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حسن ابراهیم زاده
آرمان رهبری این بار محقق می شود

مهنـدس مهـدی بازرگان، رئیـس دولت موقت ایـران را می توان مولود 
فضـای باز سیاسـی خواند که دمکرات هـای آمریکا بـرای جلوگیری از 
هرگونـه انقالبـی او را بـه رژیم شـاه دیکته کردند. فضـای به اصطالح 
بـاز سیاسـی، سـفره ای بـود بـرای نیروهای ملـی، مذهبی تـا روحانیت 
انقالبـی و مـردم بـود. در ایـن فضا مردم بـا رهبری روحانیـت انقالبی 

حرکتـی اصیـل و برخواسـته از مسـاجد و حسـینیه ها را آغـاز و انقالب 
اسـالمی را رقـم زدند. در آسـتانه پیـروزی انقالب، بازرگان و دوسـتان 
او توانسـتند خـود را بـه مصـادر امـور نزدیـک سـازنند و علی رغم میل 
قلبـی امـام خمینـی و بنـا بـه پیشـنهاد شـورای انقـالب، بر کرسـی 
 دولـت موقـت تکیـه بزننـد. بـازرگان برخـالف توصیـه امـام خمینی

حرف آخر
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در حکـم نخسـت وزیری کـه فرمـوده 
بودنـد: »بـدون در نظـر گرفتـن روابط 
حزبـی و بسـتگی به گروهـی خاص«1، 
کابینه را تشـکیل دهد. بـازرگان کابینه 
خـود را بـا وابسـتگان نهضـت آزادی، 
جبهـه ملـی و »جاما« تشـکیل داد و با 
طـرح »دوگانگی در قـدرت« که بعدها 
شـخص  و  اعتـدال«  »دولـت  توسـط 
ظریـف مطرح شـد. دولـت بازرگان بـه جای خدمت رسـانی به مـردم، به 
دنبـال حـذف روحانیـت و ارتباط بـا آمریکا بـود و با عدم توجـه به این که 
ایـن امـر موجـب ایجاد تغییر در سـاختار ا داره کشـور می شـود، محرمانه 
بـا برخـی دولتمـردان آمریـکا وارد مذاکـره شـد. متأسـفانه رویکـرد و 
عملکـرد ایـن دولـت در گام اول انقـالب الگویـی بـرای دولـت اعتـدال 
در پایـان ایـن گام شـد، تـا جایـی کـه برخـی عناصـر دولـت موقـت به 
صراحـت بـه تمجید از دولـت اصالحـات پرداختند. دولت بـازرگان بدون 
در نظـر گرفتـن مشـکالت واقعی مـردم و رفـع محرومیـت، تمام تالش 
خـود را تنهـا معطـوف بـه نزدیک تـر کـردن ایران بـا آمریکا کـرد و یک 
روز پـس از 13آبـان1358 روز اشـغال النه جاسوسـی آمریکا اسـتعفا داد.


دکتـر ابوالحسـن بنی صـدر در آسـتانه 
بـه  را  فرانسـه  انقـالب،  پیـروزی 
قصـد ایـران تـرک کـرد و در همـان 
ماه هـای نخسـت انقـالب بـا نـگارش 
روزنامه هـای  در  اقتصـادی  مقـاالت 
عنـوان  بـه  را  خـود  کثیراالنتشـار، 
خانـدان  از  برخواسـته  روشـنفکری 
علـم و منجـی اقتصـاد ایـران معرفـی 
نمـود. ریاسـت جمهـوری او مولـود ارتباطـات وی در پاریـس بـا برخـی 
انقالبیـون در زمـان حضـور امـام خمینـی در شـهر پاریـس و ائتـالف 
نیروهـای لیبـرال بـا جریان خـط3 و هماهنگی هـای برخـی در تهران با 
اعضـای بیـت آقـای منتظری و بیـت آقای طاهـری اصفهانی، برشـمرد. 
خطـی کـه بعدهـا در بـه قـدرت رسـاندن سـیدمحمد خاتمـی بـه عنوان 
نیـز چـون  ایفـا کـرد، بنی صـدر  را  نیـز نقـش کلیـدی  رئیس جمهـور، 
نخسـت وزیر دولـت موقـت بـه محـض تکیـه زدن بر کرسـی قـدرت به 
جـای رسـیدگی بـه امور کشـور، وقت و نیـروی خود را صـرف رویارویی 
بـا عناصـر خط اصیل امـام و نهادهـای انقالبی چون سـپاه و کمیته های 
انقـالب کـرد. ایـن سیاسـت در دولـت شـخص آقـای خاتمی نیـز دنبال 
شـد و در دولـت سـازندگی نیـز توسـط همان جریـان، جهاد سـازندگی و 
کمیته هـا حـذف شـدند و از قـدرت نماینـدگان ولـی فقیـه در اسـتان ها 
کاسـته شـد. ناکارآمـدی بنی صـدر در اداره کشـور، هماننـد دولت موقت، 
بـود و ناکارآمـدی تـا بدانجـا بـود کـه نزدیـک بـود بـه واسـطه ضعف و 
تسـامح آن دولـت، کردسـتان را از دسـت بدهـد. او نیـز بـا ایجـاد تقابل 
بیـن ارتـش و سـپاه آن هـم در دوره جنـگ می رفت تا با نقشـه گازنبری 
خـود!! تمـام خوزسـتان را دو دسـتی تقدیم رژیم بعث نمایـد. حرکت های 

تفرقه افکنانـه بنی صـدر موجـب شـد تـا امام خمینـی تمام تـالش خود 
را بـه کار بگیـرد تا او از مسـیر اصلـی نظام و خطوطی که قانون ترسـیم 
کـرده بـود، خـارج نشـود و حتـی بـا بیـان این کـه »رئیس جمهـوری از 
خـود شماسـت و  همـه خدمتگـزار بـه ایـن ملـت هسـتند«2 در حفـظ و 
نگهـداری او کوشـید امـا جنبه هـای شـخصیتی او چـون خودشـیفتگی، 
روحیـه خودمحـوری بـر او، شـخصیت دیگـری را رقـم زد. او به جـای 
خدمـت بـه مـردم و جلوگیـری از پیـش روی نیروهـای بعثـی، ارتـش را 
از دادن مهمـات بـه سـپاه و بسـیج برحـذر می داشـت، امـا در مقابـل 
زمینه مسـلح شـدن عناصر سـازمان منافقین را فراهم سـاخت. بنی صدر 
بـدون هیـچ کارنامـه ی خدمـت بـه مـردم، پـس از رأی عـدم کفایـت از 
ریاسـت جمهوری توسـط مجلس شـورای اسـالمی و عزل او توسط امام 
خمینـی با مسـعود رجـوی در چهره و لبـاس زنانه به فرانسـه گریخت.


در  کـه  نامیـد  دولتـی  اولیـن  را می تـوان  رجایـی  دولـت محمدعلـی    

بنـای  اسـالمی،  جمهـوری 
داشـت.  را  مـردم  بـه  خدمـت 
و  بـازرگان  برخـالف  رجایـی 
بنی صـدر مولـود متـن مـردم و 
قشـر مسـتضعف جامعه بـود. او 
فـردی متعبـد، مبـارز، عاقـل و 
معتقـد به مبانـی دینی و انقالبی 
بـود. مـردم زخم خـورده از نظام 
ستم شـاهی و ناامیـد از دو دولت 

قبـل، بـرای گره گشـایی از مشـکالت خـود بـه دولـت رجایـی، امیـدوار 
بودنـد. امـام خمینـی در روز تنفیذ حکم ریاسـت جمهـوری، او را چنین 
خطـاب کـرد: »اگـر نبودنـد ایـن مـردم، شـما هم شـاید حـاال در حبس 
بودیـد و آن زجرهـا را می کشـیدید و دیگـران هـم کـه متعهـد بودنـد، 
آن هـا هـم در حبـس بودند« یـا در جاهـای دیگـر می گویـد: »این ملت 
حق دارد، دسـت شـما را گرفته آورده این باال نشـانده، شـما باید خدمت 
کنیـد بـه این مردم، شـما، مـا همه بایـد خدمتگـزار این ها باشـیم«. »... 
آقـای رجایـی بـه حسـب آن روحیـه ای کـه دارنـد، ایـن مقام؛ ایشـان را 
بـازی ندهـد، شـما سـوار مقام بشـو، مقام، سـوار شـما نشـود، ایـن دو تا 

مثـل راکـب و مرکوبنـد«.3
سـاعت3 بعـد از ظهـر هشـتم شـهریور1360، نظـام سـلطه کـه آغـاز 
خدمتگـزاری در قـوه مجریـه را برنمی تافـت برگـی دیگـر از خـط نفـوذ 
خـود را بـه نام کشـمیری رو کرد و ایران و انقالب اسـالمی را در سـوگ 
رئیس  جمهـوری و نخسـت وزیر مؤمن و انقالبی نشـاند و عمال نگذاشـت 

مـردم طعـم شـیرین محرومیت زدایـی را در آن مقطـع بچشـند.


 آیـت اهلل سـیدعلی خامنـه ای را می تـوان اولیـن رئیس جمهور برخواسـته 
از مکتـب، متـن مـردم و حوزه هـای علمیـه خوانـد که ویژگی شـاگردی 
امـام و مبـارزه بـا رژیـم را در کنـار آن ویژگی هـای منحصـر بـه فـردی 

نیـز بـه همراه داشـت.



روز چهاردهـم مهرمـاه رسـانه های جمعـی، او را بـا کسـب 16میلیون و 
8 هـزار و 579 رأی از مجمـوع 16میلیـون و 847هـزار و 717 رأی بـا 
اکثریـت مطلـق آراء پیـروز سـومین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
اعـالم کردنـد.4 آیـت اهلل خامنـه ای باالتریـن رأی نسـبت بـه جمعیت و 
رقبـای دیگـر در طی تمـام ادوار انتخابات را به خـود اختصاص داد. امام 
خمینـی در روز تنفیـذ حکـم، سـخنان خود را با آیه شـریفه »َما نَنَسـخ 
نَهـا أَو ِمثلَِها أَلَـم تَعلَـم أَنَّ اهلَل َعلََی ُکلِّ  ِمـن آَیـٍة أَو نُنِسـَها نَـأِت بَِخیٍر مِّ
َشـيٍء َقِدیـٌر«5 آغـاز کردنـد و فرمودنـد: »خداوند متعال بر مـا منت نهاد 
کـه افـکار عمومـی را بـرای انتخـاب رئیس جمهـوری متعهـد و مبـارز، 

در خـط مسـتقیم اسـالم و عالـم بـه دین و سیاسـت هدایـت فرمود«.6
از همـان آغـاز بـرای آنانـی کـه بـا بصیـرت الزم حـوادث را دنبـال 
می کردنـد معلـوم شـد کـه جریانـی بـر آن اسـت تـا آیـت اهلل خامنه ای 
و  اهـداف  همـان  کـه  خـود  نظـر  مـورد  سیاسـت های  و  اهـداف  بـه 
سیاسـت های امـام خمینـی بـود، جامـه عمـل نپوشـاند. ایـن جریـان 
توانسـت نظـام را در محذوراتـی قرار دهد که در آن دوران سـخت، حتی 

خـواص هـم، بـه آن تـن دادند.
پـس از رأی ندادن مجلس شـورای اسـالمی -که مجلسـی انقالبی هم 
بـه شـمار می رفـت!! - به علی اکبـر والیتـی، گزینه اول نخسـت وزیری 
از سـوی آیـت اهلل خامنـه ای، گزینـه دوم؛ مهنـدس غرضـی، در تمـاس 
تلفنـی از سـوی رئیس مجلس شـورای اسـالمی مبنی بـر رأی نیاوردن 
آن در جلسـه نظرخواهـی اولیـه نمایندگان!! نیز نـام مهندس غرضی هم 
بـه عنـوان نخسـت وزیر، خـط خورده شـد و سـرانجام گزینه میرحسـین 
موسـوی کـه مورد حمایـت طیف خط3، بیـت آیت اهلل منتظـری و... بود 
بـا رأی شـکننده 115موافـق در مجمـوع 202رأی مأخـوذه بـر جایـگاه 
نخسـت وزیری تکیـه زد. رویکـرد و عملکـرد میرحسـین موسـوی در 
طـول نخسـت وزیری خـود ، بـه گونـه ای بـود کـه چندیـن وزیـر او و 
حتـی افـرادی از فرماندهـان سـپاه هـم بـه دلیـل عدم حمایـت دولـت 

دادند!! اسـتعفا 
دوم  دور  در  خامنـه ای  آیـت اهلل  کـه  شـد  موجـب  عملکردهـا  همیـن 
حاضـر بـه شـرکت در انتخابـات ریاسـت جمهـوری نشـود، امـا بـا امـر 
امـام خمینـی بـار دیگـر در صحنـه حاضـر و پیـروز میـدان انتخابـات 
شـد. آیـت اهلل خامنـه ای تنهـا بـه توصیـه امـام، میرحسـین موسـوی را 
بـار دیگـر بـرای پسـت نخسـت وزیری بـه مجلـس شـورا معرفـی کرد. 
تحمیـل میرحسـین بـر امـام و آیـت اهلل خامنـه ای تنهـا و تنها بـه خاطر 
فضاسـازی های برخـی در داخـل و خـارج از مجلـس بـود. کنـار رفتـن 
میرحسـین در آن مقطـع حسـاس جنگ، موجـب نوعی انشـقاق در امور 
اجرایـی کشـور می شـد. در دوران ریاسـت جمهـوری آیـت اهلل خامنه ای 
قـدرت اجرایـی در دسـت نخسـت وزیری بـود. علی رغـم ایـن مانـع، 
ایشـان تمـام تـالش خود را برای پیـاده کردن رهنمودهای امام و بسـط 
و گسـترش فرهنـگ اسـالمی و انقالبـی در راسـتای رسـیدن مـردم به 
آن چـه حـق آنان بـود معطـوف کردند. امـا هرگـز نتوانسـت آرمان های 
یـک رئیس جمهـوری انقالبـی را بـه خاطـر محدودیتـی کـه در قانـون 
اساسـی قبـل از بازنگـری، مبنـی بـر وجـود نخسـت وزیر ایجـاد کرده و 
عمـال رئیس جمهـور خلع ید بـود و همچنیـن تصمیم سـازی های برخی 
در تحمیـل برخـی افـراد به نظـام، پیاده سـازد. به جـرأت می توان گفت 

اگـر خـط نفـاق و سـازش، رجایـی را به شـهادت رسـاند، همـان خط با 
واسـطه و بی واسـطه توسـط برخـی افـراد، آگاهانـه و یـا ناآگاهانه عمال 

آرمان هـای آیـت اهلل خامنـه ای را در قـوه مجریـه به شـهادت رسـاند.
پـس رحلـت حضرت امـام خمینـی در خـرداد1368 و آغاز رهبـری امام 
خامنـه ای، خـط نفـوذ کـه در ایـن اندیشـه بـود کـه بـا رحلـت حضرت 
امـام می توانـد بـه فعالیت هـای خـود ادامـه دهـد و تالش داشـت که 
انقـالب را بـا نفـوذ به ویـژه قـوه مجریـه بـه انحـراف بکشـاند. از ایـن 
رو قـوه مجریـه نتوانسـت در جایگاهـی در شـأن اسـالم و انقـالب قرار 
گیـرد و بـاز خط نفـوذ با جابجایـی اصل با فـرع و برجسـته کردن برخی 
از سیاسـت ها و رویکردهـا و کم رنـگ کـردن و حتـی نادیـده گرفتـن 
اولویت هـای نخسـت نظـام و مطالبـات اصلـی مـردم، نگذاشـت مـردم 
بـه جایگاهـی که در شـأن یک نظام اسـالمی و انقالبی باشـد، برسـند. 
خـط نفـوذ اعم از نفـوذ فردی و یـا نفوذ جریانـی غرب گرایان، توانسـت 
دولت هـای آقایان هاشـمی  رفسـنجانی، خاتمـی، احمدی نـژاد و روحانی 
را در مسـیری قـرار دهـد کـه گاه حتـی نظـام را بـا چالش هـای جـدی 
روبـروی سـاخت. اما هدایت هـای پیامبرگونـه آیت اهلل خامنـه ای موجب 
نجـات انقـالب از لبـه ی پرتـگاه شـد. خـط نفـوذ غربگریـان تـا جایـی 
پیـش رفـت که دولـت اعتدال، اوج ناکارآمدی و گسسـت از مـردم را به 
نمایش گذاشـت. خوشـبختانه شـعارهای برخـی از نامزدهـای انتخابات 
در اجرایـی کـردن آرمان هـا و مطالبـات امـام و رهبری و مـردم مؤمن و 
انقالبـی در خـرداد1400 بـار دیگـر بارقه امیـد را در دل جامعـه ی ایران 
زنـده کـرده اسـت. امـا متأسـفانه همـان خـط نفـوذ و سـازش کـه بـه 
جـای رسـیدگی بـه امـور اصلـی و بر زمیـن مانده، بـه دنبـال بازی های 
سیاسـی بـوده و هسـت و در پـی آن بـوده و اسـت کـه در گام نخسـت 
مانـع از روی کارآمـدن یـک فـرد مؤمـن و انقالبـی بـر جایگاه ریاسـت 
قـوه مجریـه شـود و اگـر چنیـن فـردی پیـروز میـدان انتخابـات شـد، 
در گام دوم بـا همـان سـازوکارهای سیاسـی و فضاسـازی ها حتـی در 
داخـل مجلـس و خـارج آن، مانـع از تحقـق آرمان هـای امـام و رهبری 
و مطالبـات مـردم شـوند. امـا ایـن بار مـردم به ویـژه جوانـان انقالبی و 
مجلـس انقالبـی به همـراه هم، با بازخوانی انقـالب در گام اول و عبرت 
گرفتـن از تجربه هـای تاریخـی برآننـد در گام دوم انقـالب تاریـخ تکرار 
نشـود و بـا رأی دادن بـه مولود مکتـب و انقالب و نماینـده واقعی مردم 

شـکل گیری »دولـت اسـالمی« را محقق سـازند.
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