مطالب این بولتن صرفا ً جهت اطالع
رسانی بوده و نقل از آن تنها با ذکر
منبع مجاز می باشد.

www.Didban.ir

جریانشناسیخستگی
مسئولین در تاریخ معاصر
انقالب
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به دنبال پيروزي انقالب اســامي ايران ،بسياري از حوادث
و وقايع اتفاق افتاده در صدر اســام و ائمه معصومين عليهم
السالم ،به وضوح تكرار شده است ،تكرار تاريخ دشمنيها،
نفاقها ،جنگها و  ...كه نه تنها انقالب را از مسير خود متوقف
و يا منحرف نكرده اســت بلكه بر استحكام انقالب اسالمي
افزوده است.
در كنار تمام اين حوادث ،همراهي نكردن و كنارهگيري يا به
تعبيري خستگي خواص و نخبگان سياسي از ادامه راه ،يكي از
مسائلي بوده كه همواره مورد تذكر رهبران حكومت اسالمي
قرار گرفته است.
در دوران امامت ائمه معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین،
بســیار بودند کسانی که از غربال ریزش افتادند ولی اسالم به
پیش رفت و بخاطر آن ریزشها متوقف نشد.
ایــن ریزشهــا مربوط به کســانی بــود کــه از جنگهای
پیامبر(ص) خسته شده بودند و از جنگ فرار میکردند ،همین
فراریان و خســتهگان از جنگ با دشمن در زمان پیامبر(ص)
متأســفانه در حکومت خلیفه اول پســت و مقام و مسئولیت
گرفتند (خصوصاً فراریان جنگ احد و حنین) 1به نحوي كه
بعد از اتمام جنگ احد ،خداوند در مذمت سســتي و ترس
بعضي از افراد ســپاه اســام ،با ياداوري عدم سستي مؤمنين
واقعي ،خطاب به سست عنصران ميفرمايندَ :
"ك َأيِّن ِّمن نَّب ٍِّي
ير فَ َما َو َهن ُوا ْ ل ِ َما أَ َصاب َ ُه ْم فِي َســب ِيلِ اللّ
قَات ََل َم َعــ ُه ِربِّيُّونَ َكث ِ ٌ
للّ
ِ
ْ
ِين(آلعمران -
ب َّ
الصابِر َ
َو َما ضَ ُع ُفوا ْ َو َما ا ْستَ َكان ُوا َوا يُح ُّ
" - ")146و چه بسيار از پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى
به همراه آنها جنگيدند ،پس در مقابل آنچه به آنها در راه
خدا رسيد سست و ناتوان نشدند و خضوع و تسليم نشان

ندادند و خداوند صابران را دوست دارد "
این رونــد در دوران حکومت کوتــاه امیرمؤمنين حضرت
علي عليه الســام نیز وجود داشــت و ریزشهای ناشــی از
قدرتطلبی ،خســتگی از جنگهای داخلــی و درگیری با
منافقین و قاسطین و مارقین و ناکثین حاکی از همین واقعیت
بوده است.
در حكومت امام حسن عليه السالم نيز كه كار به جايي رسيد
كه اكثريت سپاهيان حضرت بر اثر تهديد و تطميع و يا ادعاي
خستگي از جنگهاي پيشين ،عمال خليفه به حق مسلمين را
رها كردند و يا به ســمت معاويه متمايل شدند و يا خود را از
صحنههاي سياسي و نظامي جهان اسالم دور نگه داشتند.
جريان خستگي بعد از حكومت پيامبر اكرم (ص) ،حضرت
اميرالمؤمنين علي عليه السالم و ديگر ائمه عليهم السالم ،بار
ديگــر در انقالب اســامي مردم ايــران و در ميان بعضي از
مســئولين نيز ديده شده است به طوريكه مقام معظم رهبري
در بيانــات اخير خود ميفرمايند :ما با ايســتادگي و حركت
درســت ،جامعه را هم تشويق ميكنيم و البته بايد بدانيم اين
حركت ملت ايران با خستگي و بي حوصلهگي برخي افراد
دچار تزلزل و انحراف نميشــود؛  ...اين راهي كه با انقالب
اسالمي آغاز شده ،ادامه پيدا خواهد كرد و شما ديديد كساني
كه در جريان حركت عمومي ملت ،بار مسئوليت را بر زمين
نهادند فورا ً جوانهاي با روحيه آن را بر داشتند و انشاء اهلل به
2
منزلخواهند رساند.
حــال در اين نوشــتار به دنبال معرفي گوشــهاي از مصاديق
خستگيها و كنارهگيريهاي مسئولین و نخبگان سیاسی از
ابتداي پيروزي انقالب اسالمي ايران تا كنون هستيم.
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ابوشریف در کنار مرحوم سرلشگر ظهیر نژاد روز تحلیف بنی صدر
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ابوشریف قبل و بعد از اقامت در پاکستان

استعفای عباس آقا زمانی

در روز  ۲۷خــرداد  ۱۳۵۹عبــاس آقازمانــی معروف
به «ابوشــریف» فرمانده وقت سپاه پاســداران انقالب
اســامی با انتشار استعفانامهای از ســمت خود استعفا
داد.
ابوشــریف که از بدو تشکیل ســپاه به عنوان فرمانده
عملیاتی خدمــت میکرد ،در ســوم خردادماه  ۵۹از
سوی رییسجمهوری و فرماندهی وقت کل نیروهای
مســلح به عنــوان فرمانده ایــن نهاد منصوب شــد اما
کمتر از یک ماه بعد به دلیــل آنچه «انحصارطلبیها،
گروهگراییها و گرایشات موجود» میخواند ،از این
سمت کنارهگیری کرد.
آنچــه بعــدا در اظهارات مختلــف درباره اســتعفای
ابوشــریف از فرماندهی ســپاه منتشر شــد ،حاکی از
وجــود اختالفاتــی میــان ابوشــریف با بنــی صدر و
همچنین اختالف در میان فرماندهان ســپاه بوده است،
لکن با وجود تمام اختالفات ،ابوشریف از سمت خود
اســتعفا داد و بعد از چند وقت به پاکســتان رفت و تا
سال  1390در پاکستان اقامت داشت.
به نظر می رســد بازگشت وی بعد از سال ها دوری از
کشــور ،نشان از ورود دوباره ابوشریف به عرصه های
سیاسی و نظامی است تا بتواند با تجارب کسب کرده
در طول این مدت ،وظیفه خود به پیشــرفت انقالب و
کشور انجام دهد ،انشا اهلل.
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روزنامه جمهوری اسالمی ایران -خبر نخست وزیری بازرگان

استعفاي دولت موقت ،اولين مصداق
خستگي و بي حوصلگي مسئولين
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يكــي از مهمترين حوادث پــس از ورود امام خميني
(ره) بــه ايران ،انتخــاب مهندس مهدي بــازرگان به
عنوان رييس دولت موقت بود؛ در پي جلســه اعضاي
شــوراي انقالب به پيشــنهاد اعضا و موافقت حضرت
امام(ره) ،مهندس بازرگان ،رهبر مليگرايان و نهضت
آزادي ،بــه رياســت دولــت موقت انقالب اســامي
انتخاب شد و مامور تشكيل كابينه گرديد.
اگرچه در طول دوره موقت ،دولت موقت مشــكالتي
براي كشــور بوجود آمد لكن مسئله مهم ،خستگي و
سســت عنصري و ضعف دولت بازرگان بود به حدي
كه ايــن دولت چنديــن بار براي توجيــه ضعفهاي
خود اقدام به استعفا كرده بود و بنابر اظهارات "هاشم
صباغيان"وزير كشور دولت موقت ،امام خميني (ره)
سه بار مانع از اســتعفاي دولت موقت شده بود ،3لكن
دولت موقت در ماجراي تســخير النه جاسوســي ،به
صورت جمعي اســتعفا دادند و امام (ره) نيز استعفاي
آنهــا را پذيرفتــه و زمينــه را براي انتخابات رياســت
جمهوري آماده كردند.

تنفیذ حکم نخست وزیری بازرگان
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جناح چپ ،سردمدار اولين مخالفين
حزبي مخالفت با حكم امام خميني (ره) در
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي

از ديگر مصاديق خســتگي و شــانه خالــي كردن از
وظائف در تاريخ معاصر انقالب اسالمي آن هم مقابل
حكم ولي فقيه ،ماجراي اســتعفاي دسته جمعي جناح
چپ سازمان مجاهدين انقالب اسالمي است.
ماجرا از آنجايي شــروع ميشــود كه ميــان اعضاي
ســازمان مجاهدين انقالب اســامي در همــان اوائل
تشــكيل ،بر ســر موضوعاتي از قبيل بيانيه دادن براي
روز كارگر و يا دكتر شريعتي اختالفاتي ديده ميشود
و اعضاء براي حــل اختالف خود از امام خميني (ره)
درخواســت انتصاب نماينده رهبري ميكنند كه امام
نيز شــهيد مطهري و آيت اهلل حســين راستي كاشاني
را به عنوان دو نماينده خود در اين ســازمان منصوب
ميكند كه عمال بعد از شهادت استاد مطهري ،آيتاهلل
راستي كاشاني نماينده تام االختيار امام در اين سازمان
محسوب ميشود.
بعد از مدت کوتاهی با وجود نماینده امام در سازمان
اختالف بین اعضاء ادامــه یافت ،اما اينبار اختالف بر
ســر حدود اختيارات نماينده امام ميان جناح راســت
متشــكل از آقايــان حســين فدايي ،محســن رضايي،

محمدباقر ذوالقدرو جناح چپ ســازمان كه متشــكل
از افــرادي همچــون بهــزاد نبــوي ،محســن آرمين،
هاشــم آغاجــري ،مصطفی تاج زاده و  ...ميشــدند،
بوجود آمد كه با رســيدن اعضاي ســازمان به خدمت
حضــرت امام خميني (ره) ،امام با خواســتههاي اعضا
مبني بر تغيير وظيفه آقاي راســتي كاشــاني مخالفت
كردند و بــه آنها فرمودند :خیر ،من آقای راســتی را
عوض نمیکنم; تا ایشــان اعراض نکرده باشند عوض
نمیکنــم  .نگفتهانــد که من وقت ندارم ،ایشــان مرد
فاضل و مهذبی هستند ،پس میگویم شما هم بگوئید
4
ایشان فعالتر برخورد کنند.
لكن جناح چپ سازمان با محوريت آقاي بهزاد نبوي
بعــد از نظر امام خمينــي (ره) مبني بر مصلحت نبودن
تغييــر آيتاهلل راســتي كاشــاني به مخالفــت علني با
نماينده امام پرداختند و در آخراستعفا دادند.
ايــن اســتعفا در حالي صــورت ميپذيرد كــه بهزاد
نبوی ،چهره شــاخص این سازمان ،در حاشیه مالقات
ســتاد بســیج اقتصادی با حضرت امام رحمه اهلل مسئله
ســازمان را مطرح نمــوده و از امام رحمه اهلل کســب
تکلیف کرده بودند و امام رحمه اهلل همچون گذشــته
ميفرماينــد« :من به هیچ وجه آقای راســتی را عوض
5
نمی کنم  .بروید با ایشان مسئله را حل کنید"
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اســتعفاي دادستان كل كشور به
دليل مخالفت ديگران با وي
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يكي ديگــر از مصداقهاي خســتگي و شــانه خالي
كردن از زير بار مســئوليت ،اســتعفاي شــيخ يوسف
صانعي از مقام دادستاني كل كشور است.
البته ايشــان يكبار در تاريخ  21ارديبهشــت سال ،64
اســتعفاي خود را تقديم امام خميني (ره) ميكند كه
ايشــان نيز در جواب اســتعفاي صانعي مينويسند :در
شرایط فعلي موافقت نميشــود .به كار خودتان ادامه
دهید 6؛ صانعی موارد فوق را به عنوان دالیل استعفای
خود در نامه مورخ  21اردیبهشت 64مطرح کرده بود:
«ضعف نيروي جسمي به خاطر پنج سال كار مداوم در
دادستاني كل ،عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن
اجراي قانون از ناحيه گروهها و باندها ،داشــتن افكار
و مباني در مســائل اســامي كه بنابر نظرات برخي از
آقايان ،آراي "شاذ" محسوب شده و مقاومت ميشود
و نيــز كملطفــي برخي از مقامــات و جامعه در مورد
پشتيباني از دادستاني"...

شيخ يوسف صانعي

www.Didban.ir

روزنامه جمهوری اسالمی ایران – خبر استعفا میرحسین
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استعفاي مير حسين موسوي و
خشم امام خميني از اين اقدام نابجا

ســال پایانی جنگ بود و اکثریت مردم صبح و شــب
پیگیــر اخبــار جبهههای جنــوب و غــرب بودند .اما
مســلماً اخبار جنگ تمام آنچه در ایران میگذشــت
را منعکــس نمیکــرد .در درون کابینه اختالفاتی بود
که هر از چندگاه به مطبوعات کشــیده میشــد اما به
واسطه درگیری کشور در جبهه و جنگ ،کمتر به آن
پرداخته میشــد؛ همان زمان در روابط میان مجلس و
نخستوزیر چالشهایی به میان آمده بود که گویی با
گفتوگو و جلسات حل اختالف برطرف نمیشد.
صبح روز  15شــهریور ســال  ،67مردم بــا دیدن خبر
اســتعفای میرحسین موسوی با تیتر درشت در روزنامه
جمهوری اسالمی حیرت زده شدند.
اگر چه میر حســین موســوی در نامه استعفای خود به
رئیس جمهور وقت ،دالیلی را ذکر کرده است که به
نظر می رســد از بهانه ای بیش برای استعفا نبوده است
زیرا تختالف میان مجلس ،رئیس جمهور و نخســت
وزیــر امر تــازه و غیر قابل حلی نبوده اســت که مقام

معظم رهبری در جواب اســتعفای میرحسین موسوی
به آن اشاره می کند.
امام خمینی نیز بعد از اطالع از خبر اســتعفای ایشــان
با ابراز تعجب ،نامه ای هشــدار آمیز علیه میر حســین
موسوی انتشار می-دهد.
امــام خمینی در نامــه عتاب آمیز خود به میر حســین
موســوی می فرمایند :نامه :استعفای شما باعث تعجب
شــد .حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشــتید،
الاقل من و یا مســئولین رده بــاالی نظام را در جریان
میگذاشــتید .در زمانی که مردم حزباهلل برای یاری
اســام ،فرزندان خود را به قربانگاه میبرند چه وقت
گله و اســتعفا اســت .شــما در ســنگر نخستوزیری
در چارچوب اســام و قانون اساســی به خدمت خود
ادامــه دهید  ...همه باید به خدا پنــاه ببریم و در مواقع
عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسالم از
آن ســوء استفاده کنند .مردم ما از این گونه مسائل در
طول انقالب زیاد دیدهانــد .این حرکات هیچ تأثیری
در خطــوط اصیــل و اساســی انقالب اســامی ایران
نخواهد داشت.
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نکته قابل توجه این اســت که بنابر اســناد ،میرحسین
موســوی تنها همــان یکبار اقدام به اســتعفا نکرده اند
بلکــه چندبار دیگــر هم اقدام به اســتعفا از نخســت
وزیــری کرده بودند که با مخالفــت امام خمینی (ره)
7
روبرو می شوند.
چندی بعد ،ســندی منتشر شد مبنی بر اینکه میرحسین
موسوی ،پیوست دالیل استعفای خود را علنی نکرده
اســت ،آنجه در این ســند قابل توجه است ،ناراحتی

میرحسین موسوی از سیاست خارجی است و در آخر
نامه نیز ذکر می کند :در خاتمه الزم میدانم بار ديگر
يادآور شــوم که اين اســتعفا ،العياذ باهلل ،بهمعنای قهر
اينجانب از نظام و دولت جمهوری اسالمی و مسئولين
انقالبی آن نيســت که اگر هم بود ،با توجه به عظمت
انقالب و ناچيــزی اينجانب ،يقينا نمیتوانســت هيچ
تاثيری در روند رشــد و توسعه انقالب اسالمی داشته
باشد.
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روزی کــه آیــتاهلل آذری قمی
استعفای خود را از دادستانی تهران اعالم
کرد

در روز  ۲۴شهریور  ۱۳۵۸آیتاهلل احمد آذری قمی،
دادستان انقالب اســامی مرکز از سمت خود استعفا
داد .آذری قمی همان روز در یک مصاحبه مطبوعاتی
کــه در محل زنــدان اوین برگزار شــد بــا تایید خبر
اســتعفایش دلیل آن را بیماری و ابتــا به مرض قند،
فشــار کاری و کارشــکنیها و اخالل برخی افراد در
دادســرا اعالم کرد و گفت :استعفای شفاهی خود را
به امام دادهام!!!
دادستان تهران در جواب سوال یکی از خبرنگاران در
مورد اســتعفای خود گفت :در اثر فشار کار زندانیان
که قبال ســه هزار نفر بودند و فشار افرادی هم که در
دادســرا بودند که اخالل میکردند و االن هم هستند،
که حتی بعضی از آنها میخواهند مقام دادســتانی را
بگیرند و مسائلی نظیر اینها باعث شد که فشار خونم
پایین بیاید و مبتال به مرض قند شدهام و به همین علت
از مدتها قبل توسط دوستانم به امام عرض کردم که
بیماری من شــدت یافته ،دیگــر نمیتوانم کار کنم و
چندی پیش هم توسط یکی از اعضای شورای انقالب
به امام پیغام دادم .یعنی توســط آنهــا زمینه را آماده
کردهام که ایشــان خیال نکنند نمیخواهم کار کنم و
امام هم فرمــوده بودند که اگر به این صورت اســت
و ایشــان کسالت دارد اســتعفای ایشان اشکال شرعی
ندارد و ممکن اســت کــه فرد دیگری بیایــد و امور
8
دادستانی را اداره کند".
در پــی اســتعفای آیــتاهلل آذری قمی چنــدی بعد
میرشمس شهشهانی به سمت دادستان تهران منصوب
شد .آیتاهلل آذری قمی نیز بعد از فراغت از مسئولیت
دادســتانی ،به عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی

درآمــد .وی در ســالهای بعد عضویت در شــورای
بازنگری قانون اساســی ،نمایندگی مردم قم در دوره
11
دوم مجلس شــورای اســامی و نمایندگی دورههای
اول و دوم مجلــس خبــرگان رهبــری را در کارنامه
سیاســی خود ثبت کرد .وی همچنیــن از افرادی بود
که در تاسیس روزنامه رسالت مشارکت کرد .رسالت
تنها روزنامه منتقد دولت در دوران جنگ هشت ساله
به شمار میآمد.
ايشــان در اوايل دهه هفتاد ،بواســطه مســائلي از قبيل
تغييرات مديريتي در بنياد رســالت (روزنامه رسالت)
به تدريج از عرصه سياســي خارج شــد تــا جايي که
در اواخــر عمر نســبتا در انزواي کامل قــرار گرفت،
ايشان همچنين مخالفتها و انتقادهاي غير واقعي عليه
مسئوالن مختلف نظام ابراز داشتهاند.
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موسوي خوئينيها
مهدوي كروبي

اســتعفا و کنارگیری اکثریت
جریان چپ بعد از رحلت امام از مناصب
حکومتی

12

از دیگر مصادیق خســتگی و کنار کشیدن از مناصب
حکومتــی ،خارج شــدن ،کنار کشــیدن و حتی قهر
بســیاری از چهره های شاخص جریان چپ و یا نوعی
حامیان و اعضای جامعه روحانیون مبارز بعد از رحلت
امام خمینی (ره) بوده است.
به عنوان مثال کناره گیری موسوی خوئینی ها از مقام
مشــاور رهبری بعد از انتصاب ایشــان به این ِسمت و
قرار گرفتن در مرکز مطالعات اســتراتژیک ریاســت
جمهوری که بوسیله آقای هاشمی رفسنجانی در سال
 68تأسیس شد ،اشاره کرد.
و یــا بــه اســتعفای میرحســین موســوی از مدیریت
سازمان بنیاد مســتضعفان انقالب اســامی و یا همان
بنیاد جانبازان نیز اشاره کرد که بنابر اقوال ،میر حسین
موســوی به دلیل ناراحتی از حکم سه ساله مقام معظم

رهبری ،از این مســئولیت استعفا داده اند و آقای رفیق
9
دوست به جای ایشان در این منصب قرار گرفتند.
از ديگــر چهرههــا ميتوانيم به كنــاره گيري مهدي
ت خود به عنــوان نمانيده ولي فقيه در
كروبي از ِســم 
بنياد شهيد نام ببريم ،مقام معظم رهبري بعد از كروبي،
حجت االســام رحيميان را در سال  71به اين ِسمت
منصوب كردند.
كروبي در خاطرات خود درباره خارج شدن از فضاي
سياسي كشور ميگويد :پس از رفتار بی سابقه شورای
نگهبان در انتخابــات مجلس چهارم ،ترجیح دادم که
چند ســال از حضور مســتقیم در عرصه های سیاسی
خــودداری کنم .اگر چــه در برخی از مناســبتها و
حوادث مانند دســتگیری آقای عباس عبدی در سال
 72ناچــار به موضع گیری صریح شــدم؛ اما به همراه
دوســتان و همفکران به این نتیجه رســیدیم که مدتی
از دخالت مســتقیم در امور سیاسی خودداری کنیم تا
کشــور مدتی به صورت یکپارچه در اختیار دوستانی
10
باشد که در مجلس و دولت هم عقیده بودند!!!
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سيد علياكبر پرورش

13

كنارهگيــري ســيد علياكبر
پرورش از مناصب دولتي و سياسي

يكــي از مصاديق خســتگي ،در كنار اســتعفا و يا قهر
مسؤالن ،كنار كشيدن و گوشه نشيني نخبگان سياسي
از تمام فعاليتها اســت ،حال اينكه نيت اشــخاص از
كناره گيري مثبت يا منفي باشــد ،اين شــكل از رفتار
نيــز به نوعي از مصاديق خســتگي در نظام محســوب
ميشود.
از جمله اين مصاديق مي توانيم به كناره گيري ســيد
علياكبر پــرورش ،وزير آموزش و پرورش در اوايل
پيروزي انقالب اسالمي ايران نام ببريم.
ايشان سه دوره نماينده مجلس شوراي اسالمي بودهاند
و تا ســال  80نيز عضو شــوراي مركزي حزب مؤتلفه
و حتــي قام مقام اين حــزب بودند ،لكن بــا توجه به
شخصيت مؤثر پرورش ،ايشان در دهه هشتاد عمال از
صحنه سياسي كشور كنار رفتند.
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خلخالي در كنار امام خميني (ره)

انزواي صــادق خلخالي بعد از
رحلت امام خميني (ره)

14

شــيخ صــادق خلخالی از پــرآوازه تريــن چهرههای
انقالب اســامی ،کسی که ساخته شــده بود تا با برده
شــدن اســمش تمامي متهمين در زندان و خالفكاران
بيــرون زندان در دهه شــصت ،به لــرزه بيفتند ،بعد از
رحلت امــام خميني (ره) به ماننــد ديگر روحانيون و
نخبگان سياسي چپ ،وارد زندگي منزوي گونه خود
شد.
وي بعــد از انتصاب خود از ســوي امــام خميني (ره)
به عنوان حاكم شــرع ،بســياري از متهمين در دادگاه
انقالب اعم از سياســي و غير سياسي (قاچاقچيان مواد
مخدر) را بــه اعدام محكوم كرده وخود نيز احكام را
اجرا ميكرد.
خلخالي بعــد از رحلت امام خمينــي (ره) ،به تدريج
به ســمت انزوای سياســي و كناره گيــري از مناصب
حكومتي كشيده شد.
بعد از رد صالحيت وي در انتخابات مجلس شــوراي
اســامي چهــارم و همچنيــن انتقاد وي بــه عملكرد
شوراي نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري،
ايشان به طور كلي از صحنه سياست كنار رفته و براي
ادامه تحصيالت حوزي به قم سفر كرد.

خلخالي در اواخر عمر
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استعفای سید محمد خاتمی از
ارشاد به دلیل انتقاد از وی

اســتعفای ســیدمحمد خاتمی در ســوم خرداد ۱۳۷۱
از ســ ِمت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و خارج
شــدن از کابینه دولت اول حجت االســام هاشــمی
هزینههــای زیادی را بر دولت وارد کــرد؛ با توجه به
منش محمدخاتمی در دوره تصدی ریاستجمهوری،
امروزه برای بســیاری این پرســش طرح میشــود که
فردی که ۵ســال بعد برابر انتقادات تا واپسین روز در
پاستور باقیمانده چه شرایطی را در ابتدای دهه هفتاد
تجربه کرد که دو ســال مانده بــه پایان دوره دولت با
همکاران خــود وداع کرد و به گوشــه دنج کتابخانه
ملی رهسپار شد.
بنابــر اظهــارات مطلعیــن همچون موســوی الری ،با
شــروع به کار مجلس چهارم ،عمــا جناح چپ قدر
اصلی خود یعنی مجلس شــورای اســامی سوم را از
دســت داده بود و محمد خاتمی نیــز با تفکرات کلی
مجلس چهارم و رونامه های همچون کیهان و رسالت

چالش های بسیاری داشت.
خاتمــی بعــد از انتقادات به شــیوه عملکــرد وی در
وزارت فرهنگ و ارشاد ،در متن اسعفای خود نوشت:
حال كه مســؤوالن بزرگــواري كه بيــش از من بايد
مدافــع كليت نظام و اهداف واال و سياســت هاي آن
باشند ،تهديدهاي اخير را در ساحت انديشه و فرهنگ
جــدي نگرفته يا به هر دليل و مالحظه اي در برابر آن
ســكوت كردند و همين امر ســبب تجري بيشتر كج
انديشان و بدخواهان شده است ،بهتر است سكانداران
امــر فرهنگ و هنر و اطالع رســاني در صحنه اجرا را
نيز كســاني به عهده بگيرند كه شــخصيت و باورشان
با آنچه در اين صحنه جاري اســت ،ناســازگار نباشد
يا دســت كم راضــي و قادر به انجام كار در شــرايط
فعلي باشند.
از ســوی دیگر ،عــدم حمایــت همه جانبه هاشــمی
رفســنجانی از ماندن خاتمی در وزارت ارشــاد ،یکی
دیگر از دالیل خاتمی برای اســتعفا از این وزارت به
حساب می آید.
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فخر الدین حجازی در جبهه جنگ

خطبه های آتشــین فخرالدین
حجــازی و انزوا طلبــی وی دردهه دوم
انقالب

16

فخرالدین حجــازی منتخب اول (بیش از یک میلیون
و نیم رأی) نخســتین مجلس شورای اسالمی از حوزه
تهران بــود .وی که بعدهــا نمایندگــی در دورههای
دوم و ســوم مجلس را نیز در کارنامه خود ثبت کرد،
از ســخنرانان مذهبــی فعال قبــل از انقــاب بود که
سخنرانیهایش در حسینیه ارشاد تهران به واسطه لحن
تند و آتشــین او علیه شرایط سیاســی و اجتماعی آن
روزگار مورد اقبال مردم قرار میگرفت .او که سابقه
زندان در دوران پهلوی را نیز در کارنامه داشــت ،در
دهه اول انقالب همچنان از چهرههای خبرســاز بود و
ســخنرانیهایش پیش از خطبههای نماز جمعه تهران
مورد توجه قرار میگرفت.
فخرالیــدن حجازی نــه تنها قبل از پیــروزی انقالب
اســامی ،بلکــه بعــد از آن و در دوران دفاع مقدس
بــا نطق های پیش از دســتور خود در مجلس ،ســهم
بسزایی در ادبیات دفاع مقدس دارد.
برخــی معتقدند تاثیر ســخنرانی ها و کلمات حجازی
بــر رزمندگان کمتر از تاثیر گلوله هایی که از ســوی
رزمندگان بر سر دشمنان ریخته میشد نبود؛ حجازی
یکی از پرنطقترین نمایندگان مجلس بود که بیشــتر
صحبت هایش به دفاع مقدس اختصاص داشت.
لکن این شخصیت فعال و انقالبی ،در دهه دوم انقالب
به تدریج از صحنه سیاسی کشور کناره گیری کرد به
طوریکه حرفی از وی در محافل سیاسی در میان نبود.
فخر الدین حجازی در اواخر عمر
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اســتعفای محســن رضایی از
فرماندهی سپاه بر خالف خواست سران
ارشد نظام

آقای رضایی فرمانده اســبق ســپاه پاسدارن ،از ابتدا تا
سال  76فرماندهی ســپاه را بر عهده داشت ،لکن بنابر
اسناد ،ایشــان چندین بار حتی در همان بحبوحه سال
های جنگ ،استعفای خود از فرماندهی سپاه را تقدیم
امام خمینی (ره) کرده اند که امام نیز با استعفای ایشان
مخالفت کرده و به او می گویند :فعال به کار خودتان
11
ادامه دهید.
آقای هاشــمی نیز در کتاب روزشــمار سال  67خود
می نویســند :عصر آقای محسن رضائی آمد .ناراحت
است .كمی گریه كرد .دلداریش دادم .آماده استعفاء
12
است؛ گفتم در سمت خود بماند.
بــه هر جهت ایشــان بعد از رحلت امــام بار دیگر در
ســال  73نیز کتبا به مقام معظم رهبری اســتعفای خود
را اعالم کردند لکن رهبری به ایشان فرمودند که فعال

صبر کنید.
در ماجرای استعفای نهایی رضایی از فرماندهی سپاه،
به نقل قولی از ســردار رحیم صفوی بسنده می کنیم،
وی درباره خاطرات  10ساله خود از فرمانده سپاه می
گویــد :قبل از اين جابه جايي (تغییر فرمانده ســپاه) با
دويست نفر از فرماندهان لشكرها و تيپهاي سپاه در
ســال  1376خدمت حضرت آقا رفتيم و ايشان در آن
زمان دست به شانه آقاي رضايي گذاشتند و فرمودند
هماكنون هم اگر بخواهم براي ســپاه فرمانده انتخاب
كنم آقــاي رضايي را برميگزينم؛ بعــد از اين ماجرا
ظاهرا آقــاي رضايي بازهم نامه نوشــتند و يا حضورا
خدمت مقــام معظم رهبــري رفتند و اصرار داشــتند
كه با درخواســت اســتعفاي ايشــان موافقت شود در
حقيقت آقاي رضايي خودشــان را از مســئوليت سپاه
كنار كشــيدند حاال داليلي براي خود حتما داشتهاند
كه بايد از خود ايشان سئوال شود .ولي بايد گفت كه
حضرت آقا مايل بودند كه ايشــان به فرماندهي ســپاه
14
ادامه دهند.
13
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آیت اهلل طاهری

اســتعفای آیــت اهلل طاهری از
امامت جمعه اصفهــان به دالیل غیر قابل
قبول

18

یکی دیگر از جریان های خســتگی در تاریخ معاصر
انقالب ،ماجرای اســتعفای امام جمعه اصفهان از این
منصب است.
آقای طاهری در نامه اســتعفا و یا سرگشــاده خود به
خطاب به ملت و یا ســران ارشــد نظام ،از مشــکالت
کشــور بــه خصوص بی مهــری به شــخص آیت اهلل
منتظری گله می کنــد و در آخر بدون هیچ نتیجه ای
از کناره گیــری خود از امام جمعــه ای اصفهان خبر
می دهد.
مقــام معظم رهبری نیــز در نامه خطــاب به آیت اهلل
طاهری از تک بعدی نگاه کردن ایشــان به دیگران و
عدم توجه به بیت خود انتقاد می کند و با کناره گیری
15
ایشان موافقت می کنند.
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عقب نشینی حجت االسالم ناطق
نوری و حجت االسالم هاشمی بعد از
فتنه 88

به دنبال حــوادث دهمین دوره ریاســت جمهوری و
فتنه  ،88بســیاری از خواص کشــور ،نه تنها از فتنه و
حوادث آن برائت نجســتند بلکه گاهی با ســکوت و
حتی با کنایه های خود ،آتش فتنه را شعله ور کردند.
از ســوی دیگر ،بســیاری از نخبگان و مسئولین سابق
بنابر دالیــل مختلف ،در حمایت همــه جانبه از نظام
کوتاهی به خرج دادند.
حجت االســام ناطق نوری و هاشــمی رفسنجانی از
جمله مســئولینی بودند که بعــد از حوادث فتنه نه تنها
از جایگاه خود در حمایت همه جانبه از نظام اســتفاده
نکردند ،بلکه از مســئولیت های خود نیز کناره گیری

کردند.
آقای ناطق با خارج شــدن از جامعه روحانیت مبارز،
عمال خود را از میدان سیاســی کشــور خارج کرد و
نسبتا خود را در سکوت سیاسی قرار داد.
آقای هاشــمی رفســنجانی نیز عالوه بر مواضع مبهم
خــود در فتنه  88و بعد از آن ،نــه تنها از جایگاه ویژه
خــود به عنــوان رئیس تشــخصی مصلحــت نظام در
حمایــت از نظام اســتفاده کافی نکرد بلکــه با کناره
گیــری از شــرکت در نمــاز جمعه تهران ،بر شــدت
انتقادات و ابهامات افزودند ،در حالیکه ســران ارشــد
نظام اعالم کرده اند که منعی برای ســخنرانی ایشــان
در نماز جمعه تهران وجود ندارد و ایشان هر زمان که
اراده کنند ،می توانند به عنــوان امام جمعه موقت در
نماز جمعه تهران شرکت کنند.
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دور کاری یا خانه نشینی آقاي
احمدينژاد!!!

شــاید یکــی از آخریــن مصادیــق خســتگی و کنار
گذاشــتن مسئولیت ها در تاریخ معاصر ،ماجرای خانه
نشــینی ،قهر و یا دوری کاری آقــای احمدی نژاد در
فرودین سال  90باشد.
به دنبال انتشــار خبر پذیرفته شــدن اســتعفای حجت
االســام مصلحی از وزرات اطالعات و انتشــار خبر
حکم حکومتــی مقام معظــم رهبری مبنی بــر ابقای
ایشــان در ِسمت وزیر اطالعات ،اخباری مبنی بر عدم
شرکت رئیس جمهور در ساختمان پاستور منتشر شد،
اخبــاری که حاکــی از دوری کاری  11روزه رئیس
جمهور در منزل داشت.
فارغ از دالیــل مختلف دربــاره دور کاری و یا خانه
نشینی  11روزه رئیس جمهور وقت ،تأکید این نوشتار
 20بر مســئله کنــاره گیری مســئوالن از مســئولیت های
محول شــده به آنها بوده است که در ماجرای فوق نیز
برای اولین بار بعد از ناپدید شــدن  3روزه میر حسین
موسوی در ِســمت نخســت وزیر جمهوری اسالمی
آنهم بعد از استعفای عجیب وی ،رئیس جمهور یازده
روز در محل کار خود حاضر نشود!!!
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پي نوشت ها:
 -1در چندیــن کتب تاریخی مــن جمله در الروض
االنف ج  3ص  / 268و الســیره الحلبیه ج  2ص /523
و الســیره ابن حبــان ج  1ص  /218و ...آمده اســت:
«انس ابن نضر -به هنــگام جنگ احد و در آنگاه که
مســلمانان فرار کردند -به «عمر ابن خطاب» و «طلحه
ابن عبیــداهلل» برخورد که در میان مردانی از مهاجرین
و انصار بوده و دســت از جنگ برداشــته بودند ،انس
به ایشــان گفت« :چه چیز باعث توقف شــما شــده؟»
 چرا از جنگ دســت کشــیده اید؟ -گفتند« :رسولخدا (ص) کشــته شــد» انس گفت« :اگر رسول خدا
(ص) کشته شده -پس شما زندگانی پس از او را می
خواهید چه؟ بلند شوید -و بجنگید تا -کشته شوید در
راهی که رسول خدا (ص) در آن راه کشته شد ».انس
این را گفته -و به دشــمن حمله کرد و آنقدر جنگید
تا کشــته شــد» (این نقل در کتاب «الصحیح من سیره
النبــی االعظم ج  »6از قول تاریخ طبری ج  2ص 199
الکامل ابن اثیر ج  2ص  156و الثقات ج  1ص  238و
السیره النبویه ابن کثیر ج  3ص  68آمده است.
-2 http://www.leader.ir/langs/fa/
index.php?p=contentShow&id=9455
 -3پايگاه تاريخ ايراني  -يکشنبه  6آذر 1390
 -4ســیر اجمالــی تحوالت ســازمان و بــرکات آن،
سازمان مجاهدین انقالب ،ص 8
 -5مالقات بسیج اقتصادی با امام رحمه اهلل1361/3/8 ،
-6http://www.ruhollah.
_info/main/?cmd=cards
_desc&id=4471&keyword=&show
page=no&show_title=yes
 -7پايگاه تاريخ ايراني  -چهارشــنبه  28ارديبهشــت
1390

 -8روزنامه کیهان ۲۱ ،و  ۲۵شهریور ۱۳۵۸
 -9كارنامهوخاطرات ،هاشــمي رفسنجاني،بازسازي
وسازندگي( ،)1368ص 301
" شــب آيتا ...خامنــهاي به دفتر مــن آمدند .درباره
سمت مهندس موســوي و بنياد جانبازان مذاكره شد.
آقاي خامنــهاي ميخواهنــد {به عنــوان رئيس بنياد
جانبازان} با قيد زمان ســه ســال نصــب كنند و آقاي
موسوي حاضر نيست با قيد زمان بپذيرد"
10- http://www.tebyan.net/archive/
miscellaneous/togetherwiththeninth
presidentialelection/22895/4/5/2005.
html
11- http://www.rezaee.ir/
vdchz6nz.23nv6dftt2.html
 -12كتــاب كارنامــه و خاطرات ســال  « ۱۳۶۷پایان
دفاع ،آغاز بازسازی » – دفتر نشر معارف انقالب
13- http://maslahat.ir/DocLib2/
Irec20%Secretary/Introducing20%
Irec20%Secretary.aspx
14- http://www.farsnews.com/
newstext.php?nn=8810210017
15- http://farsi.khamenei.ir/messagecontent?id=3129
16- http://www.khabaronline.ir/
news34468-.aspx
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