چالشهای انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای
اسالمی و مواضع امام خمینی

استادیار تاریخ پژوهشکدۀ امام خمینی(س) وانقالب اسالمی
basirat1341@yahoo. com

مینا آونج

کارشناس ارشد تاریخ انقالب اسالمی؛ پژوهشکدۀ امام خمینی وانقالب اسالمی
(س)

mina.avanj@gmail.com

چکیده
انتخابات مجلس دوم ش��ورای اسالمی در شرایطی متفاوت با دورۀ نخست برگزار شد.
با کنارهگیری تدریجی نیروهای ملّی  -مذهبی از ساختار سیاسی نظام ،انتخابات این
دوره از مجلس ،منحصرا ًصحنۀ رقابت نیروهای موس��وم به خط امام و یا مکتبی بود؛
بنابراین برخی با خوش��بینی تصور میکردند که یکدست بودن داوطلبین نمایندگی
مجلس ،فضای سیاس��ی کش��ور را از هرگون��ه چالش مصون میدارد ،اما ش��رایط به
گون��های دیگ��ر رقم خورد .مدتی پی��ش از آغاز انتخابات ،بذر اخت�لاف نظر و چالش
در میان نیروهای مکتبی پاش��یده ش��ده بود .به تدریج ،دو جناح معروف به «چپ» و
«راست» ،از دل نیروهای مکتبی سربرآورد ،که بدیهی بود انتخابات نمیتوانست بدون
هیچگونه چالشی برگزار شود.
یک��ی از ویژگیهای انتخابات ای��ن دورۀ مجلس ،حضور هدایتگرانۀ امام خمینی بود.
ایش��ان به درس��تی متوجه ج ّو حاکم بر انتخابات و شکلگیری منازعات جدید شدند،
بنابراین به طرق مختلف تالش نمود دس��ته بندیها و جناحبندیهای سیاس��ی ،حق
انتخاب را از مردم س��لب ننماید .از آنجایی که ایش��ان اهمیت و ارزش ویژهای برای
جنب��ۀ مردمس��االرانه ،نظام جمهوری اس�لامی قائل بود ،در ش��رایط و موقعیتهای
مختلف ،کاندیداهای مجلس را از درگیریهای جناحی و گروهی برحذر میداشت.
این مقاله درصدد اس��ت تا با رویکردی توصیفی به بررس��ی و شناس��ایی مواضع امام
خمین��ی در باب چالشها و منازعات سیاس��ی انتخابات ای��ن دوره از مجلس بپردازد.
مس��ئلۀ اصلی این است که در آستانۀ برگزاری انتخابات مجلس دوم شورای اسالمی،
تاریخ دریافت | 1395/12/11 :تاریخ پذیرش1395/4/14 :
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حمید بصیرت منش (نویسندۀ مسئول)

چه چالشها و منازعاتی در درون حاکمیت سیاس��ی جمهوری اس�لامی ایجاد شد و
مواضع امام خمینی به عنوان رهبر نظام در جهت دهی انتخابات و هدایت جریانهای
سیاسی چگونه بود؟
کلیدواژه ها :مجلس دوم ش��ورای اسالمی ،انتخابات ،امام خمینی ،مشارکت سیاسی،
شورای نگهبان.
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مقدمه
در روزهای آغازین سال  ،1363انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسالمی در شرف برگزاری
بود ،و مجلس دوم میرفت تا با کولهباری از تجربههای مجلس پیشین کار خود را آغاز نماید.
در این زمان ،كشور در حالت جنگ و در وضعيت شدید تحريم سياسي ،نظامي و اقتصادي به
سر ميبرد .بحرانهای سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ و هزینههای هنگفت آن برای کشوری
که به تازگی انقالب کرده بود ،بسیار طاقتفرسا بود .در اثر جنگ ،کمبودهای اقتصادی افزایش
یافته بود.
با آغاز نخس��توزیری مهندس میرحسین موسوی در  1360/8/7و پیش از تشکیل دومین
دورۀ مجلس ش��ورای اس�لامی ،مباحثی مربوط به دیدگاه اسالم در موضوعهای مختلف ادارۀ
جامعه اس�لامی از جمله در باب مس��ائل اقتصادی ،در جامعه و تریبونهای مختلف و نشریات
و رس��انهها مطرح شد 1 .این مباحث به لحاظ حساس��یت ،به مناقشاتی میان نیروهای وفادار
به انقالب انجامید .تداوم این مناقش��ات منجر به ش��کلگیری دو جناح چپ و راست در میان
نیروهای پیرو خط امام ش��د .علیالظاهر ،هر دو جناح در آغاز از به کار بردن این عناوین برای
خود خودداری میکردند ،زیرا تعابیر مزبور دارای محتوایی منفی بود و بیش��تر از س��وی جناح
کرات از وجود
رقیب علیه یکدیگر استفاده میشد .در خاطرات علیاکبر هاشمیرفسنجانی به ّ
این جناحها یاد ش��ده است (هاشمیرفسنجانی . )1366 ،جوانههای اختالف فکری در جامعه
پدیدار شده بود .صحنۀ سیاسی جامعۀ ایران از این پس شاهد تقسیمبندیهایی همچون چپ،
راست ،میانه ،محافظهکار ،تندرو ،سنتی ،بازاری ،مکتبی ،غیرمکتبی ،خط امام و حزباهلل بود.
نکتۀ حائز اهمیت این بود که جناحهای به وجود آمده در دل نیروهای مکتبی ،در بسیاری

مسائل از جمله اصول و مبانی انقالب و تبعیت از مقام رهبری ،با یکدیگر مشترک بودند .به گفتۀ
 . 1نمونه این مناقشات جمع آوری کتاب شهید مطهری در مورد اقتصاد اسالمی در سالهای نخست دهۀ  60بود.

شامل جریان روشنفکران مذهبی میشد ،و چهرۀ شاخصی چون میرحسین موسوی محور این
جناح بود .جریان راست نیز شامل سران جمعیت مؤتلفه و تعدادی از بازاریان بود که با توجه به
پیشینۀ مبارزاتی آنها با حکومت پهلوی ،از جایگاه ویژهای در شورای مرکزی حزب جمهوری
برخوردار بودند (محتشمیپور .)28 :1379 ،عالوهبر وجود این دو جناح حزب جمهوری اسالمی،
جناح س��ومی موسوم به «میانه» نیز حضور داش��ت که بنا به گفتۀ ناطق نوری ،شامل افرادی
همچون فرزاد رهبری ،مرتضی محمدخان و مصطفی میرس��لیم میشد که معروف به خط 3
حزب بودند (ناطقنوری ،)85 :1384 ،اما نمود چندانی در اختالفات سیاسی نداشتند.
انتخابات مجلس دوم ش��ورای اس�لامی ،قاعدتاً تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت و با شروع
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محسن آرمین ،این دو جریان هر دو در رهبری امام خمینی به اتفاق نظر رسیده بودند(گفتگو
با محسن آرمین ،آذر.)98 : 1393
بهطور کلی ،مفاهیم چپ و راست در ایران ،بسیار گنگ و مبهم است .این جناحها را نمیتوان
به طورکامل و دقیق مشخص نمود؛ زیرا برخالف احزاب سیاسی در دنیای غرب ،این جریانها
دارای اصول مکتوبی نبودند .رهبر انقالب ،امام خمینی با توجه به شرایط حساس پس از انقالب،
ب��ه ویژه در ایام جنگ تحمیلی ،اصوالً با هرگونه تفرقه و پراکندگی مخالف بود ،در نتیجه این
جناحبندیها به طور رس��می کمتر مطرح میشد .در این مقطع زمانی ،موضوعات اقتصادی و
چگونگی ادارۀ حیات اقتصادی مردم ،مهمترین عامل چالشبرانگیز میان جناحهای سیاس��ی
ب��ود .با توجه به ش��رایط جنگی ،جناح چپ معتقد بود برای آنکه امکانات در دس��ت عدهای
سرمایهدار جمع نشود و عدالت اجتماعی برقرار گردد ،میبایست دولت در امور اقتصادی نقش
اصلی و بنیادین داش��ته و به صورت متمرک��ز حوزههای اقتصادی را تحت کنترل خود بگیرد.
(اسداهلل بیات زنجانی ،مصاحبه .)1394/3/18 ،در مقابل میبایست دست شرکتهای خصوصی
و سرمایهداران از امور اقتصادی از جمله تجارت و بازرگانی کوتاه گردد ،و در مقابل ،جناح راست،
خواهان نقشآفرینی هرچه بیش��تر بخش خصوصی در اقتصاد و تجارت کش��ور بود ،و اعتقاد
داشت ،اقتصاد متمرکز و دولتی به نتیجه نمیرسد و مشارکت مردمی و بخش خصوصی ضرورت
دارد (حمیدزاده گیوی ،مصاحبه.)1394/3/25 ،
این اختالفات فکری به تدریج در داخل حزب جمهوری اسالمی ،سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی و دیگر تشکلها و سازمانهای نظام شکل گرفت .جناح چپ حزب جمهوری اسالمی
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فعالی��ت انتخاباتی ،مرحلۀ تازهای از اختالفات و منازعات نیروهای وفادار به انقالب امکان بروز
یافت.
در این مقاله ،روندشناسی انتخابات مجلس دوم و رهنمودهای مدیریتی امام خمینی منحصرا ً
در باب انتخابات این دوره از مجلس مورد بررسی قرار گرفته و متکفل همة دیدگاههای رهبری
1
انقالب پیرامون انتخابات نمیباشد.
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مالک و مجوزهای حضور در انتخابات و انجام تبلیغات انتخاباتی
به منظور تأمین سالمت انتخابات ،مالک و مجوزهایی برای ورود افراد به رقابتهای انتخاباتی
این دوره از مجلس درنظر گرفته ش��د .از مهمترین این مالکها ،اعتقاد به اس�لام و روشهای
انقالبی مورد حمایت نظام و عدم گرایش به گروههای معاند بود ( صالح .)720/2 :1385 ،امام
خمینی در این باره اعتقاد داشت کاندیداهای نمایندگی باید در درجۀ نخست به اسالم و اجرای
صحیح آن توجه داش��ته و با کیان نظام جمهوری اس�لامی مخالفتی نداشته باشند .ایشان در
این باره پیش از برگزاری انتخابات در جمع خطبا و وعاظ در تاریخ  13مهرماه  1362اینگونه
توصیه نمود:
 ...و همینطور در انتخابات ،مردم را توجه بدهید به اینکه ش��ما میخواهید اسالم را حفظ
کنید .باید منتخبین ش��ما اشخاصی باش��ند که توجه به اسالم داشته باشند .متعهد به اسالم
باشند .بازیگر نباشند .به شرق و غرب توجه نداشته باشند .باید تکلیف کرد به مردم که وقتی
انتخابات پیش آمد ،بهطور شایسته ،روحانیون عمل کنند ،وعاظ عمل کنند و مردم هم بهتبع
آنها عمل کنند تا یک مجلسی داشته باشیم که دیگر در آن هیچ اشخاصی که مخالف با وجهه،
جمهوریت هستند ،نداشته باشیم(صحیفۀ امام.)174 - 173 /18 ،
به این ترتیب انتخابات دومین دورۀ مجلس ش��ورای اس�لامی در غیاب گروههای سیاسی و
احزاب مختلفی نظیر جبهۀ ملّی و حزب توده که در نظر نیروهای مکتبی ،فاقد مالکهای ذکر
ش��ده بودند ،برگزار ش��د .پیش از آن ،نهضت آزادی به منظور تأمین آزادی انتخابات ،خواستار
روزنامۀ خود ش��د .در س��ال  ،1361روزنامۀ «میزان» ،ارگان نهضت آزادی به علت

لغو توقیف

 . 1جهت اطالع از اندیشۀ سیاسی امام خمینی در باب انتخابات،ر.ک :انتخابات و مجلس از نگاه امام خمینی ،تبیان ،دفتر
اول ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام.1374 ،

مبدل شد و شرایطی را پدید آورد که امام خمینی ناچار به موضعگیری درآن باره شد.
امام خمینی در زمینۀ افزایش هرچه بیشتر آزادی انتخاباتی ،در تاریخ 1362/3/17در جمع
وعاظ و خطبا ،به روحانیون مبارز تهران ،مدرسین حوزۀ علمیه قم و روحانیون شهرستانها در
ارتباط با پرهیز از اختالف و عبرتگیری از اختالفات روحانیون در تاریخ مش��روطه ،تذکر داد
و تأکید نمود که تبلیغات انتخابات به گونهای نباشد که افراد ،دیگر کاندیداها را تخریب کنند
(صحیفۀ امام.)172/18 ،
ایش��ان انتظار خود را از جناحها و گروههای سیاس��ی این دانست که اگرکسی یا کسانی را
در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهش��ان الیقتر اس��ت ،وی را انتخاب نمایند و

|چالشهای انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسالمی و مواضع امام خمینی |

درج مقاالتی که تش��نجآفرین اعالم ش��ده ب��ود ،توقیف گردید.درخواس��ت آنان مبنی بر لغو
توقیف روزنامۀ میزان با پاسخ منفی روبهرو گردید .این مسأله ،انتقادات شدید نهضت آزادی را
برانگیخت .اگرچه پیش از آن هم به حکومت انتقاداتی داشتند و مدعی وجود خفقان در کشور
بودند (هاشمیرفسنجانی.)527 :1381 ،
پ��س از آن ،نهض��ت آزادی انتخابات دومین دورۀ مجلس را ب��ه گفتۀ خود به دلیل «فقدان
شرایط دموکراتیک» ،تحریم کرد (هاشمیرفسنجانی .)36 :1386 ،دعوت به تحریم انتخابات،
با پاس��خ مثبت همراه نشد (خواجهسروی ،)298 :1382 ،زیرا شرایط جامعه بهگونهای بود که
مواضع نهضت آزادی و دیگر گروههای مخالف روند موجود ،با اقبال عمومی روبهرو نمیگردید.
به این ترتیب ،انتخابات دورۀ دوم مجلس ش��ورای اس�لامی در شرایطی متفاوت از انتخابات
مجلس اول برگزار گردید ،چراکهنیروهای مکتبی ،عالقهای به حضور لیبرالها (اصطالحی که
برای مجموعۀ گروههایی چون نهضت آزادی و جبهۀ ملّی به کار میبردند) در انتخابات نداشتند.
به گفتۀ س��یدمحمود دعایی ،گروهها و طیفهایی در مجلس اول حضور داش��تند که از منظر
علمی و تخصصی ،کارآمد بودند ،اما به علت گرایشهای خاصشان در انزوا قرار گرفته بودند ،و
جامعه نسبت به آنها موضع داشت ،بنابراین بسیاری از آنها خود برای نمایندگی مجلس دوم
داوطلب نشدند (دعایی ،مصاحبه .)1394/3/17،
با وجود آنکه به نظر میرس��ید با حضور نیافتن یا نبود شرایط برای امکان حضور نیروهای
جبهه ملّی و نهضت آزادی ،انتخابات مجلس دوم در فضای بیتنشی برگزار شود ،در عمل ،این
دوره از انتخاب��ات نی��ز به صحنۀ رقابت نیروهای خط امام یا همان نیروهای مکتبی با یکدیگر،
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از گروهگرایی بپرهیزند؛ نیز ضابطهگرایی را به گروهگرایی ترجیح میداد و معتقد بود با مسئلۀ
انتخابات ،گروهگرایان از ضوابطگرایان ممتاز خواهند ش��د .ایش��ان در جمع ائمۀ جمعۀ مراکز
اس��تانها در مورخ 1362/8/4با مخاطب قرار دادن اعضای حزب جمهوری اس�لامی ،چنین
خاطرنشان ساخت:
انتخابات ،محکی است که ببینید آیا میخواهید انتخاب اصلح بکنید برای خودتان ،یا برای
اس�لام؛ اگر برای خودتان باشد ،شیطانی است ،اما اگر برای مسلمانهاست ،کی و از کجاست،
مطرح نیست ،از هر گروهی باشد ،حزب باشد یا غیر حزب ،نه حزب اسباب این میشود که غیر
آن فاسد ،و نه صددرصد حزبی بودن باعث صالح آنهاست(صحیفۀ امام.)197 - 196/18 ،
امام که نگران بود گروهگرایی در میان سیاس��یون حق انتخاب را از مردم سلب نماید ،همواره
این امر را به جناحها و گروهها متذکر میشد .ایشان در سخنان دیگری خاطرنشان ساخت که در
طرفداری از کاندیداها نمیبایست زیاده روی نمود و به جان یکدیگر افتاد ،چراکه این امر ،شرایط
دوران مشروطه و شکست پس از آن را تکرار خواهد نمود(جمهوری اسالمی.)15 :1362/11/13 ،
پیش از برگزاری انتخابات ،ش��رایط خاصی ایجاد ش��ده بود .گروهی از روحانیون و تشکلها
دارای چنان منزلتی نزد مردم بودند که بیم آن میرفت ،معرفی کاندیدا از سوی آنان ،مانع حق
انتخاب آزادانه از سوی مردم شود .امام خمینی با درک این موضوع که ممکن است گروهها از
جمله روحانیون برای معرفی کاندیداهای هماهنگ با خط فکری خود در تمامی حوزهها اصرار
ورزن��د ،طی پیامی در بهمن ماه ،1362توصیه نمود که هیچ حوزهای برای حوزۀ دیگر کاندیدا
معین نکند ،و همچنین صالحیت و عدم صالحیت ش��خص یا اش��خاص کاندیداها را تأیید و

تصدیق ننمایند .بر اس��اس این رهنمون امام خمینی ،تمامی افراد در صورت دارا بودن شرایط
الزم ،در تعیین کاندیداها و یا کاندیدا شدن آزاد بودند(صحیفۀ امام.)338 - 377/18 ،
پی��ش از این ،حزب جمهوری اس�لامی و دیگر گروههای فع��ال در انتخابات ،درصدد بودند
کاندیداهایی را در تمام نقاط کشور به مردم معرفی کنند .به اعتقاد علیاکبر هاشمیرفسنجانی،
این امر برخالف دمکراسی نبود ،اما حمایت این نهادها از کاندیداهای مورد نظر به آنان چنان
اعتباری بخشید که جایی برای عرض اندام رقیب باقی نمیگذاشت ( جمهوری اسالمی ایران،
.)11 :1362/12/20
بعد از تأکید امام در این باره ،مباحثاتی پیرامون نحوۀ برخورد با انتخابات در حزب جمهوری

کشور اعالم کرد که تعیین نامزد حزب در هر حوزۀ انتخاباتی بر عهدۀ دفتر همان حوزه است
و دفتر مرکزی ،هیچگونه مداخلهای در تعیین نامزدهای انتخاباتی در غیر شهر تهران نخواهد
کرد ،و تبلیغات انتخاباتی هر حوزه توسط دفتر همان حوزه انجام میگیرد ( جمهوری اسالمی،
.)1 :1363/11/26
دفاتر مرکزی دیگر جناحها و گروههای سیاس��ی نیز بهتبع حزب جمهوری اسالمی ،نظرات
امام خمینی را در این باره اطاعت نمودند .سیدعلی خامنهای ،دبیرکل حزب جمهوری اسالمی،
مد نظر قرار دهند ،و هیچ
دفاتر حزب را موظف نمود صالحیتهای اصولی را در تعیین نامزدها ّ
رابطه و انگیزهای را بر آن ترجیح ندهند .این صالحیتها عبارت بودند از تقوا ،سالمت عقیدتی،
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اس�لامی شکل گرفت .برخی از نهی امام مبنی بر عدم معرفی داوطلب برای سراسر مملکت و
حوزهای برای حوزۀ دیگر ،اظهار نارضایتی کردند ،چنانکه محمدمهدی ربانیاملشی ،خواستار
مذاکره با امام جهت تغییر نظر ایشان از این تصمیم شد (هاشمیرفسنجانی.)485 :1381 ،
این نارضایتیها ،تغییری در تصمیم امام ایجاد نکرد ،چراکه ایشان به درستی متوجه ج ّو حاکم
بر انتخابات ش��ده بود و دریافته بود که موقعیت برخی از جناحها و گروهی از روحانیت در آن
مقطع به گونهای است که حمایت آنان از داوطلبی خاص ،منجر به پیروزی حتمی او در انتخابات
خواهد شد و به این ترتیب ،قدرت واقعی انتخاب از مردم سلب خواهد گردید.
جدی
اسداهلل بیات زنجانی در این باره معتقد است :امام خمینی ،انتخابات را به صورت امری ّ
و اصلی میدانس��ت و تالش میکرد به گونهای پیش ن��رود که تمهیدات ،موقعیتهای پولی،
اعتقادی و ایدئولوژیکی افراد باعث شود مردم در انتخابات متأثر از غیر خودشان باشند .برخالف
کسانی که در آن مقطع به دنبال جهت دادن به انتخابات بودند تا افراد هماهنگ به گرایشات
خودشان به مجلس راه پیدا کنند ،تمام تالش امام خمینی بر آن بود که اسالم و مصالح ملّی در
اولویت قرار گیرد ،بهگونهای که مردم تصمیمگیرندۀ اصلی باشند و علما تنها به مردم مشورت
بدهند (بیات زنجانی ،مصاحبه.)1394/3/18 ،
ناطق نوری نیز از این مسأله به عنوان ویژگی منحصر به فرد انتخابات در این دوره از مجلس
یاد میکند ،چرا که در این ش��رایط به همۀ افراد این فرصت داده ش��د که وارد میدان ش��وند
(جمهوری اسالمی.)7 :1363/1/18 ،
در پ��ی تذکرات امام خمینی ،حزب جمهوری طی بخشنامهای به دفاتر حزب در سراس��ر
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تخصصهایی که قانونگذار برای
آگاهی و درست اندیشی سیاسی ،دارا بودن فقاهت یا یکی از ّ
ادارۀ کش��ور نیازمند است ،آشنا بودن به مسائل جاری کشور ،مقبول و معروف بودن در حوزۀ
انتخاباتی ( جمهوری اسالمی.)1 :1362/11/26 ،
حضور افراد غیر حزبی مانند مهدی کروبی ،محمد یزدی ،عاتقه صدیقی و محیالدین انواری
در لیست حزب جمهوری اسالمی ،نشان از آن داشت که حزب تا حدی تکیه بر صالحیتهای
افراد ،و نه وابستگی حزبی داشت (آقایی جیرهنده ؛ بسطامی.)76 :1387 ،
دیگر جناحها و گروههای سیاسی در تهران نیز لیست خاصی از کاندیدای مورد حمایت خود
را منتشر ساختند .به طور کلی میتوان عنوان کرد که لیستهای انتخاباتی جناحهای سیاسی
در این دوره ،بس��یار به یکدیگر نزدیک بود .نام تعداد زیادی از داوطلبین در چندین لیست به
صورت مکرر دیده میش��د .چنانکه از لیس��ت  17نفرۀ تهران در مرحلۀ دوم ،جامعۀ روحانیت
با حزب جمهوری اس�لامی ،فقط سه اختالف داشت (که عبارت بودند از سید محمد اصغری،
فضلاهلل محالتی و حس��ین موس��ویان) که متمایلتر به جناح چپ بودند و در لیست جامعۀ
روحانیت حضور داشتند (شادلو .)31 :1386 ،این مسأله ،نشان از ائتالفهایی داشت که میان
آنها صورت گرفته بود.
در عین حال ،روحانیت از امکانات عمومی دیگری همچون نهاد نماز جمعه برخوردار بود که
میتوانست برای آنان در مقابل دیگر کاندیداها به عنوان یک مزیت محسوب شود .این مسأله،
شائبۀ برتری روحانیت را در زمینۀ تبلیغات انتخاباتی بر دیگران،مطرح نمود .به همین خاطر،

حسینعلی منتظری امام جمعۀ تهران ،در جهت ایجاد آزادی هرچه بیشتر در انتخابات اظهار

ک��رد که نباید نهاد نماز جمعه در اختیار گروه خاصی ق��رار گیرد و برای کاندیدای خاصی در
نماز جمعه تبلیغات شود .وی تأکید کرد از آنجایی که نهاد نماز جمعه متعلق به تمام اقشار
است ،باید از قرار گرفتن آن نهاد در مسیری خاص ،جلوگیری به عمل آورد ( جمهوری اسالمی،
.)12 :1362/11/26
موضعگیری امام خمینی در مورد حضور دانشگاهیان در انتخابات
در آستانۀ برگزاری انتخابات ،عدهای از روحانیون بر این عقیده بودند كه تنها مجتهدین واجد
ش��رایط حق اظهار نظر و معرفی افراد شایس��ته به مردم را دارند .آنها از دخالت دانش��جویان

باقیش��ان بروند سراغ کارش��ان .یعنی مردم بروند سراغ کارشان ،هیچ کار به مسائل اجتماعی
نداشته باشند ،و چند نفرپیرمرد مال بیایند دخالت بکنند .این از آن توطئۀ سابق بدتر است برای
ایران( جمهوری اسالمی.)12 :1362/12/10 ،
همانگونه که ذکر شد ،اصل مشورت مردم با روحانیون ،مورد تأکید امام قرار داشت ،کما اینکه ایشان
در سخنرانی مورخ  13مهر ( 1362که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت) ،بر آن تأکید کرده بودند .چه
بسا نگرش برخی از روحانیون نیز از روی دلسوزی بود ،اما با این حال ،خطرات ناشی از بیاراده کردن
مردم و تزلزل در وجهۀ مردمی بودن نظام ،دغدغهای بود که منجر به واکنش امام خمینی گردید.
به نظر میرس��د یکی از معتقدان به نقش انحصاری روحانیون ،محمدرضا مهدویکنی بود
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و تش�� ّكلهای دانش��جویی در انتخابات چندان راضی نبودند ،و برخی از ایشان حتی مسأله را
پنهان نمیكردند و به صراحت دانشجویان را به پیروی محض از بخشهایی از روحانیون دعوت
میکردند .شرایطی در این مقطع ایجاد شده بود که گفته میشد روحانیون فقط فعال سیاسی
هس��تند و دیگران باید از آنها تبعیت کنند .به معنای دیگر ،این ش��ائبه به وجود آمده بود که
افراد نمیتوانند بهطور مستقل در انتخابات شرکت نمایند (گفتگو با مهدی کروبی ،خبرگزاری
مهر .)1386/11/9 ،با وجود آنکه امام خمینی معتقد به نقش مشورتی روحانیون در راهنمایی
مردم بود ،لیکن منحصر کردن دخالت روحانیون و کنار کش��یدن مردم را آفت بزرگی بود که
خسارات جبرانناپذیری را نوید میداد ،که در نتیجه منجر به موضعگیری شدید امام خمینی
گردید .ایشان به طور واضح این نظر را مردود دانست و بر دخالت اقشار مختلف بویژه دانشجویان
در تمام صحنههای سیاسی و اجتماعی تأكید نمود:
انـتـخابات در انحصار هیچ كس نیست ،نه در انحصار روحـانـیـون اسـت ،نـه در انـحـصـار
احـزاب اس��ـت ،نـه در انـحـصـار گروههاست .انتخابات مـال هـمـۀ مـردم اسـت . ...از قراری
که من شنیدهام ،در دانشگاه بعضى از اشخاص رفتهاند گفتهاند كه دخالت در انتخابات ،دخالت
در سیاست است و این حق مجتهدین است .تا حاال میگفتند که مجتهدین در سیاست نباید
دخالت بکنند ،این منافی با حق مجتهدین است ،آنجا شکست خوردهاند ،حاال عکسش را دارند
میگویند . ...آنوقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند
و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند .این مطلب شکست خورده؛ حاال میگویند
که سیاس��ت حق مجتهدین اس��ت؛ یعنی در امور سیاس��ی در ایران پانصد نفر دخالت کنند،
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که از یاران قدیمی و مبارز امام خمینی تلقی میگردید .به گفتۀ اسداهلل بیات زنجانی :آیتاهلل
مهدوی کنی آمد گفت :مردم ،با علمای مناطق مشورت کنید؛ آنها به هر که گفتند رأی دهید،
به همان رأی دهید .پس از سخن ایشان بود که امام خمینی موضعگیری نمود (بیات زنجانی،
مصاحبه.)1394/3/18 ،
نگرش انحصارطلبانه در انتخابات ،انعكاس وسیعی در سطح جامعه و فعاالن انتخاباتی یافت
و واکنشهایی را در میان مس��ئوالن عالیرتبۀ کش��وری برانگیخت .آیتاهلل منتظری پیرامون
شرکت دانشگاهیان در انتخابات در دیدار با ستاد انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت ،به حق طبیعی
دانش��جویان در مشارکت انتخابات اش��اره کرد و افزود ،دخالت دانشگاه و روحانیت در انتخابات
نباید به حد افراط و تفریط برسد .ایشان آزادی انتخابات را به عنوان اصلی مهم برشمرد و اظهار
کرد که روحانیت و دانشگاه میتوانند معیارهای مورد نظر اسالم را در انتخاب نمایندگان برای
مردم بیان کنند ،یا کس��انی را که به نظرشان از هر نظر دارای صالحیت نمایندگی هستند ،به
مردم معرفی نمایند ،بدون اینکه تحمیلی در بین باشد (جمهوری اسالمی.)16 :1362/12/18 ،
علیاکبر هاشمیرفسنجانی نیز در سخنرانی خود پیش از خطبههای نماز جمعه ،این مطلب را
که تنها روحانیون حق حضور در انتخابات دارند ،محکوم نمود (جمهوری اسالمی:1362/12/20 ،
 .)5میرحسین موسوی نخست وزیر نیز نگرش این گروه از روحانیت را در ارتباط با عدم دخالت
دانش��گاهیان در انتخابات ،سیاستزدایی از دانشگاه دانست و آن را کج اندیشی توصیف کرد و
خواستار حضور پر قدرت دانشگاهیان در امر انتخابات شد ( کیهان)1 :1363/1/25 ،
گروههای فعال در صحنۀ انتخابات
گروههای سیاسی فعال در دومین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسالمی ،شامل حزب جمهوری
اس�لامی ،جامعۀ روحانیت مبارز ،جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی ،انجمن اسالمی معلمان ،دفتر تحکیم وحدت و خانۀ کارگر بودند .هاشمیرفسنجانی
التهاب توصیف میکند و معتقد اس��ت اختالفات جناحی در

انتخابات دورۀ دوم مجلس را پُر
تبلیغات انتخابات مجلس ،میان نیروهای وفادار به انقالب بروز کرد ،و این بار بهخاطر کمی تجربۀ
دموکراسی ،آثار عمیقی به جای گذاشت .وی معتقد است ،این اختالفات ،یکپارچگی مورد نیاز
دوران جنگ را مخدوش کرد و بسیار وقتگیر بود (هاشمیرفسنجانی.)14 :1386 ،

خلخالی) ،مصطفی معین ،عاتقه رجایی ،نجفقلی حبیبی ،حسین موسویان ،محسن میردامادی،
عباس دوزدوزانی ،ابراهیم اصغرزاده و گوهرالشریعه دستغیب بود.
این دو طیف سیاسی در جریان انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداختند .بنا به اعتقاد برخی
از صاحبنظران و دستاندرکاران ،اختالفات آنها بنیادین نبود و باید آن را به عنوان اختالفات
درونخانوادگی در نظر گرفت .اسداهلل بیاتزنجانی فضای پیش از برگزاری انتخابات را فضایی باز
میداند که این موضوع را از آمار نشریات مختلفی که در کشور منتشر میشد ،میتوان دریافت،
بهگونهای که امکان برای مطرح شدن نظرات مختلف فراهم بود (زنجانی ،مصاحبه.)1394/3/18 ،
در آستانۀ انتخابات ،رایزنی گروههای سیاسی برای انتشار فهرست مشترک آغاز شد .در اولین
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تص��ور اولیه آن بود که حضور نیروهای مکتب��ی در ترکیب داوطلبان نمایندگی مجلس ،بر
وحدت سیاسی خواهد افزود و موجب یکدست شدن قوۀ مقننه خواهد شد .مصطفی ناصری،
نمایندۀ دورۀ دوم مجلس شورای اسالمی از زنجان در مصاحبهای در خرداد ماه  1390عنوان
کرد که در مجلس اول ،همۀ گروهها و احزاب نماینده داش��تند و چون هماهنگ و یکدس��ت
نبودند ،در روند کارها و س��رعت تصمیمگیریها مشکل ایجاد میکرد ،اما در انتخابات مجلس
دوم ،نیروهای یک دست و وفادار به انقالب شرکت کردند .به نظر میآمد با این اوصاف،مجلس
یکدس��ت ش��ود ،اما به رغم این تصور ،به تدریج ،اختالف عالیق و سالیق که پیش از این در
میان نیروهای مکتبی ریشه دوانیده بود ،در انتخابات این دوره از مجلس ظاهر شد (سهرابلو،
.)47 - 46 :1390
داوطلبین نمایندگی مجلس از جناح راست را گروههایی چون اصناف و بازار ،بخشی ازحزب
جمهوری اس�لامی که غالباً همان اعضای جمعیت مؤتلفۀ اس�لامی بودند ،بخشی از سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی و بخشی از جامعۀ روحانیت مبارز تهران تشکیل میداد ،و جناح چپ
نیز شامل دفتر تحكیم وحدت ،جناح چپ حزب جمهوری اسالمی (که برخی از آنان در دولت
میرحس��ین موسوی حضور داش��تند) ،جناح چپ جامعۀ روحانیت مبارز و باالخره جناح چپ
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی میشد (دعایی ،مصاحبه.)1394/3/17 ،
در لیست جناح راست ،افرادی چون محمد یزدی ،محی الدین انواری ،جالل الدین فارسی،
اسداهلل بادمچیان ،احمد آذری قمی ،موسی زرگر و سیدرضا زوارهای حضور داشتند .لیست جناح
چپ نیز ش��امل افرادی همچون اسداهلل بیات زنجانی ،محمدصادق صادقیگیوی (شیخ صادق
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دورۀ مجلس شورای اسالمی ،دفتر تحکیم وحدت فاقد نقش بود ،چون از یک سو خود را یک
تشکل دانشجویی و مقید به فعالیت در قلمرو دانشگاه بهحساب میآورد ،و از سوی دیگر به علت
درگیری در جریان تسخیر سفارت آمریکا،فرصت الزم برای اینکار را نداشت (کردی:1390 ،
.)109 - 108
این تش��کل با برگ��زاری کنگرههای مختلف پیش از برگزاری انتخاب��ات مجلس دوم در پی
خارج نمودن دانش��جویان از رکود و کرختی سیاس��ی بود (کالنتری .)220 :1390 ،با توجه به
موضعگیری امام خمینی و دیگر شخصیتهای سیاسی درباب حضور دانشجویان در انتخابات،
دفترتحکیم وحدت که یکی از حامیان مواضع چپگرایانۀ دولت محسوب میشد ،عزم خود را
برای ارائۀ لیست کاندیداهای انتخاباتی جزم نمود.
جامعۀ مدرس��ین حوزۀ علمیه قم از رهبران تفکر فقه سنتی شناخته میشد .این تشکل در
انتخابات دورۀ اول مجلس شورای اسالمی ،به خواست امام خمینی از هیچ داوطلب نمایندگی
مجلس حمایت نکرد .در آستانۀ انتخابات دومین دوره ،از یک سو دستور پیشین امام مبنی بر
عدم دخالت در انتخابات را مبنای کار خود قرار داده بود و از سوی دیگر از آنجایی که تجربۀ
مجلس اول در پیش بود ،احساس میکرد حضورش در انتخابات ضروری است و نمیبایست از
موضع سکوت برخورد کند ،به همین خاطر موضوع را با امام در میان گذاشت (صالح:1385 ،
 .)714شیخ محمد یزدی در جلسۀ جامعۀ مدرسین در ارتباط با لزوم شرکت در انتخابات گفت:
دو جناح درگیرند ،یک جناح که فقه سنتی اسالم را میخواهد ،مورد بیعالقگی دیگران واقع
شدند و دارند کنار میروند و میگویند که هیچکس به ما کمک نکرد و جامعۀ مدرسین هم به ما

کمک نکرد ،و جناح دیگر که فقه باز را میخواهد و جناح خوبی هم هستند .اگر جامعه میخواهد
در صحنۀ سیاست و کار اسالم باشد ،باید حضور خود را اعالم کند (صالح.)715 :1385 ،
احمد آذری قمی و مهدی مهدویکنی به نمایندگی از اعضای جامعۀ مدرسین در روز  22مرداد
 1362به حضور امام خمینی رس��یدند و مطالبی را در انتقاد از سیاس��ت اقتصادی دولت ،بیرون
راندن روحانیت از صحنۀ انتخاباتی ،اوضاع نابسامان اقتصادی و نبود حضور متخصص در دولت،
مطرح ساختند و خواهان ورود در انتخابات برای حفظ مبانی اسالم در تدوین قوانین شدند .ایشان
حضور این تشکل را در انتخابات الزم و ضروری دانست و سفارش نمود :شما در صحنه باشید و
دخالت کنید و در انتخابات آینده هم الزم است دخالت کنید(صالح.)715 :1385 ،

و ائمۀ جمعه و حزب (جمهوری اسالمی) و  ...برای سراسر کشور داوطلب معین کنند .میگویند
اینگونه حرکتها آزادی انتخابات را مخدوش میکند و انحصارطلبی روحانیت را در امری که
مربوط به مردم است ،میرساند (هاشمیرفسنجانی.)465 :1381 ،
در پی این تصمیم ،اعضای جامعۀ مدرس��ین از امام درخواست مالقات کردند .بنا به تصریح
علیاکبر هاشمیرفسنجانی ،امام این مالقات را نپذیرفت .اعضای جامعه تصمیم گرفتند پس از
گذشت زمان و فروکش کردن التهابات ،خدمت امام رسیده و استداللها و مطالب خود را که
توسط ناصر مکارمشیرازی جمعبندی شده بود ،با ایشان در میان گذارند .آنها از امام خمینی
درخواست معرفی داوطلب نمایندگی برای سراسر کشور را داشتند و توصیۀ ایشان را از سویی
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جامعۀ مدرس��ین به دنبال این سخنان ،تصمیم گرفت به صورت فعال در انتخابات مجلس

شورای اسالمی شرکت کند و از داوطلبینی مشخص حمایت نماید .بحث و گفتگوهای فراوانی
در این مقطع پیرامون همکاری یا عدم همکاری با دفتر تبلیغات اسالمی در میان اعضای جامعۀ
مدرسین درگرفت که به یکی از موضوعات مهم و وقتگیر در مذاکرات اعضا تبدیل شد .سرانجام
نتیجه آن شد که بدون ارائۀ لیست مشترک با دفتر تبلیغات و نیز حزب جمهوری اسالمی و فقط
با برگزاری جلسات مشترک موافقت شود.
جامعۀ مدرس��ین ب��رای داوطلبین نمایندگی ،ضوابطی را در نظر گرف��ت که از جمله آنها
تدین به فقه س��نتی شیعه ،س��ابقۀ نمایندگی در مجلس اول ،ایمان به انقالب ،والیت فقیه و
قانون اساس��ی بود (صالح .)721 :1385 ،همانگونه که پیش از این اش��اره شد ،در بهمن ماه
سال  ،1362شرایط به گونهای دیگر رقم خورد .توصیۀ امام خمینی به دبیران جامعۀ مدرسین
زمینۀ حضور و دخالت در انتخابات مجلس و فعالیتهای این دو

و جامع��ۀ روحانیت مبارز در
نهاد ،فضایی را ایجاد کرده بود که اوالً شائبۀ انحصارطلبی روحانیت و محدود کردن آزادی مردم
را تقویت میکرد ،ثانیاً جریانی را که از جانب روحانیون حمایت نمیشدند ،در نهایت ضعف و
سستی قرار داده بود .این عوامل در کنار شرایط حساس جنگ در آن مقطع ،سبب گردید امام
با دوراندیشی خاص  -همانگونه که اشاره شد  -در زمینۀ تأمین آزادی ،دخالت هر حوزه را در
حوزۀ دیگر منع نماید (صالح .)718 :1385 ،علیاکبر هاشمیرفس��نجانی در خاطرات خود به
این مطلب چنین اشاره میکند:
این است که نباید جامعۀ روحانیت مبارز و جامعۀ مدرسین
نظر امام در مورد انتخابات آینده 
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زمینهساز ورود افراد نامناسب به عنوان نماینده در مجلس ،از سوی دیگر مانعی بر سر راه آزادی
عمل خود عنوان کردند.
از آنجایی که در تصمیم امام خمینی تغییری ایجاد نش��د ،در نهایت ،جامعۀ مدرس��ین در
برابر نظر امام سر تسلیم فرود آورد و از معرفی نامزدهای انتخابی سراسری برای مجلس شورای
اس�لامی اجتناب نمود و تنها به بیان معیارهای داوطلب اصلح ،بس��نده نمود (صالح:1385 ،
 .)719علیاکبر هاشمیرفسنجانی در نقل قولی از سیداحمد خمینی در این باره میگوید :امام
به آیتاهلل مهدوی کنی و نامۀ جامعۀ مدرسین قم که خواهان اجازۀ دخالت در انتخابات سراسر
کشور بودند ،جواب رد داد و تقاضای مالقات جامعۀ مدرسین قم را هم نپذیرفت .امام تصمیم
داشت روحانیت را که قدرت زیادی در جذب مردم داشت ،محدود کند تا گروه مقابل نیز توان
عرض اندام داش��ته باش��د .جناح چپ و خط سه ،این مس��ئله را تقویت دموکراسی خواندند و
جناح مقابل آن را تضعیف دموکراسی و محدود کردن آزادیها نامیدند ،ولی در مقابل ارادۀ امام
خمینی ،همه تسلیم شدند (هاشمیرفسنجانی.)469 :1381 ،
حزب جمهوری اس�لامی ،جامعۀ روحانیت مبارز و گروههای دیگر همچون انجمن اسالمی
معلمان و جامعۀ اسالمی دانشگاهیان ایران و همچنین اتحادیۀ انجمنهای اسالمی دانشجویان
مراکز فنی حرفهای سراسر کش��ور نیز هرکدام طی اعالمیههای جداگانهای ،اسامی نامزدهای
مورد نظر خود را برای نمایندگی مجلس شورای اسالمی از تهران ،اعالم نمودند که اشتراکات
فراوانی داشتند (اطالعات.)2 :1363/1/21 ،
جامعۀ اس�لامی دانش��گاهیان نیز در بیانیۀ خود ضمن دعوت از اقشار مختلف ملت جهت
شرکت فعال در انتخابات ،از مردم خواست که عالوه بر نمایندگان معرفی شده در لیست خود ،به
اشخاص واجدالشرایط دیگری که توسط جامعۀ روحانیت مبارز تهران و حزب جمهوری اسالمی
معرفی شدهاند ،رأی دهند (جمهوری اسالمی .)2 :1363/1/15 ،از سوی دیگر ،اصناف و بازار،
سازمان فجر اسالم و فداییان اسالم نیز کاندیدای خود را معرفی نمودند.

موضع امام خمینی در باب حضور زنان در انتخابات
علیاکبر هاشمیرفسنجانی در خاطرات خود آورده که پیش از برگزاری انتخابات در ارتباط با
منع شرکت بانوان ،اقداماتی انجام شده بود که با تیزبینی و هوشیاری امام خمینی مرتفع گشت.

باالترين نقش است ،و اين انتخابات است كه همۀ امور كشور را چه در داخل و چه در خارج بايد
بگذراند ،و لهذا بايد شما خانمها يك نقش بسيار فعال داشته باشيد كه خداى نخواسته ،مجلس
يك مجلسى نشود كه به واسطۀ ورود بعضی عناصر غير صالح ،به تدريج كشانده بشود به طرف
ش��رق يا به غرب ،و همان بش��ود كه در زمان سابق بود و همان بگذرد بر ما و شما كه در زمان
سابق مىگذشت(صحیفۀ امام.)403/18 ،
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وی به نامهای اشاره میکند که  11نفر از نمایندگان مجلس ،طی آن از امام خواسته بودند مانند
س��ال  ،1341حق انتخاب ش��دن و انتخاب کردن زنان را برای مجلس تحریم نمایند .به گفتۀ
س��یداحمد خمینی ،پیش از این هم فردی خدمت امام رفته و درخواست نموده بود ایشان به
شورای نگهبان چنین دستوری بدهند ،ولی امام او را منع کرده و گفته بود ،این حرفها ضرر
دارد .امام خمینی سلب حق رأی از زنان را خالف شرع دانسته و اظهار کرد که امروز برخالف
زمان شاه ،همۀ امور مجلس شرعی است ،و شرکت زنان هم مثل مردان ،شرعی ،عقلی و انسانی
اس��ت (هاشمیرفس��نجانی .)482 :1381 ،در آن مقطع گفته میشد که تالشهایی از جانب
شورای نگهبان به منظور منع شرکت بانوان در انتخابات انجام شده بود که البته اعضای شورای
نگهبان ،منکر این قضیه شدند (هاشمیرفسنجانی )62 :1386 ،امام خمینی در باب لزوم حضور
زنان در صحنههاى مختلف سیاسی و اجتماعی كشور به ویژه انتخابات ،در  19فروردین 1363
اظهار داشتند:
ش��ما بايد در همۀ صحنهها و ميدانها آن قدرى كه اس�لام اجازه داده ،وارد باش��يد؛ مثل
انتخابات كه امروز ،عملى است كه بايد انجام بگيرد و صحبت روز است در ايران .همانطورى كه
مردها فعاليت مىكنند براى انتخابات ،خانمها هم بايد فعاليت بكنند ،براى اينكه فرقى مابين
شما و ديگران در سرنوشتتان نيست .سرنوشت ايران ،سرنوشت همه است؛ يعنى آن قدرى كه
اسالم خدمت به شما كرد ،به مردها آن قدر خدمت نكرد .اسالم ،شما را حفظ كرد و شما متقابلاً
اس�لام را حفظ بكنيد .حفظ اسالم به اين است كه اين انتخابات كه مىخواهد مجلس دوم را
متحقق كند ،بدانيد كه از امورى است كه در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد ،و
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انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسالمی در فضایی آرام و غیر متشنج در دو مرحله انجام
شد(خواجهس��روی .)318 - 317 :1382 ،مرحلۀ اول انتخابات در تاریخ 1363/1/26و مرحلۀ
دوم در تاریخ  1363/2/27برگزار ش��د .با فاصلۀ چند روز از اعالم نتیجۀ مرحلۀ اول انتخابات،
مهدی شاهآبادی نمایندۀ مردم تهران به شهادت رسید و پس از آن رقابت فشردهای برای انتخاب
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 16نمایندۀ دیگر تهران بین  23نفر از داوطلبین نمایندگی برگزار گردید .در این میان ،تخلفاتی
در انتخابات انجام شد که منجر به ابطال چندین حوزۀ انتخاباتی از جانب شورای نگهبان گردید.
دفتر تحکیم وحدت نیز حزب جمهوری اسالمی را متهم به تقلب در انتخابات نمود.
ابطال برخی از حوزههای انتخاباتی (از جمله اصفهان ،شیراز و آمل) توسط شورای نگهبان
تنشهایی را ایجاد نمود .در همان زمان ،محمدصادق حقیقت ،سخنگوی هیئت اجرایی حوزۀ
انتخابیۀ تهران ،تعداد ش��عب باطل اعالم ش��ده توسط ش��ورای نگهبان را  27مورد اعالم کرد
(جمهوری اسالمی.)15 :1363/2/6 ،
محمد امامیکاشانی رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان ،در مصاحبه با روزنامۀ کیهان توضیح
داد که در چند حوزۀ انتخابیه ،بعضی تخلفات انجام شد و انتخاب از مسیر طبیعی خود خارج
ش��د .وی علت ابطال انتخابات اصفهان را فضای ناس��الم انتخاباتی عنوان کرد .امامیکاشانی،
سرپوش نگذاشتن بر روی تخلفات انتخاباتی را از افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران خواند
( کیهان.)2 :1363/2/24 ،
هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ،حوزههای انتخاباتی بهشهر ،آمل ،داراب ،جیرفت،
کوهدش��ت ،فریدن ،شهریار ،قائمشهر و خمینی شهر را به دلیل سوءاستفادههای مقام اجرایی
قضایی ،ناس��الم بودن فضای انتخاباتی ،عملکرد نادرست هیئتهای اجرایی و تخلفات متعدد
انتخاباتی ،باطل اعالم کرد (تاریخ انقالب اسالمی.)161 - 160 :1391 ،
از آنجایی کهبیم آن میرفت که این امور موجب دلسردی مردم و عدم شرکت در مرحلۀ دوم
انتخابات گردد ،امام خمینی ضمن توصیۀ رس��یدگی به تخلفات،مجددا ً مردم را به شرکت در
انتخابات تشویق نمود و اینگونه امور در روند انتخابات را امری عادی دانست که قطعا به آنها
رسیدگی میشد .ایشان در این باره اظهار داشت:
اگر چنانچه در انتخابات اشتباهاتى شده يا فرضاً تقلبى شده استُ ،خب ،مواردى هست كه

ش��وراى نگهبان را با آشنائى و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را الزم
مىدانم و اميد آن دارم كه اين نحو امور تكرار نشود(صحیفۀ امام.)432 - 431/18 ،
درپی انتشار پیام امام خمینی ،بیش  130نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی(دورۀ اول)
با نگارش نامهای به محضر ایشان ،حمایت خود را از اعضای شورای نگهبان اعالم نمودند و پیام
امام را در تأیید اعضای شورای نگهبان ،ورق زرین دیگری بر تاریخ انقالب اسالمی دانستند ،و
از دقت نظر اعضای ش��ورای نگهبان چه در بُعد حراس��ت و نگهبانی از موازین شرعی و انطباق
مصوبات مجلس ش��ورای اس�لامی با قوانین اسالمی و قانون اساسی و چه در نظارت بر اجرای
دقیق قانون انتخابات و جلوگیری از تخلفات بر این امر خطیر ،پشتیبانی نمودند .آنان در پایان
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رسيدگى مىشود ،و شوراى نگهبان هم يا ابطال مىكند ،يا فرض كنيد بعضى صندوقها را يا
اصل انتخابات را .يك مس��ئلۀ عادى اس��ت كه در همه جا هست و اين امر مهمى نيست .من
اميدوارم كه آقايان با كمال اخالص اين دفعه هم وارد بشوند و آراء خودشان را بريزند(صحیفۀ
امام.)413/18 ،
افرادی که با نظر شورای نگهبان در باب ابطال یا تأیید بعضی از حوزهها موافق نبودند ،پس
از این ماجرا ،دست به پخش اعالمیه و خطابه در مطبوعات و محافل زدند .عدهای از نمایندگان
هم علیه شورای نگهبان نامهای به امام نوشتند و شورای نگهبان را متهم به عدم بیطرفی در
امر نظارت بر انتخابات کردند .با گسترش این مخالفتها ،امام خمینی در پیامی در تاریخ 25
اردیبهشت ماه  ،1363جایگاه رفیع شورای نگهبان و خطر تضعیف آن را گوشزد نمود و احترام
به آنان و حفظ مقامش��ان را الزم دانست .ایشان تضعيف و توهين به فقهاى شوراى نگهبان را
امرى خطرناك و انحرافی بزرگ قلمداد کرد ،چنانکه در صدر مشروطيت در دورۀ اول با فقهاى
ناظر به قوانين به اين نحو عمل شده بود (صحیفۀ امام .)432 - 431/18 ،ایشان همچنین در
این زمینه تأکید کردند:
م��ن به اين آقايان هش��دار مىدهم كه تضعيف و توهين به فقهاى ش��وراى نگهبان ،امرى
خطرناك براى كشور و اسالم است .هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مىشود و در
آخر ،رژيمى را ساقط مىنمايد .الزم است همه به طور اكيد به مصالح اسالم و مسلمين توجه
كنيم ،و به قوانين ،هر چند مخالف نظر و س��ليقۀ ش��خصىمان باشد ،احترام بگذاريم و به اين
جمهورى نوپا كه مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاس��ت ،وفادار باشيم .حضرات آقايان فقهاى
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خاطرنشان کردند که پس از انقالب مشروطیت زمانی کلیۀ آثار انقالب مذکور زایل شد که از
اجرای اصل دوم م ّتمم قانون اساسی ممانعت به عمل آمد (جمهوری اسالمی)12 :1363/3/1 ،
در پی دریافت پیام امام در حمایت از شورای نگهبان ،حجتاالسالم گلپایگانی نایب رئیس
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ،در دفاع از شورای نگهبان اظهار داشت که این شورا در مقابل
تخلفات بهطور قاطع ایستادگی خواهد کرد و چنانچه انتخابات حوزههایی باطل اعالم شد ،این
ابطال هرگز بهدلیل عدم صالحیت نامزدهای انتخابی نبوده ،بلکه تنها بهدلیل عدم اجرای صحیح
قانون مزبور میباش��د (جمهوری اسالمی .)12 :1363/3/2 ،علی مشکینی (امام جمعۀ قم) در
خطبههای نماز جمعۀ قم از جانب ائمۀ جمعۀ سراس��ر کش��ور از شورای نگهبان اعالم حمایت
نمود (جمهوری اسالمی .)4 :1363/3/5 ،علیاکبر ناطقنوری (وزیر کشور) نیز در ارتباط با ابطال
این حوزهها توسط شورای نگهبان خاطرنشان کرد که اگر شورای مزبور با قاطعیت برای حفظ
س�لامت مجلس در برابر حوزههای باطل شده نایستد ،مجلس سالمی در آینده وجود نخواهد
داشت ( جمهوری اسالمی.)2 :1363/2/31 ،
پس از انتشار نامۀ امام خمینی در تأیید شورای نگهبان ،اختالفات و درگیریهایی در مجلس
ایجاد شد و عدهای درصدد پخش اسامی امضاکنندگان نامه علیه شورای نگهبان برآمدند .علیاکبر
هاشمیرفسنجانی وضع موجود را به اطالع امام رساند و ایشان از این موضوع اظهار تأسف نموده
و اظهار داشت« :به آنها بگویید ،اختالفات ،قلب مرا به درد میآورد»(هاشمیرفسنجانی:1386 ،
 .)116در هر صورت ،انتخابات حوزههای باطل شده دوباره انجام گردید ،اما در برخی از موارد،
تأخیر در برگزاری انتخابات تنشهایی را ایجاد کرد .هاشمیرفس��نجانی نیز با انتقاد از وزارت
کش��ور و شورای نگهبان ،سیاست تأخیر در انتخابات موارد باطل شده را برخالف حق و قانون
خواند (هاشمیرفسنجانی.)158 :1386 ،
نتیجۀانتخابات
در ارتباط با مرحلۀ نخست انتخابات ،به نظر میرسید که مردم تهران بدون توجه به جناحبندیهای
سیاسی ،به چهرههای سرش��ناس رأی دادهاند .این چهرههای سرشناس عمدتاً از سوی حزب
جمهوری اسالمی و جامعۀ روحانیت مبارز معرفی شده بودند (دعایی ،مصاحبه،)1394/3/17 ،
چون مردم چندان ش��ناختی از صفبندیهای سیاسی نداش��تند و این جناحبندیها مراحل

برد و باخت ،شکست و پیروزی ،با این تعبیرهای زشت میخواهند بین ملت ما اختالف بیندازند
(صحیفۀ امام.)403 /18 ،
امام خمینی به طرق مختلف در پی ایجاد وحدت بین کاندیداهای و جناحها بود ،و آنها را از
تفرقه پراکنی و اختالف برحذر میداشت .ایشان معتقد بود که در انتخابات الزم است با خلوص
نیت شرکت کرد و هرگز نمیبایست از مفاهیمی چون برد و باخت استفاده کرد(صحیفۀ امام،
.)413/18
در مرحلۀ دوم انتخابات ،از نامزدهای حزب جمهوری اس�لامی و جامعۀ روحانیت مبارز که
در آغاز جناحبندیها نمایندگی جناح راست را داشتند 13 ،نفر به مجلس راه یافتند .از میان
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آغازی��ن خود را طی میکردند(کردی .)113 :1390 ،در پایان مرحلۀ اول انتخابات ،عدهای که
به مجلس راه نیافته بودند به انتقاد از نحوۀ انتخابات پرداختند و تالش کردند ناکامی خود را به
عوامل دیگر نسبت دهند ،و این درحالی بود که همه به آزادی انتخابات اعتراف میکردند .آنها
با سوءاس��تفاده از اصطالحات مربوط به جنگ ،شکس��ت خوردهها را بهنام شهید ،راه یافتگان
به مرحلۀ دوم را مجروح ،پیروزها را فاتح و مخالفان را معدوم مینامیدند (هاشمیرفس��نجانی،
 .)71 :1386امام خمینی پس از انجام مرحلۀ اول انتخابات در  9اردیبهشت ماه  ،1363از این
مباح��ث به عنوان توطئ��ۀ قدرتهای بزرگ و اذناب آنها در داخل کش��ور یاد کردند و اظهار
داشتند:
ما گمان نكنيم كه دس��تهاى قدرتهاى بزرگ قطع شده اس��ت از اينجا؛ ملت ايران بايد
توجه كنند به اينكه توطئهها هس��ت اآلن .شما مالحظه بفرماييد كه در همين انتخاباتى كه
با آن خوبى و آزادى انجام گرفت ،و بحمداهلل مردم همه در صحنه حاضر بودند و اميد اس��ت
كه در دورۀ دوم هم ،در آن بعد هم كه بايد انتخابات بش��ود ،آن هم حاضر باش��ند مردم ،و اين
تكليف الهى را به آن عمل كنند .اآلن دس��تهايى از داخل و خارج هس��ت كه بين آقايانى كه
در انتخابات دخالت داش��تند ،اختالف بيندازند .شما گمان نكنيد كه خارجيها و اذناب آنها
در اين كش��ور كودتا مىكنند؛ نمىكنند ،چون نمىتوانند .كشورى كه همهاش مهياست براى
ش��هادت ،نمىتوانند كه آنها در اينجا وارد بش��وند؛ لكن از داخل ،ما را مىپوس��انند .یکی از
مواردی که االن انگش��ت آنها در کار است و با جدیت دارند توطئه میکنند ،این است که دو
دستگی بیندازند بین اشخاصی که در انتخابات بردند یا به اصطالح باختند .با این تعبیر زشت
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نمایندگان جناح چپ نیز  6نفر توانستند به مجلس بروند ،در حالیکه از میان  6نفر راه یافته نیز
دو نفر با لیست جناح راست مشترک بود .بهطور کلی ،نتیجۀ انتخابات حاکی از موفقیت نسبی
هر دو جناح به یک اندازه بود؛ جناح چپ  12کرسی ،و جناح راست نیز  18کرسی مجلس را
در تهران به دست آوردند ،اما با توجه به نتایج کلی آراء کشور ،به نظر میرسید که جناح چپ
به موفقیت بیشتری دست یافته است(شادلو.)34 :1386 ،
علیاکبر هاشمیرفسنجانی در خاطراتش یادآوری نموده که از منظر امام خمینی در بعضی از
کرده بودند ،موفقیت به دست نیامد ،و این
حوزهها که ائمۀ جمعه و روحانیون سرشناس دخالت 
نشان از استقالل فکری مردم داشت .نمونۀ بارز آن در انتخابات اهواز ،بندرعباس ،آبادان ،زرند،
آشتیان ،شیراز ،تبریز ،قم ،سبزوار و یزد اتفاق افتاد (هاشمیرفسنجانی .)70 :1386 ،کاندیداهای
جامعۀ مدرس��ین حوزۀ علمیه در قم شکست خوردند .در بس��یاری از حوزهها در حد انتظار و
پیشبینی نتیجه داده و تعداد کمی هم برخالف پیشبینی مثل جهرم و زرند کرمان پیروز شدند
(هاشمیرفسنجانی.)68 :1386 ،
بنا به گفتۀ علیاکبر ناطق نوری (وزیر کش��ور) در مرحلۀ اول انتخابات 15 ،ميليون و 995
تو یک نفر موفق به کسب
هزار و  21رأى به صندوقهاى اخذ رأى ريخته شد ،و یکصد و بیس 
نصاب الزم ش��دند و به مجلس راه یافتند(صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دورۀ دوم،
 .)1363/3/7در مرحلۀ دومنیز 6میلیون  56هزار و 706نفر شرکت نمودند و یکصد و سی نفر
راهی مجلس شدند(صالح.)722 :1385 ،
نتیجه 
گیری
انتخابات مجلس دوم شورای اسالمی آغاز رویارویی دوجناح موسوم به چپ و راست در درون
نیروهای معروف به خط امام و یا مکتبی بود .این نیروها در این زمان برای نخستین بار در یک
رقابت سیاس��ی علیه هم صف بندی کردند .تصور اولیه بر این اس��اس بود که رقابت انتخاباتی
آرام و بدون چالش با حضور کاندیداهایی که همه دارای طرز تفکر یکسان بودند ،برگزار خواهد
شد .اگرچه فضای این دوره از انتخابات مجلس با تنش و چالشهای دورۀ اول مواجه نبود ،اما
شرایط جدید و منحصر به فرد این مقطع ،وضعیت را بهگونهای دیگر رقم زد .اختالفات جناحی
تشکلهایی همچون حزب جمهوری اسالمی ،جامعۀ روحانیت مبارز ،سازمان مجاهدین انقالب
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اسالمی و ...در انتخابات این دوره از مجلس خودنماییکرد.
مواضع برخی از تشکلهای روحانیون در انتخابات این دوره از مجلس و شائبۀ انحصارطلبی
آنها موضعگیری امام خمینی را در برابر نیروهای مکتبی در پی داش��ت .ایش��ان به درس��تی
تش��خیص داده بود که ش��رایط انتخابات به گونهای پیش میرود که ممکن است حق واقعی
انتخاب از مردم س��لب شود و مردم تحت تأثیر القائات و شبهات برخی از افراد یا جناحها قرار
گیرند؛ بنابراین در شرایط و موقعیتهای مختلف با ایراد سخنرانی و ارائۀ رهنمودهای الزم ،مردم
را از حق خود آگاه مینمود و نامزدهای انتخابی را از گروهگرایی به سمت ضابطهگرایی تشویق
مینمود .نتیجۀ انتخابات نشان از این داشت که مردم بدون توجه به جناحبندیهای سیاسی به
چهرههای مش��هور رأی داده بودند ،چون در این زمان جریانهای موجود در کشور هنوز برای
عموم شناخته شده نبود.
در هر صورت ،نتیجۀ انتخابات حاکی از موفقیت نسبی هر دو جناح بود.انتخابات این دوره از
مجلس ،آغاز رویارویی علنی دو جناح چپ و راست در نظام جمهوری اسالمی محسوب میشود.
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 13مهر 1362

سخنرانی امام خمینی در جمع خطبا و وعاظ در باب لزوم اعتقاد
کاندیداهای نمایندگی به اسالم و اجرای صحیح آن و عدم مخالفت با
کیان نظام جمهوری اسالمی

 4آبان 1362

سخنرانی امام خمینی در جمع ائمۀ جمعه مراکز استانها در مورد اهتمام
به انتخاب اصلح در انتخابات

 22بهمن 1362

پیام امام خمینی به ملت ایران و توصیه به منظور عدم دخالت حوزهای در
حوزه دیگر

 26بهمن 1362

اعالم رسمی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی مبنی بر آنکه
هیچگونه مداخلهای در تعیین نامزدهای انتخاباتی در غیر شهر تهران
ندارد.

 9اسفند 1362

سخنرانی امام خمینی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما در مورد
لزوم شرکت دانشجویان در تمام صحنههای سیاسی و اجتماعی

 19فروردین 1363

سخنرانی امام خمینی در جمع بانوان عضو مکتبهای اسالمی قم و
مسجدجامع نارمک در باب نقش بانوان در انتخابات

 26فروردین 1363

برگزاری مرحلۀ اول انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسالمی

 6اردیبهشت 1363

ابطال  27شعبه از شعب انتخاباتی به دلیل تخلفات توسط شورای نگهبان

 9اردیبهشت 1363

سخنرانی امام در جمع مسئوالن نظام به مناسبت عید مبعث و دعوت
به شرکت در مرحلۀ دوم انتخابات و متاثر نشدن از القائات دشمن و
توطئههای قدرتهای خارجی

 25اردیبهشت 1363

پیام امام خمینی به ملت ایران و اشاره به جایگاه رفیع شورای نگهبان و
گوشزد نمودن خطر تضعیف آن

27اردیبهشت1363

برگزاری مرحلۀ دوم انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسالمی

 1خرداد 1363

نامه  130نفر از نمایندگان مجلس(دورة اول) به محضر امام خمینی و
حمایت از شورای نگهبان
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تصویر شمارۀ  :1ضوابط مورد نظر جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و روحانیت مبارز تهران برای
کاندیداهای نمایندگی دورۀ دوم مجلس شورای اسالمی
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تصویر شمارۀ  :2ضوابط مورد نظر جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم برای کاندیداهای نمایندگی دورۀ دوم
مجلس شورای اسالمی

منابع و مآخذ

• هاشمیرفسنجانی ،اکبر( .)1381کارنامه و خاطرات سال  ،1362آرامش و چالش( .مهدی هاشمی،
کوششگر) .تهران :دفتر نشر معارف انقالب.
(چ .)4محسن

• _____________ .)1386( .کارنامه و خاطرات سال  ،1363به سوی سرنوشت.
هاشمی ،کوششگر) ،تهران :دفتر نشر معارف انقالب.

ب :روزنامهها
• روزنامۀ اطالعات ،سال .1363
• روزنامۀ جمهوری اسالمی ،سال .1363 ،1362
• روزنامۀ کیهان  ،سال .1363
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الف :کتابها
• آقایی جیرهنده ،عباس؛ رضا بس��طامی ( .)1378مجلس شورای اسالمی دورۀ دوم( .چ  .)1تهران:
مرکز اسناد انقالب اسالمی.
• امام خمینی( .)1378صحیفۀ امام .تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• تاریخ انقالب اسلامی ،مجلس ش�ورای اسالمی دورههای اول ،دوم و س�وم (( .)1393چ. )1
تهران :مؤسسه فرهنگی و هنری قدر والیت.
• خواجهس��روی ،غالمرضا ( .)1382رقابت سیاسی و ثبات سیاس�ی در جمهوری اسالمی ایران.
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
• شادلو ،عباس (ّ .)1386
تکثرگرایی در جریان اسالمی .تهران :وزرا.
• صالح ،محسن ( .)1385جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم از آغاز تاکنون( .ج( .)2چ .)1تهران :مرکز
اسناد انقالب اسالمی.
• کردی ،علی ( .)1390دفتر تحکیم وحدت از آغاز تا انشعاب .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
تجدد .تهران :مرکز اسناد
• کالنتری ،عبدالحسین ( .)1390دفتر تحکیم وحدت در کشاکش سنّت و ّ
انقالب اسالمی.
• محتشمیپور ،علیاکبر( .)1379چند صدایی در جامعه و روحانیت .تهران :خانۀ اندیشه جوان.
• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی( ،)1367 - 1363دورۀ دوم .تهران :روابط عمومی مجلس.
• مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی( .)1374انتخابات و مجلس از نگاه امام(.چ .)2تهران :عروج.
• میردار ،مرتضی( .)1384خاطرات حجتاالسالم و المسلمین ناطق نوری( .ج .)2تهران :مرکز اسناد
انقالب اسالمی.
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ج :نشریات و سایتها
• گفتگو با مهدی کروبی ،خبرگزاری مهر.1386/11/9 ،
• گفتگو با محسن آرمین ،مهرنامه ،شمارۀ  ،32آذر  ،1392سال چهارم.
• پدرام سهرابلو« ،تولد چپ و راست» ،مجلة نسیم بیداری ،خرداد ،1390 ،شمارۀ .17
د :مصاحبهها
• بیاتزنجانی ،اسداهلل ( ،)1394/3/18قم.
• حمیدزاده گیوی ،علی اکبر( ،)1394/3/25تهران.
• دعایی ،محمود ( ،)1394/3/17تهران.
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