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صفحه ۷
 پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ 

۱۹ جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱8۶۲

به مناســبت سالگرد غائله 14 اسفند 1359 
و تحوالت پس از آن که به برکناری نخســتین 
رئیس جمهــور در روزهــای پایانی خــرداد ماه 
1360 منتهی شد نگاهی انداخته ایم به عملکرد 
ابوالحسن بنی صدر، بنی صدر، اولین رئیس جمهور 
تاریخ ایران است و این عنوان آدم را دچار غرور 
می کند ولی نه به اندازه ای که چنان سقوط کند 

که نتواند از جای خود برخیزد!
تاریخ با همه پیچیدگی های خود، ســاده و 
آسان است. اگر با تاریخ همگام شوی خواهی دید 
که تمدن ها چگونه ظهور کرده اند و رشد یافته اند 
و به کمال رسیده اند و در نهایت با از دست دادن 

مولفه های رشد، ساقط شده اند!
انسان ها نیز از این قاعده پیروی می کنند. در 
عالم اجتماع و سیاست ظهور می کنند، برخی به 
رشــد و بالندگی می رسند و برخی دیگر پس از 
طی رشد و بالندگی، به اوج قدرت و اعتبار نائل 
می شــوند و در نهایت سقوط را تجربه می کنند. 
ولی در این میانه انسان های دیگری نیز هستند 
که هرگز ســقوط نمی کنند و وقتی از این عالم 
خاکی می روند، با شهادت، عالم باالتری را تجربه 

می کنند!
بنی صدر از انسان های دسته اول، و بزرگانی 
چون شهیدان رجایی، بهشتی و چمران از دسته 
دوم هستند.. دسته ای که امام خمینی یک روز 
پس از برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری، به 
همگان توصیه کرد مانند چمران بمیرند و مانند 
چمران مردن، نیازمند مانند چمران زیستن است.

نصیحتی که بنی صدر آن را نشنید!
انتخابــات  اولیــن دوره  5 بهمــن 1358 
ریاست جمهوری برگزار شد و مردم برای انتخاب 
رئیس قوه مجریه پای صندوق  های رأی رفتند و 
بنی صدر با 11 میلیون رأی به ریاست جمهوری 

رسید.)1(
15 بهمن ماه همین ســال نزدیک به ده روز 
بعد از انتخابات، امام خمینی حکم منتخب ملت 
را تنفیذ کرده و بنی صدر رســما رئیس جمهور 

ایران می شود.
ولی آنچه در تنفیذ حکم اولین رئیس جمهور 
پیش از موارد دیگر نمود و ظهور و بروز داشــت 
نصیحتی است که امام خمینی آن روز خطاب به 
بنی صدر از آن سخن گفتند و ای کاش بنی صدر 

به این نصیحت گوش می داد !
امــام خمینی در ایــن روز در جمع اعضای 
شورای انقالب، رئیس جمهور منتخب و جمعی از 
خبرنگاران، خطاب به بنی صدر فرمودند: من یک 
کلمه به آقای بنی صدر تذکر می دهم، که آن یک 
کلمه تذکر برای همه است: »حبّ الدنیا رأس کّل 
خطیئة« هر مقامی که برای بشر حاصل می شود، 
چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی 
گرفته خواهد شــد و آن روز هم نامعلوم است. 
من از آقای بنی صدر می خواهم که مابین قبل از 
ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در اخالق 
روحی  شــان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل بر 

ضعف نفس است.)2(
به راستی امام از کجا می دانست که بنی صدر 
شایسته این جایگاه نیست و میان امروز و فردای 
او تفاوت های بســیار خواهد بود که این گونه در 
ابتدای کار، نخســتین رئیس جمهور را نصیحت 

می کنند و از آینده بیم اش می دهند!

سیب زمینی نباشید!
بابک نیک پندار

اخیرا شــاهد این هستیم که دست اندرکاران امضا و اجرای برجام، با لحنی آشکارتر به بی نتیجه 
بودن برجام اعتراف می کنند. البته این اعتراف ایشان اعتراف صادقانه ای است. از دیگر سو، جریان های 
دلســوز نظام نیز از بابت بروز این اعترافات بســیار خوشنود می شوند؛ چرا که می بینند آن هیاهوی 
بسیار  پرحجم در دفاع از آفتاب تابان برجام کمی سبک شده و امکان نقد آن را فراهم آورده است. 

اما متاسفانه جای خالی توجه دلسوزان نظام به یک موضوع کامال هویدا می باشد.
نکته اینجا است که طرفداران سینه چاک برجام که بارها و بارها از اقتصاد لیبرال و حتی اخالق 
سکوالر نیز به کنایه و حتی آشکارا دفاع نموده اند را دیگر نمی توان جوانمردانی صادق فرض کرد که 
اگر جایی اشــتباه کردند، با شهامت آن را بپذیرند. ایشان از آغاز دولت یازدهم در پازل دشمن بازی 
کردند و اکنون نیز پازل دشمن را کامل می کنند. آن هنگام که باید به عنوان قدم اول، برجام را در 
افکار عمومی کشــور یک ضرورت حیاتی قلمداد می نمودند، از آفتاب تابان و فتح الفتوح خواندن آن 
خودداری نکردند و امروز نیز که باید اعتماد به نفس و عزت نفس ملی ایرانیان را تضعیف کنند، لب 
به اعترافاتی گشــوده اند و جمله های دو پهلو و ناقصی تحویل ملت رنج کشــیده و شهید داده ایران 
می دهند که فحوای آن این اســت که: »درست است که ما در برجام امتیازاتی دادیم و طرف مقابل 
نیز بد عهدی کرد؛ اما چاره ای نیست؛ امتیازات کافی نبوده و اگر می خواهیم مشکالت حل بشود باز 
باید امتیازاتی بدهیم؛ ولو اینکه این امتیازات در خصوص برنامه های موشــکی و یا مسایل منطقه ای 
باشــد«. متاســفانه باید گفت که این اعترافات و رفت و آمد های پی در پی به اروپا و قبول سفر وزیر 
گســتاخ فرانسه آن هم در شرایطی که هرچه به موعد سفرش نزدیک تر می شد، گستاخی هایش نیز 

بیشتر می گردید، دوباره و دوباره بازی در زمین دشمن است و تکمیل پازل وی.
انگلیسی ها ضرب المثلی دارند که می گویند: »سیب زمینی ها را باید یکی یکی پوست کند«. اروپایی ها 
مذاکره کنندگان قوی و صبوری هســتند. آن ها سیب زمینی هایشان را یکی یکی پوست می کنند. در 
موضوع برجام از ابتدا نیز نیتی برای عمل به آن وجود نداشت. بلکه کافی بود تا باب گفت وگو یا مذاکره 
یا هرچه که ما نامش را بگذاریم با ایران باز بشود که شد. کافی بود تا کارگران رنو و پژو از کار بیکار 
نشوند که نشدند. قرار بود ایرانیان باور کنند مجبور به مذاکره هستند که کردند. اکنون می خواهند 
سیب زمینی بعدی را پوست بکنند. تازه اینجا است که گرفتن امتیازات جدی و تضعیف اصلی اعتماد 

به نفس ملت غیور ایران شروع خواهد شد.
در کمال شرمســاری باید گفت که این اعترافات مزورانه که همانگونه که عرض شــد، بیشترین 
کاربرد آن زمینه چینی برای قبوالندن امتیاز دهی بیشــتر به مردم شــریف ایران است، تکمیل پازل 

دشمن است و ال غیر. 
این جماعت امتحان خود را پس داده اند و در این امتحان نیز به هیچ وجه نمره خوبی کسب نکردند. 
اما جای تعجب اینجا است که در این میان مجلس شورای اسالمی در کدام عالم است و چه می کند؟ 
چرا هرگونه بازخواهی وعده ها از دولت فعلی و دولت یازدهم، با سستی و رخوت کامل پیش می رود 
و در اکثر موارد بسیار حیاتی نیز به طور کامل انجام نمی شود. چرا الریجانی، ریاست محترم مجلس، 
به گونه ای عمل می کنند که انگار هرگونه سوال و بازخواستی از وزارت امور خارجه در هر مورد خواه 
برجام و خواه سفرهای مشکوک اروپایی هایی بی نام و نشان و خواه عدم عکس العمل مناسب در برابر 
گســتاخی های دیپلماتیک و یا حتی جاسوس از آب در آمدن باالترین رده های مذاکره کنندگان در 

تیم مذاکراتی برجام را خط قرمز می دانند؟
وزارت امور خارجه یک کشــور باید به دنبال ارتقای اقتدار و حافظ منافع اقتصادی و سیاســی و 
فرهنگی آن کشــور در خارج از آن کشــور باشد. تمام دنیا را تبدیل کردند به 1+5 و تمام مسایل را 
محدود کردند به برجام و کل ظرفیت وزارت خارجه را وقف آن کردند. آیا وقت آن نرســیده اســت 
که تحقیق و تفحصی جدی از وزارت امور خارجه به عمل بیاید؟ اگر نمایندگان محترم سوالی برای 
پرســیدن از این وزارتخانه به ذهنشان نمی رسد، به لبو فروش ها و راننده تاکسی ها و باربران شریف 
کف بازار و ســایر مردمی که با بی شرمی در همین دولت رعیت خطاب شده اند مراجعه کنند. بدون 

شک دست خالی به دفتر کار شیک خود در بهارستان باز نخواهند گشت.

»کیش شخصیت« چگونه اولین 
رئیس جمهور را ساقط کرد؟!

سیدروح اهلل امین آبادی 

به مناسبت سالگرد غائله 14 اسفند 1359

 * به مرور زمان ابعاد خودشیفتگی و کیش شخصیت بنی صدر 
زمینه ساز روابط متکبرانه با دیگر مسئولین نظام شد. وی پیش از 

انتخابات در مصاحبه ای با روزنامه اطالعات گفته بود » اگر قرار باشد 
که من خودم بگویم کیستم، من خود را این طور به شما معرفی می کنم: 

بزرگ ترین اندیشه ی زمان معاصرم. من همین تضاد و توحید را 
بزرگ ترین اثر قرن می دانم که از خودم است.«

* بنی صدر به دلیل برداشت نادرست از قانون اساسی و به خاطر روحیه 
قدرت طلبی که داشت، تصور می کرد که یک پادشاه است تا یک 

رئیس جمهور! از این رو می خواست تمام نهادهای قانونی نظام تحت امر 
او درآیند و بتواند به آنهایی که بر خالف میل او کار می کنند، تذکر و 
اخطار دهد و حتی بتواند از فعالیت آنها به عنوان فعالیت خالف قانون 

اساسی جلوگیری کند.

اولین سخنان بنی صدر
 پس از تنفیذ

پس از قرائت حکم امام توســط سیداحمد 
خمینی، بنی صدر طی سخنانی می گوید: مردم 
ما معتقد نیســتند که برای پیــروزی و غلبه بر 
مشــکالت با هم گالویز بشــوند، رجال دینی یا 
سیاسی ما، امرای ارتش، الزم است شب و روز با 
هم دعوا داشــته باشند تا بشود گفت که شان و 
منزلت پیدا کرده اند، این دید یک انسان نیست. 
دید یک انســان این است که مقام در همکاری 

است.
بنی صدر می گوید: من به عنوان نخســتین 
رئیس جمهور انتخاب نشــده ام تا روش شــاه را 
در ایجاد اختالف در کشــور دنبال کنم و مظهر 
برخوردها و اختالفها، ستیزه های گروه ها، قشرها 
و افراد باهم باشم، بلکه انتخاب شده ام با معرفت 
و دید اســالمی و معرفــت و دید انقالب، محور 

وحدت کشور باشم.
وی با بر شمردن وظایف نخستین رئیس جمهور 
همچنین می گوید : نخستین وظیفه ام کوشش 
برای ایجاد تفاهم اســت، من در گذشته هم در 
این زمینه بســیار تالش کرده ام و تعهد می دهم 
و به شما اطمینان می دهم این محیط تفاهم را 

برای همه در ایران فراهم خواهم کرد.)3(
بنی صدر از نخســتین وظیفه رئیس جمهور 
سخن می گوید و می گوید وظیفه ام ایجاد تفاهم 
است، می گوید رئیس جمهور نشده ام تا مثل شاه 
بین مردم اختالف ایجــاد کنم. بنی صدر تعهد 
می دهــد که بین مردم و گروه هــا تفاهم ایجاد 

کند و...
آیا این گونه می شود؟! حقیقت آن است که 
بنی صدر درســت از روز تنفیذ، آتش اختالفات 
را روشــن می کند، با نهادهای قانونی کشــور از 
جمله مجلس و قوه قضائیه درگیر می شود، آنها 
را به اســتبداد محکوم می کند و می گوید همه 
باید با من به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم 
هماهنگ شوند، او هر چه می گوید خالف آن را 
عمل می کند و گویی او نیست که این سخنان را 

بر زبان رانده است.
نگاهی به سخنان روز اول بنی صدر و مقایسه 
آن بــا عملکرد وی در طول یک ســال و اندی 
ریاست جمهوری، نشــان می دهد که بنی صدر 
درســت در نقطه مقابل ایجاد تفاهم میان مردم 

گام برداشته است.
گام به گام به سمت استبداد؛ تالش 

برای تسخیر مجلس!
به هر حال بنی صدر رئیس جمهور شــد و در 
این شــرایط بایستی نخســتین مجلس شورای 
اســالمی، که در آن زمان مجلس شــورای ملی 
خوانده می شد، نیز تشکیل شود تا رئیس  جمهور 
به صورتی رســمی بتوانند کار خود را با سوگند 

مقابل نمایندگان ملت آغاز کند.
از آنجایــی که بر اســاس قانون اساســی، 
رئیس جمهور مقامی تشریفاتی محسوب می شد 
و مجلس باید به نخست وزیر رأی اعتماد می داد، 
انتخاب نمایندگان مجلــس، از اهمیتی زیادی 
برخوردار بود. از این رو بسیاری بر آن بودند که 

مجلس را همسو با خود سازند.
بنی صدر که اینک اولین رئیس جمهور ایران 
شده بود، با علم به اینکه مجلس آینده در صورتی 
که موافق وی نباشد، مصائب زیادی بر وی تحمیل 
خواهد شد و همچنین برنامه  های دور و درازش 
نقش بر آب خواهد شد، از همان روز اول از این 
سخن می گفت که مجلس باید با رئیس جمهور 

منطبق باشد.
وی در یکی از سخنرانی  های خود در این راستا 
می گوید: مجلسی که در آینده تشکیل می شود، 
باید متناسب با برنامه ها و نظرهایی باشد که بر 
اساس آن انتخابات ریاست  جمهوری انجام شده 
اســت. وی در این ســخنرانی از کسانی که فکر 
می کنند در ایران هر کسی سوار شد تا آخر سوار 

می ماند، انتقاد کرد.)4(
بنی صدر چند هفته بعد در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونــی الجزایر می گوید: اگر مجلس مخالف 

خطی باشــد که رئیس جمهور بر اساس آن خط 
انتخاب شــده است، یا متشتت باشد و یا دارای 
یک اکثریت ثابتی نباشد، این مجلس تبدیل به 

یک ضعف بزرگ خواهد شد.)5(
او در گفت و گویی دیگر و با غروری مثال زدنی 
می گویــد: باید مــردم به تناســب رایی که به 
ریاســت جمهوری داده اند به نمایندگان نیز رای 
دهند و اگر مجلس ]با دولت[ هماهنگ نباشــد 

ایران منفجر می شود.)6(
بنی صدر با این سخنان، سنگ دیکتاتوری را 
بنا می  نهد، در حالی که نمایندگان مجلس شورای 

اســالمی بایستی از ســوی مردم انتخاب شوند 
و طبیعی اســت جهت گیری مجلس نیز منوط 
به رأی مردم اســت. بنی صدر می گوید مجلس 
بایســتی با رئیس  جمهور هم  جهت باشــد و در 

راستای برنامه  های دولت حرکت کند!
 بنی صدر

 فرمانده کل نیروهای مسلح!
به دنبال انتخاب بنی صدر به عنوان نخستین 
رئیس جمهور، امام خمینی برای اینکه بهانه ای از 
سوی بنی صدر برای کم کاری و یا اینکه کسی با او 
همکاری نمی کند نداشته باشد، او را به فرماندهی 

کل نیروهای مسلح منصوب می کنند.
اما بنی صدر تصور دیگری از این مقام داشت. 
وی تصور می کرد حال که امام فرماندهی کل قوا 
را به او واگذار کرده است، باید همه امور مربوط 
به حوزه رهبری در ســلطه او باشد، لذا هنگامی 
که امام دعایی را به سرپرستی روزنامه اطالعات 
منصوب کردند، او هم روی حکم امام حکمی داد 

تا بگوید آن هم در اختیار من باشد!)7(
به هر حال بنی صدر در طول فرماندهی خود 
در نیروهای مسلح، عالوه بر اینکه این نیروها را به 
سمت سیاسی شدن و در نتیجه دوری از هدف 
اصلی یعنی جنگ سوق می دهد، مرتکب تخلفات 
دیگری نیز می گردد به صورتی که با آغاز جنگ 
تحمیلی ایران در مقابل عمل انجام شــده قرار 
گرفته و در ماه های اول جنگ اراضی وسیعی را 

از دست می دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
در خطبه های تاریخی 29 خرداد 1360 به این 
موضوع  اشاره کرده و می گویند: نزدیک به هفت 
ماه قبل از جنگ، شما فرمانده کل قوا بودید چرا 
نیروهای نظامی ما هنگام شروع جنگ نتوانست 
مقاومت کند؟ امام شما را در اول اسفند 1358به 
فرماندهی کل قوا برگزیدند، در اول مهر ماه 1359 
یعنی هفت ماه تمام بعد از فرماندهی کل قوای 
شما جنگ شروع شد، در این هفت ماه شما چه 
کار می کردید؟ چرا ارتش را مرمت نکردید؟ چرا 
نظامی ها را آموزش ندادید؟ آیا این ها را چه کسی 
می بایست انجام می داد؟ به غیر از آقای بنی صدر؟ 
چرا شما وقتی جنگ شروع می شود و خرابی کار 
شما در هفت ماه گذشته آشکار می شود، تقصیرها 

را به گردن این و آن می اندازید؟)8(
در زمینــه مدیریت بنی صدر در طول جنگ 

گفتنی هــای زیادی اســت کــه می گذاریم و 
می گذریم و به دیگر اقدامات او می پردازیم.

اولین بحران بزرگ؛ چه کسی 
نخست وزیر می شود؟!

باالخره پس از دو ماه در تاریخ 1 مرداد 1359 
تصویب اعتبار نامه نمایندگان به پایان می رسد 
و در همان تاریخ رئیس جمهور رســما تحلیف و 

سوگند را به جای آورد.
از این روز همه منتظر بودند که بنی صدر ظرف 
یکی دو روز آینده نخست وزیر را معرفی کرده و به 
این ترتیب، نهادهای جمهوری اسالمی مصرح در 

قانون اساسی تشکیل و تکمیل گردد.
بنی صــدر در این مرحله در یک اقدام فریب 
کارانــه در نامه ای به رهبر انقالب، ســید احمد 
خمینی را برای تصدی نخســت وزیری معرفی 
می کند. )9( به این امید که هم از دست نخست وزیر 
معرفی شــده از سوی حزب جمهوری اسالمی، 
یعنی جالل الدین فارســی، رهایــی یابد و یا در 
صورت مخالفت احتمالــی نمایندگان ملت، بر 
روی اختــالف مجلس و بیــت امام تمرکز کند. 
ولی حضرت روح اهلل با هوشمندی مثال زدنی با 

پیشنهاد بنی صدر مخالفت می کنند.)10(
بنی صــدر در گام دوم می خواهــد مصطفی 
میرســلیم را به عنوان نخست وزیر معرفی کند 

ولی این بار نیز نظر مجلس منفی است.
به هر حال پس از افــت و خیزهای فراوان، 
بنی صدر بر اســاس توافق صورت گرفته، محمد 
علی رجایی را به عنوان نخســت وزیر به مجلس 

معرفی می کند.
درباره اقدامات بنی صدر علیه دولت و شخص 
شهید رجایی بسیار بیشتر از حوصله و ظرفیت 
این گزارش می توان نوشــت ولی به این بسنده 
می کنیم که بنی صدر در طول کمتر از یک سال 
نخســت وزیری رجایی از هیچ مخالفت و سنگ 

اندازی علیه دولت خودداری نکرد.
حمله بنی صدر 

به قوای مقننه و قضائیه!
چنان چه ذکر آن رفت، بنی صدر از آنجا که 
می دانســت مجلس آینده در تشکیل کابینه و 
بســیاری از موارد دیگر نقش مهمی ایفا خواهد 
کرد، تالش داشــت تا نخستین مجلس پس از 

انقالب را در قبضه خود داشته باشد.
بنی صــدر بارها و با بهانه های مختلف، دیگر 
نهادهای جمهوری اســالمی از مجلس گرفته تا 
قوه قضائیه و دولت منتخب مجلس را غیرقانونی 

دانسته و خواستار انحالل این نهادها می شد.
ایــن دخالت ها تاجایی گســترش پیدا کرد 
که دوم خرداد ماه ســال60، بنی صدر طی نامه 
سرگشاده ای به شــورای عالی قضایی نسبت به 
تغییر ســمت های عده ای از مسئولین و قضات 

دادگستری اعتراض کرد.
وی در ایــن نامــه و به ســنت دیرین و با 
سوءاســتفاده از قانون اساسی نوشته بود » بنابر 
مسئولیتی که به موجب اصل 113 قانون اساسی 

برعهــده دارم، ناگزیر بار دیگر اخطار می کنم که 
رویه شورای عالی قضایی در نقض قانون اساسی 
و هتک حرمت و نقض اســتقالل مراجع قضایی 
موجب تضعیف قوه قضائیه و سلب امنیت قضایی 

خواهد شد.«)11(
بنی صدر بر اساس یک برداشت انحصار گرایانه 
از اصل 113 قانون اساسی، خودش را مافوق همه 
قوای ســه گانه می دانست و معتقد بود که قوای 
سه گانه باید زیر نظر وی کار کنند و در مواردی 
که ابهامی در قانون وجود دارد یا میان قوای سه 
گانه اختالفی پیدا می شــود، نظر رئیس جمهور 

مالک و معیار خواهد بود.
اما شــهید بهشــتی در پاســخ به اینگونه 
برداشت های غیر منطقی بنی صدر در مصاحبه ای 
تاکیــد کردنــد: » در قانون اساســی وظایف و 
اختیارات رئیس جمهور مشــخص شده است و 
هر جا توضیح و تفصیلی الزم باشد باید از طریق 
قوانین مفصِل مصوب مجلس شــورای اسالمی، 
نقاط مجمل آن روشن شود و هر جا از نظر انطباق 
با قانون اساسی با ابهام روبرو شدند، باید شورای 
نگهبان نظر دهد و در این رابطه نه برداشت و نظر 
رئیس جمهور مالک و معیار اســت و نه دیگران. 
هر جا در فهم و برداشت قانون اساسی نظراتشان 
با مجلس مغایر باشــد، طبق قانون اساسی رأی 
شورای نگهبان قطعی است و دیگر نباید ایشان 
یا مجلس روی رأی خود پا فشــاری کنند، این 

مطلب بیان روشن امام امت است.« )12(
بنی صــدر کــم کم پــا را فراتر گذاشــت و 
عالوه بر ادعای هماهنگی دیگــر قوا با او، نقش 
هماهنگ کننده قوای ســه گانه را نیز برای خود 
قائل شــد و طی نامه ای به آیت اهلل شهاب الدین 
 اشــراقی نماینده خــود در هیئت حل اختالف 
نوشت: »بر اساس اصل 113 قانون اساسی نقش 
هماهنگ کردن قوای ســه گانه حق من است، 

از ایــن را حق تذکر و اخطار قانون اساســی را 
دارم.«)13(

شهید دکتر بهشتی به این اظهارات نیز چنین 
پاسخ دادند: »در قانون اساسی گفته نشده است 
کــه رئیس جمهور هماهنگ کننده اســت، بلکه 
ارتباط بین سه قوه به وسیله رئیس جمهور برقرار 
می شود، یعنی قوه مقننه وقتی می خواهد قانون 
بــه دولت ابالغ کند از طریق رئیس جمهور ابالغ 
می کند. همان طور که در قانون اساســی اصل 
113 آمده اســت، وقتی که مجلس می خواهد 
قانونی را تصویب کند و به قوه قضائیه ابالغ کند 
به رئیس جمهور می دهد تا امضاء کند، می دهد 
به هیئت دولت و از طریق وزیر دادگســتری به 
قوه قضائیه می آید. بنابراین مسئله، مسئله ارتباط 
و تنظیم روابط اســت که این را ایشان و عده ای 
دیگر تبدیل کرده اند به یک کلمه هماهنگ کننده 

که در قانون اساسی نیست.«)14(
آری! بنی صــدر بــه دلیل همین برداشــت 
نادرســت از قانون اساســی و به خاطر روحیه 
قدرت طلبی که داشــت، تصور می کرد که یک 

پادشــاه اســت تا یک رئیس جمهور! از این رو 
می خواست تمام نهادهای قانونی نظام تحت امر 
او درآیند و بتواند به آنهایی که بر خالف میل او 
کار می کنند، تذکر و اخطار دهد و حتی بتواند از 
فعالیت آنها به عنوان فعالیت خالف قانون اساسی 

جلوگیری کند.)15(
سخنرانی های جنجالی

 از 17 شهریور تا 14 اسفند!
پــس از پیــروزی بنی صــدر در انتخابات 
ریاســت جمهوری که در پی کنار رفتن رقبای 
اصلی وی به دســت آمد بــود، انتخابات اولین 
دوره مجلس شورای اسالمی برگزار شد و جریان 
اسالمی توانست به موفقیت چشمگیری در این 

انتخابات دست یابد.
بنی صدر که مجلــس را کاماًل در اختیار خود 
نمی دید، ســعی کرد عالوه بر ایجاد جنگ روانی و 
مقاومت در برابر برخی تصمیمات نیروهای اسالمی، 
مخالفت هایــش را با آنها به فضای عمومی جامعه 
سوق دهد و مخالفانش را در برابر مردم قرار دهد.

وی در این کار به آرای باالی خود در انتخابش 
به ریاست جمهوری و امکاناتی از قبیل روزنامه اش 

اتکا می کرد.
یکی از راهکارهای بنی صدر برای رسیدن به 
این مقصود، سخنرانی های تنش زا در مکان های 
عمومی بود که با اطالع رســانی و دعوت از مردم 
صورت می گرفت و بازتاب آن در روزنامه انقالب 
اسالمی و برخی از نشریات همسو با رئیس جمهور 

دامن زده می شد.
سخنرانی های اوایل مرداد ماه، 17 شهریور)16(، 
عاشــورا)17(، 22 بهمن)18( و در نهایت 14 اسفند 
)19( همین سال را باید در این راستا ارزیابی کرد.

هیئت حل اختالف و رئیس جمهوری 
که نظر نماینده خود را نپذیرفت!

امام خمینی پس از غائله 14 اسفند و مسائل 
پس از آن، دســتوری برای پیگیری و رسیدگی 
به این موضوع صادر کرد و رســیدگی قضایی به 
پروندۀ چهاردهم اسفند، از تاریخ شانزدهم اسفند 
همین ســال شروع شد و ده نفر قاضِی تحقیق، 
تا اوایل خرداد1360 به تحقیقات وسیع و دامنه 

داری در این زمینه دست زدند.
پس از رسیدگی طوالنی قوه قضائیه به پروندۀ 
حادثة دانشگاه تهران در 14 اسفند و جمع آوری 
مدارک جرم دراین باره، برخی از نتایج به دست 
آمده از این رسیدگی اعالم شد و گروه های طرفدار 
رئیس جمهور به جهت اعمال تحریک آمیز و حمل 
اسلحه، به عنوان متهمان حادثة چهاردهم اسفند 

معرفی شدند.
همچنین به دلیل آنکه اعالم جرایمی نیز علیه 
شخص رئیس جمهور صورت گرفته بود، در این 
باره نیزتحقیقاتــی صورت گرفت و دالیل کافی 
بر مجرمیت وی در مواردی چون سوءاســتفاده 
از قــدرت، تخلف از اختیــارات قانونی، تحریک 
مردم، سر دســتگی طاغیان و گروه های مسلح 

به دست آمد.
در پی رســیدگی به واقعة دانشگاه و توقیف 
روزنامــه »میزان« و ســپس رأی دادگاه بر رفع 
توقیف این روزنامــه، بنی صدر و روزنامه انقالب 
اسالمی هیاهویی در مورد عدم عدالت در جریان 

دادگاه ها، به راه انداختند.
با وجود تمام مشــکالت، این پرونده مراحل 
تکمیــل خود را طی کرد و دالیل کافی در مورد 
اتهامات مجرمین به دست آمد و آمادۀ تقدیم به 
دادگاه شــد؛ اما در این مرحله، پیگیری قضایی 
به جهاتی متوقف شد و پرونده به دادگاه نرفت، 

حضور دکتربهشتی که آن روزها رئیس دیوان عالی 
کشور بوده و در رأس محاکم قضایی قرارداشت، 

یکی از مشکالت پیش رو بود.
بنی صدر رســیدگی قضایی را که تحت نظر 
ایشــان صورت می گرفت، مغرضانه می دانست و 
مدعی بود او مثل ســایرین باید محاکمه شود، 

بنابراین علیه آیت اهلل بهشتی طرح دعوا کرد.)20(
از ســوی دیگر در 25 اسفند 1359 با توجه 
به واقعه 14 اســفند، حضرت امام دستور دادند 
هیئتی ســه نفره تشکیل شود و به اختالف های 

پیش آمده رسیدگی کند. )21(
بنی صدر، آیت اهلل اشراقی را به عنوان نماینده 
خــود در آن هیئت انتخاب و معرفی کرد و امام 
خمینی آیت اهلل مهدوی کنی را به عنوان نماینده 
خود معرفی کردند و از سوی روسای قوه مقننه 
و قضائیه نیز آیت اهلل یزدی برای عضویت در این 

هیئت انتخاب شد.
هیئت پس از بررسی شکایات و نامه های وارده 
بنی صدر و روزنامه های حامی وی، او را متخلف 
شناخته و به ملت معرفی کرد؛ ولی بنی صدر نظر 
هیئتی که نماینده خود در آن عضویت داشــت 
را نیز نپذیرفــت و این گونه بود که هیئت حل 

اختالف نیز منحل شد.
نخستین اقدام عملی امام؛ برکناری 

بنی صدر از فرماندهی کل قوا
بــه دنبال اقدامات تنش زای بنی صدر که هر 
روز بر شــدت و حدت آن افزوده می شــد، امام 
خمینی 20 خرداد ماه سال 1360، بنی صدر را 
از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار کردند.)22(

بنی صدر در این روزها در کرمانشــاه به سر 
می برد و بر اساس خاطراتی که بعدها در خارج از 

کشور منتشر شد، مشغول امکان سنجی کودتایی 
بود که بر اســاس آن ارتش را به تهران آورده و 

مخالفان را سرکوب کند!
زمان به سرعت برای بنی صدر در حال تمام 
شدن اســت و امام همچنان نمی خواهد اولین 
رئیس جمهور به چنین سرنوشتی گرفتار شود. از 
این رو حضرت روح اهلل نصیحت می کنند » حاال 
هم توبه را قبول می کنم؛ اسالم قبول می کند. حاال 
هم بروند در رادیو، بروند در تلویزیون، توبه کنند 
بگویند ما تا حاال خطا کردیم؛ اشتباه کردیم، مردم 
را دعوت کردیم به شورش غلط بوده؛ خالف اسالم 
بوده، خالف قوانین کشــوری بوده تأیید کردیم، 
ائتــالف کردیم با گروه منافق. من چندین بار به 
این آقا ]بنی صــدر[ گفتم آقا این جمعیت تو را 
بــه باد فنا می  دهند! این افرادی  که دور تو جمع 
شده  اند، بعضی از اینها، یک گرگ هایی هستند 

که تو را به باد فنا می دهند.« )23(
با این وجود بنی صــدر به نصایح امام گوش 

فرا نمی دهد تا اینکه بررسی عدم کفایت سیاسی 
اولین رئیس جمهور تاریخ ایران وارد دستور کار 

مجلس شورای اسالمی می شود.
بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر 

در مجلس شورای اسالمی
30 و 31 خــرداد ماه ســال 1360 دو روز 
تاریخی و ماندگار در تاریخ جمهوری اســالمی 
اســت. در این دو روز کفایت سیاسی نخستین 
رئیس جمهور ایران اســالمی در مجلس شورای 
اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعداد 
زیادی از نمایندگان مجلس که بعد از یک سال 
صبر و سکوت دیگر تحمل شان تمام شده بود، 
به افشای مفاسد و خیانت های بنی صدر پرداختند 
که ذکر این سخنان در حوصله این نوشتار نیست.
ســرانجام مجلس تصمیــم تاریخی خود را 
می گیرد و آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی در بیان 
نتیجــه رای نمایندگان چنیــن می گوید: جمع 
افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر. آرائی 
که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به 
صندوق ریخته شده 177 نفر ، رای مخالف یک 
نفــر آقایان دیگر از این به بعد آقای بنی صدر به 
عنوان رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسالمی 

حذف شده شعارها برگردد به طرف آمریکا.)24(
یک روز پس از این تصمیم مجلس شــورای 
اســالمی نیز امام خمینی در حکمی ابوالحسن 
بنی صدر را از ریاست جمهوری برکنار و این چنین 
پرونده نخستین رئیس جمهور تاریخ انقالب بسته 

می شود. 
و در پایان

یک از تالیفات مشــهور ابوالحسن بنی صدر 
کتابی اســت به نام »کیش شــخصیت«، که به 
پدیده چهره ســازی و خودشیفتگی نخبگان در 
جوامع می پردازد. شــاید آن روز که بنی صدر در 
حال نگارش این کتاب بود، گمان نمی کرد نماد 
برجسته این انحراف در جامعه ایرانی خواهد شد.
بنی صدر به همراهی امام و با پرواز انقالب به 
ایران آمد و از همان ابتدا چهره  روشنفکری هم 
نوا با انقالب و امام، و متخصص در اقتصاد اسالمی 
از خود ارائه کرد. با توجه به انباشــت مشکالت 
اقتصادی در طبقات متوســط و محروم جامعه، 
تحصیالت و ســوابق علمی وی فرصت مناسبی 
برای  تبلیغات انتخاباتی وی فراهم آورد. از سوی 
دیگــر اعتماد به نفس و مهــارت کالمی، وی را 
در جلب آراء و اذهان مردم توانمند ساخته بود.

بــه مرور زمان ابعاد خودشــیفتگی و کیش 
شخصیت بنی صدر زمینه ساز روابط متکبرانه با 
دیگر مســئولین نظام شد. وی پیش از انتخابات 
در مصاحبه ای با روزنامه اطالعات گفته بود » اگر 
قرار باشد که من خودم بگویم کیستم، من خود 
را این طور به شــما معرفی می کنم: بزرگ ترین 
اندیشه ی زمان معاصر ام. من همین تضاد و توحید 
را بزرگ ترین اثر قرن می دانم که از خودم است.«

ای کاش! بنی صدر قدرشناسانه اندرز حکیمانه 
امام خمینی را به جان می شنید و خیره  سرانه خود 
را از توصیه  های اخالقی آن اسوه درایت و تدبیر 

محروم نمی ساخت.
مهم تریــن نصیحت حضرت امــام خمینی در 
مراســم تنفیذ حکم ریاســت جمهوری، تحذیر از 
فریفتگی به مقامات ظاهری بود: »توجه داشته باشند 
همة کسانی که برای بشر خدمت می کنند، کسانی 
که دارای مقامی هستند، دارای پستی هستند، که 
مقام آنها را مغرور نکند. مقام رفتنی است و انسان 
در حضور خدای تبارک و تعالی ماندنی اســت. من 
از آقای بنی صدر می خواهم که مابین قبل از ریاست 
 جمهور و بعد از ریاست  جمهور در اخالق روحی  شان 
تفاوت نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است.

پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است 


