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خالف فرمان روحانی یا مشی هاشمی؟!
ارگان مکتوب دانشــگاه آزاد روز گذشــته همصدا با ارگان
مطبوعاتییکیازنهادهاینظامیبرمحمدجوادظریف
خــرده گرفتهاند که چــرا به زعــم آنها منتقــدان برجام را
درنــگ نواخته است .روزنامه فرهیختگان عکسی از ظریف را در
صفحه اول خود کار کرده با تیتر «خالف فرمان روحانی»
و در توضیح آن نوشــته که محمد جواد ظریف بار دیگر به منتقدان برجام تاخت.
نکتــه قابل توجه اما اینکه اســتناد این تیتر و عکس برجســته در صفحه اول به این
جمله ظریف در جمع ســفرا و فعاالن اقتصادی کشــور اســت که گفته «کسانی که
میگویند برجام هیچ کاری نکرد شــرایط دو ســال گذشــته را با امروز مقایسه کنند
برخیها کفران نعمت کردند و یادشــان نبود که هر چه شکر نعمت کنی نعمتت
افزون شــود ».فرهیختگان همین چند جمله ظریف را انتقاد از منتقدین خوانده
و حکم به خالف روی او داده اســت .در اینکه مدیران محترم دانشــگاه آزاد بعد از
تغییروتحوالتدرایندانشگاهمخالفبرجامشدهاندواینضربالمثلظریفرا
بهخودگرفتهاند،خردهاینیستامانکتهقابلتأملطبعنازکایندوستاناست
که این جمالت وزیر امور خارجه را مصداق حمله و خالف مشــی رئیس جمهوری
خواندهاند.ظریفیکهخودهموارهسیبلانواعواقساماتهاماتوهجمههابودهکه
ارگان مطبوعاتی دانشگاه آزاد هم در این مسیر کم نگذاشته است .به نظر میرسد
آنچه مصــداق تیتر فرهیختگان اســت نــه محمد جــواد ظریف بلکــه اتفاقات و
اقداماتدانشگاهآزاداستکهبهنظرمیرسدخالفمشیبنیانگذارانآناست.
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رئیس قوه قضائیه :دخالت دستهای پشت پرده در تالطم بازار ارز و سکه ،کام ً
ال محتمل است
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه
تالطمهــای اخیر در بازار ،شــبههناک و
دخالت برخی دســتهای پشــت پرده
در ایــن ماجــرا کامالً محتمل اســت ،به
سودجویان بازار ارز و سکه هشدار داد که
دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به
اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان
افساد فی االرض است ،رسیدگی خواهد
کرد.

بــه گــزارش میــزان ،آیــتاهلل آملــی
الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی
قضایــی بــا اشــاره بــه التهابــات اخیــر
بــازار ارز و ســکه ،تصریح کرد« :حســب
گزارشهــای بانــک مرکزی و براســاس
اطالعاتی که در زمینه داراییهای کشور
از لحــاظ ارز و طــا وجــود دارد ،منشــأ
تالطمهای اخیر بازار ارز و سکه ،واقعی
نیست».

آملــی الریجانــی با بیــان اینکــه عدهای
ســودجو بــه دنبــال دامــن زدن بــه این
التهابات هســتند ،افزود :گرچه دشــمن
بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر
وسیله ممکن در پی بحرانسازی است،
امــا نباید فرامــوش کنیم که بیــش از ۱۰
میلیــارد دالر ارز بــرای واردات کاالهــای
اساســی تخصیــص یافتــه و پــارهای از
نیازهــای ارزی مطــرح شــده در ســطح

جامعــه ،در واقع نیازهای کاذبی اســت
که به واســطه اقداماتی نظیر ســفرهای
خارجی بالوجه پدید آمده است.
رئیــس قــوه قضائیه بــا بیان اینکــه این
قــوه هیــچ گونه تســامحی با مفســدین
اقتصــادی و اخاللگــران بــازار مالــی
نخواهــد داشــت ،تأکیــد کــرد« :بــا ایــن
وجود ،توقع از دســتگاه قضایی باید غیر
از توقع از رســانهها باشــد .قــوه قضائیه

نمیتواند بــرای مدیریت فضــا ،هر روز
ســخنی ولو بی پایه و اســاس بگوید .کار
ما رســیدگی بر اســاس موازین شرعی و
قانونی است .ما کاری به برخی اظهارات
نداریــم کــه فــردی میگویــد بایــد اعدام
کنید و دیگری میگوید باید تسامح کنید.
دســتگاه قضایــی نه میتوانــد بی جهت
کســی را اعدام کند ،نه میتواند تسامح
غیرقانونــی بــه خرج دهــد .البتــه توقع

تسریع در رسیدگیها توقع بجایی است
و تــاش میکنیــم حتــی اگــر نیــاز بود،
بــرای عبــور از برخی موانــع بروکراتیک
در مســیر رسیدگیها ،اجازات خاصی را
از جلســات اقتصادی ســران قوا یا مقام
معظــم رهبــری دریافــت کنیــم منتها
فعــاً قوانیــن موجــود را در ایــن زمینــه
کافی میدانیم و هیچ گاه فراتر از شــرع
و قانون عمل نخواهیم کرد».

جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

شرایط جدید کشور دائمی نیست

توجه به وضعیت مردم و تأمین نیازهای اساسی جامعه نخستین اولویت تیم اقتصادی دولت است
جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتی ظهر دیروز به ریاست معاون
اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی معاون
اول رئیــس جمهــوری ،اســحاق
جهانگیــری در این جلســه بــا تأکید بر
اینکه باید در شــرایط جدید پیش روی
کشــور از زندگی آحــاد جامعه مراقبت
کنیــم و اجــازه ندهیــم کــه وضعیــت
معیشــتی مردم و بخصــوص طبقات
ضعیــف دچــار آســیب شــود ،گفــت:
اولویت دولت حمایت از زندگی مردم
بخصــوص اقشــار ضعیــف در مقابــل
تحریم اســت و کاالهای اساســی ،دارو
و نیازهــای ضــروری مــردم بایــد با ارز
رســمی تأمین شود و به وفور در اختیار
جامعه قرار گیرد.
معــاون اول رئیس جمهوری با اشــاره
به گزارش دبیرخانه ســتاد درخصوص
راهکارهــای مواجهــه فعاالنــه بــا

تحریمهــا  ،گزارش ارائه شــده را مثبت
ارزیابــی کــرد و افــزود :امریــکا پیــش از
آنکه تحریمها را اجرایی کند و به تعبیر
خودشــان جنگ اقتصادی علیه ملت
ایران راه بیندازد ،درصدد تأثیر بر افکار
عمومــی مــردم اســت و میخواهــد با
تخریــب امید و اعتماد مردم به آینده،
اهداف سیاســی و برنامههای تحریمی
خــود را در ایــران عملیاتی کنــد .وی با
تأکیــد بر اینکــه وضعیــت جدید پیش
روی کشور دائمی نیست و در مقطعی
کوتاه مــدت خواهد بــود ،تصریح کرد:
اگــر بتوانیــم ایــن وضعیــت را بخوبــی
مدیریت کنیم و کشــور را از این مرحله
عبــور دهیــم ،اقتصــاد کشــور بــه ثبات
خواهد رسید و شاخصهای اقتصادی
دوبــاره مثبت خواهد شــد .جهانگیری
توجــه بــه وضعیــت مــردم و تأمیــن
نیازهــای اساســی جامعــه را نخســتین
اولویــت و مهمتریــن دســتور کار تیــم

ایرنا

رئیس شــورای شــهر تهران با بیان این هشــدار که «نارضایتی
عمومــی حاصــل از معضــات و فشــارهای طاقتفرســای
خبـــــر
اقتصادی ممکن است به بحرانهای اجتماعی گسترده منجر
شود» ،گفت« :اینکه مسئوالن بخواهند با فرافکنی مشکالت ،مسئولیت ناکامیها را
به گردن یکدیگر انداخته و هیچ فردی خود را مقصر نداند ،موفق به بهبود و اصالح
نخواهیم شــد ».به گزارش ایرنا ،محسنهاشــمی که در جمع ســفرای ایران سخن
میگفت با بیان اینکه جبهه اقتصادی امروز جایگزین جبهه نظامی در دوران جنگ
تحمیلی شده است ،افزود« :فشار تحریمها که از نیمه دوم سال افزوده خواهد شد،
این شــرایط را سختتر خواهد کرد و ما را به این نکته واقف میکند که نجات ایران
در گرو تصمیم امســال ماســت ،تصمیم سختی که  30ســال قبل توسط مسئوالن
کشور گرفته شد و صلحی پایدار ،پرفایده و کمهزینه را برای ایران و نظام جمهوری
اسالمی به ارمغان آورد ».هاشمی با تأکید بر نقش تعیین کننده دستگاه دیپلماسی
نظام در این چالش ،ادامه داد« :اگر ما بتوانیم جهان و بویژه کشورهای تأثیرگذار در
حــوزه بینالملــل را کنار خود و مقابل ترامپ نگــه داریم ،از این چالش با موفقیت
عبور میکنیم ،هر موضع ،ســخن و رفتاری که موجب شــود چالش ایران با مثلث
شوم امریکا ،اسرائیل و برخی دولتهای عربی به سایر کشورهای جهان تسری کند،
به زیان ماست و اعتمادسازی و همراهسازی کشورها در کنار جمهوری اسالمی ،کلید
موفقیت ماست که در دستان شما نمایندگان نظام قرار دارد».
او در ادامــه بــا بیان اینکه «از یکســو باید اقتــدار ،وحدت و تکصدایی ایــران در برابر
بیگانگان حفظ شود و از سوی دیگر باید براساس واقعیات و نه ایدهآلها ،شعارها و
احساسات حرکت کنیم» ،تأکید کرد« :اگر بدون برنامه و با تفرقه و روحیه ضعیف و
تخریب یکدیگر وارد جنگ اقتصادی شویم نباید انتظار پیروزی را داشته باشیم ،اما
اگر با وحدت و همدلی ،کارآمدی ،ایثار و ازخودگذشتگی مسئوالن و واقعگرایی ورود
پیدا کنیم عالوه بر آنکه انتظارات و نارضایتی مردم کاهش مییابد ،دستاوردها نیز
افزایش خواهد یافت و وعده نصرت الهی نیز تحقق مییابد».هاشــمی ادامه داد:
«اگر میبینیم که در کشور همسایه ،هنگام بحران اقتصادی ،صف فروش طال و ارز
برای کمک به دولت و اقتصاد ملی تشکیل میشود و در جامعه ما صف خرید حتی
از سوی مؤسسات اقتصادی وابسته به حاکمیت شکل میگیرد ،اینها یعنی تصویری
کــه ما از مجموعه حاکمیت و امید به آینده و وفاداری دوســویه نظــام و مردم ارائه
کردهایم دچار خدشه شده است».
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه جلسهاش با سفرا او را به یاد میزبانی هر ساله
هلل هاشمی رفسنجانی از سفرای جمهوری اسالمی ایران می اندازد ،بازخوانی
آیتا 
یکــی از بزرگتریــن تصمیمات تاریخ معاصر ایران که دقیقاً  30ســال قبل در این
روزها گرفته شد را مفید دانست و افزود « :روزهای پایانی تیر و اوایل مرداد ،سالگرد
پذیرش قطعنامه  598و عملیات مرصاد اســت ،ســه دهه قبــل در چنین روزها و
ســاعتهایی مسئوالن جمهوری اسالمی توانستند با تکیه بر عقالنیت ،شجاعت،
ازخودگذشــتگی و ایثــار آبــرو و اعتبار خود ،ایــران را از ورطــه پرتگاهی بزرگ نجات
بدهند و از درون جنگی خانمانســوز ،صلحی پایدار و موفق را بدست بیاورند ،این
برای تاریخ معاصر ایران که در مقاطع حساس لحظات تلخ و ناکامیهای بزرگی را
تجربه کرده است میتواند یک استثنا و الگو باشد».
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اقتصــادی دولــت دانســت و بــا تأکیــد
بر اینکــه باید بــه گونــهای برنامهریزی
کنیــم که آثــار تحریــم در زندگی مردم
بــه حداقــل برســد ،از ســازمان برنامــه
و بودجــه خواســت راهکارهــای الزم
را بــرای تأمیــن منابــع مالی مــورد نیاز

جهــت کمــک بــه وضعیت معیشــتی
مــردم تدوین و با کمک وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی زمینــه اجرایــی
شــدن بسته پیشــنهادی برای کمک به
معیشت مردم را فراهم کند.
رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد

مقاومتی ادامه داد :البته تحریم عالوه
بــر مشــکالت ،فرصتهایــی نیــز برای
کشــور بــه همــراه دارد کــه یکــی از این
فرصتهــا در بخــش صنعــت اســت
که بــا تغییرات نــرخ ارز فرصتــی برای
افزایش تولیــدات داخلی و خودکفایی
و نیــز افزایــش صــادرات خواهــد بــود
و بایــد بــا برنامهریــزی از ایــن فرصت
اســتفاده مطلــوب کــرد .معــاون اول
رئیــس جمهــوری همچنیــن با اشــاره
بــه گــزارش دیگــر دبیرخانــه ســتاد
درخصوص راهکارهــای مدیریت بازار
ارز گفــت :بانــک مرکزی بــا جدیت به
دنبــال بازنگــری سیاســتهای ارزی
و ارائــه بســته پیشــنهادی جدیــد برای
مدیریــت بازار ارز اســت که الزم اســت
پــس از نهایــی شــدن بســته بانــک
مرکــزی ،همه دســتگاههای ذیربط نیز
هماهنگیهــای الزم را بــرای اجرایــی
شدن این بسته پیشــنهادی و مدیریت

بــازار ارز انجــام دهنــد تا ثبات بــه بازار
ارز کشــور برگــردد .در این جلســه دکتر
پزشــکیان نایــب رئیــس اول مجلــس
شورای اسالمی نیز با تأکید بر ضرورت
کنترل هزینهها در همه بخشها گفت:
بــا کاهــش هزینههــای دســتگاههای
دولتــی و ســایر بخشها ،شــاهد اثرات
مثبتــی در صرفهجویــی منابــع مالی و
امکان کمک به اقشــار ضعیف جامعه
خواهیــم بــود.در ایــن جلســه نماینده
ســازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی
از راهکارهــای مواجهــه فعاالنــه بــا
تحریمهــا ارائه کــرد .در این گزارش که
حاوی راهکارهای کاهش آثار تحریمها
بر بازار ارز و معیشــت مــردم بود مورد
بحــث و تبادل نظر قــرار گرفت و مقرر
شــد ایــن راهکارهــا در اســرع وقــت از
سوی دستگاههای اجرایی مورد بررسی
قــرار گیــرد و نقطــه نظــرات خــود را به
دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.

تورقی بر برگهای زندگی عباس دوزدوزانی

چریکشاعر

عبــاس دوزدوزانــی ،نخســتین فرمانــده
ســپاه پاســداران انقالب اســامی ،پس از
گذراندن یک دوره بیماری ،روز یکشنبه در
 76ســالگی درگذشت .او که پس از بهمن
 57کار خود را با پاسداری مسلح از انقالب
اســامی آغــاز کــرد ،در نهایــت پرونــده
زندگیاش با انتشار یک ترجمه منظوم و
شاعرانه از قرآن به پایان رسید.
 12خردادماه گذشــته در حاشــیه بیستو
ششمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریم
بود که از ترجمه منظوم او از قرآن رونمایی
شد.بهگزارشخبرگزاریایکنا،اینترجمه
در قالــب  13هزار و  500بیــت در وزن بحر
متقارب انجام شــد و «بســم اهلل الرحمن
الرحیــم» در ایــن ترجمه به ایــن صورت
به شــعر درآمده اســت« :به نــام خداوند
رحمت صفــت /که بر عام و خاصش بود
مرحمت».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کابینه شهید
رجایی ،عضویت در دورههای اول تا سوم
مجلس شورای اسالمی ،عضویت در دوره
اول شورای اسالمی شهر تهران ،مشاورت
وزیــر علوم و رئیــس جمهــوری در دولت
اصالحــات ،از دیگــر فعالیتهــای او در
جمهوری اسالمی است.
ëëاززندانشاهتافرماندهیسپاهپاسداران
دوزدوزانــی پیــش از انقــاب اســامی به
حــزب ملل اســامی نزدیک بــود که پایه
اصلــی فعالیــت آن ،مبارزه مســلحانه با
رژیم پهلوی بود .او پیش از انقالب سه بار
دســتگیر شــد و در نهایت طی حکمی در
سال  44از همه حقوق اجتماعی ،ازجمله
حق اشــتغال محروم شــد .دوزدوزانی در
نهایت یک سال پیش از انقالب اسالمی از
زندان آزاد شد و پس از انقالب با همکاری
تنــی چنــد از زندانیــان سیاســی ،گروهــی
مسلح را برای پاسداری از انقالب اسالمی
تشــکیل دادند .امــا این تنها گروه مســلح
پاسدار انقالب نبود.
مطابــق روایــت دوزدوزانــی ،عــاوه بــر
ایــن مبارزان سیاســی ،گروهــی نزدیک به
دولت موقت ،گروهی نزدیک به ســازمان
مجاهدیــن انقــاب و در نهایــت جریــان
نزدیک به شــهید محمد منتظری ،چهار
جمعی بودند که بــه صورت جداگانه ،اما
با یک روش و اعتقاد ،پاســداری مسلح از
انقالب اســامی را دنبال میکردند .سپاه
پاســداران انقالب اسالمی پس از برگزاری
نشستهای طوالنی و از تجمیع و ترکیب
این چهار گروه شکل گرفت .دولت موقت
بــر ایــن عقیده بــود کــه ایــن نهــاد نوپای
انقــاب بایــد زیــر نظــر آنــان اداره شــود.
امــا بســیاری همچــون دوزدوزانــی چنین
عقیدهاینداشتند.

او خــود در این باره میگویــد« :در آخرین
روز فروردیــن ســال ... 58بنــده و آقایــان
محســن رضایــی و رفیقدوســت خدمت
امام (ره) رســیدیم .ما امــام را در اتاقی که
ایشــان تفســیر ســوره حمد میفرمودند،
مالقــات کردیــم؛ در آن دیدار امــام (س)
رو بــه مــا فرمودند «مســألهای کــه دنبال
میکردید چه شد؟» من گفتم «تقریباً به
نتیجه رســیدهایم ،اما هنــوز دولت موقت
بویژه آقای یزدی معتقدند که باید ســپاه
را دولت تشــکیل دهد .امــام (ره) هم این
مســأله را نفی کردنــد و فرمودنــد «بروید
ســپاه را تشــکیل دهید» و ما ایــن فرموده
امام (ره ) را فرمان دانستیم ».در بازگشت
به تهران ،این خبر به ســایرین داده شــد و
در نهایــت دوزدوزانــی مأموریــت یافــت
که بیانیه تشــکیل سپاه پاســداران انقالب
اســامی را بنویســد .این بیانیه بــه قلم او
در دوم اردیبهشــت  1358در روزنامــه
اطالعــات منتشــر شــد .در ابتــدا بــرای
ســپاه ،شــورای فرماندهــی انتخــاب شــد
و مدیریــت ایــن شــورا نیــز برعهــده جواد
منصوری گذاشته شــد .این امر در نهایت
 6مــاه بــه درازا کشــید و ســرانجام عباس
دوزدوزانــی به عنــوان نخســتین فرمانده
رسمی ســپاه پاســداران برگزیده شد« :در
ابتدا دوســتان تصمیم گرفتند آقای جواد
منصــوری را بــه طــور موقت و بــه مدت 6
ماه فرمانده سپاه کنند ،اما پس از گذشت
چندی ،اشــاره دوســتان به بنده شد تا من
فرماندهی سپاه را بپذیرم .من نیز در ابتدا
فکر میکردم پذیرش این مســئولیت کار
درستی نباشــد لذا مدتی آن را نپذیرفتم؛
تا اینکه گفته شــد امام (ره) فرمودهاند که
فالنی تکلیــف شــرعی دارد و باید بپذیرد
و بنــده هم ایــن مســئولیت را پذیرفتم».
در دوره یک ســاله فرماندهی دوزدوزانی،
ســپاه پاســداران وقایــع مهمــی را از ســر
گذرانــد که کودتای نوژه ،تســخیر ســفارت
امریکا و مسأله طبس از جمله آنها است.
دوزدوزانی تا ســال  59فرمانده ســپاه بود
که جای خود را به محســن رضایی داد که
از خوزســتان آمده بود و خوزســتان ،محور
جنگ بود .تــا پیــش از جایگزینی رضایی
به جای دوزدوزانی ،ابوالحسن بنی صدر،
رئیس جمهوری و فرمانــده وقت کل قوا،
تــاش کرد تــا دوزدوزانــی را از فرماندهی
سپاه برکنار و عباس آقازمانی معروف به
ابوشریف را جایگزین او کند.
ëëتعطیلــی وزارت ارشــاد تــا عضویت در
شورایشهر!
پــس از فرماندهــی ســپاه ،دوزدوزانــی به
عنــوان وزیــر فرهنــگ و ارشــاد ملــی وارد
دولت شــهید رجایی شــد .اما اندکی پس

در رثای یار سفر کرده
یاد

محمد عزتی مقدم

همرزم مرحوم دوزدوزانی

نخســتین فرمانده ســپاه آقای جواد منصوری بود کــه حکم خود را از شــورای انقالب
گرفــت .پــس از او ،مدت کوتاهی ســپاه بدون فرمانده بود و در آن زمان ســید حســین
خمینی فرزند شهید آیتاهلل مصطفی خمینی در ستاد مرکزی سپاه عهدهدار کارهای
اجرایی سپاه بود و حقیر که از وزارت کشور به سپاه مأمور شدم (اوایل سال  )59نامهام
را ایشــان امضا کرد .با تصویب شــورای عالی ســپاه جناب آقای عباس دوزدوزانی که
در آن موقع مســئول واحد عقیدتی ســپاه بود ،مســئولیت سرپرستی ســپاه را برعهده
گرفت .این مرحوم در آن زمان مورد توجه پاســداران در ســتاد مرکزی سپاه بود ،بویژه
از لحاظ اطالعات دینی و تقوای عملی محبوب دوستان جوانی بود که به سپاه پیوسته
بودند .معیار آن روز ســپاهیان اخالق حســنه ،ایثار و فداکاری ،سوابق انقالبی و تالش
بــرای حفظ دســتاوردها و ارزشهای برآمده از انقــاب بود .مجموعه این معیارها در
وجود عباس دوزدوزانی ،از او فردی ساخته بود که محبوبیت زیادی در بین مسئوالن و
پاسداران ستاد مرکزی سپاه پیدا کرده بود .مدتی گذشت تا نخستین رئیس جمهوری
ایران با شــروع جنگ تحمیلی مســئولیت فرماندهی کل قوا را برعهده گرفت .در این
زمان بود که او تمایل خویش برای فرمانده شدن عباس زمانی معروف به ابوشریف را
که در آن زمان معاون عملیات سپاه بود ،برای فرماندهی کل سپاه ابراز کرد.
در شرایط دوگانه کشور که در یک سو رئیس جمهوری بنی صدر و در سوی دیگر حزب
جمهوری اسالمی و وفاداران به امام خمینی قرار داشتند ،مرحوم شهید محمدعلی
رجایی ابتدا نخســتوزیر و ســپس رئیس جمهوری شــد .عصر روزی کــه من در دفتر
سیاســی ستاد مرکزی سپاه تحت سرپرستی آقای ابراهیم محمدزاده حضور داشتم،
تلفن زنگ زد و من گوشــی را برداشــتم .آقایی از پشــت خط گفت من رجایی هستم،
میخواهم با آقای محمدزاده صحبت کنم .پس از صحبت ایشــان متوجه شــدم که
آقای رجایی از سپاه درخواست کمک برای تکمیل وزرای کابینه را کرده و بدین ترتیب
آقای عباس دوزدوزانی به ســمت وزیر ارشــاد دولت شهید رجایی به کابینه راه یافت.
شــخصیت و منش و گفتار عباس دوزدوزانی ،آبدیده شدنش در کوران مبارزه چه آن
زمان که در حزب ملل اســامی فعالیت میکرد و چه در زندان و پس از آن را بخوبی
نشــان مــیداد .او را همچنــان در محلهایی که ســخنرانی میکرد ،رصــد مینمودم
از تصــدی ایــن ســمت ،ایــن وزارتخانه را
تعطیل کرد و همه کارمندان آن در تهران
و شهرســتانها را البته بــا دریافت حقوق،
بــه خانههایشــان فرســتاد .بــه گــزارش
عصر ایــران ،دوزدوزانــی هنگام تعطیلی
وزارتخانه خطاب به کارمنــدان آن گفت:
«متأســفانه اکثر شــما کارمندان ،کســانی
هســتید که کارمند سانســور زمان طاغوت
بودید؛ در حالــی که ما میخواهیم وزارت
ارشــاد ملــی را هم وزارت ارشــاد اســامی
کنیــم ».وزارت او در دولت شــهید رجایی
چنــدان طوالنــی نشــد و پــس از آن ،او
توانست در انتخابات دوره اول مجلس ،به
نمایندگی از مردم تبریز راهی خانه ملت
شــود .او در دورههای دوم و ســوم مجلس
شــورای اســامی توانســت با جلــب آرای
مــردم تهران وارد این نهاد شــود و تنها در
دوره سوم بود که جزو دبیران هیأت رئیسه
مجلس بود .دورههای دوم و سوم مجلس
شــورای اســامی ،دورههایی بود که جناح
موسوم به چپ اســامی یا اصالحطلبان

امروز در آن اکثریت را داشتند.
امــا ایــن تنهــا جایی نیســت کــه میتوان
بــه قرابت فکــری و سیاســی دوزدوزانی و
چپهای اســامی پــی بــرد .در خاطرات
آیتاهللهاشــمی رفســنجانی از سال 68
دیــده میشــود که پــس از اصــاح قانون
اساســی و ریاســت جمهــوری مرحــوم
هاشمی ،دوزدوزانی از جمله نمایندگانی
است که به رئیس سابق مجلس مراجعه
کــرده و نســبت بــه حاشــیه رانــده شــدن
چپهــا یا آن طور که آیــتاهلل «نیروهای
رادیــکال» توصیف میکند ،ابــراز نگرانی
کــرده بــود .امــا فتــرت چپهــا در پایــان
مجلس ســوم از راه رســید که تا انتخابات
ریاســت جمهوری ســال  76ادامه یافت.
دوزدوزانــی هــم در این دوره بــار دیگر به
عرصه سیاســت و اجرایی کشور بازگشت.
در سال  ،77او در انتخابات نخستین دوره
شورای اســامی شهر تهران توانست رأی
مــردم را کســب کنــد و از قضا به ریاســت
این شــورا نیز برگزیده شــد ،شورایی که در

و در محفل مرحوم دوالبی از وجودش اســتفاده میکردم .چندی گذشــت که خبری
از وی نداشــتم بخصوص زمانی که به شــورای شــهر تهران راه یافت ولی در انتخابات
سال  88که دل نگران صدمه دیدن دستاوردهای انقالب بودم ،وی را در ستاد یکی از
کاندیداهای ریاست جمهوری دیدم و مدتی را در کنارش بودم.
بیماری مجالی برای حضورش در محافل و مجالس نگذاشت .به روستایی در الریجان
رفــت تا به ســیر و ســلوک خویش بپــردازد و چند بار تلفنــی از حقیر دعــوت کرد تا به
الریجان بروم که توفیق یار نشد و خود او با کمی بهبودی به تهران برای ادامه معالجه
آمد .دوســت مشــترکی که ارتباط نزدیکی با او داشــت ،قرار مالقاتی را با سردار عالیی
گذاشت که هر دو به منزل وی رفتیم و در آنجا در مورد لحظات و سکنات سالهای آخر
عمر خویش چنین گفت( :نقل به مضمون) فکر کردم که تاکنون کسی قرآن را به نظم
ترجمه نکرده و گفتم برای دل خودم این کار را بکنم و شروع کردم .سالها طول کشید
تا اینکه کل قرآن را به نظم ترجمه کردم .بعدها فهمیدم که شخص دیگری این کار
را کرده است .در دل گفتم خدا کند این اثر هرگز چاپ نشود .ولی روزی یکی از دوستان
دانشگاهی که پیش من آمده بود و نسخهای از آن را گرفته و مطالعه کرده بود ،گفت که
با بخش قرآنی وزارت ارشاد و حوزه علمیه قم مشورت کرده و آنها اصرار بر چاپ آن
دارند .میگفت در دل گفتم کاش این چنین نمیشد .ولی پیگیری آنان و اخذ مجوزها
و حمایتها را ناشی از الطاف خداوند میدانست و میگفت علی رغم میل باطنیام
در نمایشگاه قرآن امسال ( )97این ترجمه آماده شد .عاش سعیدا و مات سعیدا.
نهایت بــه دســتور وزیر کشــور اصالحات
منحل شد.
ëëدرحاشیهسیاست
پــس از آن دوره ،فعالیــت چندانــی
دســتکم بــه صــورت آشــکار از عبــاس
دوزدوزانــی دیــده نمیشــود .هرچنــد او
مشــاورت وزیــر علــوم (دکتــر معیــن) و
رئیــس دولــت اصالحــات را در کارنامــه
خــود دارد ،امــا همچون مجلــس چهارم
که اصالحطلبان به حاشیه رفتند ،پس از
انتخابات ریاســت جمهوری سال  84نیز
این فعال سیاسی چپ قدیمی ،همچون
سایر همفکران خود به حاشیه رانده شد.
در ســال  88او نیــز ماننــد بســیاری دیگر
از دوســتان خــود وارد میــدان سیاســت
شــد تــا از ظرفیتهــا و تواناییهــای خود
برای پیروزی میرحســین موســوی نامزد
مورد حمایــت خود بهره بگیــرد که البته
نشــد .پس از آن ،نخســتین فرمانده سپاه
پاسداران به مدیریت یک دبیرستان اکتفا
کــرد و باقی اوقات خــود را صرف ترجمه

منظوم از قرآن کریم کرد.
اما او پیش از حاشیهنشینی ،دلخوری خود
را از آنچــه در کشــور اتفــاق افتــاد ،کتمان
نکرد .او طی یک سخنرانی پساانتخاباتی
گفــت« :من خودم قبــل از انقالب مبارزه
میکــردم ،از قضــای کار مبــارزه قهرآمیز
را انتخــاب کرده بودم و جنگ مســلحانه
میکردم؛ به زندان افتادم ،شکنجه شدم.
بعــد از انقالب هــم وزارت کردم ،هســته
اولیه ســپاه را تشکیل دادیم .بیانیه اعالم
موجودیت ســپاه به قلم من است .امروز
وظیفه من است که نصیحت کنم! من از
دنیا هیچ چیزی نمیخواهم ،ســهم من
از دنیــا ترجمه منظوم قرآن اســت که در
حــال انجام آن هســتم ،مــن از دنیا دیگر
چیزی نمیخواهم! جــز اینکه مثل همه
مردم آنچه که طبق منشور قانون اساسی
حــق مــن اســت را از حکومــت بخواهــم
و نصیحــت میکنــم کــه بــر همــه قــوای
حکومت وظیفه است که طبق این منشور
عمل کنند!»

