آيند. در 
همي��ن زمينه آق��ای منتظری عدم تش��كيل دولت 
هماهنگ را فاجعه دانس��ته و گفت: »اگر نخس��ت 
وزير و وزرای دولت آينده هماهنگ نباش��ند، برای 
كش��ور فاجعه اس��ت.«  دفتر تحكيم وحدت حامی 
هميش��گی دولت موس��وی نيز ديدگاه های وی در 
مورد تش��كيل دولت هماهنگ را مورد حمايت قرار 
داد: »يك دس��ت كردن دولت ب��ه مفهوم حاكميت 
بان��د گرايی و گروه گرايی نيس��ت بلك��ه به مفهوم 
انتخ��اب چه��ره هايی معتق��د به اص��ول انقالب و 
عالقه عميق به امام می باش��د.«  آيت اهلل موسوی 
اردبيلی رئيس ديوانعالی وقت كش��ور نيز بر اين امر 
تاكيد كرد: »مهمترين كار در شرايط فعلی انتخاب 
دولت يك دس��ت و اليق اس��ت.«  روزنامه كيهان 
نيز در مقاله ای ضمن رد پيش��نهاد مطرح ش��ده از 
س��وی جناح راست مبنی بر تشكيل دولت ائتالفی، 
تش��كيل دولت ناهماهنگ را باعث شكس��ت دولت 
دانس��ت: »برای حل مشكالتی كه اينك پيش روی 
انقالب و جامعه اس��ت راهی جز ايجاد يك دستگاه 
اجرائ��ی منس��جم و هماهنگ و متناس��ب با جهت 
گي��ری امام و ... و ش��عارهای اصي��ل انقالب وجود 
ندارد. چراكه زمزمه دولت ائتالفی و غير منس��جم 
ن��ه تنها از حجم مش��كالت نمی كاه��د و آنها را به 
س��وی حل و رفع سوق نمی دهد، بلكه نهايتاً جمع 
بندی به دس��ت آمده از اين تجربه ناتوانی مجريان 

و شكس��ت دولت درحل معضالت انقالب اس��ت.«  
64/8/7 كابين��ه مهن��دس  تاري��خ  نهاي��ت در  در 
موس��وی كه ح��اال به صورت��ی كام��ال هماهنگ و 
يكدس��ت ش��ده بود از مجل��س رای اعتماد گرفت. 
ديگ��ر از وزرايی ك��ه به آنها اتهام طرف��دار اقتصاد 
س��رمايه داری و اس��الم آمريكايی زده می شد، در 
كابينه خبری نبود چرا كه در طول اين 4 س��ال يا 
اس��تعفا دادند يا كنار گذاشته شدند و به جای آنان 
افرادی چون محمد خاتمی و علی اكبر محتش��می 
پور به وزارت رس��يدند. البته اخت��الف بين رئيس 
جمهور و نخس��ت وزير بر س��ر تعيين وزرا مش��كل 
بع��دی بود كه رئيس جمهور علی رغم مخالفتش با 
حدود نيمی از وزرای پيشنهادی باز هم صبر پيش 
گرفت و شرط پذيرش وزرا را، پذيرش آنها از سوی 

مجل��س ق��رار داد.
از مهمتري��ن وقايعی كه در آن ايام رخ داد انحالل 
ح��زب جمهوری بود. اعض��ای حزب جمهوری پس 
از برگزاری جلس��ات مختل��ف در مورد اين موضوع 
و رای گيری به اين نتيجه رس��يده بودند كه حزب 
ديگر نه تنها فوايد و منافع آغاز كار را نداشته بلكه 
بالعكس ممكن اس��ت بهانه ای برای ايجاد اختالف 

و دو دس��تگی ايج��اد كن��د لذا اي��ن مطلب را طی 
نام��ه ای خدمت امام ارائه نمودند كه از س��ه عضو 
مؤسس��ی كه باقيمانده بودند فقط امضای دو تن از 
آنان در ذيل اين نامه قرار داش��ت. علت عدم وجود 
امضای آيت اهلل موس��وی اردبيلی در ذيل اين نامه 
قابل بررس��ی اس��ت. الزم به ذكر است كه هاشمی 
رفسنجانی بعدها از اختالفات درون حزب به وجود 

دو ح��زب در ي��ك ح��زب تعبي��ر نم��ود. 
يك��ی ديگر از نهادهايی كه چت��ر اختالفات بر آن 
س��ايه افكن��ده بود ش��ورای نگهبان ب��ود. البته نه 
اختالف بي��ن اعضای ش��ورای نگهب��ان بلكه بين 
شورای نگهبان و اكثريت مجلسی كه می خواست 
برای دولت طرح ها و لوايحی را به تصويب برساند 
تا محدوده اختياراتش وس��يع ترگردد. اما شورای 
نگهب��ان بدليل مخالفت ش��رع و قانون با اين طرح 
ه��ا و لواي��ح در اكثر موارد مخالف��ت می نمود لذا 
مجم��ع تش��خيص مصلحت نظام جهت رس��يدگی 
به اين امور تش��كيل ش��د كه نخست وزير يكی از 

اعض��ای   اي��ن  مجم��ع     ب��ود. 
بدلي��ل در پيش بودن انتخابات دور س��وم مجلس 
ش��ورای اس��المی در س��ال 67 و از طرفی بيش��تر 
شدن روز افزون جناح بندی ها، موضع گيری های 
علنی و پشت پرده مس��ئولين بخصوص در مجلس 
و مطبوعات از نيمه دوم س��ال 66 آغاز شد. مسئله 
مهم ديگری كه در اواخر سال 66 به وقوع پيوست، 
انش��عاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت 
مبارز بود. هدف اصلی افراد منش��عب ش��ده اعالم 
ليس��ت دلخ��واه و جداگانه ای ب��رای مجلس بود. 
جناح چپ جامعه روحانيت كه حال قصد انش��عاب 
داش��تند، اين بار نيز چون گذش��ته طی نامه ای به 
امام مس��ئله را مطرح كردن��د تا در آينده هرجا كه 
اقتض��ا می نم��ود از امام هزينه كنن��د. امام هم كه 
دائماً بر وحدت بين مسئولين تأكيد داشتند اما در 
واقعي��ت امر را جز اين می ديدن��د، با اين حال باز 
هم متذكر شدند كه انشعاب تشكيالتی برای اظهار 
عقيده مس��تقل اس��ت و نه اختالف ت��ا به ديگران 

پرخاش ش��ود. 
همه اين انحالل ها، انشعاب ها، اتهام ها و دفاع ها 
بزرگترين هدفی را كه دنبال می كرد كسب گلوگاه 
ق��درت در مجلس بود كه در نهايت بيش��ترين نفع 
آن در ص��ورت هم جناح بودن ب��ه دولت مهندس 
موس��وی می رس��يد و چنين نيز ش��د چرا كه پس 
از برگزاری انتخابات، قريب دو س��وم كرس��ی های 

مجلس به دس��ت نيروهای جناح چپ افتاد. 
در اواخ��ر تير ماه س��ال 1367 پيامی تكان دهنده 
پخش ش��د كه نه تنها توجه مردم ايران بلكه توجه 
جهاني��ان را به خود جلب نمود. در بخش��ی از اين 
پي��ام آمده بود: »و اما در م��ورد قبول قطعنامه كه 
حقيقتاً مس��ئله بس��يار تلخ و ناگواری برای همه و 
خصوصاً برای من بود، اين است كه من تا چند روز 
قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعالم شده 
در جن��گ بودم و مصلحت نظام و كش��ور و انقالب 
را در اجرای آن می ديدم ولی به واس��طه حوادث و 
عواملی كه از ذكر آن فعاًل خودداری می كنم، و به 

اميد خداوند در آينده روش��ن خواهد شد و با توجه 
به نظر تمامی كارشناس��ان سياسی و نظامی سطح 
باالی كش��ور، كه من به تعهد و دلسوزی و صداقت 
آن��ان اعتم��اد دارم، با قبول قطعنام��ه و آتش بس 
موافق��ت نمودم ... و جام زهرآلود قبول قطعنامه را 
سركش��يدم و در برابر عظمت و فداكاری اين ملت 
بزرگ احس��اس شرمس��اری می كنم ... مردم عزيز 
و ش��ريف ايران، من فرد فرد شما را چون فرزندان 
خويش می دانم و ش��ما می دانيد كه من به ش��ما 
عش��ق می ورزم و شما را می شناسم ؛ شما هم مرا 
می شناس��يد. در ش��رايط كنونی آنچه موجب امر 
ش��د تكليف الهی ام بود. ش��ما می دانيد كه من با 
شما پيمان بس��ته بودم كه تا آخرين قطره خون و 
آخرين نفس بجنگ��م ؛ اما تصميم امروز فقط برای 
تش��خيص مصلحت ب��ود و تنها به امي��د رحمت و 
رض��ای او از هرآنچ��ه گفتم گذش��تم و اگر آبرويی 
داش��ته ام ب��ا خدا معامل��ه كرده ام. عزيزانم ش��ما 
م��ی دانيد كه تالش ك��رده ام كه راحتی خود را بر 
رضايت حق و راحتی شما مقدم ندارم. خداوندا، تو 
دانی كه ما سر س��ازش با كفر را نداريم ... اگر بند 
بند اس��تخوان هايمان را جدا س��ازند، اگر س��رمان 
را ب��االی دار برند، اگ��ر زنده زنده در ش��عله های 
آتشمان بس��وزانند، اگر زن و فرزندان و هستيمان 
را در جل��وی ديدگانم��ان به اس��ارت و غارت برند 
هرگز امان نامه كفر و ش��رك را امضا نمی كنيم.«  

هم��ان طور كه از اين عبارات جانس��وز پيداس��ت، 
ام��ام تا چند روز قبل از اين پي��ام معتقد به همان 
شيوه دفاعی بودند اما روشن شدن عامل اين تغيير 
نظ��ر را به آين��ده واگذار می كنن��د و پس از آن به 
نظر كارشناسان سياسی و نظامی استناد می نمايند. 
هيجده س��ال بعد در ط��ی نزاعی ك��ه بين دو تن 
از اصلی ترين كارشناس��ان سياس��ی و نظامی مورد 
اشاره امام واقع ش��د نامه محرمانه ای از امام فاش 
گردي��د كه در آن اين عبارات به چش��م می خورد: 
».... اينجان��ب با آت��ش بس موافقت م��ی نمايم و 
برای روشن ش��دن در مورد اتخاذ اين تصميم تلخ 
به نكاتی از نامه فرمانده سپاه كه در تاريخ 67/4/2 
نگاش��ته است اشاره می شود. فرمانده مزبور نوشته 
اس��ت تا 5 س��ال ديگر م��ا هيچ پي��روزی نداريم. 
ممكن اس��ت در صورت داشتن وسائلی كه در طول 
پنج س��ال بدس��ت آورديم قدرت عمليات انهدامی 
و يا مقابله به مثل را داش��ته باش��يم و بعد از پايان 
س��ال 71 اگر ما دارای 350 تي��پ پياده و 2500 
تان��ك و 3000 ت��وپ و 300 هواپيم��ای جنگی و 
300 هليكوپت��ر... – كه از ضرورتهای جنگ در آن 
موقع است – داشته باشيم،  می توان گفت به اميد خدا 
بتوانيم عمليات آفندی داشته باشيم. وی می گويد قابل 
ذكر اس��ت كه بايد توس��عه نيروی س��پاه به هفت 
براب��ر و ارتش به دو برابر و ني��م افزايش پيدا كند. 
او آورده اس��ت البت��ه آمريكا را هم باي��د از خليج 
فارس بي��رون كنيم و اال موف��ق نخواهيم بود. اين 
فرمان��ده مهمترين موفقيت طرح خ��ود را تهيه به 
موقع بودجه و امكانات دانس��ته است و آورده است 
كه بعيد به نظر می رس��د دولت و ستاد فرماندهی 
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كل ق��وا بتوانن��د به تعهد عمل كنن��د. البته با ذكر 
اين مطالب م��ی گويد باز هم بايد جنگيد كه ديگر 
ش��عاری بيش نيس��ت. آقای نخس��ت وزير از قول 
وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زير صفر 
اع��الم كرده اند. مس��ئوالن جنگ م��ی گويند تنها 
س��الحهايی را كه در شكس��ت های اخير از دست 
داده اي��م به اندازه تمام بودجه ای اس��ت كه برای 
س��پاه و ارتش در س��ال جاری در نظر گرفته شده 
بود. مس��ئوالن سياسی می گويند از آنجا كه مردم 
فهميده اند پيروزی س��ريعی بدست نمی آيد شوق 

رفتن به جبهه در آنها كم ش��ده اس��ت...«  
اينه��ا هم��ه در حالی اس��ت ك��ه تنها ي��ك هفته 
پ��س از پذيرش قطعنامه، تهاجمی وس��يع توس��ط 
صدام و ب��ا كمك متحدان جهانی اش آغاز ش��د و 
اين هجوم وحش��يانه به حدی ب��ود كه در جنوب، 
خرمش��هر توس��ط نيروهای عراقی مج��دداً تا مرز 
س��قوط پيش��رفت. اما تاريخ ثبت نم��ود كه فرزندان 
روح ا... ك��ه از امت حزب ا... برخاس��ته بودند چگونه 
صاعق��ه وار و برق آس��ا آنان را شكس��ت دادند. آيا 

اين هم��ان مردمی بودند كه چ��ون فهميده بودند 
پيروزی س��ريعی بدس��ت نمی آيد ش��وق رفتن به 
جبهه در آنها كم ش��ده بود و يا فرش��تگانی بودند 
كه از آسمان نازل شده بودند؟ بايد از آن مسئولين 
سياس��ی و نظامی كه خستگی خود را به پای مردم 
گذاش��تند پرسيد كه آيا جز اين است كه مهمترين 
عامل در س��وق دادن مردم به جبهه ه��ا، تبليغات 

جن��گ اس��ت؟ باي��د از اداره كنن��دگان جامعه آن 
روز پرس��يد كه آيا سياس��ت ايجاد رفاه برای مردم 
ب��ه گون��ه ای كه فش��ار جنگ را ح��س نكنند و از 
طرفی عالی جل��وه دادن وضعيت جبهه ها به بهانه 
جلوگيری از تضعيف روحيه، سياس��ت درستی بوده 

اس��ت؟ و سوال آخر اينكه حق اعتمادی كه امام به 
تعهد، دلس��وزی و صداقتتان داش��ت را چگونه ادا 
نمودي��د؟ با دادن پيمانه ای آب به دس��ت امام به 

ش��يرينی همان اعتماد و يا...
حمي��د انصاری قائم مقام مؤسس��ه تنظيم و نش��ر 
آث��ار ام��ام در گفتگويی با خبرگزاری دانش��جويان 
اي��ران چنين می گويد: » بر اين نكته تاكيد می كنم 
ك��ه اصوالً ام��ام خمينی )ره( در ام��ور حكومتی و 
خصوصاً مسايل مهم آن ش��ديداً پايبند به مشورت 
با كارشناس��ان و مسئولين بودند و اين يك دستور 
دينی و قرآنی اس��ت كه در تاري��خ حكومت پيامبر 
اك��رم )ص( و ائمه اطهار )ع( نمونه های زيادی نقل 
ش��ده اس��ت ... .  مدت ها قبل از پذي��رش قطعنامه  
مكاتبات و جلس��ات مس��ئولين نظامی و سران قوا 
ب��ا امام وجود داش��ت. به صورت مش��خص از آنچه 
به ياد دارم آقای مهندس موس��وی، آقای محس��ن 
رضاي��ی و برخی ديگر از مس��ئولين س��پاه و ارتش 
در اين رابطه به امام نامه نوش��ته اند. آقای هاشمی 
رفس��نجانی نيز نامه مفصلی نوشتند. مسئول دولت 

وقت )آقای مهندس موس��وی( با تش��ريح وضعيت 
اقتص��ادی و اجتماع��ی كش��ور صراحتاً خواس��تار 
تصمي��م عاجل ش��ده بود. نظ��ر وزارت خارجه هم 
همي��ن ب��ود. فرماندهان اصلی جنگ ني��ز به دليل 
ش��رايط خاص حاكم بر جنگ و دخالت مس��تقيم 
ناوه��ای آمريكاي��ی در منطق��ه و زدن هواپيم��ای 
مس��افربری و از همه مهم تر كاربرد وس��يع س��الح 

ش��يميايی از س��وی عراق معتقد بودن��د كه تداوم 
جنگ � بصورت كنونی آن � امكانپذير نمی باشد. » 
ب��ا پايان يافت��ن جن��گ تحميلی و الزمه ش��روع 
س��ازندگی، مج��داداً اختالف��ات باال گرف��ت. اين 
اختالفات به دو بخش عمده قابل تقس��يم اس��ت. 

اول سياس��ت های اقتصادی دول��ت و بعد انتخاب 
وزرا و ارائه آنها به مجلس س��وم. در زمينه  بخش 
اول به بخش��ی از س��خنان حضرت آيت ا... خامنه 
ای در آن زم��ان اكتف��ا م��ی كني��م: » هيچ چيز 
غ��م انگيز ت��ر از اين نيس��ت كه م��ا منابع ثروت 
خود را كه تمام ش��دنی اس��ت، صرف شكم مردم 
كني��م و نياز ه��ای زودگذر مقطعی را به وس��يله 
اي��ن مناب��ع برطرف كني��م اين ث��روت بايد برای 
س��ازندگی كشور براساس آرمان ها صرف شود .... 
آن كس��انی ك��ه خيال می كنن��د بخش خصوصی 
باي��د حذف ش��ود و امكان س��رمايه گذاری بخش 
خصوص��ی در تولي��د و تجارت وجود ن��دارد، آنها 
اش��تباه  در  اس��الم  اقتص��ادی  مس��ائل  درك  در 
هس��تند.«  اينگونه اختالفات مخصوصاً در موضوع 
تعيين وزرا باعث ش��د ت��ا ميرحس��ين تصميم به 
اس��تعفا بگيرد. ام��ا حتی امام و آيت ا... خامنه ای 
رئيس جمه��ور وقت نيز اين موض��وع را از طريق 
روزنام��ه جمهوری اس��المی در تاري��خ 67/6/15 
متوج��ه ش��دند و اي��ن در حالی بود ك��ه مخاطب 
اس��تعفا نامه ،رئي��س جمهور ب��ود. رئيس جمهور 
با در نظر گرفتن ش��رايط كش��ور، پاي��ان عمليات 
مرص��اد و آغ��از گفتگوهای آتش بس، اس��تعفا را 
نپذيرفتند. ام��ام نيز پ��س از حمايتهای گوناگون 
در طول اين مدت طی نامه ای عتاب آميز به مير حسين 
نوش��تند: »جن��اب آق��ای موس��وی نخس��ت وزير 
محترم نامه ی اس��تعفای ش��ما باعث تعجب ش��د. 
ح��ق اين بود ك��ه اگر تصميم بدين كار داش��تيد، 
الاق��ل من و يا مس��ئولين رده ب��االي نظام را در 
جريان مي گذاش��تيد. در زماني كه مردم حزب اهلل 
براي ياري اس��الم، فرزن��دان خود را ب��ه قربانگاه 
مي برن��د چه وقت گله و اس��تعفا اس��ت. ش��ما در 
س��نگر نخس��ت وزيري در چارچوب اسالم و قانون 
اساس��ي به خدمت خود ادام��ه دهيد، در صورتي 
كه نس��بت ب��ه بعضي از وزرا به توافق نمي رس��يد 
چون گذش��ته عمل ش��ود. اين حق قانوني مجلس 
اس��ت كه به هر وزيري كه ماي��ل بود، رأي دهد. 
تعزي��رات از اين پس در اختيار مجمع تش��خيص 
مصلح��ت اس��ت كه اگر صالح بداند ب��ه هز ميزان 
كه مايل باش��د، در اختيار دولت قرار خواهد داد. 
همه باي��د به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت 
دس��ت به كارهايي نزنيم كه دشمنان اسالم از آن 

س��وء اس��تفاده كنند.« 
م��ام خمينی )ره( در  ز رحل��ت حضرت ا پ��س ا
خرداد ماه س��ال 68 و انتص��اب آيت ا... خامنه ای به 
رهبری از جانب مجلس خبرگان، مير حسين موسوی 
لبته در  صحنه سياس��ت را ب��ه كلی ترك كرد. ا
بر حضور وی  نتخابات ش��ايعاتی مبن��ی  ا چن��د 
مط��رح ش��د و جناح چپ بس��يار ت��الش نمود 
و بعنوان چه��ره ای محبوب  ز ا ت��ا ب��ار ديگ��ر ا
بدنبال فرصت  ما وی همچن��ان  ا اس��تفاده كند 
 20 ي��ران به مدت  ا مناس��ب تری بود و مردم 
س��ال فقط تصوير مير حس��ين را در گوشه ای 

از مجم��ع تش��خيص مصلح��ت م��ی ديدن��د.
***

ميرحس�ين موس�وی بن�ا ب�ر برخ�ی دالي�ل تصمي�م به اس�تعفا م�ی گي�رد. اما حت�ی امام و آي�ت ا... 
خامن�ه ای رئي�س جمه�ور وقت نيز اين موض�وع را از طري�ق روزنامه جمهوری اس�امی در تاريخ 
67/6/15 متوج�ه م�ی ش�وند  و اي�ن درحال�ی اس�ت كه مخاط�ب اس�تعفا نام�ه رئيس جمه�ور بود.




