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 مقدمه

 دارد؛ قرار ایران ملت برابر در دشوار و سخت مسیری نظام جمهوری اسالمی، دهه پنجم آغاز در

دیپلماتیک و  هایچالش است، از کرده احاطه را آن و خارجی داخلی و موانع مشکالت که مسیری

 معضالت تا سیاسی هایچالش از درونی و تهدیدهای و اجتماعی هایبحران تا خارجی هایتحریم

 هر آینده اما اند،کرده ترسیم ایرانیان برابر در را ایکنندهنگران اندازچشم همه، و همه اقتصادی،

 اسالمی جمهوری نیست، گذشته از آمیزترمخاطره برسد، نظر به بینیپیش غیرقابل و پرخطر اندازه

 که است بوده همراه و همزاد معضل و بحران با ایاندازه به خود، عمر از شده سپری سال چهل در

 التهاب .است شده تبدیل عامیانه طنز و اجتماعی عادات از بخشی به کنونی حساس شرایط دیگر

 هایتحریم و هاتهدید و اجتماعی و سیاسی مناقشات ترور، و جنگ بحران تثبیت، و پیروزی دوران

 آسوده را ایرانیان و ایران اسالمی، جمهوری نظام عمر از شده سپری مقاطع اکثر در المللیبین

 عبور گذشته سخت تجربه کنار از اعتنابی و گفت سخن آینده از تواننمی رو این از است. نگذاشته

 و رخدادها جنس از عموما رو، پیش هایتهدید و هابحران ها،چالش ل،ئمسا آنکه ویژههب ؛کرد

 .گرفت بهره گذشته تجربیات از دبای آینده مسیر عقالیی پیمودن برای و هستند گذشته تجربیات

 جامعه لئمسا با مرتبط فکری مباحث حوزه در که نهادمردم تشکلی عنوان به قلم، و اندیشه انجمن

 طراحی، در رفسنجانی هاشمی اهللآیت فردهمنحصرب نقش به توجه با ،پردازدمی فعالیت به ایران

هشت  و هاشمیاهلل آیت» گانهسه هایهمایش در اسالمی، جمهوری نظام مدیریت و تثبیت سیس،أت

 بررسی به ،«اسالمی جمهوری در تقنین» و «ایران توسعه و بحران عبور از» ،«مقدس دفاعسال 

 دو اسالمی، شورای مجلس ریاست دوره سه نظیر هاییمسئولیت با که سیاستمداری پرداخته عملکرد

 ،جنگ فرماندهی و نظام مصلحت تشخیص مجمع ریاست دوره شش جمهوری، ریاست دوره

 .است داشته اسالمی انقالب گذشته دهه چهار رخدادهای بر بدیلیبی ثیرگذاریأت



 تحلیل و واکاوی به ،جامعه امروز هایچالش به توجه با نظرانصاحب علمی، هایهمایش این در

 به توجه ضمن و پرداختند تقنین و توسعه جنگ، فرماندهی در رفسنجانی هاشمی اهللآیت عملکرد

 مسکوت نیز را اسالمی جمهوری نظام و ایشان عملکرد در هاکاستی ،دستاوردها و قوت نقاط

 .نگذاشتند

 و هارسانه نخبگان، استقبال با و برگزار 1397 و 1396 هایسال طی که علمی همایش سه این حاصل

 و فکری غنای در تالش این امیدواریم .شماست روی پیش کتاب این در شدند، مواجه افکارعمومی

 .باشد داشته اندکی هرچند اثر جامعه آینده و گذشته به ما جمعی نگرش تعمیق

 در 1396 سال مهرماه در که «مقدس دفاع و هاشمی اهللآیت» همایش مباحث ،نخست بخش در

 عبور از» همایش رهاورد دوم بخش .است شده تنظیم گردید، برگزار اسالمی جمهوری ملی کتابخانه

 و برگزار شد جماران 2حسینیه شماره در 1397 سال شهریور در که است« ایران توسعه و بحران

 دانشگاه در 1397 دیماه که است «اسالمی جمهوری در تقنین» همایش دستاورد نیز کتاب سوم بخش

 برقرار گردید. قم مفید

 و هاانتقاد، هادیدگاه گذاشتن میان در به را اثر این مخاطبان و ارجمند خوانندگاندر پایان، 

 .کنممی دعوت قلم و اندیشه انجمن با خود هایپیشنهاد

  عظیمی سمیه

 قلم و اندیشه انجمن مدیرعامل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یک

 اهلل هاشمی رفسنجانی و هشت سال دفاع مقدسهمایش آیت

 1396مهر  16

 کتابخانه ملی ایران



 

 اسطوره استچه بخواهیم چه نخواهیم، 

 اشرف بروجردی

 اینجا معنابخش در ظهورشان و حضور زمینه که کسانی و عزیزان، اساتید، اندیشمندان تکتک خدمت سالم با

 است. ایران اسالمی جمهوری اعتالی و تعالی برای وافر تالش



 داشته امکان که فرصتی هر از اینکه کنم بر تأکید و آمد بگویمخوش تا هستم اینجا  احترام و ادب رسم به من

 به انقالب ذخیره این شناساندن بداریم. ما برای بزرگ را هاشمی اهللآیت یاد و نام بتوانیم تا کنیم استفاده باشد،

 از دارند، ما تکتک برای بزرگ شخصیت این که حرمتی ماندگاری برای و اسالمی ایران جامعه به و آینده نسل

در این زمینه، هر فرصتی مغتنم است تا بتوانیم ابعاد وجودی این شخصیت  .کرد نخواهیم دریغ هیچ تالشی

 بزرگ معاصر را بشناسیم.

 برای تالش باشد که مقتدا و نمونه یک عنوان به آینده نسل برای تواندمی و است وجوهذی شخصیت این آنقدر

 ماست. همه دوش بر که است قاعدتا رسالتی ایشان شناساندن

 که بگویم خواهممی من بسازیم ولی هاشمی رفسنجانی اسطوره اهللآیت از خواهیمنمی ما فرمودند عظیمی خانم

 و الگو اسوه، از او کنیممی تالش ما چه شد، اگر خواهند تاریخ اسطوره ایشان نخواهیم چه و بخواهیم چه

 را بحقی هایخواسته تواتدمی که اقدامی و متعالی هدف به رسیدن منظور به تالش برای ای ارائه دهیمنمونه

 کند. محقق

 اند؛ اماکشیده انقالب برای زحماتی چه اینکه دانیم ورا می ایشان سابقه و شناسیممی را هاشمی اهللآیت ما همه

 که همانا برای هدف داشتند هایی کهتالش و ایشان است هدفگذاری درباره ایشان باید یادآور شویم، که اینکته

 تکتک برای معنا عالم به رسیدن و انسانیت رشد و و تعالی ایران اسالمی جمهوری اعتالی و اسالم نام اعتالی

 هاست.انسان

 هایعرصه در و فرهنگ و دفاع سیاست، وادی علم، وادی وادی در کردند مختلف هایعرصه در ایشان که کاری

 شاهد را رفسنجانی هاشمی اهللآیت تالش و اقدام و کالم از اثری کنید، پیدا ورود شما که اینقطه هر اقتصاد، در

 کند. بنابراین یادآوری ما برای را بودن اسوه و بودن بودن، الگو نمونه همان تواندمی این و بود خواهید

 را آن ما و باشد تواندنمی بدی چیز نیست پوشیده کسی بر حقانیتش و حق که ایچهره برای سازیاسطوره

 داریم.می محترم

 بزرگ شخصیت این و ربانی عالم این و دانشمند و اندیشمند این ارتحال از سال یک به نزدیک حدودا که امروز

 هر که است این اشالزمه و برنداشتیم ایشان شخصیت شناساندن برای را نخستین هایگام هنوز گذرد،می ایران

تا  بزند ایشان اقدامات به کند، گریزیمی تالش مختلف هایحوزه و تفکر حوزه در و اندیشه حوزه در که کسی

  هایی که ایشان داشتند، منتفع کرد.بتوان جامعه را از تالش



 جاری هازبان بر یافتهتراوش هایاندیشه که گرفته شکل قلم و اندیشه صاحبان همت به که نشست این امیدوارم

نقشی از  دهد که قرار ما اختیار در را فرصت این نگارند،می را آنها هاقلم و شودمی نازل هاقلم بر و شود می

 های آینده باقی بگذاریم. های بزرگان انقالب برای نسلها و رنجتالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرمانده صلح بود

 فاطمه هاشمی رفسنجانی



 را دعوت که عزیزی میهمانان از تشکر و داشتند را ایبرنامه چنین ابتکار که قلم و اندیشه انجمن از تشکر ضمن

 همراه در مراحل مختلف که نوری ناطق آقای جناب از خصوصا ،کردند پیدا حضورامروز  جلسه در و دپذیرفتن

 .بودند هاشمی خانواده

 از بارها که ایجمله با را سخنم خواهممی و کنم صحبت ایشان مورد در پدرم نبود در که است سخت من برای

 در که بود تاریخی رویداد مهمترین ما ساله هشت جنگ گفتندمی ایشان بارها. کنم آغاز امشنیده ایشان زبان

 به را شد صلح به منجر وافتاد  که اتفاقاتی و جنگ هایواقعیت داریم وظیفه ما همه و افتاد اتفاق اتقالب دوران

 نوشتهو  نشده گفته و نشده مکتوب هاواقعیت این که بودند نگران و ناراحت همیشه . پدرمآوریمدر تحریر رشته

 ایشان از روز کمسائل جنگ را بازگو کنند. ی تا داشتند مختلف افراد با زیادی جلسات خودشان. است نشده

 بگوییم را هاناگفته همه توانیمنمی مصالحی به بنا؛ نه گفتند ایشان ؟،است شده زده هاحرف همه آیا کردم الؤس

 این خواستندمی هایشانهمرزم و دوستانشان از هست یادم .افتاد اتفاق کار این داشت امکان کهیی آنجا تا ولی

 تا کنند آوریجمع را جنگ اسناد تمامکه  شود اندازیراه ستادی و شود سیستأ دفتری، شود گرفته جدی قضیه

 .نشود تکرار دوباره خطاها و اشتباهات که باشد تجربهمجالی برای کسب  آینده نسل برای

 در را هاییولیتئمس ولیکردند و از این نظر، از جنگ راضی نبودند از نظر شخصیتی از خشونت دوری می پدرم

، هروقت از ایشان نظرشتان را درباره جنگ کردممی الؤس دیاز و بودم خانه در دائمامن  .داشتند جنگ طول

 . ندارم جنگ به ایعالقه هیچ من کردندمیعنوان  پرسیدم،می

 را جنگ شما از بعد که نیست معلوم نکنید تمام را جنگ خودتان اگر گفتم و رسیدم امام خدمت گفتندمی

 امام به بپذیرم را جنگ ولیتئمس دادند پیشنهاد امام که روزی حتی. یافت خواهد ادامه جنگ و داد پایان بتوان

 که بود این منظورشان دانمنمی زدند، لبخندی من به امام گفتند و جنگ ادامه نه کنممی فکر صلح به من گفتم

 ولی لبخند زدند. بشود تمام جنگ داشتند  عالقه هم ایشان یا کنی تمام را جنگ توانینمی

 پایان به باید ما گفتم برگزار کردم، نظامیان بارا  امجلسه اولین وقتیگفتند بعد از حکم فرماندهی جنگ، می

 بزرگ پیروزی از بعد و بیاوریم دستهب بزرگ پیروزی یک کهباشیم  آن دنباله ب و کنیم فکر صلح و جنگ

 که پیروزی نآ به نتوانستیم سفانهأمت که بودند ناراحت قضیه این از همیشه. باشیم جنگ پایان دنبالهب

 .کنیم دنبال را لئمسا بعد و برسیم خواستیممی

 داشتند دوست و بودند بیزار خشونت و جنگ از که داشتند ایروحیه جنگ مدت تمام در که بودند فردی ایشان

 .کنند زندگی آرامش و صفا و صلح در مردم



 که بود کسی اولین من مادر. گذاشتند مردم کنار را خود خانواده ،افتاد اتفاق جنگ وقتی احوال این تمام با

 زد،میسر هابیمارستان به روز رکرد. ه شروع را آمدندمی تهران به که مهاجرینی و رزمندگان از حمایت فعالیت

 آنها خانواده به ،کردمی صحبت نزدیک از مهاجرین و زدهجنگ هایخانواده با کرد،می جمع را هاییکمک

رفع مشکالت  و زدیم سر مهاجرین و زدهجنگ هایخانواده به مادرم با جلسه چندین هست یادم حتیرسید. می

 ،رفتندمی جبهه به خودشان اصرار با در سن قانونی جنگیدن نبودند، اینکه با من رادرانآنها را پیگیری کردیم. ب

 بود خوشحالواقعا  پدرم .شد زخمی عملیات یک در یاسر و است شیمیایی جانباز هدی؛ مشدند مجروح دو هر

 ایران به تحصیالت از بعد محسناند. اند و واقعا در جبهه جنگیدههرفت جبهه به مردم کنار در پسرانش که

 . کرد آغاز موشکی برنامه با را فعالیتش اولین و برگشت

 باز .کنند پیدا حضور مردم کنار در باید من خانواده گفتندمی همیشه ولی نداشتند جنگ ادامه به اعتقادیپدرم 

. شد شروع هم هابمباران ،شدیم وارد ما که ایهلحظ بردند اهواز به را خانواده بود عید تعطیالت هست یادم هم

 باید هم ما خانواده که کردندمی بیان افتخار و خوشحالی با کردیممی صحبت لئمسا این مورد در ایشان با وقتی

 ند.باش مردم کنار در

 دوستان ،خانواده ،شدندمی جنگ و سیاسی مسائل وارد خودشان اینکه بر عالوه هاشمی آقای طور که گفتمهمان

دادند که باید مسائل جنگ را برای مردم و نسل آینده بازگو کرد. از نکته توجه میبه این  هم را همرزمانشان و

 مقدس دفاع سال هشت با رابطه در را هاشمی آقای اینکه برای نهبر دوش داریم  بزرگی وظیفه این نظر، ما

 هایینقش هچ ،افرادی چه و گذشت چه سال هشت این در بگوییم خودمان آینده نسل به باید بلکه کنیم معرفی

همه دوستداران انقالب و جمهوری اسالمی باید  شهدا، خانوادهآزادگان، جانبازان،  .کردند ایفا جنگ این در را

 این آثار هنوز ما .بدانند این وظیفه برعهده ماست تا اجازه ندهیم بار دیگر مشکلی برای کشور به وجود بیاید

 و دیشهانجمن ان که ابتکار . از این نظر،دید خواهیم هم آینده در و مبینیمی خود جامعه در را و تلخ بزرگ رویداد

در برگزاری این همایش، بسیار خوب بود و امیدوارم به این همایش ختم نشود و تمام مورخان و کسانی که  قلم

بتواند  و مطالب خود را در اختیار انجمن اندیشه و قلم قرار دهند تا این انجمن خاطرات از جنگ اطالعی دارند،

 مطالب را تألیف و گردآوری کرده و در اختیار نسل آینده قرار دهد.

  ها وارد میدان شویم.ها شود. باید همه در بیان واقعیتتواند مانع از تحریفبازگو کردن حقایق جنگ می

 بگویم باید ،نبود جنگ فرمانده و نداشت جنگ در جدی ولیتئمس هاشمی آقای گفت که فردی آن به پاسخ در

 در هاشمی آقای. کرد صحبت امام با صلح برای ،رفت جبهه به صلح برای ؛بود صلح فرمانده هاشمی آقای ،بله



 مردم برای را صلح زودتر هرچه که بود این دنبال به گذاشتمی سپاه فرماندهان و نظامیان برای که جلساتی

 .کنند زندگی صلح و آرامش در بتوانند مردم و برگرداند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بگویم باید نبود، جنگ فرمانده و نداشت جنگ در جدی مسئولیت هاشمی آقای گفت که فردی آن پاسخ به در

 بود صلح فرمانده هاشمی آقای بله،

 

 

 

 

 

 

 

 سردار سرافراز مبارزه، قانونگذاری، دفاع و سازندگی

 نوریناطقاکبر علی

 نظیربی نگویم اگر آن مرحوم ارتباط داشتم، شخصیتاهلل هاشمی از دیدگاه من که بیش از پنجاه سال با آیت

 توجهی قابل رشته یک مدیریت رشته و است علم مدیریت، گرچه بنده معتقدم .بود نظیرکم در تاریخ ایران بلکه

 جمله از شوندتربیت می رشته این در متخصصینی و شودمی تدریس دارد، مختلفی هایبخش و شقوق که است

 وجود مدیریت رشته در بزرگواری اساتید و دارد وجود باره این در زیادی کتب . ...و فرهنگیبازرگانی،  مدیریت

 تجربیات ثمره و کتب این ها، نویسندگانشخصیت این همه به احترام حفظ با که است این بنده اعتقاد اما .دارند

 هاانسان خود ساختار در آن از عظیمی هاست، بخشانسان خون در نوعا مدیریت لیکن مدیریت، عملی تاریخ

 تخصص افرادی بسا چه .بیاورد بار مدیر تواندمی که است تربیت آن و است مؤثر هم دیگری شود. عاملمی دیده

 که افرادی بسا چه و نباشند موفقی اجرایی مدیران عمل میدان در ولی باشند استاد و باشند داشته را مدیریت

 بودند. الیقی و شایسته مدیران تاریخ طول در اند ولیندیده را کتب این و نخوانده را هارشته این

 نمودند عنوان مدیریت باب در فلسفی مرحوم را مثالی .است تربیت معلول هم و خون انسانهاست در هم مدیریت

 دارند جمعی .کنید استفاده مثال این از توانیدمی  نیست کدام و است مدیر بچه کدام ببینید خواهیدمی اگر که

 بازی تا بایست کنار گویندمی باشم، به او کی یار من گویدمی و رسدمی ایبچه بازی وسط کنند،می بازی والیبال



 ایبچه بین است فرق!! من یار کی گویدمی است، چند چند بازی ندارد کاری و رسدمی ایبچه شود. گاهی تمام

 .دارد درونش ابتکار است، در مدیریت خونش در این .من یار کی گویدمی که ایبچه با کی یار من گویدمی که

 و هاانسان در بعضا عوامل این ... صدر، شجاعت تحمل، تدبیر، سیاست، سعه عقل، از است  عبارت مدیریت عوامل

برند. می بین از آنها در را اعتماد روح و آورندبارمی ترسو و بزدل را هابچه هاخانواده برخی هاست.تربیت در بعضا

 شوند.می تربیت صدر شرح با خانواده در و آیندبارمی شجاع اول از هابچه بعضی

 سخت روزگاران و روز و هاشمی اهللآیت مرحوم مورد در جلسه چه اگر هاستآدم خون در مدیریت که است این

 ایشان از بیشتر یا و سال پنجاه این در اینجانب که شناختی با بدهید موردی را اجازه اما است؛ جنگ دوران

 و را مبارزه است یادم من که ایدوره آن از قم آیندمی هاشمی مرحوم ببینید شما .کنم عرض تانخدمت داشتم،

 مبارزه تا بگذاریم، کنار اگر را فرهنگی دیگر کارهای و تشیع مکتب و تبلیغاتی و فرهنگی کارهای هم آن از قبل

 مبارزه زمانی که هاشمی، تا اهللآیت مرحوم نبودند. هم شدن مطرح و تیتر و نام و اسم دنبال هیچ شود،می شروع

 و بعثت جزوه آن سخت شرایط در کرد. شروع را فعالیتی حوزه در و کرده مدیریت را جمعی یک زود شد شروع

 در که هاییبحث اگر انصافا نبود. امکانات چون آمدمی بیرون و شدمی کپیپلی که بود هاییجزوه از که انتقام

 خون هاجزوه این از کند،می مدیریت دارد کی و کجاست از که کردندمی پیدا را اشریشه بود، هاجزوه این

 از جمعی با آمد. پیش فیضیه ماجرای مبارزه اول روزهای .شدمی چه ایشان سرنوشت نبود معلوم و چکیدمی

 که شد آن بر تصمیم نهایت در ولی نه، یا بگیریم دانستیمنمی بگیریم. مراسم را فیضیه هفتم که گفتیم دوستان

 .دودی عینک یک و گذاشتم سیاه عمامه و کردم عوض را خود باشم. عمامه بنده سخنرانش و بگیریم مسجد در

 آقای به که داشت توجه اینقدر ایشان کند سخنرانی شده داوطلب طلبه یک که شدند خبردار هاشمی مرحوم

 تن ببینم، من بیاریدش کند سخنرانی بناست که ایطلبه این» گفتند داشت تنگاتنگی ارتباط که گیالنیجعفری

 به مرا جعفری آقای سپس داشتند. توجه هم مطالب ریز به حتی .«نه یا خوردمی سخنرانی درد به صدایش

 صدایش فرمودند خواندم، من هم بخوان. گفتند را بخوانم بود قرار که متنی بردند و صفایی خیابان در منزلشان

 داشتند، اعالمیه و منزلشان در قلهک تهران در دیگری هایبرنامه بعد .کردمی مدیریت را مطالب است. ریز خوب

اخالص،  بود، مدیریت خونشان در شد. بنابراین تشکیل روحانیت جامعه تا کردند.می راهنمایی ایشان و بردممی

  .نداشت هم ادعایی هیچ بود؛ شجاعت صفا و

ای برای آییم. مقدمهمی جلو انقالب پیروزی از بعد مبارزه دوران ام. درکرده بحث قبال شکنجه و مبارزه مورد در

 جهاد و جنگ و قانونگذاری، سازندگی عرصه سرافراز ایشان سردار که بود این و تعبیرم بودم این جلسه نوشته

 تازه که زمانی در قانونگذاری در فردمنحصربه شخصیتی و عرصه سه این سرافراز سردار بگویم اگر واقعا .بودند



 مجلسی به شایستگی، مدیریت شود. تشکیل زود مجلس که آوردندمی فشار امام و گرفته شکل اسالمی جمهوری

 مثل اول و مقتدرانه، مجلس شرایط ترینسخت در هم آن گرفت عهده به ندارد، نمونه دنیا جای هیچ را که نوپا

 صدر کهبنی استیضاح ماجرای کرد.می اداره را جلسه شکل زیباترین است. به کارهاین و دیده دوره عمری اینکه

 سرافراز واقعا سردار گذراند، قوی مدیریت با را بحران دوران کرد. اداره را مجلس شکل زیباترین به آمد پیش

 با کندمی کرد فرق شروع را کار قبلی الگوی بدون ابتدا از که کسی ولی آمدیم ما بود. بعدا قانونگذاری عرصه

 من ؛نیستم تعارف اهل بنده شد. جمهوریرئیس آن از پس قانونگذاری بود، عرصه در . اینداشتیم الگو که مایی

 نفت شد، جمهوررئیس نکردیم. زمانی معرفی را هاشمی نکردیم، تبیین و نکردیم کار هاقسمت این در کهقائلم

 طرف، یک هاویرانی طرف، یک هازدهجنگ بود. شده تمام جنگ تازه بود. دالر هشت هفت یا ایبشکه

 مجلس رئیس جمهوری شد و منرئیس ایشان وضعیت بحرانی، چنین بود، در رفته بین از همه هازیرساخت

 رد ما بودند، نوشته دالر شانزده ایبشکه را نفت دادند، را بودجه الیحه ایشان که است یادم زمان آن در بودم.

 و بود منطق اهل شویم،می بودجه کسری دچار و شودنمی محقق آقا حاج رسیدم، گفتم خدمتشان من کردیم،

 با ایشان و طرف یک از پژوهش و مجلس کارشناسان با بنده جلسه پنج بود. داشتیم، خیلی منصف تفاهم

 ایبودجه را با بشکه که رسیدیم این به نهایتا و کردیم بحث روز داشتیم. چهار ...و مرکزی بانک از کارشناسانی

 ببندیم. دالر چهارده

 نفت قیمت مشکالت است و زدهجنگ اند،برده بین از را هایشساختکشوری را که زیر ،آقای هاشمیببینید 

 مدیریت الزمه که است عقل و تدبیر است، شجاعت این مدیریت، گویندرا می این کرد؛ مدیریت چگونه دارد

 آقای زمان مال بینیدمی سد چه هر کشور در االن شما که کرد مدیریتی صدر است. چنان سعه و ایثار و است

است.  هاشمی آقای از زمان پتروشیمی هست، االن که سیمانی همچنین و بینیدمی که است، فوالدی هاشمی

 140 تا دالر 100 بعضا را نفت بینیممیشده است. بعد از آن  محقق کشور در دالر هشت و دالر 10 نفت اینها با

 یکی اش این.اش آن بود و این مدیریت، ثمرههرگز مقایسه نکردیم که چرا آن مدیریت، ثمره ولی ایمفروخته دالر

 از را استعدادها و کشدمی را هاروحیه که است این شود.می یکسان ما برای دوشاب و دوغ که ماست مشکالت از

است.  سازندگی سرافراز سردار انصافا است و هاشمی، سازندگی دوره برسد. این فعلیت به گذاردنمی و بردمی بین

 .کندمی واگذار ایشان به را جنگ فرماندهی و طرف یک از قوا کل فرماندهی اهلل، جانشینیرحمت در جنگ، امام

 که بشوند جنگ فرمانده ایآقای خامنه گویندمی و رسندمی امام خدمت ای بهخامنه اهللآیت حضرت با ایشان

 رئیس شما و بمانند باید هستند جمهوررئیس ایشان نیست صالح فرمایدمی هستند. امام هم جمهوررئیس

  کنید. اداره را جنگ شما و کند اداره را جلسه تواندمی رئیس نایب هستید، مجلس



 همان .است ارتش و سپاه بین سلیقه و دید اختالف که مقطعی در گیرد؟می عهده به را جنگ مدیریت چه زمانی

 هایآسیب سبب بود، شده کشیده جبهه داخل به جبهه پشت از هم قسمتی یک که زمان همین در هااختالف

 اجرا زیبایی به را نمازجمعه هم کرد،می اداره را مجلس هم کرد. مدیریت رفت شد. ایشان جنگ در بزرگی

تا با مدیریت و  از زبان هاشمی بشنوند هفته حوادث و مجلس و جنگ به راجع که بودند منتظر مردم کرد ومی

 درایت او آرام شوند.

 دنیا جای هیچ را فینیکس ما المپش هایموشک دادند،نمی ما به تانک یک نداشتیم، اسکاد موشک ما جنگ در

 را t72 تانک تازه المقدسبیت عملیات در هاعراقی نداشتیم. جایگزین دادیممی دست از چه هر دادند،نمی ما به

 را کردن توجیه عاقالنه و کردن فکر ببینید، ملی را )خرد آمدند،می جمعه نماز به به دست آوردند. آقای هاشمی

 جواب موشک هاشمی، هاشمی» :دادندمی شعار مردم خورد،می اصفهان و تهران به عراق هایببینید(؛ موشک

 صدر سعه با لبخند و با ایشان بار چند بودم، نشسته آنجا من ببینید، را درایت و نداشتیم چیزی ما .«موشک

 نبود ولی ایشان به مردم چیزی انبار کنیم، در باز را انبارها در ندادند اجازه هنوز داد، بفرمایید، اماممی جواب

 و عقل و مدیریت اینندادند.  اجازه امام بخورد مسکونی مناطق در است ممکن و ندارد چشم موشک گفتندمی

 ایم.کرده توجه آن به کمتر ما که است درایت

 عملیات در من که رساندند وحدت به چنان و کردند مدیریت زیبا چنان را ارتش و سپاه بین اختالف

 داشت بزرگوار شهید شیرازی صیاد مرحوم و بودم قرارگاه در خرمشهر آزادسازی و پیروزی شب در المقدسبیت

 ترینجوان باقری حسن شود. شهید وارد آنجا از نزند پاتک عراق که بزنند را پل فالن گفتمی سیمبی پشت

 پل گفت صیاد مرحوم انقالب. تا از قبل دیدهدوره عملیاتی، تکاور ارتشی یک صیاد است و فرمانده، جوان سپاهی

 گفت صیاد دفعهیک خوردمی ما درد به فردا پل کنینمی فکر سرهنگ جناب گفت و برگشت جوان بزنید، را

 ادامه و آورد به وجود هاشمی را وحدت است. این الزم فردا دارید نگه را پل گفت بالفاصله زنی،می درستی حرف

 آخرین از تلخ خاطره داد. یک رخ هم سر پشت هاییپیروزی بودند متحد سپاه و ارتش زمانی که تا کرد. پیدا

 را قطعنامه ۶۷/4/۲۷ تاریخ در بود. ما مرصاد عملیات آن و تبدیل شد شیرین خاطره به بعدها البته که حوادث

 جنوب کردند. در حمله منافقین طرفی از و است مرصاد مختلف محورهای در حال عین در عراق کردیم. قبول

 ۶۷/4/۲۷آمدند.  جلو را مریوان و بانه کردستان در و شیرین قصر به گیالنغرب در آمدند تا مهران خرمشهر

 یکی رساند.می کرمانشاه به را خودش سریع جنوب از و ۶۷/4/۲۹ از کندمی شروع عراق و پذیرفتیم را قطعنامه

 را پاسدارها و نبود پاسداری هیچ حالی که آمد در رمضان قرارگاه به مستقیم آقای هاشمی گویدمی دوستان از

 آقای .سرباز چند و پاسدار یک فقط نبود کسی قرارگاه بنابراین کنند دفاع تا آنجا بود برده گیالنغرب به فرمانده



 و مذاکره حین در جنگند.می دارند که واهمه و ترس بدون فراخواند را غرب جبهه فرماندهان شد، وارد هاشمی

 بعد کردند. جنایاتی کرند در و کرند رسید به و شد وارد قصرشیرین از عراق ارتش دادند خبر که بودند صحبت

 منافقین و هاکردند، عراقی بمباران را کرمانشاه هوانیروز زدند، را نوژه پایگاه موقع همان کردند. حمله منافقین

 فردا ظهر از بعد چهار ساعت و رسیممی تهران به ساعت ۲4 تا بود کرده اعالم رجوی آمدند. مسعودمی آنها پشت

 و بود تهران نیروهای مراقب تمام صدر شرح با شجاع مدبروفرمانده، مدیر،  داریم. این جشن آزادی میدان در

 مردم به بروند، قصرشیرین سمت به داد دستور و کرد بسیج را فرماندهان همه آنجا طرفی از و داشت تماس

 مردم آقا حاج گفتند ایشان به هابچه و کردند خالی را شهر مردم کنند، خالی را شهر که دادند دستور کرمانشاه

 نه گفتند ایشان ببرید، تشریف هم بمانید. شما شهر در نیست صالح شما ولی کردند خالی شما دستور بهرا  شهر

من  عده کم. گفت یک با ماندند رمضان قرارگاه در شب همان ایشان(.ماند هاشمی هاشمی دلیل همین به) خیر

 فردا و داد روحیه و است؛ ماند همین دشمن خواست که دهندمی دست از را خود روحیه مردم و نیروها بروم

 دستور دادند وارد تبریز و اصفهان هایمختلف، به جنگنده جاهای هوانیروز دزفول، پایگاه هایجنگنده به صبح

 که صیاد هایقهرمانی از یکی که شو عملیات وارد خودت شیرازی گفت صیاد بزرگوار شوند. به فرمانده عمل

 و جبهه رودمی شود،می بلند خودش کوپترهلی با که است مرصاد لیاتعم این در داشت باالیی بسیار ارزش

 از ایگوشه کنیم. اینمی فتح را تهران آینده ساعت چهار و بیست تا بود گفته رجوی صورتی که در جنگدمی

 جنگ. و مقدس دفاع است، هاشمیِ هاشمی  فداکاری

 و روز و هاشمی» به نام بودند، فرستاده هم بنده برای که را ایشان خود خاطرات کتاب کنممی توصیه من

  نمایند. مطالعه همه را «جنگ و مقدس دفاع سخت روزگاران

  ورزیدن عشق به شهرم شهره منم که

  دیدن بد به نیالودم دیده که منم

  باشیم خوش کشیم و مالمت و کنیم وفا

 رنجیدن ستکافری ما طریقت در که

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 االن که سیمانی ،بینیدمی که است، فوالدی هاشمی آقای زمان مال بینیدمی سد چه هر کشور در االن شما

شده است. بعد از آن  محقق دالر هشت و دالر 10 نفت است. اینها با هاشمی آقای از زمان پتروشیمی هست،

اش آن مدیریت، ثمرههرگز مقایسه نکردیم که چرا  ولی ایمفروخته دالر 140 تا دالر 100 بعضا را نفت بینیممی

 است این شود.می یکسان ما برای دوشاب و دوغ که ماست مشکالت از یکی اش این.آن بود و این مدیریت، ثمره

 برسد فعلیت به گذاردنمی و بردمی بین از را استعدادها و کشدمی را هاروحیه که



 

 

 

 

 

 هایی که از او آموختم درس

 ظریف محمدجواد

 النصیر. ونعم المولی نعم الوکیل ونعم حسبنااهلل العظیم العلی اال باهلل والقوه الرحیم. الحول الرحمن اهلل بسم

 محضر خانواده به بویژه گرامی و برادران بزرگواران، خواهران محضر همه به دارم و احترام و ادب سالم عرض

 (ایشان گرانقدر و فرزندانهمسر فداکارشان، برادر ارجمند )رفسنجانی  هاشمی اهللآیت بزرگوار مرحوم

 و اسالم ایران تاریخ بزرگمرد این ساحت به ادبی عرض که شده داده بنده به فرصتی بضاعتم با کمی از اینکه

 سپاسگزارم. باشم، داشته

وارد  بخواهم از اینکه فارغ بسیار دشوار است؛ اما من زمینه در این بنده برای کردن صحبت در واقع

تحمیلی،  جنگ در مذاکرات رفسنجانی هاشمی اهللاز آیت خاطرات باید بگویم برخی شوم، گوییخاطرات

شود،  طرح خاطرات این که ندارد، روزی طرح بود و هنوز امکان جنگ در حوزه که هاییو بحث 5۹8 مذاکرات

 تر از امروز خواهد بود.برجسته بسیار هاشمی آقای شخصیت

 با جنگ برخورد ایشان در ویژهبه اهللآیت از رفتار مرحوم بنده درسی که کنم شروع مطلب با این خواهماما می

در  نیست، تندروی معنی به همواره شجاعت اینکه، اول کنم؛ نکتهمی عرض در دو نکته آموختم و این درس را

 و است شخصی منافع به ملی منافع و ترجیح نگریتلخ، آینده هایانتخاب معنی به از موارد شجاعت بسیاری

 ایشان بسیار شجاع بود که واقعیت از این نموداری بزرگمرد این زندگی هایبرهه در تمامی کنممی احساس بنده

 کرد.می هزینه و اسالم نظام کشور، منافع را در جهت است اما شجاعت



 کشور، نظام و نه و کشور شویم انقالب نظام هزینه ما قرار است دارد، اینکه رابطه شجاعت با همین که دوم نکته

 جایجای در کنید دقت رفسنجانی هاشمی اهللآیت مرحوم در رفتارسیاسی شما اگر .بشود ما هزینه و انقالب

 .کنیدمی مشاهده وضوح را به آمادگی این ایشان زندگی

 کارشناس یک عنوان به دیپلماسی در حوزه ایشان فرماندهی در زمان را داشتم، سعادت کمترین که  بنده

 و کشور کنند نه نظام، انقالب را هزینه خود داشتند آمادگی ایشان که بودم واقعیت دور شاهد این از کوچک

 است. و رسم اسم برای فقط هایی کنند کهها و طرحها، حساسیترا هزینه صحبت و کشور و انقالب نظام اینکه

کشور  شرایط که زمانی بود؛ 5۹8قطعنامه  در پذیرش ایشان توسط مسئولیت پذیرش آمادگی ترینمعروف

 تأکید آمادگی این و بر پذیرش را داشتند آمادگی این رفسنجانی هاشمی اهللآیت مرحوم کرد،می اقتضا گونهاین

 .نشوند مسئولیت ناگزیر از پذیرش راحل مسئولیت را بپذیرند تا امام که داشته

از  یکی که تحمیلی جنگ یپلماسید مدیریت المللیبین تجربه به کنم ایاشاره خواهممی بخش در این

 بیان توانممی جرأت به من بود. پیگیری قابل المللیبین در صحنه که است هاییتجربه ترینو تلخ دشوارترین

 جنگ متحد با موضوع ملل سازمان امنیت شورای امنیت، برخورد متحد و شورای ملل سازمان در تاریخ که کنم

 وجود موضوع عدم برخوردها با یک کشور اشغال شده بود البته در صورتترین از سیاه یکی ایران تحمیلی

 رژیم حمالت متحد ملل سازمان امنیت بار شورای چندین اشغالی، فلسطین در موضوع الاقل .اشغالی فلسطین

 تحمیلی است اما جنگ کرده محکوم متحده مکرر ایاالت وتوهای رغمرا علی فلسطین مردم علیه صهیونیستی

پیدا  با آن رابطه در مثبت اقدام مورد یک ملل سازمان در تاریخ که است هاییاز پرونده یکی واقع ما، درعلیه 

 .کرد نخواهیم

 ملل امنیت شورای ایران، اسالمی جمهوری از خاک مهمی قسمت و اشغال ایران به صدام روز بعد از حمله هفت

 ساعت را با صدور قطعنامه شش برخورد این کرد، صادر -بود 4۷۹ قطعنامه که -خود را  قطعنامه اولین متحد

 کویت مقایسه کنید. به عراق از حمله پس

 حتی قطعنامه این در که کندمی را تصویب اشقطعنامه اولین امنیت شورای ایران، به حمله از روز پس هفت

 صحبت قطعنامه در این شود.میوگو گفت و عراق ایران بین از وضعیت بلکه شود؛نمی نظامی از حمله  صحبتی

 المللیبین شده شناخته مرزهای به نشینیو عقب و بازگشت اسالمی جمهوری اشغالگر از خاک نیروهای از خروج

: گویدمی محرمانه مذاکرات در جلسه امنیت در شورای( هنری مک آقای)آمریکا  وقت سفیر چراکه شودنمی



 از این نیروها در مورد خروج نیست و نیازی است مورد اختالف منطقه است، عراق در اشغال امروزه که ایمنطقه

 .کنیم صحبت منطقه

گوید، می سخن شده اشغال هایاز سرزمین نیروها این متحد در مورد خروج ملل امنیت شورای که باری اولین

خرمشهر صورت  بعد از آزادی که) 514 تا قطعنامه 4۷۹ قطعنامه فاصله است و در خرمشهر آزادی از پس

 .کندمی سکوت و عراق ایران جنگ در موضوع امنیت شورای تمام دو سال مدت به یعنی (گیردمی

 دشواری کار بسیار المللی،بین مقررات به توجهیاز بی میزان در برابر این المللیبین در صحنه جنگی چنین اداره

 هاشمی اهللآیت و حضرت رهبری معظم مقام راحل، امام شانرأس کشور و در مسئوالن و باید به تمام است

 گفت. آفرین عظیم، مدیریت این به جهت فقید رفسنجانی

 عراق کردند که اعالم نیویورک در ما به که باری اولین تحمیلی، جنگ طول در تمام که هست در خاطرم بنده

 شد.نمی باورمانما  خود بود. ۶3 شاید سال کرده استفاده شیمیایی از سالح با ایران در جنگ

 در جنگ عراق که مسأله این و باعنوان داشتم سازمان ملل شورای امنیت وقت با رئیس که دیداری ۶4 سال در

 سازمان رئیس عنوان به ندارم آمادگی من کردند که بیان ایشان است، کرده استفاده شیمیایی ما از سالح علیه

 کنم.  با شما صحبت شیمیایی در مورد سالح متحد ملل

 بدون هاگزارش در همه صادر شد که شیمیایی از سالح عراق متحد در مورد استفاده ملل دبیرکل گزارش شش

را  عراق حاضر نشد امنیت یکبار شورای کرده است؛ اما استفاده شیمیایی از سالح کردند عراق تردید اعالم

 سربازان علیه شیمیایی از سالح عراق ادهصادر کرد، استف زمینه در این که ایکند. در تنها قطعنامه محکوم

 !!است کرده استفاده کسی چه کندکه حاضرنشد بیان و حتی را تأییدکرد ایرانی

 با مدیریت تحمیلی، جنگ و در خارجی سیاست در حوزه توانستند رفسنجانی هاشمی جناب شرایط در این

 شورای عضو دائم متحد، پنج ملل در تاریخ بار اولین برای 5۹8 در قطعنامه ببرند که جایی را به کار درست

 .شود مصوب 5۹8 در قطعنامه ۶۶ در سال سرد جنگ در اوج امنیت

 و حتی کرد را اشغال افغانستان سابق شوروی که ستزمانی سرد جنگ شود، در اوج مراجعه تاریخ اگر به ۶۶سال

 ایران با پیشروی اینکه برای زمان در آنکنند.  شرکت زمان آن المپیکی هایها حاضر نبودند در بازیآمریکایی

 عضو دائم پنج همکاری حاصل که ایقطعنامه اولین شدند و متشکل امنیت شورای عضو دائم پنج شود، مقابله

 هاشمی اهللآیت مرحوم دیپلماسی درک اوج که عضو صادرشد. اینجاست هر پنج است، ازطرف امنیت شورای



 در ها با ما،خصومت همه رغمعلی بود که ایقطعنامه در واقع که 5۹8 قطعنامه مدیریت در نحوه رفسنجانی،

 بود. شده تصویب ها در جنگپیروزی زمان در ایران اسالمی جمهوری اقتدار زمان

 هاشمی اهللآیت از مرحوم بنده که ستحقیقتی آن گویای ، باز هم5۹8 قطعنامه مدیریت جنگ با نحوه

 نیست. تندروی معنی به همیشه شجاعت که یاد گرفتم رفسنجانی

ایران تبدیل  علیه امنیت سازمان تحریم به قطعنامه آن داشتند از اینکه زمان قوا درآن و سران امام که با تدابیری

 شود جلوگیری شد و این عین شجاعت بود.

 جاسوسی، بار دوم النه در قضیه بار اول گرفت؛ ایران تحریم به بار تصمیم سه متحد ملل سازمان امنیت شورای

 .ایهسته در بحث و بار سوم 5۹8 و بعد از قطعنامه تحمیلی جنگ در قضیه

ولی  نشویم گرفتار تحریم اول که ما در دو مورد شد باعث ایهسته و بحث مورد اول در دو مدیریت تفاوت

 در آن نظام و عالی ارشد مدیران هاینگریاز واقع یکی هم این .شدیم گرفتار تحریم در مورد سوم متأسفانه

 .بود رفسنجانی هاشمی آقای و مرحوم رهبری معظم راحل، مقام امام زمان، حضرت

 این .داشتند حسین با صدام رفسنجانی هاشمی اهللآیت مرحوم که است هایینگارینامه بعد، مرحله مرحله

و  نظام برای فدا شدن یعنی است؛ رفسنجانی هاشمی اهللآیت مرحوم از نگرش زرینی صحنه نیز یک موضوع

 .نیست تندروی معنی به شجاعت اینکه پذیرش

 صدام به ایشان هایدر نامه رفسنجانی، هاشمی مرحوم و دقت و کیاست درایت ضمن هانگارینامه این طول در

 تاریخ است که کسانی تاریخی برای درسی یک آن خود کنید که مشاهده جدیت توانید بامی باز هم حسین

 .کنندمی مطالعهرا  جنگ

 مرحوم که هاییو ظرافت هاو دقت کنم دنبال را از نزدیک ایشان کار که را داشتم سعادت این ،دوره آن در من

 .دارم داشتند را کامال به خاطر زمینه در این رفسنجانی هاشمی اهللآیت

 که است مذاکراتی در واقعباشیم،  داشته خاطر باید به تحمیلی در جنگ ایشان دیپلماسی در که آخری مرحله

 .متحد انجامید ملل سازمان دبیرکل توسط متجاوز تعیین به

 توانممی جرأت به من شود؛ اما فراهم گذشت دوران در آن هر آنچه طرح تا امکان بگذرد زمان باید هم و باز

 گاههیچ رفسنجانی، هاشمی اهللآیت مرحوم با ازخودگذشتگی و همراه شجاعانه اگر نبود مدیریت بگویم

 برگ باز هم البته بگیریم، متحد ملل را از سازمان ایران به حمله برای حسین صدام محکومیت توانستیمنمی



 ملل سازمان دبیرکل اینکه رغمعلی که جاستهمین در برخورد با ایران امنیت شورای ننگین بر تاریخ دیگری

است، اما  تحمیلی جنگ صدام مسئول گرفته، صورت که و مطالعاتی هماهنگی بر اساس داد که متحد گزارش

 .کرد سکوت مورد نیز در این امنیت شورای

یاد  رفسنجانی هاشمی اهلل از آیت های روشنی باشد از درستی که بندهتا نمونه کردم اینها را بیان بنده هرحال به

 .خود قرار دهند انجام وظیفه را سرلوحه درس این نظام کارگزاران همه و امیدوارم گرفتم

 که: کنممی تکرار ها راعرایضم این درس دیگر در پایان و یکبار

 . نیست تندروی معنی به شجاعت -1

 را فدای و انقالب و نظام کشور اینکه و نه شویم و انقالب و کشور نظام فدای ما قرار است همه -۲

 .علیکم و رحمت اهلل و برکاته والسالم .خود کنیم هایخواسته
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 «اهلل هاشمی رفسنجانی و مدیریت راهبردی جنگ و صلحآیت»میزگرد 

 نژاد، علیرضا معیریبا حضور حسین عالیی، فریدون وردی

 

 ای که نداداجازه

 عالیی حسین

 فرماندهان عمدتا آنجا بود. در المبینفتح عملیات از قبل رفتیم. دزفول وحدت پایگاه به ایشان با که هست یادم

 عَلَیْکُمُ  کُتِبَ :کردند قرائت را کریم قرآن از ایآیه بودند. ایشان سپاه فرماندهان تعدادی و ارتش هوایی نیروی

 لَا وَأَنتُمْ یَعْلَمُ لَّکُمْ وَاللَّهُ  شَرٌّ وَهُوَ شَیْئًا تُحِبُّوا لَّکُمْ وَعَسَى أَن خَیْر  وَهُوَ شَیْئًا تَکْرَهُوا أَن وَعَسَى لَّکُمْ کُرْه   وَهُوَ الْقِتَالُ

 چیزی هاوقت بعضی و کندمی تلقی ناخوشایند را جنگ هم خداوند و نیست خوبی چیز جنگ فرمودند .تَعْلَمُونَ

 چیز را جنگ اصل و شدند جنگ موضوع وارد اینطور دارد. برکت و خیر شما برای دانیممی ناخوشایند ما که

 و تمام کنندمی شرکت آن در همه که است چیزی یک دفاع شد، تحمیل جنگ وقتی ولی دانستندنمی خوبی

 گیرند.می بکار را خود توان توان

 بیان را ایخاطره ایشان المقدسبیت عملیات کنم. درمی تصحیح نوری ناطق آقای سخنان از را چیزی یک بنده

 از نداشتند. ایشان عهدهبه رسما را ارتش و سپاه کنندههماهنگ نقش اهلل هاشمیآیت زمان آن کردند. در

 قبل بنابراین .گرفتند عهده به امام)ره( حضرت طرف را از جنگ فرماندهی رسما خیبر عملیات از قبل 13۶۲سال

 را هاشمی اهللآیت امام 13۶۲ بهمن از ولی است داشته متعددی و متفاوت مقاطع جنگ اداره خیبر عملیات از

 ایشان عهده به را جنگ فرماندهی و بدهد انجام را سپاه و ارتش هماهنگی که کسی عنوان به کردند مأمور

 گذاشتند.

 زمان داشت. در ادامه جنگ انتهای و تا گرفت قرار رفسنجانی هاشمی اهللآیت اختیار در جنگ میدانی فرماندهی

 و سپاه بین اختالف و شدمی دیگری اداره سبک به جنگ و سپاه و ارتش بین بود قرارگاهی المقدسبیت عملیات

 انجام رمضان عملیات المقدسبیت عملیات از بودیم، بعد پیروزی موقعیت در چون .بود نکرده بروز هنوز ارتش

 بدی چیز و است طبیعی داد. اختالفات نشان را سپاه و ارتش بین اختالفات که آمد به وجود هاییناکامی و شد

 و هاتاکتیک و آموزش و فرهنگ نظر از که هاییسازمان بین است ممکن اختالف .داشت وجود اختالف .نیست

 بسیار جنگ شرایط بعد، به13۶۲ سال از داشته باشند. اما متفاوتی نظرات هستند به وجود بیاید و متفاوت سالح



 سخت شرایط دهندهنشان گردید تربرجسته جنگ پایان تا دوره این در هاشمی اهللآیت شد. اینکه نقش سخت

 بدون جنگ اول روزهای مانند که بود این به دنبال و بیاید کوتاه خود مواضع از نبود حاضر صدام زیرا. بود جنگ

 را1۹۷5 قطعنامه نبود گرفت، حاضر پس را مناطقی ایران زمانی که نماید. حتی اشغال کند، دفاع ایران آنکه

 یک هاشمی اهللآیت دیدم جنگ در که کسانی بین از ولی .بود سخت شرایط .کند پیدا خاتمه جنگ و بپذیرد

 ایشان فکر و طرح .بودند جنگ دادن پایان به دنبال و جنگیدنمی جنگیدن برای که بود این داشتند که ویژگی

 .بود جنگ خاتمه برای طرحی به دنبال هم جلسات بود. در جنگ خاتمه برای

 و کردند بیان را ایجمله بودند، شده جمع سپاه و ارتش فرماندهان که قرارگاهی در خیبر عملیات از قبل ایشان

 خواهیم تمام را جنگ ما بروید منزلتان به من؛ شما با جنگ بقیه برسانید، نتیجه به را عملیات این شما :گفتند

 کرد.

 تا بجنگیم چگونه که بود این ذهنشان ابتدا وارد فرماندهی جنگ شدند، از هاشمی اهللآیت زمانی که بنابراین

 را قطعنامه ما اینکه شود ولیمی زده زیادی هایحرف جنگ در .بود بارزشان امتیاز این بدهیم. خاتمه را جنگ

 بود. کار بهترین پذیرفتیم زمان آن در

 به دادن پایان برای مشخص استراتژی یک دارای پذیرفتند، را جنگ اداره مسئولیت زمانی که از عمال ایشان

 .برسانیم پایان به عزت وضعیت در را جنگ باالتر موضع از و پر دست با که بود این ایشان استراتژی بودند. جنگ

میز  پای شوند حاضر هاعراقی اینکه بگیریم برای را عراق از حیاتی منطقه یک که بود این برتر موضع موقع آن

 بپذیرند. بودیم، دنبالش صلح به رسیدن برای که را نکاتی آن مذاکره

 به که روزی آخرین تا گرفتند عهده به را جنگ فرماندهی عمال خیبر، عملیات از قبل هاشمی اهللآیت بنابراین

 هستند دوستانی داشتند. البته عهده به را جنگ امام)ره( فرماندهی حضرت حیات زمان تا و رسیدیم بسآتش

 از خیلی زیرا. است بوده این واقعیت ولی !!نبوده اینطور عملیات در گویندمی کنند ومی دیگری هایصحبت که

 اطالعات و نمایند استفاده جنگ در ایشان نظرات از و برسند ایشان خدمت اینکه برای دیگر افراد و فرماندهان

 .نمایند مالقات را ایشان تا کردندمی تالش هابدهند، مدت ایشان به را جنگ

 تمام خیبر عملیات با جنگ بود ولی موفقی عملیات بسیار که بود هاشمی اهللآیت با خیبر عملیات فرماندهی

 ما بود. شده عراق توان از فراتر عراق قدرت ولی رسیدیم دجله کنار به که بود مطرح مسأله این باز ادامه در نشد.

 بود. سیاست ایستاده ما مقابل در جهان بر حاکم هایقدرت از نمایندگی به عراق که کنیم توجه باید نکته این به

 .ایران سرزمین اشغال با نه ایران موفق شود از امتیاز گرفتن با عراق که بود ها در جنگ اینقدرت اول



 از که آمریکا رقیب شوروی سیاست و کرد تغییر آمریکا رسیدیم، سیاست فاو به خیبر از وقتی جنگ ادامه در

 هاشمی اهللآیت فاو عملیات فرمانده .دادیم انجام خوب اقدام یک فاو کرد. در تغییر نیز کردمی حمایت صدام

 از وقتی که بود این فاو مسأله کردند. هماهنگ را سپاه و ارتش توان و تمام بسیج را امکانات تمام ایشان بودند.

 و درآورد خود مالکیت را به اروند که بود این عراق بهانه .کردیم پاک را جنگ مسألهصورت کردیم، عبور اروند

 قطع دریا با را عراق رابطه که نبود این فقط گرفتیم، را اروندرود وقتی بیاورد، اینطرف تا ساحل را مرزی خط

 و کردیم پاک را جنگ مسألهصورت است تبدیل کردیم؛ بلکه خشکی در محاط که کشوری به را عراق و کردیم

 بود اینطور هم عمل کردیم. در طراحی جنگ ختم برای را فاو ما که نویسدمی خود خاطرات در هاشمی اهللآیت

 جنگ مطلق برنده ایران نگذارند وجه هیچ تا به گرفتند عراق بیشتر تقویت به تصمیم آن از بعد هاقدرت ولی

 هاشمی اهللآیت ویژگی. نمودند مطرح را جنگ در بازنده نه برنده نه شعار هاآمریکایی که است زمان این شود. از

 که مختلفی را سناریوهای کردند.می ترسیم خود برنامه و ذهن در را آینده دیدند،می خوب را آینده که بود این

 بیفتد. به است ممکن اتفاقاتی زدند چهتخمین می و دیدندمی بود کرده ریزیطرح ما علیه خود ذهن در دشمن

 جنگ دادن خاتمه دنبال د. ایشانصلح بودن به رسیدن جنگ و خاتمه دنبال به جنگیدن بنده ایشان در نظر

 توانیمکنیم. می سرنگون را حسین صدام توانیممی خاتمه جنگ با که بود این ذهنشان در من نظر به بودند و

 .افتاد اتفاق که ببریم میان از نجنگیدن با را عراق بعث نظام

 هاییضعف آن و بودند ایران دفاعی قدرت تقویت به دنبال دارم، یاد به که کسانی همه از بیش هاشمی اهللآیت

 .بودند آن تقویت به دنبال کردیم، ایشانمی حس ایران دفاعی قدرت در ما که

 از نداشتند را این قدرت سابق مثل ما وکها هایشد. موشک پدافندی مشکل دچار ایران آسمان جنگ، زمان در

 ارتش چون عملیاتی باشند توانستندنمی سابق مثل دیگر 14 اف فینیکس، هایموشک .کنند دفاع ما آسمان

 جا هر زدند،می آن را شد،می روشن راداری جا هر که بود کرده سازماندهی را قدرتی فرانسه کمک با عراق

 از که بودند این دنبال به هاشمی اهللآیت .کردمی پیدا کاهش موفقیتش امکان شود پرتاپ خواستمی موشکی

 هایموشک به مربوط پاورهای جمله از نمایند برطرف و تقویت را ما ضعف نقاط کرده استفاده دشمن ضعف

 اسکاد مثل دوربرد هایموشک تأمین و ضدتانک موشک تأمین همچنین و شد تأمین و افتاد اتفاق این که هاوک

 دوم هوایی نیروی این با که کردند درست دوم هوایی نیروی یک هافرانسوی کمک به هاعراقی موقع . آنhy-2 و

 درک را موضوع این خوبی به هاشمی اهللآیت بگیرند. اختیار در را ما نفت کنترل و فارستمام خلیج کنترل

 کردند دریافت را هاییجنگ، موشک زمان در سفر معروف ایشان به چین در .رفتند آن تأمین دنبال به و کردند

 شد. ایران موشکی صنایع بنیانگذاری باعث و هم کرد کمک ایران به هم در جنگ که



 بعضی در حالی که در رسانده باال سطح به را ما دفاعی قدرت و است ملت افتخار االن که ما موشکی صنعت

 کردند. اندازیراه ایران در را موشکی صنایع که بود هاشمی اهللآیت فکر برویم، ثمره جلو توانیمنمی هاحوزه

 بتوانند راحت و باشند تماس در ایشان با تا گذاشتند موشکی صنایع مسئول را هاشمی محسن آقای ایشان

 خود کار پیشرفت و رونق دنبال صنعتی هر که بود طوراین موقع آن چون .کنند پشتیبانی را موشکی صنایع

 را مشکالت و نقایص خواستندمی هاشمی محسن آقای از بود، صنعت این روی بر تمرکزشان چون ایشان بودند و

 پیشبرد برای دیگر کارخانجات و صنایع از ایشان .شود حل وقت اسرع در تا کنند منتقل ایشان به بالفاصله

 شده است. ممکن کار این چطور که گنجیدنمی تصور در زمان آن در که کردند استفاده موشکی صنایع

 تمام و بزنند ملیتی هر از گیرندمی نفت ایران از که را هاییکشتی گرفتند تصمیم هاعراقی جنگ زمان در وقتی

 را کویتی هاینفتکش تا به خلیج فارس آمدند هامریکاییآ کردند، مطلق ناامن را نفتی خطوط و هااسکله بنادر،

 گفتم و رفتم ایشان خدمت قرارگاه از روز کردند. یکمی حمایت عراق از فارس خلیج منطقه در و کنند اسکورت

 نفت را که کویت احمدی اسکله هم ما زدند را ما اسکله اینکه محض به اجازه بدهید جدید هایموشک به  این

 هماهنگ چیز همه و داریم مادگیآ االن چراکه بزنیم اختیار آنهاست، در عراق بنادر و کنندمی حمل را عراق

 آزمایش اجازه ایشان رفتم و خدمت باز روز چند از بعد .دهندنمی اجازه امام فرمودند است. ایشان شده

 عنوان به بودیم شاهد که ایلحظه از دهند. ایشاننمی اجازه امام فرمودند باز ولی خواستم جدید را هایموشک

نبودند.  جنگ گسترش به دنبال وجههیچ به و بودند جنگ خاتمه برای هاییطرح به دنبال جنگ فرمانده

 شاد. روحشان

 

 های امیدبخشجمعه

  معیری علیرضا

 امام)ره( و به فرمان به جلساتی انقالب ابتدای .نیست جنگ دوره مدیریت به منحصر هاشمی آقای مدیریت

 حاج منزل در شد؛ گاهیمی تشکیل رؤسا از یکی دفتر در هفته در بار قوه، سه سه رؤسای جلسات عنوان

 مورد برحسب هم بنده .شدمی گرفته کشور کالن تصمیمات جلسه، آن آمدند. درمی همامام)ره(  بود و احمدآقا

 را در هاشمی آقای کنندهتعیین نبود. به خوبی نقشجنگ  به مربوط این جلسات، منحصرا شدم.می دعوت

 شود. اتخاذ تدبیر و مشورت با تصمیمات تا کردندمی کمک تدبیر با ایشان .دارم یاد به جلسات



 بودم؛ وزیرنخست اتاق روز یک شد،می شهرها و بنادر به زیادی حمالت زمانی که جنگ دوران در دارم خاطر به

 هاشمی اهللآیت با مذاکره از بعد و بود هاشمی آقای بگیرند راهکار تا زدندمی زنگ که کسی به اولین ایشان

 بزرگ و مهم تصمیمات توانستمی راحت بود. خیلی کالن تصمیمات مرد هاشمی آقای .کردندمی پیدا آرامش

 .نبود جنگ به منحصر این. شود جزئیات وارد آنکه بدون بگیرد

 تأثیر تحت اینکه بدون صدر سعه با و آرامش با هم و کردمی گوش را هاحرف هم داشت؛ ایالعادهفوق صدر سعه

است.  خوب انسان هایویژگی از بود که القلبرقیق بسیار طرفی از .کردمی گیریتصمیم گیرد، قرار فشارها

 وجود در ویژگی این. بود مهربان و رئوف بسیار هم و بود ماهری جنگنده هم علی)ع(، حضرت که همانطور

 .بود نیز هاشمی اهللآیت

 دادند، ایشان به را قوا کل فرمانده جانشینی امام)ره( وقتی حضرت که داشتند خوب ویژگی یک جنگ دوران در

 و هم در در سپاه و بسیج هم ارتش در هم داشت؛ عام مقبولیت یک ایشان همیشه داشتند. توجه ویژگی این به

 وزرا و بودند مجلس رئیس اینکه با دادند،می گزارش ایشان وزرا به داشت به طوری که مقبولیت ایشان .دولت

 .دادندمی گزارش وزیرینخست به باید

 واقع عراق و دشمنان دل در خوفی و ترس بود، موفق عملیات دو که پنج کربالی و هشت والفجر عملیات از بعد

 شد تشکیل ایسلند در که ایجلسه در شوروی و آمریکا منظور همین به قدرتمند شده است. ایران چطور که شد

 کشورهای حمایت جمله از کنند؛ حمایت صدام از جانبههمه طوربه گرفتند رسیدند و تصمیم بندیجمع یک به

 تغییراتی دلیل همین به ...و آمریکا حمایت اطالعاتی – فرانسوی نظامی و حمایت لجستیک – شوروی - عربی

 .آمد وجودبه هاییالفتح عدم امام، فرمودهبه و آمد وجودبه هاجبهه در

 درآمد ۶5 سال در .بود هم واقعا و باشد جنگ خدمت در کال باید دولت که بود بحث جنگ، آخر سال یک در

 قرار کشور اداره برای آن میلیارد سه و شد داده جنگ به آن میلیارد سه که بود دالر میلیارد شش ایران ارزی

 این از بیشتر باید داشت اعتقاد سپاه صورتی که شود. در ایجاد جامعه در بحرانی و تنش آنکه بدون شد داده

 از ستادکل رئیس عنوانبه وزیرنخست و اندیشیدند تدبیری منظور همین گیرد. به قرار جنگ اختیار در مبلغ

 همه گرفت. اینها صورت بسیجی نوع همه و کمک و ترفند نوع شد. همه انتخاب امام تأیید و هاشمی آقای طرف

 تصمیمات موجود شرایط به توجه با و باشد گیرندهتصمیم باید قوی فرمانده یک .بود باتدبیر مدیر یک مستلزم

 بگیرد. جدی



 شهادت به نفر ۲80 و بود غیرعادی کار یک که آمریکا جنگی ناو توسط ایران مسافربری هواپیمای زدن از بعد

 و حلبچه مانند دیگری همچنین حوادث  بود. تأثیرگذار هاشمی اهللآیت روحیه در بسیار واقعه این رسیدند؛

 درخواست همچنین و ندارد را جنگ ادامه توان مالی لحاظ به دیگر ایران اینکه بر مبنی وقت اقتصاد وزیر گزارش

 تدبیر باعث بود، نخواهد مقدور جنگ ادامه صورت این غیر در که جنگی امکانات تهیه و خرید برای رضایی آقای

 بود. 5۹8 قطعنامه پذیرش آن و شد جدیدی

 جنگ، سازندگی، دولت فرهنگی و... بود؛ هازمینه همه در کنندهتعیین نقش یک هاشمی آقای نقش

بودند.  سوریه در امام حضرت نماینده بودند که بزرگی افراد از یکی زنجانی فهری سیداحمد اهللآیت مرحوم

 یک که تا زنندمی حرف صمیمی و شیرین قدری به آیندمی نماز برای هاشمی آقای که هاییجمعه فرمودندمی

 بر تسلط و زبان چنین یک .کنندمی پیدا آرامش یعنی بعد هفته تا کنندمی فراموش را چیز همه مردم هفته

 داشتند.  مردم قلوب با ارتباطی چنین یک و ادبیات

 تصمیمات آرامش با که نداشتیم هاشمی آقای مثل بود. کسی بحرانی شرایط و مهم تصمیمات مرد هاشمی آقای

 خداوند از ایشان برای را درجات علو .باشد داشته وجود اندیشه و تدبیر تصمیمی، هر پشت و بگیرد ایعاقالنه

 .خواستاریم متعال

 

 دیپلماسی پنهان نتایج

 نژادفریدون وردی

 نقش آن و کنم صحبت شده پرداخته آن به کمتر که هاشمی آقای نقش و ویژگی یک درباره خواهممی بنده

 .است کشور پنهان دیپلماسی و دفاع دیپلماسی در ایشان زدنیمثال و بدیلبی

 دارای هم امروز همین شاید که هست هاییبخش کند ولیمی تعریف را خودش خودش، هابخش از خیلی

 تصمیمات اتخاذ چگونگی و هاشمی اهللآیت تأثیر چگونگی ابعاد و و آنها درباره نتوان و باشد باال بندیطبقه

 که گاهی بود سخت و تلخ تصمیمات آنها در کنم.می عرض است پذیرامکان که هاییبخش ولی کرد؛ صحبت

 بودیم خارج در نیاز مورد و حساس بسیار امکانات تأمین دنبالبه ما که روزی. بودند آن از فرار بدنبال همه

 کردندمی برخورد هاییشبکه و به خارجی هایمجموعه و هاگروه ها،شرکت با تسلیحات کنندگانتأمین معموال

 یک با مصاحبه و وگوگفت مقطع، بحث آن در .شوند مذاکره وارد ما با عالقه داشتند و آمریکایی بودند که



 آنها به وگوگفت جایبه که بود این انقالبی حرکت بود. بسیار سختی و کار بزرگ وگو با شیطان، گفتآمریکایی

 جزو اتفاقا که نظام از هاییبخش گرفتند تصمیم مقطع آن در قاطعیت با هاشمی اهللآیت ولی بگوییم ناسزا

 وگویگفت بحث در و بگیرند عهده به را کار این سپاه، مسئولیت یعنی بود، نظام و کشور هایبخش ترینانقالبی

 ما نیازمند آنها اگر چون کنید، برآورد را هانیازمندی و بروید بلکه نکنید نشینیعقب تنها نه گفتند سپاه فرمانده

 آمدند.نمی ما سراغ نبودند،

 در و خاورمیانه سطح در اسالمی جمهوری ظرفیت و ابتکار موقعیت، توان، از که بودند این دنبالبه هاآمریکایی

 به هاشمی آقای شیعیان داشتند استفاده کنند و و مسلمانان با مشکالتی که رجوع و رفع برای لبنان و سوریه

عنوان میانجی وارد عمل بر این اساس به .نمودند هدایت را نیاز این و دادند تشخیص را آنان نیاز دقت با و زیبایی

 کنیم. جبهه استفاده نیاز تأمین برای هاآمریکایی نیاز این از ثانیا کنیم تأمین را هالبنانی حقوق شدند که اوال

 هاآمریکایی خوبی به نبود قادر هاشمی آقای از غیر کسهیچ کردند. مدیریت خوبی این صحنه راآقای هاشمی به

 و شیرینی و کیک با باالیی بسیار مقامات از آمریکایی مقام حساس، چندین موقعیت در و بدهد بازی اینگونه را

 یکسری تیم آن که کنند عمل طوری و نکند مالقات آنها با مسئول مقام هیچ هتل در و بیایند تهران به هدیه

 ادامه عراق حمله روزشبانه هفتاد فاو، از عملیات بعد باشند. آورده نظامیان نیازهای سلسله یک برای تدارکات

 برای .است کرده پیدا دسترسی آنها به ایران نداشتند خبر دفع شده بود که امکاناتی با اینها همه و داشت

 بود. هاشمی اهللآیت دیپلماسی حاصل این ؛است افتاده اتفاقی چه بود عجیب هاعراقی

 بگیرند توانستندمی همه و نبود پیچیده و سخت خیلی هاداده و اطالعات بر مبتنی و عقالنی هایگیریتصمیم

 زمانی که شاهدم شد. بندهاتخاذ می هاشمی آقای شخص توسط پذیرریسک و متوکالنه، خطرناک تصمیمات ولی

 انجام ها رابحث این نبودیم حاضر انقالبی شوق و شور خاطربه ما امثال بگیرد، صورت بود قرار وگوهاگفت این

شویم؟  موفق خواهیدنمی چیست؟ آیا ماش مشکالت فرمودند سپاه هایبچه و بنده به هاشمی آقای ولی  دهیم

 باشند. ایشان موافق باید امام)ره( حضرت ولی چرا دادیم کنیم؟ جواب استفاده دشمن امکانات از خواهیدنمی

 بشنوید. امام امام)ره( حضرت از خودتان که دهممی ترتیبی شما قلبی اطمینان برای گفتند و دادند ترتیبی

 ولی کنید تالش شما است؛ تأیید مورد کنند،می تدبیر جنگ و جبهه نیازهای برای هاشمی آقای آنچه :فرمودند

 نخورید. گول باشید مواظب

 هاعراقی از جنگ طول در که ادواتی از یکی وگوگفت و بحث این در بودند حاضر هاآمریکایی مقطعی در اما

 رایشآ - عراق اطالعات از توجهی قابل بخش آن برابر در بدهیم قرار آنها اختیار در را بودیم گرفته غنیمت



 نمونه یک دریافت قبال در فراتر تجهیزاتی و عراق، امکانات از شوروی هاینیروها، پشتیبانی نیروها، گسترش

 در حرفی دوره آن مسئوالن از بگذارند. بسیاری ما اختیار ، در-بودیم گرفته غنیمت به عراق از که روسیه تولیدی

ها بتوانند به ما و باید ملت مسلمان هستیم کشور یک ما گفتند و ایستادند هاشمی آقای ولی نداشتند، مورد این

 به باید دنیا ولی گذاردمی اختیار او در تسلیحات و کندمی حمایت صدام از روسیه که است درست اعتماد کنند.

 و شنود تجهیزات و هاموشک کنندمی ربگذاریم، تصو هاآمریکایی اختیار در را روسیه اسرار ما اگر کند. اعتماد ما

 باشند. دشمن اگر حتی باشیم دارامانت باید ما کنیم،می معامله اینها رقیب با را دیگر چیزهای خیلی

 کنیم سکوت و بگذریم لبنانی انقالبی هایگروه منافع از ما بودند حاضر هاآمریکایی مقاطعی در بودم شاهد بنده

 گریمیانجی این ما در برای اولویت گفتند هاشمی آقای ولی بگذاریم پا زیر را چیز همه و آنها سیاسی آزادی و

 خود انقالبی عقیده حاضر نشدند .بگذارند پا زیر را آنها منافع نشدند حاضر .است لبنان مردم و لبنان منافع حفظ

  بگذارند. پا زیر را

منتشر کرده  «اشباح شنود»چندین سال پیش به نام در کتابی که  است، زندان در االن آن آقایی که متأسفانه

اهلل هاشمی با آمریکا در زمینه تبادل بود تا برخی جریانات را تخریب کند، در سندی که از مذاکرات آیت

های ایران برای حمایت از لبنان های آمریکایی در لبنان منتشر کرده بود، بندهایی که مربوط به خواستهگروگان

 را لبنان منافع کشور، منافع خاطربه که کردند به آقای هاشمی حمله هاخیلی زمان آن ده بود. دربود را حذف کر

 نداشت. واقعیت صورتی که در گذاشتند پا زیر

 و داشت آن روز لیبی با وگوهاییگفت هاشمی آقای ایران بود. علیه اعراب اتحاد شکاندن دیگر موضوع

مثل سوریه، لیبی، الجزایر.  داشتند متفاوتی مواضع که با کشورهایی همکاری داشت؛ الجزایر با هاییهمکاری

 - و شیعه عجمی - عربی جنگ پنهان دیپلماسی نظر از ها راعرب اهلل هاشمی در آن زمان اتحاددیپلماسی آیت

 ما انقالبی کشور از دفاع برای عربی کشور یک این شد که به منجر سفرها و هامالقات دیدارها، شکست. آن سنی

 نماد بدهد. این را آنها حمالت پاسخ دیگر عربی کشور یک به ایران خاک از بیاید نداشتیم، چیزی که مقطعی در

 پرداخته و به آن است نشده مطرح جاها خیلی که بود ایشان موفق و پنهان دیپلماسی و هاشمی آقای حرکت

 -عربی  جنگ جنگ، دیگر باشی، داشته خودت کنار در را سوریه و الجزایر لیبی، کشورهای وقتی است. نشده

  .بود جنگ دیپلماسی در بزرگی موفقیت شود. ایننمی ایرانی

 بود. سفر عراق از هاروس و روز آن شوروی بالمنازع و تام پشتیبانیدیگر حرکت آقای هاشمی، شکستن 

 قانع را هاروس توانستند ایشان که سفری بودم، ایشان کنار در هم بنده که مسکو به هاشمی آقای آمیزموفقیت



 موفقیت بدهند، ما به زیادی بسیار موارد و اطالعاتی تجهیزات و پدافند مثل استراتژیک تجهیزات  که کنند

 را صدام سر پشت هاروس عظیم حرکت و پشتوانه توانست که بود ایشان دفاعی دیپلماسی و پنهان دیپلماسی

 بصورت هاآمریکایی زمانی کند. مردد آنها را و نموده وگوگفت و بحث توانسته بود، هم هابا آمریکایی کند. متزلزل

 بین رقابت زمان آن نبودیم. در وگوگفت ادامه به قادر داخلی شرایط خاطربه ما که رفتند صدام سر پشت کامل

 از چون کرد؛ صحنه را مدیریت اسرائیل و رفت بیرون به اطالعات کشور داخل از نتیجه در بود مختلف هایگروه

بگیرد، به  امکانات پنهان دیپلماسی در بود شده موفق که ایران خواستندنمی بودند شده حذف وگوهاگفت

 باعث دادند و لو لبنانی همه چیز را نشریات از یکی در داخلی جریانات از یکی طریق از اهدافش برسد. بنابراین،

 نشود. انجام وگوهاگفت شدند

 اما بود همین اسالمی ایران کلی سیاست موقع آن که است درست .کردند تقویت را شرق به نگاه هاشمی آقای

 که منجر راهبردی توافقات و داشتند ژاپن به که سفری حتی و هاچینی کردن قانع و صحنه در عملیات رهبری

 استراتژی حال هر آقای هاشمی بود. بهبودند، با  هم عراق کشور با چند هر بگیرند قرار ما کنار در هاشد چینی

 موفق مختلف عملیات در را کشور پنهان، دیپلماسی و شود برداشته عراق از هاپشتوانه شد موجب ایران برتر

 .کند

معرفی  چگونه را ایشان و چیست هاشمی بودن آقای کنار در هاسال این ات ازتجربه کنند سؤال من از اگر

 چرخ اصل در هاشمی آقای من دید از اما است قبول شده مطرح هایویژگی تمام گویممی پاسخ در کنی،می

 یک سو این در وقتی که است این فیزیک در طیار چرخ بود. ویژگی اسالمی انقالب و اسالمی جمهوری طیار

 هاتوزیکینه و هاو لجبازی هاتوازن عدم یکسری و دارد وجود تندرویها و هاکندروی یکسری هاتنش سلسله

 مجموعه، سوی آن در و کند بومی و لوکالیزه خود درون در را اینها همه که باشد باید شخصی یک دارد، وجود

چگونه حضور  هانمازجمعه در باشد دهد. یادتان بیرون خروجی عنوانبه را عقالنی متعادل ثابت روند یک

 و اشکال بیاید هاتندروی و هاکندروی دادنمی اجازه بود که ایشان بودن طیار چرخه یافت. در واقع این نقشمی

 جمهوری از منطقی و عقالیی روند یک و رساندمی حداقل به را هاتنش و بود شرایط کنندهتعدیل و کند ایجاد

 کنند، تعریف بخواهند مرزها سوی آن را رفسنجانی هاشمی آقای اگر هم امروز .کردمی ارائه دنیا به اسالمی

 نظر از هم است اسالمی کشورهای بین در آسیا و خاورمیانه، غرب منطقه تکرار در غیرقابل رخداد یک گویندمی

 رسانه یک تنهایی به هاشمی آقای افکارعمومی. با ارتباط قدرت هم و داخلی مدیریت نظر از هم دیپلماسی،

 بود.  عیارتمام

 



 

 اجازه امام را بزنیم. فرمودند کویت احمدی اسکله بدهیداجازه  جدید هایموشک با  این گفتم روز عالیی: یک

 نبود جنگ گسترش به دنبال وجههیچ به و بود جنگ خاتمه برای هاییطرح به دنبال .دهندنمی

 امام)ره( حضرت ولی چرا دادیم شویم؟جواب موفق خواهیدنمی آیا فرمودند سپاه هایبچه و بنده نژاد: بهوردی

 تدبیر هاشمی آقای آنچه :فرمودند بشنوید. امام امام)ره( از خودتان که دهممی ترتیبی گفتندباشند.  موافق باید

 نخورید گول باشید مواظب ولی است؛ تأیید مورد کنند،می

 از بعد و بود هاشمی آقای بگیرد راهکار تا زدمی زنگ که کسی جنگ، به اولین دوران وزیرمعیری: نخست

 بود کالن تصمیمات مرد هاشمی .کردمی پیدا او آرامش با صحبت

 

 

 

 



 جانشین امام و خاطراتی که سانسور شد

 غالمعلی رجایی

 هشت هاشمی اهللآیت رسانه که خاطرات اصحاب برای مژده یک و شما خدمت بدهم مختصر گزارش یک بنده

 حضرت ایشان، رهبری شخصیت درباره ناگفته و بدیع بسیار نکات از مشحون مقدس، دفاع و امام با مرتبط سال

 خط به دادم و خط تحقیق تیم یک به را جلد هشت این جنگ است. من در هاشمی اهللآیت فرماندهی و امام)ره(

 حاج و رفسنجانی هاشمی آقای با امام)ره( ارتباط که اول جلد انشاءاهلل کردند که بررسی را جلد هشت این

شود. می تقدیم محققان جامعه و ایشان ارادتمندان خدمت هاشمی اهللآیت عروج سالگرد اولین احمدآقاست، در

 تقدیم را تألیف حال در کتاب این از ارتباط دارد. اما در این فرصت، نکاتی جنگ فرماندهی به نیز دیگر جلد یک

 شده منتشر «آینه در» کتاب در که داشتم مصاحبه تا چهار ایشان با کنم. من عرض را ایخاطره کنم. اولمی

 شما آقا حاج کردم سؤال ایشان از .از ایشان پرسیدم مصاحبه چهار طی سال و دو طول  در را سؤال 340است. 

 چه  عمر سال چند و هشتاد در هاشمی منِ که کنیدعرض می خدا به کنید مالقات را خدا اگر بوده، دراز عمرتان

 باشد داشته برکتی من عمر شد، اگر شروع زندان از که قرآن کار کنممی فکر گفتند و کردند مکث آوردم؟ کمی

چرا؟  جنگ ختم جنگ. پرسیدم فرمودند ختم دیگر چه چیزی؟ است. گفتم مانده مهجور که است قرآن کار

 را هم هاعراقی شدن کشته جلوی و گرفتم. پرسیدم را ایرانیان شدن کشته جلوی جنگ ختم با من فرمودند

 آید. گفتمنمی خوشم کشتار از اساسا من فالنی فرمودند بعد دادند.می کشته بیشتر هاعراقی بله فرمودند گرفتید؛

 صادق گفتید امام به که بود روحیه همین با گفتم بعد آید.نمی تانخوش باشد هم شما دشمن اگر حتی

 رفته زندان به که کسی کنممی احساس وقتی واقعا است همین هم االن من روحیه نشود؟ گفتند اعدام زادهقطب

 من برای جنگ ختم آید. فرمودندنمی خوشم کشتار از کندنمی هم فرقی کنم.می پیدا بدی ترسد، حالتمی و

 تلفات آمار هایمسخنرانی در خواستنمی دلم و شدممی هم ناراحت هاعراقی شدن کشته از واقعا بود، مهم خیلی

 از گفتم آمد پیش موضوع این من زندگی در که دادم. جاهاییمی گزارش باید و بودم ناچار ولی بگویم را آنها

 گفتم من آیید،می بیرون قهرمان جنگ جریان از شما فرمودند من به ایخامنه اهللآیت بار بیزارم. یک جنگ

 هست. و بوده این من روحیه باشم؛ صلح قهرمان خواهممی باشم، جنگ قهرمان خواهمنمی

 را حلبچه وضعیت وقتی فرمودند بودم. خاطره دومی که خودشان ایشان محضر در خیلی که داشتم افتخار من

 کنم. می متقاعد را امام و روممی کنم. تمام را جنگ باید هست قیمتی هر به گقتم دیدم



 هابعضی و کرد جامعه و کشور به کنم؛ خدمتی که آقای هاشمیمی عرض کوچک محقق یک عنوان به را این من

 تمامی چرا دانمنمی من و دارد ادامه هاکینه آن هم نشود، ختم جنگ بود. هنوز دیده خدمت این خواهندمی

توانی نوار آن با امام)ره( صحبتی داشتم، ببین می من فرمودند من را دیدند، ، وقتی۹1 سال سوم هفته ندارد. در

 در را هایشمالقات نوار جنگ نگرفت. فرمانده قرار ایشان اختیار در نوار این اخر تا صحبت را پیدا کنی. متأسفانه

 سازیتاریخ»که  نوشتم ایمقاله ۹۲ نباشند. سال ایشان خواستندمی عده یک چرا گفتم اما نداشت. اختیار

 «. !!باشد مبارک برادران

 وقتی داشت. عالقه ایشان به هم آقا حاج و بود موفقی بسیار کنندهتهیه کند، رحمتشان خدا که آخوندی حمید

 در گزارشی رسید. ایشان کجا به هاشده ضبط این سرنوشت دانمنمی من و کردمی ضبط ساعت سه آمدمی

 سریال این در دیگر نفر چند و هاشمی آقای خاطرات اینکه صرف دادند و گفتند کرمیان صادق نوشته درد کتاب

 با بود، سریال در شما خاطرات گفتند و دادند اهللآیت به را گزارش همین شد. ایشان متوقف سریال این بود،

 و یک شود سانسور جنگ در امام باید خاطرات جانشین شود. چرامی متوقف گفتند داشتند که ایروحیه همون

 حل جنگ آخر تا که اول داشت. مشکل مشکل بسیار جنگ ادامه برای هاشمی آقای .بسازد نتواند کنندهتهیه

 خط به خط را کتاب جلد هشت کردم و عرض دارم که هاییفیش مدد به بود. ارتش و سپاه اختالف نشد

  .بیاورد ائتالف به وجود سپاه و ارتش بین نشد موفق ۶۷ سال تا ایشان ام،خوانده

 در آن .کردند خود در فرماندهی جنگ جانشین را ایشان امام و بودند مجلس شورای اسالمی رئیس ایشان

 و ارتش فرماندهی امام، اختالفات بین نماینده و سپاه داخل اختالفات اول برش بدهیم؛ باید برش سه مقطع،

 فرماندهان کنم. اختالفات بینمی عرض دارم که هاشمی اهللآیت از نویسدست من را اینها سیاسی. عقیدتی

 طرفی خواند. از خواهم را شافیش که وقت جمهوررئیس و سپاه فرمانده بین چهارم اختالف سپاه و و ارتش

 .شود اداره جنگ چطور کمرشکن مشکل جمهور. با این چهاررئیس و وقت دولت رئیس اختالف بین

 ادغام برای طرحی آمد شیرازی صیاد آقای عصر شود، فرمودندمی مطرح سپاه و ارتش ادغام بحث ۶۷ سال در

 تا چطور ببینید شما وتالطم است  یک انتظامی. این کارهای به سپاه راندن و ارتش نفع به داشت، سپاه و ارتش

 طرح مأمور خواستند آمدند صیاد آقای فرمودند سال همین 313 است. صفحه رسانده را خودش ۶۷ سال

 بیاورد. دارد نظری و طرح اگر نیست، الزم گفتم شود، مسلح نیروهای سازمان

 دو هر در تغییر پیشنهاد داشت. گله ارتش ایدئولوژی سیاسی از آمد، شیرازی صیاد ارتش؛ آقای داخلی اختالفات

 .شود شنیده هایشانحرف دو هر و شود گذاشته مشترکی جلسه رسیدگی برای شد قرار داشت. را



 ایخامنه اهللآیت اینکه از رضایی محسن ، آقای۲4۶ ، صفحه۶۲ سال :وقت دولت و سپاه بین اختالف دوم برش

 سال قضیه این ادامه کرد. گله تلفنی اندکرده صحبت سپاه فرمانده تعویض مورد در سپاه فرماندهان از بعضی با

 از ایشان کردم، صحبت سپاه و ارتش مورد در رفتم، ایخامنه آقای دفتر به صبح هفت ، ساعت4۲۷ صفحه ۶۶

 سپاه با ایشان چون بود، همین هم من نظر البته بگیرم؛ عهده به توأمان را سپاه و ارتش مسئولیت خواستند من

 مسئولیت بود بهتر نبود چنین اگر بگذارد تأثیر جنگ در که رودمی این خوف و نیست ارتش خوبی به روابطشان

 امام شد، رهبری متوجه راه وسط در که ایمسأله از غیر اینکه به غیرمستقیم پاسخ بود. ایشان عهده به جنگ

 بود. جامعه و مجلس درگیر کافی اندازه به هاشمی آقای داد که ایشان به را جنگ فرماندهی مالحظه این روی

 مرزها به جا همه در تقریبا غرب در دشمن که دادند اطالع رضایی ؛ آقای۶۷ جنگ، سال در ایشان اعتدال روحیه

 پشت که دشمن گفتم .آیدمی بدم کشتن از من گفتم .نکردم موافقت خواست، انهدامی عملیات برگشته، اجازه

 .دارید کار چه شما مرزهاست

 آقای استعفای به که شیرازی صیاد اقای و رضایی سپاه، آقای و مسلح نیروی اختالف شدت دیگر مقطع یک در

 به جلسه از بعد رضایی محسن کنید. آقای نگاه را هاشمی آقای ندانند. نقش را آن دیگران شاید کشد.رضایی می

 دکتر و جمهوریرئیس با هماهنگی عدم و سپاه داخل مشکالت از و بنویسد امام به اینامه خواهدمی گفت من

 نیست. در خوب هم خودش برای و پذیردنمی امام گفتم و کردم نهی او را بدهد. استعفا ارتش بگوید و و روحانی

 به احمدآقا پذیرد.نمی امام و فرستدمی امام)ره( به را خود استعفای کند،می را خودش کار رضایی آقای ادامه

 جالب ادامه در. دارند سیاسی حرکت اینها که است این امام تصور و نپذیرفت امام که دهدمی خبر هاشمی آقای

 تا بدهید ارتش امیری درجه من دهم، بهمی استعفا کند، منمی پیشنهاد هاشمی آقای به رضایی آقای است

 ارتش امکانات از و کردم استفاده سپاهی تعصب از که نکنند خیال هاارتشی تا بگیرم اختیار در را ارتش امکانات

 جای یک در نشد. قانع و گفتم را طرح این اشکاالت من که گویندمی هاشمی کردم. آقای استفاده سپاه نفع به

 کنید و متحد را سپاه و ارتش که دهدمی پیشنهاد و کندمی ایفا را رضایی آقای نقش شیرازی صیاد آقای دیگر

 به ماه شود. ببینیدنمی پذیرفته هم طرح این که پیداست بشوند، من جانشین رضایی آقای و فرمانده بشوم من

 رود.می پیش قضیه این ماه

 شده پیدا خاتم قرارگاه در نواری یک ببینید، را ۶۶ سال خاطرات دوستان بگویم، خواهممی که دیگری نکته

 هاشمی آقای که بود رسیده جایی به کار است. آمده سپاه فرماندهان و هاشمی آقای مکالمات ریز که است

 در که هاییطرح کنید باور بودم، خاتم قرارگاه تبلیغات مسئول بود. بنده جنگ ختم کرد که خدمتی بهترین

 عده یک بهداری، رفتندمی عده آمدند. یکنمی شاننصف کنید، باور دادندمی آزادی نفری صدهزار استادیوم



 تشخیص گذاشتند روی پایان و انگشت که بود هاشمی آقای گراییواقع این و بود کم خیلی تبلیغات و ... رزمنده

 خودتان باید را کار است، خودتان کار به امام)ره( گفتند هم شجاعت با کنند. تمام را مسأله اینکه باید  دادند

 کنید. تمام

 گفتن از معذور االن که پرسیدم کسانی از من ولی نگفتند؛ گفتم هم ایشان به بگویم، هرچه را اینکته یک

 جانشین من هستید فرمانده شما پذیرم.می من نپذیرید، را قطعنامه شما گویندمی امام به ایشان  هستم. نامشان

 من رجایی آقای گفتند من به ایشان که گفتند ایجمله امام کنند. محاکمه و بگیرند مرا بگویید هستم. شما

 آن در بودند آنجا که مقاماتی از من گفتند.نمی ما به را حرفی هر ایشان حال هر بهبگویم.  شما به خواهمنمی

 آقای هایحرف تأیید همان بگویم االن توانستممی اگر که گفتند را تلخی جمله امام گفتند سؤال کردم، جلسه

  نبود. تعارف اهل هم امام و نکرد تعارف امام با کرد و هزینه را خودش هاشمی آقای که شدمی ظریف

. کرد گرایی سپرواقع اساس بر را خودش هاشمی پذیرم. آقایمی خودم من بودند فرموده امام که کالم خالصه

 این هاشمی آقای ببین گفت من به ۶۲ سال از بود، ترعاقل همه از شمعخانی آقای که گفتند من به خودشان

  ندارد. برنده جنگ

 زدن بود. ما نصف جمعیتش شد درحالی که برابر دو عراق نظامی آخر جنگ توان که هستند مستحضر دوستان

 با را ایشان روح خداوند بود. کرده قفل را کشور اصال شیمیایی حمالت و هانفتکش زدن ما و مسافربری هواپیمای

کردند و به سمت  تمام را قضیه این جایی و جامعه ایران کردند بزرگ به خدمتی که کند محشور پیامبر

 تصمیم فرموند جمعی نبود. هاشمی آقای تصمیم که خود امام فرمودند تصمیم جمعی بود،ای بردند قطعنامه

 اینکه دیگر مسأله و است محفوظ قضیه این در هاشمی آقای سهم صادق. ولی و هستند متدین هم همه گرفتند

 که کردند صحبت پرده در کردندمی صحبت فنی خیلی چون هم ایشان و نشد رمزگشایی رفت کویت به صدام

 روزی یک شد. امیدواریم برداشته شکلی چه به بعد و شد گرفتار چگونه صدام بعد و شد وارد ما به که بالیی این

 عنوان به من از دست داده است. را هوشمندی شخصیت چه بفهمد ایرانی و ایران شود و شناخته کامال نقش این

باشد  نداشته را علمی شخصیت چنین دیگر دهه پنج چهار تا ایران شاید گویممی امخوانده تاریخ که کسی

 و هاشمی خاندان و ملت بر برکاتش امیدواریم نیست بسته خدا دست ولی نداریم. هم را امام دیگر طور کههمان

 باشد. جاری ایران

 



 

 

 منِ  که کنیدعرض می خدا به کنید مالقات را خدا اگر بوده، دراز عمرتان شما آقا حاج کردم سؤال ایشان از

 زندان از که قرآن کار کنممی فکر گفتند و کردند مکث آوردم؟ کمی چه  عمر سال چند و هشتاد در هاشمی

فرمودند  دیگر چه چیزی؟ است. گفتم مانده مهجور که است قرآن کار باشد داشته برکتی من عمر شد، اگر شروع

 جنگ ختم

 

 

 

 

 

 



 های خواندنی از صنایع دفاعی کشورگزارش

 رفسنجانی هاشمیمحسن 

 کسانی تمام از تشکر و قلم و اندیشه انجمن مخصوصا مراسم اندرکاراندست از تشکر و احترام و ادب و سالم با

 .فرمودند ارائه را هاییصحبت اینجا در و بودیم شانخدمت امروز که

 ان بزرگوار خدمت در مراسم اختتامیه به عنوان ایجمله چند است، اذان به نزدیک که مراسم خاتمه در بنده

 .هستم

 جناب کشور شناسانروان ترینبرجسته از یکی که ایبا اشاره به مقاله ابتدا را خود هایصحبت خواهممی اجازه

 پرداخته و در هاشمی اهللآیت شخصیت شناختیروان آغاز کنم که به بررسی «دکتر محمود گلزاری» آقای

 اند.نوشته ایشان درگذشت چهلمین روز

به  مربوط آن صفحه 30 حدود و شده چاپ صفحه ۲5۶ در 13۹5 اسفند در «دانایی سپیده» مجله در مقاله این

 در دفاعی صنایع تبیین به سپس خوانم ومی این مقاله از ایجمله چند بود. هاشمی اهللآیت شناختیروان بررسی

 بپردازم. مقدس دفاع

 در که بودند برجسته سیاستمداری هاشمی اهللآیت که کنندمی شروع چنینرا این مقاله گلزاری، آقای جتاب

 مقام جمله از کنند؛شان از او با صفاتی ویژه یاد میهای تسلیتدر پیام اسالمی جمهوری مسئوالن فوتشان هنگام

 در دیدگانرنج از و شاهیستم مبارزان نسل از نظیرکم اینمونه و وافر هوش دارای را ایشان که رهبری معظم

دکتر  آقای کردند. جنابمی همکاری وی با که کسانی همه برای مطمئنی گاهتکیه و پرافتخار و پرخطر راه این

 تمام انقالب، فرمانده سازتاریخ و فهیم نظام، چهره این برای بدیلبی ایسرمایه گویندمی پیامشان در روحانی

 شناخت با توانا تحلیلگر و اسالمی بزرگ اندیشمند و جنگ پایان برای مبارزه و شهادت، قهرمان جهاد هایمیدان

 شایسته. سرداری و نظیرکم اعتدال، مدیری و تحمل، ایمان و حلم جهان، اسطوره از خوب

 امام صادق صالح، صابر و اسالمی، صحابی انقالب فرمایند: استوانهمی پیامی در آملی جوادی اهللآیت حضرت یا

 امت. امین و راحل

 مطرح مدیر و بصیر، صبور را ایشان امینی اهللآیت نویسند. حضرتمی ایشان درباره مختلفی هایشخصیت

 .کنندمی



ها بحران و تنگناها در گشاگره و ناپذیرخستگی و خواه، انقالبیآزادی را ایشان سیدمحمد خاتمی االسالمحجت

 خوانند.می

 بسیار آنچه ولی شودمی مطرح ایران قوم بزرگان از آمیزستایش و بلند تعبیرهای این ایشان فوت از بعد دیدیم

 فرمایندمی السالمعلیه امیر حضرت کردند. شرکت ایشان پیکر تشییع در نفر هامیلیون که بود این بود مهم

 ایشان بینیممی و کندمی جاری بندگان زبان بر آنان درباره خداوند که شوندمی شناخته چیزی با تنها نیکوکاران

 گیرندمی قرار مردم و بزرگان تجلیل مورد فوتشان از بعد

 درون در شناختیروان سازوکار و صفات از ایگویند مجموعهمی شخصیت دکتر گلزاری در این مقاله در تعریف

 به د. مندهمی قرار تأثیر تحت محیط با را او هایسازگاری و هاپایدارند. تعامل نسبتا و یافته سازمان که فرد یک

 اگر بینیدهاست. میتعامل آن و کنم اشاره خواهممی نکته این به ولی کنم اشاره نیست فرصت  خصوصیات همه

 ویژگی به آنها از هریک اما شوندمی مواجه عینی رویداد یک با که نفر دو کنید، مقایسه بخواهید را نفر چند

 شخصیت از متأثر تفاوت این و دارند رویداد آن از متفاوتی تفسیر و تعبیر و کندمی توجه رویداد آن از خاصی

 .آنهاست

 در ایشان که بینیمباشد. می داشته بیشتری بروز دیگران نسبت به هاشمی اهللآیت شود شخصیتمی باعث این

 راقرآن  تفسیر اوین، زندان در مبارزه اوج در یا کنندمی مطرح را آزاد دانشگاه ، مسأله۶1 سال در جنگ اوج

 داریم. اختیار در را آن از جلد 5۶ امسال که کنندمی گذاریپایه

 که کنم عنوان کشور دفاعی صنایعدرباره  خواهممی من خوانند.می را مترو ، خطبه۶3 سال در جنگ اوج در

 است. شده انجام کشور در ما متخصص نیروهای و همکارانشان و ایشان دست به آن گذاریپایه

 گروه دو در را بزرگ رهبران ما کنند.می مقایسه هم با را افراد هایشان، شخصیتتحلیل در دکتر گلزاری

 خمینی)ره(، امام و گاندی، امیرکبیر، ماندال مانند بخشنجات و مثبت سالم افراد گروه دهیم؛ یک قرار توانیممی

 هاشمی اهللآیت حضرت که گیرندمی نتیجه صدام. سپس یا استالین، هیتلر مانند گرویران و جبار ناسالم افراد یا

 بسیاری هایقابلیت که دهندمی ارائه ایشان از را شخصیتی و است گرفته قرار اول گروه در که هست کسانی از

 شدن درگیر و کار در که اشتیاقی و ایجاد کرده همیشه که هیجان مثبتی با ایشان که وصف این دارد؛ با باالیی

 و به داشته هدف و معنا اشزندگی و کردهمی تصور اطرافیانش و خود برای را مثبتی داشته، روابط کار به

 گیرد.قرار می افراد شکوفا زمره در ایشان رو این از. رسیده استمی هم باالیی دستاوردهای



 فراتر به کنند ومی عبور شکوفایی از که هستند افراد بعضی کنندمی بیان دهند ومی انجام تحلیلی گلزاری آقای

 جهان در معدودی افراد از رفسنجانی اهللآیت که کند می ثابت مقاله این در ایشان و رسندمی شکوفایی از

  .هستند و بوده شخصیتی نظر از شکوفایی از فراتر که هستند

 نسبت به دیگر مسئوالن، پیشتاز است. اما برویم سراغ بحث صنایع دفاعی کشور که ایشان در این موضوع هم

 سال به مربوط ایران دفاعی صنایع دانیددارم. می خودم که خاطراتی از و امدرآورده ایشان خاطرات از نکته چند

 برنو تفنگ شده، ساخته خمینی امام مترو ایستگاه اکنونهم که در توپخانه هاسال آن در یعنی است 1304

 اولین و گیردمی شکل ایران در تسلیحات اداره بعد، سال 15 حدود 13۲0 سال در بعد شده ومی ساخته

 شود. بعدمی ایجاد بزرگراه صدر نزدیک پاسداران منطقه همین در دفاعی صنایع به مربوط هایساختمان

 1340سال در ایران نظامی صنایع سازمان بعد و گیردمی شکل پیروزی خیابان در 13۲۶ سال در سازیمسلسل

 کند.می شکفتن به شروع کمکم

ایران  به را اختیاراتی و کند منطقه ژاندارم را ایران که دارد این بر سعی و کندمی پیدا غرب با ایران که تعاملی با

 ایران به الکترونیک صنایع بعضی و کوپترهلی نگهداری و تعمیر یا هواپیما نگهداری و تعمیر صنایع دهند،می

 اقالم از بعضی ما که است داشته وجود ایران در شرایطی شودمی روزیپ انقالب که 135۷ سال شود. درمی داده

 هاآمریکایی و هاغربی البته داشتیم؛ نگهداری و تعمیر امکان را اقالم از بعضی و کردیممی تولید ایران در را

 برود پیش این مسائل که بود شده بسته قراردادی و بسازد را هاسالح بعضی بتواند ایران که بوده این بر شانسعی

 این شد؛ تحمیل ما به بگویم که جنگ دارم اصرار شود. منمی متوقف هافعالیت این انقالب پیروزی از بعد ولی

 همیشه و نمی جنگ از صحبت تحمیلی جنگ طول در و کرد  دفاع ایران بلکه باشد جنگ دنبال که نبود ایران

 .شدمی اضافه آن به تحمیلی کلمه

 کند. خاطراتمی خاطرات نوشتن به شروع هاشمی اهللآیت حضرت بعد ماه شش شد، آغاز جنگ هنگامی که

 تقریبا در است رجوع کردم. جالب ایشان خاطرات به من و است 13۶0 سال به مربوط داریم ایشان از که مکتوبی

 و آمد غیوران آقای اول شب کنندمی اشاره ایشان خاطراتشان شروع از پس روز پنج یعنی 13۶0 مرداد 5

 خاطرات در نظامی صنایع اولین کلمه. گفت هاقیمت کنترل و نظامی صنایع و هماهنگی دفتر به راجع را مطالبی

 دفاعی صنایع و نظامی صنایع کلمه این یکبار هر هفته روزانه بعد به این از و باشدمی ۶0/1/5به  مربوط ایشان

 عدم بخاطر نظامی صنایع از شکایتی که شودمی نوشته بعد روز چند شود؛ مثالمی دیده ایشان خاطرات در

 عمل فعال ما نظامی صنایع باید است، مهمات به احتیاج و شده شروع جنگ فعالیت یعنی شده مطرح کارآیی



 ایران در که و مهماتی نظامی صنایع و هاجبهه گزارش دیگر وقت چند باشد. فعال توانستنمی متأسفانه ولی کند

 اسالمی انجمن است شده نوشته بینیممی دوباره .شودمی فعال نظامی صنایع رفتهاند و رفتهکردهارائه  سازیممی

 به مربوط گفتند. جمله جالبی هست را هانارضایتی و آمدند بشارتی محمدعلی آقای همراه به نظامی صنایع

 معادن از دیروز محسن کنندمی اشاره من مورد در و اندپرداخته هم اتمی انرژی مسائل به ایشان که است سالی

 انرژی سازمان امراللهی رضا آقای با همکاری به توصیه و بود آورده ایکرد. نمونه دیدن یزد اطراف در اورانیوم

 اتمی انرژی سازمان داشتند. در قرار هم اتمی انرژی مطالب جریان در ایشان موقع همان از کرد. یعنیمی اتمی

است.  سوخت ساخت برای هانیروگاه اولیه که محصول زرد کیک تولید پایلوت برای بود شده آغاز هاییفعالیت

 سپس اتمی فرستاد، انرژی به را بنده ایشان خود و باشیم اورانیم معادن دنبال به باید ایران در که بود بحث این

 مشکل و نشده حل معضل این هم هست. هنوز کشور در که معادنی از یکی یزد ساغند رفتیم امراللهی آقای با

 است. کافی اورانیوم نداشتن اتمی، انرژی توسعه عدم برای ما اساسی

 ارتش نظامی سازمان صنایع مدیره جدید هیأت مورد در آمد و دفاع وزیر شده نوشته که بینیممی بعد هایماه در

 هیأت از آمدند و نظامی صنایع هایاللهیحزب که رسیممی اینجا به رویممی پیش که همانطور کرد. مشورت

 شود.می پیدا سپاه وزارت از دوسترفیق محسن آقای جناب سروکله داشتند. بعد گله نظامی صنایع مدیره

 به بودند شده جمع سپاه در که متخصصی برادران و پاسدار برادران و انقالب اصیل نیروهای واقعا که اینجاست

 کنند. آغاز دفاعی صنایع جهت در را و حرکتی بیایند میدان باید به که رسندمی نتیجه این

 شکل سپاه صنایع در چه و دفاعی صنایع در چه ما نظامی صنایع برای ریزیبرنامه رویم،می جلو که طورهمان

 در کارخانجاتی و کرده استفاده کالسیک هایروش از دفاع صنایع در نظامی صنایع و گیردمی را خود مناسب

 تمام که به صورتی مردمی تولیدات هم طرف باشد. این کرده ریزیبرنامه داشته را تولیداتی و داشته اختیار

سپاه و  وزارت در که نیروهایی کمک به شود. این فعال که شودمی قرار بگیرد قرار دفاع خدمت در کشور صنایع

 را مهم کارخانجات ریزیبرنامه با کنندمی سعی نیروها این و شودمی انجام گیردمی شکل سپاه صنایع سازمان

 به را مختلف انواع از وفوربه را ادوات و نظامی مهمات انواع بتوانند اینکه و نظامی تولیدات جهت در کنند و فعال

 صنایع ادوات، گروه موشکی، گروه گروه مهمات، گروه اعم از گیردمی شکل مختلفی هایگروه .برسانند هاجبهه

 این اسالم رزمندگان کنار در و گیردمی شکل سپاه صنایع سازمان در روز آن که مختلفی هایگروه و دریایی

 اندنوشته اینجا گیرد. مثالمی قرار رفسنجانی اهلل هاشمیآیت حضرت حمایت مورد دائما و شودمی دنبال موضوع

 ضعف و امکانات عظمت و از داشتند نظامی صنایع مدیریت به انتقاداتی و آمدند منزل به معاونانشان و سپاه وزیر

 شود.می استفاده آن ظرفیت از درصد 30 حدود بودند مدعی و دادند ارائه را پیشنهاداتی و گفتند مدیریت



 به راجع و آمد روحانی حسن اینکه مثل هست جمالتی .گیرد قرار اختیار در امکانات این سرعت به شده تالش

 از و بود تهران نماینده که شودمی صحبت غفاری هادی از حتی کرد. صحبت نظامی صنایع جنگ و و ارتش

 اهللآیت حضرت توجه مورد نظامی صنایع کمکم شودمی باعث مسائل این داشت. گله نظامی صنایع مدیریت

 تا کردندمی حمایت و گرفتندمی قرار تولیدات جریان در کامال و داشته ایدوره بازدیدهای و گرفته قرار هاشمی

 از شود. یکی فعال دیگر هایبخش در بلکه موشکی بخش در تنها نه مختلف هایگروه در ما نظامی صنایع

 است. موشکی صنایع شده، بخش پرداخته آن به امروز که هاییبخش

 در هاکشنفت شد. بعضیمی غیب تیرهای از این بود که صحبت هانفتکش جنگ در مسائل ما از یکی

اتفاقات به  این در بود طبیعی گرفتند.می را فعالیتشان جلوی غیب تیرهای و شدندمی انفجار دچار فارسخلیج

 که هاییبگیرد. با حمایت شکل ما دفاعی صنایع سازمان در توانستندمی اینها و شدمی ریزیبرنامه سبکی باید

 آمد. به دست نتایج این کرد، یاد آنها از شودنمی آن روزها صورت گرفت و االن

 شب هفت ساعت تا رفتیم است دفاعی سازمان نمایشگاه که شیان باغ به این است: سپس دیگر جالب گزارش

 موشک ساخت طرح و دادند توضیح مخترعان و محققان و کردیم بازدید نظامی صنایع هایپیشرفت از یکسره

 جنگ امکانات تهیه و است انگیزحیرت جوانان پشتکار و موفقیت و است کمال به نزدیک تقریبا که تاو شبیه

 بدون هواپیمای  و طرح  دارد توجهی قابل پیشرفت وسایل، و خمپاره انواع ساخت در سپاه .است چشمگیر بسیار

 کنند.می ازمایش را سرنشین

 هاسال هم موشک امور بسازیم، در و کنیم شروع را سرنشین بدون هواپیمای توانستیم ۶3 سال ما در

 هاییموشک از یکی تاو شد. موشک ساخته ایران در ضدتانک هایانواع موشک .داشتیم چشمگیری هایپیشرفت

 و شد آزمایش و ساخته آن شبیه ایران در است بحثش امروز و شد داده ایران به فارلین مک جریان در که بود

 مورد را t72 تواند تانکمی که است موشکی تنها بسازد. تاو تاو موشک شبیه داردکه را این امکان االن ایران

 آن با ها راجبهه بودند و داده صدام به هاروس که بود ایپیشرفته تانک بسیار روسی، تانک این دهد. قرار هدف

 حاصل جبهه در هاییپیروزی که آمد به دست امکان این ایران در تاو تولید بودند. با داشته نگه خود قلمرو در

 البته شد. ساخته موشک این آبادیشاه شهید در که ماریوتکا به نام داشتند موشکی هاروس خود حتی .گردد

 هاتاریخ همین در دوربرد هایموشک از قبل را ضدتانک هایموشک انواع ما پس .شد ساخته موشک این شبیه

 تا شدمی دنبال کردند،می نظامی صنایع از هاشمی اهللآیت که بازدیدهایی با دقت به همه اینها و بودیم ساخته

 برسد.  نتیجه به



آمدند  بودند قدس طائر موشک و دریایی مین مبتکر که نفر سه یا دو»اند: جایی در خاطرات همین روزها نوشته

 نظامی بخش در کنند عمل طرحشان به بتوانند صورتی که در خواستندمی کمک دوربرد موشک ساخت برای و

 برای لیبی از گروه یک که دادند اطالع تلفنی دوسترفیق آقای» اند:نوشته یا «.شد خواهد ایجاد بزرگی تحول

 گفتند، که طورهمان«. شدند وارد موشک ساخت در همکاری برای سوریه از گروه دو و سام موشک اندازیراه

 کردند.می ببرند، استفاده پیش به را نظامی صنایع اینکه برای هم خارجی دیپلماسی از ایشان

 قرار شرایطی در ما اگر شود. االنمی گفته موشک درباره ایشان خاطرات در که است مسائلی از مملو اینجا

 نظامی صنایع در ما برادران که است هاییتالش واقعا داریم، گفتن برای حرفی نظامی صنایع در کهایمگرفته

اهلل حمایت آیت مورد دو هر و دادند انجام جنگ هایسال طول در سپاه وزارت دفاعی صنایع و دفاع وزارت

 دو هر فوریت به ایشان همجنگ  از بعد شد.می حل یکبهیک مشکالتشان و گرفتندمی قرار هاشمی رفسنجانی

 سازندگی، دوره در که بود بعد به این از گرفت. شکل مسلح نیروهای دفاعی صنایع و کردند ادغام هم در را اینها

در  توانست کشور خوشبختانه و کردند دنبال دفاعی کار یک عنوان به نظامی صنایع از را هدایت و کمک هم باز

 وضعیت هم منطقه از دورتر کشورهای بلکه منطقه کشورهای اکثر به نسبت که برسد وضعیتی به کوتاه برهه یک

 برای نیاز مورد هایسالح توانیممی که ایمگرفته قرار شرایطی در که دانندمی ما دشمنان داشته باشد. پایدارتر

 بسازیم. کشور در جدی صورتبه دفاع را

 این بگویم. در دفاعی صنایع مورد در هاشمی اهللآیت حضرت هایتالش از و برسم شما خدمت بود الزم من

 بازرسی و شده ساخته اسالمی انقالب و مقدس دفاع شود، موزهامروز این مراسم برگزار می از تهران که منطقه

 به موزه از بخشی مسولیت و نشده داده توضیحاتی یا و آثاری، اشیایی کشور دفاعی صنایع مورد در داشتم که

 به جوانان ارائه دهیم. دفاعی باشد. خواسته من این است که اطالعات الزم را درباره صنایعمی شهرداری عهده

 برجسته کشور، در گفته روانشناسان به واقعا هاشمی اهللآیت که دهممی خاتمه را خود هایصحبت جمله این با

 .باشد پررهرو راهشان و شود داشته گرامی یادشان داشت. انشاءاهلل قرار فراشکوفایی وضعیت

 

 

 

 



 

 

 قرآن را تفسیر اوین، زندان در مبارزه اوج در کند.می مطرح را آزاد دانشگاه ، مسأله۶1 سال در جنگ اوج در

 کشور دفاعی صنایع درباره خواهممی من خوانند.می را مترو ، خطبه۶3 سال در جنگ اوج کند. درمی گذاریپایه

 است شده انجام کشور در ما متخصص نیروهای و همکارانشان و ایشان دست به آن گذاریپایه که کنم عنوان هم

 

 

 

 

 

 



 اهللهایی از فرماندهان جنگ و آیتپرسش

 جعفر شیرعلی نیا

اهلل هاشمی رفسنجانی دارم. آخر جلسه است و بسم اهلل الرحمن الرحیم. آرزوی رحمت و شادی برای روح آیت

احتماال دوستان خیلی خسته باشند. من هم قصد ایجاد خستگی بیشتر برای دوستان ندارم. یک زاویه نگاهی را 

هایی داشته باشم و ودم و بنا بود صحبتخواهم مطرح کنم. البته مطالبی را برای جلسه امروز آماده کرده بمی

هایی که منتشر نشده بود اهلل هاشمی داشتم، بخشای که با مرحوم آیتهایی از مصاحبهضمنا قصد داشتم بخش

 گذرم. ای میرا بخوانم اما ظاهرا وقت خیلی کم است و به اشاره

خوانیم، سه نوع دهان و مدیران جنگ میدر مواجهه با آنچه از تاریخ جنگ و همچنین عملکرد مسئوالن، فرمان

ها که ما الحمدهلل تا ها و فداکاریتوانیم داشته باشیم؛ نگاه اول، نگاه تمجید است؛ تمجید رشادتگیری میموضع

حدود زیادی به آن عمل کردیم و البته گاهی آنقدر افراط کردیم که گاهی در مقابل یک جریان تخریبی هم 

اهی آنقدر شخصیتی را به اوج بردیم که طرف مقابل برای اینکه مقابله کند، یکسری شکل گرفته است. یعنی گ

 کند. مسائل غیرواقعی را برای تخریب مطرح می

 نگاه دوم، توصیف است؛ اینکه شرایط واقعه را توضیح دهیم و به نوعی توصیف کنیم.

ین دو نگاه بود؛ بخشی تمجید بود و بخشی ها و بیانات دیدم، از جنس االی سخنرانیدر جلسه امروز، آنچه البه

ها در چه دادند که تصمیمهم توصیف شرایط. عزیزان و فرماندهانی که در جلسه سخنرانی کردند، توضیح می

شرایطی گرفته شده است. مثال اگر بعد از فتح خرمشهر ما این تصمیم را گرفتیم به این دلیل بوده و شرایط 

ین توضیح و توصیف هم البته یک بخش مغفول وجود دارد که مربوط به اسناد کرد. در اطور اقتضا میاین

خارجی درباره جنگ ایران و عراق است که شمارشان هم زیاد است ولی ما در توصیف شرایط آن روز از آنها 

واند تهزار سند کامال مرتبط با جنگ دارد. اینهاست که می100غافل هستیم؛ مثال آرشیو ملی بریتانیا بیش از 

 ایم. تر توصیف کند ولی در این بخش هم متأسفانه به توصیف شرایط به روایت داخلی اکتفا کردهشرایط را دقیق

 کنند، نگاه نقادانه است. ست و خیلی از افراد به آن ورود نمیاما نگاه سوم که نگاه خیلی مظلوم و البته الزمی

ورت گرفته است،  درست است که تصمیمات هریک در های بسیاری صببینید دوستان، درست است که رشادت

آنکه بخواهیم اشخاص را زیر اند و این می تواند ما را قانع کند؛ اما بیموقعیت خود توجیهات مختلفی داشته

اندوزی است که اگر بررسی و سؤال ببریم، باالخره هر تصمیمی که در آن زمان گرفته شده، یک شرایط تجربه



اندوزی کنیم و بعضی اشتباهات را تکرار ند منجر به تکرار اشتباهات شود. ما اگر بخواهیم تجربهتوانقد نشود، می

ها حرکت کنیم. باید بدانیم کجا با اطالعات کم عمل نکنیم، باید به سمت نقد و بیان اشتباهات در کنار بیان قوت

 رو به جامعه ما کمک کند. تواند برای راه پیش کردیم، کجا پی اطالعات نرفتیم؛ اینهاست که می

تواند مدام تکرار اگر رویکرد نقادانه به جنگ و عملکردهای ما در دوران دفاع مقدس، شکل نگیرد، اشتباهات می

 شود و مدام به ما ضربه بزند. 

اهلل هاشمی رفسنجانی و مسائل جنگ، با نگاه اول و دوم یعنی تمجید و توصیف امروز به اندازه کافی از آیت

اندوزی خواهم به سمت نگاه نقادانه و ایجاد فرصت تجربهدید؛ اما من از دوستان انجمن اندیشه و قلم میشنی

 حرکت کنیم. 

ها داشتیم اما اگر فقط بخواهیم با این نگاه ببینیم واقعا فرمایند که ما خیلی موفقیتسردار عالیی درست می

 کنیم برای اینکه اینها نقد نشده است. می دچار شکست خواهیم شد. برخی تجربیات را مدام تکرار

اهلل هاشمی در جنگ از مقطع خاصی که ایشان به نوعی فرمانده جنگ شدند، ای به حضور آیتمن فقط اشاره

کنم. شاید بتوانیم بگوییم ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر با شرایطی آن زمان ما و با دیپلماسی بسیار می

تجربگی ما، یک و به نوعی از تحلیل شرایط جهانی محروم بودیم و با توجه به بیضعیفی که آن زمان داشتیم 

تصمیم کامال درست بوده است؛ اما آنگاه که از دل حوادث، به جلساتی رجوع کنیم که مسئوالن با حضرت امام 

ود اصرار خمینی)ره( داشتند، به تعبیر آقایان سیداحمد خمینی و سیدحسن خمینی )که همچنان بر این نظر خ

بینیم امام موافق بودند جنگ در همان نقطه فتح خرمشهر تمام شود. در آن جلسه امام مواردی را دارند(، می

شویم وارد خاک عراق شده و به مردم گویند که اگر جنگ ادامه پیدا کند، ما مجبور میکنند و میمطرح می

شوند و کشورهای منان پشت سر صدام مجتمع میکند و دشعراق آسیب بزنیم، فضای جهانی علیه ما تغییر می

کنند. بعد وقتی منابع را قد به حمایت از عراق درخواهند آمد. اما این چهار نگرانی را مطرح میعربی هم تمام

های امام پاسخ بینید در روند قانع کردن امام)ره(، تنها در آن جلسه به یکی از نگرانیکنید، میوجو میجست

های من از آقای هاشمی هم پرسیدم که این چهار شرط و نگرانی امام چطور رفع شد؟ از پاسخ شود.داده می

ها فکر شده است؛ در واقع برای اینکه مردم عراق آسیب ایشان متوجه شدم که در آنجا فقط برای یکی از نگرانی

 نبینند، ما در جاهایی وارد شویم که مردم عراق حضور نداشته باشند. 

 های امام چطور رفع شده است؟ چرا این یک نقطه ضعف است. پرسش اینجاست که دیگر نگرانی



گویند گفتند امام در جریان اعزام نیرو به لبنان نبودند، آقای محسن رضایی هم میاهلل هاشمی رفسنجانی میآیت

گویند امام در جریان نبودند؛ این نشانه یک ای هم میامام در جریان اعزام نیرو به لبنان نبودند، آقای خامنه

اهلل و بخشی از ارتش جمهوری محمد رسول ۲۷پ شود، نیرو و یگان نظامی از تیضعف بزرگ است. چطور می

اسالمی ایران در کشور دیگری حضور پیدا کند، اما رهبر مملکت اصال در جریان نباشد؟ اینها نقاطی هستند که 

باید مورد بحث قرار گیرند. البته نه برای اینکه آقای رضایی یا آقای هاشمی را زیر سؤال ببریم. باید ببینیم این 

چه شرایطی افتاده است؟ آیا امکان دارد اتفاقات مشابه دیگری هم در جنگ یا بعد از آن، از همین اتفاق در 

جنس افتاده باشد؟ آیا امکان دارد ما دوباره در این شرایط قرار بگیریم؟ اگر بیاییم با مخفی کردن برخی زوایا 

 روم خواهیم بود. بخواهیم مسائل را در پیشگاه مردم توجیه کنیم، قطعا از کسب تجربه مح

گفتند ما در جریان برخورد مثال درباره موضوع حزب توده، من با آقای هاشمی مصاحبه کردم. آقای هاشمی می

هایی که رسید احساس کردیم گفتند ما تحت تأثیر گزارشبا حزب توده در آن مقطع خاص اشتباه کردیم. می

رسد بود. چطور می شود در یک مقطع خاص اطالعاتی میاتفاقات مهمی در جریان است ولی بعد دیدیم اینطور ن

شویم آن برخورد الزم نبوده؟ من معتقدم اگر این مسائل کند که بعد متوجه میو ما را ملزم به برخوردی می

 توانیم در موارد مشابه عملکرد درستی داشته باشیم. بررسی نشود، قطعا نمی

ی چهار و کربالی پنج نوشتند که بیانگر حالت تردید و نگرانی هایی بین عملیات کربالآقای هاشمی یادداشت

حال در جنگ به این حالت دچار  نشده بودم. ما در خیبر، ایشان است. خود ایشان هم نوشتند که من تا به

های مختلف تا والفجر هشت، یکسری اتفاقات خیلی تلخ داریم؛ من از ایشان والفجر مقدماتی، بدر و عملیات

های با امام)ره( هم در میان گذاشتید؟ آیا امام از عمق تلخی را یا شما این حالت یا اتفاقات تلخ جنگپرسیدم آ

های مختلفی برای کسب اطالع و خبر داشتند. این سؤال صحنه نبرد اطالع داشتند؟ ایشان گفتند امام کانال

اما اندیشمندان و دانشگاهیان ما اگر «. دبله امام اطالع داشتن»تواند در همین جا با این پاسخ تمام شود که می

های رسمی به امام)ره( نرسیده جسارت پرسش داشته باشند، باید بپرسند چرا این اطالعات میدانی از کانال

ای در زندگی حضرت امام در برخوردشان با مسئوالن دریافتم و آن اینکه درست است که است؟ من یک نکته

های بزرگ به گیریرسد اتکای امام برای تصمیمرسید ولی به نظر میبه ایشان میهای مختلفی اطالعات از کانال

رسد، با اخبار کانال رسمی محک ها و غیره میهای رسمی است. یعنی خبرهای دیگر را که از تلخیکانال

 زدند.می



اید با این توجیه و کنند، نبرسانی میهایی که به رهبران و مدیران اطالعاین یک تجربه است؛ اینکه کانال

رسد، بخشی از اخبار و اطالعات را سانسور کنند. اگر با این های مختلف به رهبر میاستدالل که اطالعات از کانال

 های مهمی از جنگ را روایت نکردیم، آخر جنگ گریزناپذیر بوده است. دلیل که رهبری اطالع دارد، بخش

فروردین  ۲1یا  ۲0شده است. در خاطرات آقای هاشمی در روز می هایی از جنگ، انتقاد از جنگ قاچاقدر سال

کردند نظر داشتند که جنگ را تمام کنیم خوانیم )نقل به مضمون(، امروز آقای روحانی با من صحبت میمی ۶۶

ساز هم نباشیم. اما آقای روحانی به دلیل اینکه نظرش با نگاه امام هماهنگ و حتی منتظر عملیات سرنوشت

دهنده یک فضاست، نشانه یک جو است. اگر ما اینها را بررسی ابا دارد نظرش را صریح بگوید؛ اینها نشان نیست

 مانیم.نکنیم عقب می

شود؛ در صفحات پایانی این کتاب یک برگه آکاردئونی بوده که با نموداری کتابی در سپاه چاپ می ۶3در سال 

کند. باید دید مفهوم صلح در آن زمان چه بوده رسان مید اطالعتقاضاهای صلحی را که در آن سال از ما شده بو

کدام از مسئوالن حاضر نبودند حتی یک روز جنگ ادامه پیدا کند است؟ عزیزان ما امروز در جلسه گفتندکه هیچ

 گویند نیست. رسد بعضی جریانات آنگونه که میکنیم به نظر میاما وقتی اینگونه اسناد را بررسی می

های مفصلی داشتم ولی آخر مراسم رسیدم، انشاءاهلل وقت دیگری باشد که بتوانم ای این جلسه بحثمن بر

های آینده، برای هایم را مفصل بیان کنم. ولی تقاضا دارم برای کمک به جمهوری اسالمی و کمک به نسلدیدگاه

مان را تکرار نکنیم شناسیم و اشتباهاتمان را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم و نقاط ضعف را باینکه نقاط قوت

 بیش از آنکه دو نگاه تمجید و توصیف را میدان بدهیم، به فضای نقد اهمیت دهیم. 

رسیم که شبیه بهار ای نقد، قاچاق و زیرزمینی شود و شناسنامه نداشته باشد، ناگهان به فضایی میاگر در جامعه

 ت که به شرایط سختی دچار خواهیم شد. زند؛ آنجاساست و حقیقت یکباره بیرون می ۶۷



 

های مختلف تا والفجر هشت، یکسری اتفاقات خیلی تلخ داریم. از ایشان در خیبر، والفجر مقدماتی، بدر و عملیات

های مختلفی پرسیدم آیا شما این اتفاقات تلخ جنگ را با امام)ره( هم در میان گذاشتید؟ ایشان گفتند امام کانال

کنند، نباید با این رسانی میهایی که به رهبران و مدیران اطالعاینکه کانالع و خبر داشتند. برای کسب اطال

 رسد، بخشی از اخبار و اطالعات را سانسور کنند. های مختلف به رهبر میتوجیه و استدالل که اطالعات از کانال
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 هاشمی و خواست مردم

 خمینی سیدحسن

ای است تا درباره یکی از صفات آقای هاشمی صحبت کنیم. این بهانهاح خانه موزه جناب آقای هاشمی، افتت

یا کمتر دیده  و همنوعان ایشان، نوعی در اقرانهآقای هاشمی است که به صفت یکی از وجوه امتیاز و مشخص

هایشان آقای هاشمی در یکی از سخنرانیاتفاقا این صفت یکی از صفاتی است که دیده نشده است. اصال شده یا 

 . «من اساسا با دیدن چنین وجه امتیازی از امام، اولین ارادتم به امام شکل گرفت» گفتند

دارد و اگر به آن توجه نشود  اشاره کنم، نوعی کژتابی در خودن خواهم به آاین صفتی که می ،کهنکته دوم این

 این آفات از اموری است که به فضای امروز جامعه ما هم مربوط است.  و یک آفاتی را ممکن است پدید بیاورد

را به منصفه ظهور برساند، بحث گریز بسیار پررنگ از  بنا داشت آنعامدا اهلل هاشمی گاهی اوقات صفتی که آیت

و مقیم جماران شدند. من به سبب  آمدند جماران به ۶0ایم. ایشان از سال ریا بود. خانه آقای هاشمی را دیده

ما از نزدیک با  ۹5م. از آن سال تا سال وآمد داشتدر خانه ایشان رفتزندان ایشان داشتم مرتب رفاقتی که با فر

هرگز بنای زهدفروشی اش با هم یکی بود. ندگیقای هاشمی ظاهر و باطن زآزندگی آقای هاشمی آشنا بودیم. 

، های خودمخاطب نکردن و پنهان نکردن داشتهنوعی فقر را در چشم هزهد نفروختن، ب نداشت. دوری از ریا و

گفتند  ،امام داشتند دربارهآقای هاشمی بود. ایشان در آن صحبتی که  یکی از وجوه امتیازی است که در وجود

چون دیدم ایشان همان فرشی را که در اندرونی داشتند، در بیرونی هم همان را  من از امام خوشم آمد

 و باطن امام با هم یکی بود. ، و ظاهر انداختند. اندرونی و بیرونی اماممی

در واقع من برای پذیرید. غیر از خدا میطر اینکه شما در عالم، مؤثری را خاهریا یک نوع شرک است ب از یکسو،

 از طرفی،د بروز دهم. پسندمی غیر اورا مطابق چیزی که خواهم خود ای ارزش قائلم که میبه گونه غیر از خدا،

 دهد. این نوعی دروغ هم هست. یعنی آدم آنگونه که هست خود را بروز نمی

، نوعی بحث دیدند. اما اینمی ایشانبه صورت پررنگ در  ،این نکته را همه کسانی که با آقای هاشمی بودند

ستیز با ریا عبارت خاطر اینکه ذات هساطع کند و ما را به یک اشتباه بیندازد. ب ژتابی هم ممکن است از خودک

خبران در نظربازی ما بی»م مهم نیست و همین هستم که هستم؛ است از اینکه شما بگویید من نظر جامعه برای

ای بینجامد آرام ممکن است این به یک رابطهامآراین نگاه،  .«من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند -اندحیران

  با ریا همسان انگاشته شود. دارینظر مردم اصال محترم نیست. یعنی گویی مردم گویی



خوب یاد گرفته بود که همه هویت  )ره(آقای هاشمی به مردم باور داشت. واقعا هم به نظر من از امام اما

مردم روزی شود. اگر ها و مشکالت حل میباشند همه گرهدر صحنه مردم  ست. اگرجمهوری اسالمی به مردم ا

خواستند مسلحانه حرکت  )ره(اید. روزی که از امامها افزودهرا که باز کنید در حقیقت بر گره نباشند، هر گرهی

ها هستند. حرکت، یک حرکت مردمی است. جامعه از مسیر خواست مردم کند، گفتند سربازان من در گهواره

بعد از امام است.  تأکید ایشان بر مردم بعد از کودتای نوژه )ره(های سخنان امامبیتکند. یکی از شاهکت میرح

خواهند روی زمین ب این هواپیماها یک موقعی میوخواستند بمباران کنند، خگفتند اینها می کودتای نوژه

کردند؟ این مردمی که شما را مردم چه می تواند روی هوا بماند. آن وقت باد، همیشه که هواپیما نمینشینبن

 خواهید چه کنید؟خواهند با اینها مینمی

ه دست در دست هم مشکالت را حل شود. هممردم هستند همه مشکالت حل می اگر روزی احساس کردید

مال شکند، عکمر رژیم سلطنتی را میگیرد و صورت می 5۷کنند. روزی که اعتصاب کارکنان نفت در زمستان می

زنند و یک استقامت ملی شکل هایشان را به هم گره میکنند؟ دلماند، مردم چه میکشور بدون سوخت می

وحدت مدیریتی در آن نیست. وحدت  ای است کهانقالب خورده شود، ارتش یک ارتشِ گیرد. وقتی جنگ میمی

تا امروز و مردم بودند  )ره(،اتکای امامایستد. از ابتدای انقالب نقطه و بسیج مردمی است که در مقابل دشمن می

 ند ممکن استاست. اگر هم جایی از مردم دور شدیم، هرچ بوده که عبور کردیم، به قوت مردم ایهم هر گردنه

 پذیر بودیم. آسیباما توانمندتر بودیم 

نوعی ریاکاری می بههاش ؛ اما این باعث نشده بودخوب فراگرفته بود )ره(قای هاشمی این درس را از  محضر امامآ

. این نکته مهمی است که مصلحان اجتماعی، ضمن اینکه اتکایشان به مردم است، اما باید برای خودشان بیفتد

قائل باشند. مردم مالک اطاعت هستند نه مالک حقیقت. اما به هیچ حقیقتی نقش مصلح برای آفات و اشکاالت 

 د. توان جز با همدل و همراه کردن مردم رسیهم نمی

امعه را با سخن یا بیان دانیم و اکثریت درست نداند، باید سعی کنیم جای دارید ولو اینکه ما درست میعقیدهاگر 

ها، روح های مردم نسبت به حرف حق خاضع است. خداوند در ذات انسانالبته دل ؛همراه کنیم با خود

وری از ریا و دوری از فریب و خدعه بود. اما طلبی را قرار داده است. زندگی آقای هاشمی همواره بر دحقیقت

ش مهم نباشد. آقای هاشمی یاینها هیچ وقت به این معنا نبود که آقای هاشمی مردم را مالک نداند و نظر آنها برا

ی رأدر انتخابات در معرض بیش از دیگران خود را کرد. در طول عمرش هم کسی است که مصلحانه زندگی می

کنم یا اینکه چون راست که بگوید من اشتباه می نشددلیل  اینی نیاورد اما أی هم ر. گاهداده استمردم قرار 

راه حقیقت را به  ،کار تبلیغی کرده و کار فکری بر مدار خود برگردانم. تالش کرد گویم پس باید همه چیز رامی



مانند همین  پیش پای ما گذاشتندعبور از همه سدهایی که امروز بگیرد. ی رأدوباره از مردم  جامعه نشان داده و

، به این است که با مردم هدمریکا اصرار دارد در مقابل جمهوری اسالمی دآاخالق ی بیجمهورطلسمی که رئیس

همراه احساس کنند جامعه متعلق به آنهاست  مردم و به خواست مردم توجه کنیم. اگرشویم  همدل و همراه

باشم. اگر بنده اشتباه کردم عذرخواهی کنم. اگر چیزی مطلوب قاطبه خواهند، من ناگر من را نمیشوند. می

 ندارد.گسیختگی اعتماد و وحدت ملی همای جز ازنتیجهبپذیرم. ایستادن مقابل خواسته مردم  ،جامعه است

یر را پذیرد. اگر جامعه پذیرفت همه بپذیریم و آن مسپذیرد یا نمیدهیم، یا جامعه مینظرمان را مصلحانه ارائه 

کنیم آن راه اشتباه است. اگر جامعه نپذیرفت، سعی کنیم جامعه را به پذیرش ادامه دهیم حتی اگر ما فکر می

 آن ایده و نظر، سوق دهیم. 

نعمت انقالب هستند. اینکه دشمنان بیرونی کشور چشم طمع به فروپاشی نظام دارند که صدسال دیگر مردم ولی

را با  به مردم است. لذا باید پیوندهای خود السحر آن، اعتمادتنها ریشه بطالن و باطلافتد، تنها و هم اتفاق نمی

توانیم از می در دست هم دست. اگر مشکالتی هست همه با هم باید در حل آن بکوشیم. یممردم تقویت کن

ی که چشم هایآب به آسیاب مجموعه اینکه را امنیتی کردن، جز محدود کردن و فضا . بستن،کنیممسیر عبور 

ا جمعی مردم اعتماد کنیم. اینجو خرد ند، نتیجه دیگری ندارد. به فهمطمع به کل ساختار جمهوری اسالمی دار

کنار، یک فرد  ، برودپسنددو جامعه نمی کناگر اشتباه میخمینی حسن  اصالت با جمهوری اسالمی است.

کنیم؟ عذرخواهی کنیم. کیست که تباه میدیگری بیاید خدمت کند. اصالت در این نیست که من باشم. اش

کاهد. اتفاقا اگر مردم این عذرخواهی را صادقانه بیابند، اشتباه نکرده است؟ عذرخواهی کردن از جایگاه کسی نمی

. با هیچ مزوری پیمان دوستی برقرار عقد اخوت نبندیم در هیچ جا شود. با هیچ مفسدیشان بیشتر میهمدلی

که جامعه محتاج کنند درستی اشاره میهب )ره(خلف شایسته امامو انقالب  معظم رهبر نکنیم. در شرایطی که

شکند خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن حرکتی که این انسجام را می ، هر صدا وانسجام و همدلی است

 هایمان را در دست هم بدهیم. همدالنه دست .ریزدمی

رفت. آقای هاشمی ریاکار نبود ولی مردمی بود. همواره برای خود نقش  عزیزبزرگ و  آقای هاشمی بزرگ بود و

ایستاد اما همواره تالش داشت خواسته مردم را سوار نبود. مقابل خواست مردم نمیموج ،مصلح اجتماعی قائل بود

د این بزرگمرد یاد گرفته بود. به روح بلن )ره(از امام هی بود کپندارد تغییر دهد. این درسمطابق آنچه درست می

م در این روزهای عزیز، آن بزرگوار را مهمان سفره کریمانه اهل کنطلب میاز خداوند ه نعاجزاو فرستم درود می

 قرار دهد. )ص(بیت پیامبر

 



 

 

 نقش خودش برای همواره. بود مردمی نبود ولی ریاکار. رفت عزیز و بزرگ و بود عزیز و بزرگ هاشمی آقای

 مردم خواسته داشت تالش همواره اما ایستادنمی مردم خواسته مقابل نبود؛ سوارموج و بود قائل اجتماعی مصلح

 بود فراگرفته امام از که بود درسی این من نظر به. کند مطابق داندمی درست که چیزی با را

 

 

 

 

 

 

 



 دیپلماسی و باری که باید از دوش مردم بردارد

 محمدجواد ظریف

 النَّصِیر، وَنِعْمَ الْمَوْلَى نِعْمَ الْوَکِیلُ وَنِعْمَ  اللّهُ حسبُنَا العظیم، العلی باهلل اال قوه وال الحولبسم اهلل الرحمن الرحیم. 

لسه عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت همه خواهران و برادران گرامی، علمای محترم، بزرگان در این ج

 مایه اسالمی جمهوریبرای انقالب و اسالم و  که برای پاسداشت مردی است که از همه چیز خودباشکوه 

 چیز همه از که آبرویش از؛ نکرد ابا کشور این پیشرفت و انقالب اهداف پیشبرد برای چیز هیچ از و گذاشت

باشد. یاد و خاطره این مرد بزرگ را  سربلند اسالمی جمهوری وسربلند باشیم  ما تا گذاشت مایه است مهمتر

 شهدا و امام راحل محشور کند. و از خداوند متعال مسألت داریم روح بزرگش را با روح انبیا، داریم گرامی می

نرانی کنم اما چون امر فرمودند برای اطاعت امر، دقایقی را در من رسم ادب نیست که در این مجلس موقر سخ

 دارم. اهلل هاشمی و بیت شریف ایشان آن هم با ارادتی که به حضرت آیت خدمت شما هستم

که بتوانیم اهداف کشور و انقالب را دنیای امروز، برای این . دراجازه بدهید سخنم را با یک مقدمه کوتاه آغاز کنم

کار ببندیم و برای موقع بهها را بهو آندرستی بشناسیم های خود را بهتمامی ظرفیتالزم است پیش ببریم، 

های اصیل خود، موضوع دیگری را قدسی نکنیم. ابزارهای رسیدن به اهداف جز موضوعات مقدس و ارزش

مختلف را استفاده کنیم و نگران ثبت در تاریخ نباشیم. تاریخ خود به درستی قضاوت خواهد کرد. برای نگرانی از 

دند که همه فرمودرستی بهاهلل حاج حسن آقای خمینی حضرت آیترا فدا نکنیم. ثبت در تاریخ، مصالح مردم 

را مصالح مردم را فدای خود نکنیم. امکانات ردم ما هستند. پس خود را برای مصالح مردم فدا کنیم، چیز ما م

ها ضروری است اما قبل از آن، شناسایی درستی بشناسیم. در دنیای امروز استفاده از همه امکانات و ظرفیتبه

  اهمیت ویژه دارد.ها بینانه شرایط و شناخت ظرفیتواقعی و واقع

و رهنمودهای مقام معظم رهبری، جمهوری اسالمی قالب اسالمی و تعلیمات حضرت امام)ره( به برکت انز امرو

کند و شرایطی را در منطقه و جهان پیداکرده که استثنایی است. این شرایط همراه خود هم ظرفیت ایجاد می

چ فرصتی بدون چالش نیست و هی .. این را هم بدانیم که هیچ ظرفیتی بدون چالش نخواهد بوددارد هم چالش

فرماید. تالش ما و هیچ چالشی هم بدون فرصت نیست. بدانیم که خداوند امکانات را بدون تالش عنایت نمی

مان کمک تواند ما را در رسیدن به اهدافهاست که میتن برخی فشارها و چالشرفها و پذیاستفاده از ظرفیت

ت. همواره نگرشش اشمی یک مصلح انقالبی و یک انقالبی مصلح اساهلل هکند. برای همین است که مرحوم آیت

شویم ا خالص هشود برای اینکه از چالش. نمیبود رنهای مدی اصیل و دادههابا تکیه بر ارزش بر اصالح شرایط



ها، چون ظرفیت ؛توانیم از بحران فرار کنیمنمی .عث قدرت ما شده، فراموش کنیمرا که با های خودظرفیت

کنند ها مقاومت میدیگران در برابر این ظرفیتاست چراکه ایجاد کرده  راهایی ضرورت های ما،شرایط و ویژگی

 کنند. و برای ما چالش ایجاد می

گاه در ذات مرحوم ها، هیچبحران خالصی ازها یا برای خالصی از چالشاز آنها ها و خالصی عبور از این ظرفیت

های جمهوری اسالمی کید داشتند که از ظرفیت، امکانات و توانمندیاهلل همواره تأیتاهلل هاشمی نبود. آآیت

در بهترین شرایط  ایشان . همین بود کهبت به دنیا استفاده کنیمبینانه نسمدبرانه و با نگاه واقعصورت عاقالنه، هب

فاده کنند و اگر آقای هاشمی ها استخواستند از ظرفیتی هاشمی نمیمذاکره با صدام را شروع کرد. اگر آقا

میزان به کشور ما خسارت وارد کردند، که فالن بودند جامعه و تاریخ درباره مذاکره با کشورهایی قضاوت نگران 

 مجموعه و رهبری معظم مقام هاشمی و اهللآیت مرحوم درایتمنطقه را عوض کنند.  توانستند مسیر تاریخنمی

 را عبداهلل امیر با وگوگفت هاشمی، اهللآیت اگر. کند استفاده فرصت آن از توانست که بود کشور و نظاممسئوالن 

 کردنمی تاریخ، عبورها درباره قضاوت جامعه و نگرانی برخی از و کردنمی انتخاب - کرد را کار این که زمانی در -

 هوش یک ،امکانات این از استفاده و امکانات پذیرش و هاظرفیت شناساییلذا . دشو سازتاریخ توانستنمی هرگز

 در و داریم سراغ رهبری معظم مقامامام سراغ داشتیم، در  در که شجاعتی ؛خواهدمی ویژه شجاعت یژه وو

 قطعنامه پذیرش در آن مرحله باالترین که شد؛ شجاعتیمی دیده وفوربه رفسنجانی هاشمی اهللآیتحضرت 

 رقابت بگیرند، عهدهبه را سازتاریخ کار این مسئولیت یککدام اینکه برای هاشمی اهللآیت و امام بین که بود 5۹8

 .اهداف به رسیدنآبرو در مسیر  خرج برای رقابت یعنی ؛بود

ابزار قدرت ما  همانطور که منابع معنوی قدرت ما در منطقهاست.  قدرت ابزارهای از یکی خود ،دیپلماسی

 با ایران اسالمی جمهوری به منطقه این در مردماینکه  ،جایگاه داریمو منطقه حضور  اینکه ما در این هستند.

 اینها همه ابزارها و منابع قدرت ما هستند. هستیم؛ متکی خود مردم به، اینکه ما کنندمی نگاه احترام و عزت دید

 یک چتر زیر یا است بیشتر ما از سالحش یا کشوری هر کنیم، نگاه اطرافمان به منطقه در بخواهیم اگر امروز

 هزینه دالر میلیارد ۲۲ عربی متحده امارات و دالر میلیارد ۶۷ گذشته سال عربستان. دارد قرار ایهسته ابرقدرت

 که داریم چه ما دارند، قرار ایهسته ابرقدرت یک امنیتی چتر زیر هم منطقه کشورهای سایر کردند؛ تسلیحات

 ؛ جز مردم؟داریم آرامش بیشترو از همه  هستیم ترامن و قدرتمندتر همه از منطقه این در

 آقای هم هنوز و هستند ناامنی در هم هنوز و کنندمی تسلیحات هزینه همه این که ییهارژیم با ما تمایز وجه

 چه ما ؟چیست ،کنم خالصه را آنها عمر هفته سه در کشورها این از عبور با توانممی من بگوید تواندمی ترامپ



باید قدر این ظرفیت را بدانیم کمااینکه باید قدر ظرفیت  .مردماتکا به  و خدا به اتکا جز ؛ندارند آنها که داریم

 عوامل همه موارد این بدانیم، را استقاللمان و قدرت ظرفیت قدرکمااینکه باید حضورمان در منطقه را بدانیم. 

 . کنیم عبور توانیمنمی آنها از کدامهیچ از و هستند ما قدرت

 و کند نامناسب شرایط به تبدیل را خوب شرایط کشوری در تواندمی ؛است توانمندی یکخود  دیپلماسی

 در کشوری برای تواندمی و شود برخوردار بیشتر توسعه برای مناسب شرایط از شود باعث کشوری برای بالعکس

مایل است. یعنی  ۹0آمریکا ایاالت متحده کوبا از کشور  فاصله .کند ایجاد نسبی امنیت نامناسب، شرایط

کیلومتری کوبا  150سال است با این کشور دشمنی دارد در فاصله  50، 40که  دنیا ایهسته قدرت بزرگترین

 دارد، نگه امن را کوبا توانسته که چهآن اما است داده دست از را روسیه ایهسته چتر هست هم مدتی قرار دارد.

 از شما که کند فراهم را امکان این تواندمی دیپلماسی بنابراین است؛ کشور این دیپلماسی قدرت چیز هر از بیش

 .کنید عبور امنیت با آمیزمخاطره شرایط

 خوب هاشمی اهللآیت حضرت را قدرت این کند ومی ایجاد قدرت کشور برای که است شرایط این مجموعه

 مذاکرات در چه عراق، و ایران جنگ در چه مختلف، مراحل در من دانست؛شناخت و قدر این فرصت را میمی

 شناخت واقعی و درک این رسیدم،می ایشان خدمت که اخیر ایهسته مذاکرات در چه و اولدور  ایهسته

 دیدم.المللی را در ایشان میبین شرایط

 نبود؛ صدام مورد در بکشاند. مگر نابودی به قدرت اوج در را شما تواندمی المللیبین شرایط شناخت عدم هرگونه

 بود؟ کم مگر بودند داده او به هاعرب خود که هاییسالح نبود؟ قدرت اوج در مگر کرد، حمله کویت به که زمانی

 تسلیحات و شیمیایی سالح همه این کردیم؛ تسلیحاتی کمک صدام به دالر میلیارد ۷5 ما گفتند هاسعودی

 افرادی شکست باعث که بود یا شناخت تاکتیکی از شرایط زمان زمان شرایط نشناختن شد؟ چه پیشرفته

، میالشوویچ هم داشت، هرکس که افراط یا تفریط داشت لیبی در هم قذافی را شرایط همین ،.شد صدام همچون

 هابحران مدیریت و هاتوانمندی بر گذاریسرمایه، هاتوانمندی شناخت بنابراین کرد دچار این شرایط شد.

 سالم بحران این از کشور هایتوانمندی که کنید مدیریت شکلی به را بحران شما اینکه یعنی ضروری است؛

 .شود خارج

 در ایران اسالمی جمهوری ایهسته بود. برنامه ایران اسالمی جمهوری ایهسته معمار هاشمی اهللآیت مرحوم

 رودب هدر به توانمندی این اینکه نه شدمی حفظ توانمندی این باید اما گرفت شکل ایشان جمهوری ریاست زمان

 این فهم. شود ایران اسالمی جمهوری بر فشار زمینه ،شود اسالمی ایران جمهوری قدرت زمینه اینکه جای به و



 و داندمی مردم به خدمت برای را سیاست و خارجی سیاست اوال که نگریجامع است؛ نگریجامع نیازمند شرایط

را هم برای خدمت  خود آبروی. داندمی مردم به خدمت برای هم را خود نام. تاریخ در خود نام به خدمت برای نه

 بزرگ خیلی مشخصه یک این و کندمی فدا کشور و انقالب مردم، عزت برای هم را خود عزتداند، به مردم می

 :خواندنداهلل هاشمی و دفاع مقدس( های سال گذشته )همایش آیتدر یکی از برنامهشعری که آقای ناطق  .است

ا کنیم و مالمت کشیم و خوش فو -ام به بد دیدنمنم که دیده نیالوده -منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن»

 از بتواند آدم اینکه بود؛ اهلل هاشمی رفسنجانیآیت مرام واقعا این؛ «ست رنجیدندر طریقت ما کافریکه  -باشیم 

 بهبود و کشور منافع برای است مهمتر جان از که خودش آبروی از بتواند و کند عبور کشور منافع برای خودش

 کند. عبور کشور وضعیت

 که است مردم رفاه به کمک و کشور ارضی تمامیت ،ملی امنیت از حراست خارجی سیاست وظیفهو نکته آخر، 

واقعی همین نگاه به سیاست خارجی بود نمونه  سازندگی دوران .بود کرده درک خوبی به را این هاشمی اهللآیت

 . مردم زندگی شرایط بهبود خارجی برای امکانات از استفاده برای تالش بود؛

 سیاست، این اینکه نه کنیم، کشور اقتصاد به کمک برای اهرمی به تبدیل را خارجی سیاست داریم وظیفه ما

 رفسنجانی هاشمی اهللآیت تالش کنند؛ امامی تحمل مردم را خارجی سیاست بار .باشد مردم دوش بر باری

از اصول خود عبور کنیم، نیاز در این راه الزم نیست  .نباشد مردم بر باری خارجی سیاست که بود این همواره

های خود امکانات و ظرفیتمبانی قدرت خود و ور کنیم. اتفاقا نیاز دارد که مان عبو قدرت هاندارد که از ظرفیت

 مین اهداف و منافع کشور است. أرا به خوبی بشناسیم اما بپذیریم که دیپلماسی هم یک روش برای ت

فرمودند دیپلماسی در  ،شان برسیمسه سال پیش مقام معظم رهبری اجازه دادند با سفرا خدمتدر دیداری 

 تند اهداف کشور را به پیش ببرد به شرطی که متکی بر قدرتواتر از نیروی نظامی میبسیاری موارد بهتر و ارزان

باید همانطور  نظام ما هستند، ظرفیتهای کشور باشد؛ مردم ما بزرگترین متکی بر امکانات و ظرفیت داخلی و

 نعمت به آنها نگاه کنیم و آنها را بر خود مقدم بدانیم.فرمودند به عنوان ولی )ره(که حضرت امام

 امیدوارم. امآموخته هاشمی اهللآیت حضرت مکتب در کوچک شاگرد یک عنوانبه من که است هاییدرس این 

 بحرانی و نبوده بحرانی گاههیچ که پرمخاطره و دشوار مسیر این از که کند کمک کشور به همواره هادرس این

 سربلندی و عزتبا  و خیریهب عاقبت با و سالمت به، است اما پرچالش و در عین حال پرظرفیت بود، نخواهد هم

  .کنیم عبور مردم برای بهتر معیشت و

 



 

 

جامعه و تاریخ درباره قضاوت آقای هاشمی نگران اگر در بهترین شرایط مذاکره با صدام را شروع کرد.  ایشان

منطقه را  توانستند مسیر تاریخنمیمیزان به کشور ما خسارت وارد کردند، که فالن بودند مذاکره با کشورهایی 

 از و کردنمی انتخاب - کرد را کار این که زمانی در - را عبداهلل امیر با وگوگفت هاشمی، اهللآیت عوض کنند. اگر

 شود سازتاریخ توانستنمی هرگز کردنمی تاریخ، عبورها درباره قضاوت جامعه و نگرانی برخی

 

 

 

 

 

 



 های امروز و راهکارهای هاشمیمیزگرد چالش

 نژاد، حسین عالییحضور اکبر ترکان، مجید قاسمی، فریدون وردیبا 

 

  سخت هایگیریتصمیم برای هاشمی اهللآیت خالی جای

 اکبر ترکان

من برای اینکه در این فرصت کوتاه به طرح مبحث مورد نظرم در جهت موضوع این  بسم اهلل الرحمن الرحیم.

کنم، سپس گوییم را طرح میکنم؛ ابتدا آنچه به آن بحران میمیزگرد برسم، عرایضم را در سه بخش مطرح می

های مرحوم یویژگپردازم که به این میدارم و سوم اصلی کشور را از نگاه خودم عنوان می های اساسی وچالش

ای که اینها را به اندازه ؟کردشد چه میبا این مسائل مواجه می بود و اهلل هاشمی چه بود و اگر امروزآیت

 کنم. تشخیص حقیر است بیان می

 :کنم(نام کشور عرض میاند )اینها را به نقل از کارشناسان صاحباز مهمترین مسائل کشور که امروز بحرانی شده

های آب زیرزمینی است که همه کارشناسان وضعیت امروز کشور را از و موضوع سفره «بحران آب»موضوع  ،اول

 دانند. این نظر بحرانی می

بخشی از آن به وضع محیط زیست ما بحرانی است که گویند همه میاست؛  «محیط زیست»موضوع  ،دوم

 گردد. ا در مسائل زیست محیطی برمیشود و بخشی هم به شیوه مدیریت مموضوع تغییرات اقلیمی مربوط می

است. های ثانویه مثل انرژی برق های فسیلی و انرژیهای اولیه مثل انرژیاز نوع انرژی «مسأله انرژی»سوم، 

ژی را بیش از مصرف جهانی مصرف در واقع انر .کنیمی است که از آن ثروت خلق نمیبه شکلرفتار ما با انرژی 

 کنیم. وت خلق نمیثر ،کنیم ولی از انرژیمی

ها بازنشسته با که میلیوناست چرا «بازنشستگی هایصندوق»اند، که همه روی آن انگشت گذاشته چهارم چالش

هایی که باید نه به صندوق استنوعی به بودجه عمومی وابسته هشرایطی مواجه هستند که مستمری آنها ب

 بازنشستگان را اداره کند. توانستند مستقل از بودجه دولت، باید میو  ندبودخودگردان می

 در عرایض امروزم،گیرد. است و خیلی مسائل دیگر از این نقطه ریشه می «بانکی نظامبحران » پنجم،بحران 

 . خواهم کردای ها بشوم باز به این موضوع بحران بانکی اشاره دوبارهوقتی وارد موضوع چالش



گیری کشور این مسائل بحرانی روی میز تصمیم همواره ،بله ؟یا نهروی میز آمده ها آیا در این سالاین مسائل 

کشور  گیریتصمیم نظاماند ولی ها ابراز نگرانی کردهبحراناین  درباره صورت جدیهب همگان بوده است و همواره

و مسائلی که  است نداشته را آنها برایگیری به دلیل بسیاری از شرایط محیطی و شرایط درونی آمادگی تصمیم

 اند.ماندهباقی گویند همچنان به صورت بحران به آنها مسائل بحرانی می

اند؟ آنچه امروز همه چیز و از جمله روزمره معیشت و زندگی مردم را تحت های اساسی کشور کداماما چالش

عدم تعادل بازار »، «عدم تعادل ارز»رهاست؛ بازارهای مختلف و عدم تعادل بازا تأثیر قرارداده است، وضعیت

 «. عدم تعادل بازار کاال»، «عدم تعادل بازار کار»، «پول

شدت ههای امروز کشور هستند که در چندماه اخیر موجب شده معیشت مردم بچالش« عدم تعادل بازارها»

ظرف چندماه بازار ارز کشور، باره یک گذاری ارز و بازار ارز است کهگیرد. نماد بیرونی آن، قیمتتأثیر قرار  تحت

رغم همه ای به بحث نظام بانکی خواهم داشت. به. اینجا یک اشارهبرابر رقم اصلی افزایش یافت سه یا چهار

هزار میلیارد  ۶00ها گفته شده، علت اصلی جهش قیمت ارز، افزایش نقدینگی کشور ازمطالبی که در رسانه

( است. یعنی نقدینگی کشور بیش از دو ونیم ۹۶هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته )سال 1530تومان به 

خیلی بیشتر است. است و امروز  ۹۶افزایش یافته است. این عدد مربوط به پایان سال  ۹۲برابر نسبت به سال 

. علت یال هم نزدیک به سه برابر شده باشده نسبی دالر و رافتد نباید تعجب کنیم که رابطاتفاقی می وقتی چنین

هایی از مردم دارد که به این دو و نیم برابر شدن نقدینگی شاید ناشی از این است که نظام بانکی ما سپرده

کنند و در جریان چرخه تجاری نیستند، یها خلق ارزش نمی این سپردهلدهد ومیدرصد سود  ۲0ها سپرده

نظام بانکی کشور با خلق هفت کنند. چگونه درصد سود پرداخت می ۲0کنند ولی ود ایجاد میهفت درصد س

طور واقعی خلق شده است؟ خیر. بطور واقعی هفت کند؟ آیا این سود بهدرصد سود توزیع می ۲0سود،  درصد

جب افزایش موشود پولی که توسط سیستم بانکی به بازار تزریق میژندهخلق شده است. این  درصد سود

هزار میلیارد تومان به ۶00یکی از مهمترین متغیرهای تبدیل نقدینگی از  نقدینگی در کشور شده است.

 سیستم توزیع سود توسط شبکه بانکی است.  ،هزار میلیارد تومان1۶00

 های مدیریتی آقای هاشمی چه بود؟اما ویژگی

در وجود چهار ویژگی در شناسند؛ ودند و او را میگیری باهلل هاشمی در نظام تصمیمکسانی که در خدمت آیت

آقای هاشمی بود. دوستانی که آن زمان بودند و  «هنر گوش دادن»اند؛ اول، القولی هاشمی متفقشخصیت آقا

شاید  ،کردآمد آقای هاشمی حوصله میا هستند، خوب یادشان است که وقتی بحثی پیش میجاالن بعضی در این



و درباره سخنان  شنیدا با حوصله میر هاهمه حرفزدند، یک یا دو ساعت همه حرف میها بیش از وقت بعضی

 کرد که نیازی به شنیدن سخن او ندارد. احساس نمی یک از اعضاهیچ

رفت. خوب گوش گیری نمیتصمیم سمت به ،شددومین ویژگی، این بود که تا خوب مساله را خودش مسلط نمی

شد. چقدر در جلساتی بودیم که مقامات عالی قبل از اینکه دش مسلط میکرد و بعد باید خوب خومی

اند، حرف طرف را در میانه مسأله را فهمیده کردندفکر می ،کارشناسان و متخصصان حرفشان را به پایان برسانند

لسه در جلساتی بودید که رئیس ج گرفتند. شاید بعضی از شماکردند و بالفاصله تصمیم میسخنانش قطع می

زدید چه شما جز می گرفت و هربرید و تصمیم میا میر را بشنود، حرف شما های شماقبل از اینکه نصف حرف

یازی کرد دیگر همه موضوع را بلد شده و دیگر نآن مسئول فکر می اش را بگویم،بگذارید بقیه ،که متوجه نشدید

اهلل هاشمی کار کردند این ظرفیت گوش  حوم آیتندارد. آنهایی که در خدمت مر به شنیدن اظهارات کارشناسان

 اند. له و مسلط شدن به آن را در ایشان به خوبی دیدهأدادن و فهمیدن مس

ای خبرگان آن حوزه را کردند. در هر حوزهاز اهل خبره استفاده میدر حل مسائل ویژگی بعدی اینکه، 

 با . هرجا الزم بودندشناختهمکاران من را هم جدا جدا می، کردمهایی که کار می. من در وزارتخانهندشناختمی

به کار گیری خودش خواست. اهل خبره را در عرصه تصمیمگرفت و گزارش میخود آنها جداگانه تماس می

، هرچه را الزم است من باید گزارش ی عمل کندبر مبنای سلسله مراتب مدیریتصرفا اینطور نبود که  گرفت.می

گرفت مطلع شود، مستقیما تماس میاگر چیزی را الزم بود خودش از همکاران من  خواست ولیی، از من مبدهم

 خاطر داشته باشید.  گیری ایشان را بهو گزارشمستقیم ایشان ارتباط  پرسید. شاید بعضی از شماو می

های متفاوت له از جنسها مسأکرد. اگر شما در طول روز با دهبعد اینکه، روی مسائل اصلی به خوبی تمرکز می

تان به عنوان اولین ای نیست. اینکه بدانید از وزیر نفتهنر اینکه خط اصلی را گم نکنید، کار ساده، مواجه هستید

 گیری ایشان بود. در نظام تصمیم هااین ویژگیله چه چیزی را باید بخواهید. از وزیر راه، و ... أمس

 کرد؟می رفتار چطور امروز هایچالش در قید حیات بود، باحال سؤال اینجاست که اگر آقای هاشمی 

بود. خیلی از  «گیریتصمیم»دیدید، می و شرایط را او اگر امروز بود ترین و بارزترین ویژگیبه نظر بنده شاخص

 نخورده دست را مسائل است، سخت گیریتصمیم چون امادانند در سطوح عالی کشور مسائل را می مسئوالن

 گرفت. جای او خالی است که اگر بود تصمیم می .اندگذاشته باقی

تر گیری ما راحتنظام تصمیماهلل هاشمی مراجعه کنیم، اگر امروز برای حل مسائل کشور به سیره مدیریتی آیت

 تصمیم بگیرد. درباره مسائل تواندمی



  امروز مشکالت حل برای هاشمیتصمیمات مهم 

 حسین عالیی

اهلل هاشمی رفسنجانی برگزار مرد تاریخ ایران حضرت آیتالرحیم. در این جلسه که به یاد بزرگ بسم اهلل الرحمن

 تفکر و روش مدیریتی ایشان صحبت کرد. به توان راجع های مختلفی میشده، از حوزه

 ایشان ویژگی چند به مربوط و بعد از آن داشتم، جنگ دوران در رفسنجانی هاشمی اهللآیت از من ی کهبرداشت

معتقد بود اولویت کشور، پیشرفت و توسعه ایران است. توسعه و . «بود ایران پیشرفت دنبال به» شود؛ ایشانمی

که ایران که در آن انقالب شده و این انقالب، نظامی را به نام اسالم حاکم  خواستفت ایران را برای این میپیشر

شود دیگر کشورهای شود و باعث مینقالب در داخل کشور میکرده است، اگر بتواند الگو بشود، باعث پایداری ا

 اگراما نظام مردمی بهره بگیرند. هنشاهی و برپایی عنوان یک تجربه موفق در کنار زدن نظام شااسالمی از ما به

 ازصاد و توسعه به مردم دنیا نشان دهیم، م در حوزه اخالق و هم در حوزه اقته الگو عنوانبه را ایران نتوانیم

 ساز خواهد بود.بحرانکه برای حفظ انقالب  شویممیمشکالت بزرگی دچار همین جا آفت شروع خواهد شد و 

ای، در مواجهه با هر مسأله بود. «روش حل مساله»روش ایشان هم در برخورد با موضوعات و مشکالت، 

از آن جهت بود که بتوانیم جنگ برایشان  ، اولویتدر دوران جنگچگونه این را باید حل کنیم. پرسید می

توانیم از مسأله ایشان این بود که آیا میبه بازسازی و سازندگی برسیم. نیم که پس از آن، آن را تمام ک ایگونهبه

بود که  . به همین خاطرشود دوران بازسازی و سازندگی برایای ای سربلند بیرون بیاییم که پایهگونهجنگ به

 عنوان راهکاریهو پایان جنگ، با نگاه دیگران متفاوت بود. ایشان هر عملیاتی را ب نگاه ایشان در دوران جنگ

  برویم.به سمت بازسازی و پیشرفت کرد تا بتوانیم نگاه میپایان دادن به جنگ 

تصمیمات بزرگ های بزرگ، کرد و برای اولویتمیبندی بزرگ بود. مسائل کشور را اولویت هایگیریاهل تصمیم

گرفت و هرجا به دیگران مربوط بود به اخذ تصمیم کمک ت. هرجا به خودش مربوط بود، تصمیم میگرفمی

کرد که شد، کمک میخیلی از مسائل دیگر که به رهبری مربوط میشد، له جنگ به امام مربوط میکرد. مسأمی

 آن تصمیمات بزرگ گرفته شود. 

نها در بعضی از آ باید برای آنها تصمیم گرفته شود.که  امروز در کشور سه چهار مساله بزرگ و اساسی داریم

در دنیای فعلی  ما این است که مادوران آقای هاشمی تصمیمات مربوط به آنها گرفته شده است. یکی از مسائل 

خواهیم در چگونه می ،ایممان را در جهان کجا تعریف کردهکنیم و جایگاهالملل چگونه نگاه میبه روابط بین

کنند زندگی هستند و بسیاری از کشورها را مدیریت میدر آن ها به دنبال حاکمیت واحد که آمریکایی جهانی



که ما موضوع آمریکا را چگونه  اهلل هاشمی بود این بودکنم یکی از مسائلی که در ذهن آیتکنیم. من فکر می

مسائلی که ما داریم، بحرانی است ز . االن هم یکی اخواهیم حل کنیم و چه راه و روشی برای حل آن داریممی

خواهد برای ایران ایجاد کند و از برجام خارج شده تا فضای جدیدی را به وجود بیاورد. من خیلی که ترامپ می

های االن هم بنظرم یکی از مسائل مهم این است که باید تئوری .دیدم که این دغدغه ایشان استجاها می

خواهیم حل کنیم و چگونه مشخص کنیم این موضوع را چگونه میئه شود و له اراأگوناگون برای حل این مس

 خواهیم در این جهان جایگاه خود را تعریف کنیم و از ابزار دیپلماسی برای ارتقای جایگاه ایران استفاده کنیم. می

تصادی داریم. به اقتصاد است. ما مسائل مختلفی در حوزه اقما نگاه  ،هست ی که خیلی مهم بوده ودیگره ألمس

نقدینگی ما نسبت به اول آن دوره، سه برابر دند، در هر دوره ریاست جمهوری، همانطور که مهندس ترکان فرمو

تقریبا این اتفاق تکرار شده است و نقدینگی به جای اینکه در خدمت تولید  شده است. اگر آمارها را نگاه کنید

ست در همین دوران ارز را تا سه برابر افزایش دهد. یادم همت قیافکن که سیل بنیانبه یک  شودباشد تبدیل می

ی از موضوعاتی که رسیدیم یکهایی که خدمت ایشان میها به مناسبتبعضی وقتایشان، اخیر قبل از ارتحال 

این بود که چگونه است ما نقدینگی بزرگی در اختیار داریم اما کارخانجات ما برای تولید  شان بود،همواره دغدغه

 مجید آقای از یکی از جلسات . درکردندهایی را ارائه مینقدینگی هستند. دنبال این بودند و طرح دچار کمبود

. مینگی را به سمت تولید ببرینقد توانیم اینچگونه نمی ندکرد سؤالرئیس بانک مرکزی بودند،  که قبال قاسمی

ضوع نگاه به اقتصاد است. هنوز ما را دچار مشکالت اقتصادی کرده، موکنم یکی از مسائلی که ایران من فکر می

اقتصاد  پذیریم،قابتی را میر وایم؛ آیا اقتصاد آزاد مان را از نظر نخبگی نسبت به اقتصاد روشن نکردهتکلیف

ساز بینیم که همچنان مشکلها که یکی از بزرگترین معضالت ما هست، میریم. یارانهقبول دا دولتی را تا چه حد

ای اعتقاد ندارند ولی آیندکه به اقتصاد یارانهمی است و تکلیف ما با آن روشن نیست. حتی وقتی کسانی سر کار

باشد که نگاه به اقتصاد  ینه األکند. شاید علت این مسباز تصمیمات غلط گذشته در دوره آنها هم ادامه پیدا می

شود کرد که چطور میآقای هاشمی خیلی در این زمینه پیگیری می محل اجماع نیست.بین نخبگان ایران هنوز 

بندی که یادگار اندیشی کرد. اگر یادتان باشد در دوران سازندگی کنار گذاشتن نظام جیرهچاره هدر این زمین

بخشی از آن را توانستند حل آقای هاشمی بود؛ در نهایت هم ایشان  یکی از معضالت بزرگ ،دوران جنگ بود

 .له داریمأبخشی باقی مانده و هنوز ما مس ولی کنند

د و هم خودش خوب کرمیبه این معنا که همه مسائل را طبق واقعیت بررسی  ؛گرا بودایشان واقع از طرفی،

ارزیابی و  درصد حل مسأله را50 له را درست ببینند.أبتوانند مسکه  کردکرد. به دیگران هم کمک میمیدریافت 

له أتا درباره یک مس ن دیدار را با افراد مختلف داشتکه بیشتری ود. جزو کسانی بدانستمیأله فهم درست مس



که جزئیات مسائل  بود در حوزه نظامی در بین سران کشور از جمله کسانی مثال بتواند به ارزیابی درستی برسد.

 د. تا بتواند تصمیم بگیرد کرد بفهمعی میرا نظامی س

بعضی کرد، ایشان در تاکتیک یک عملیات بحث می کت در آن حضور داشتند،که سران ممل در یکی از جلسات

زنیم. یکی از سران قوا که در جلسه بود، می 10۶سنگرهای خط مقدم را با تفنگ بخشی از دوستان گفتند که 

قای هاشمی در آن جلسه برای آن مسئول رادی کوچک است. یادم هست آگ انفیک تفن 10۶فکر کرد تفنگ 

کرد شد و هم سعی میهایی است. هم به جزئیات وارد میدارای چه ویژگی 10۶که تفنگ  رتبه توضیح دادعالی

 از جزئیات برای فهم مسائل کالن استفاده کند. 

و  ۶8 با هاشمی رفسنجانی سالهمان  5۷ایستا نبودند. هاشمی رفسنجانی سال  رفسنجانی دارای تفکرهاشمی

گیری تحول در متناسب با تحوالت جامعه و دنیا، در اندیشه و رفتار و تصمیمو اواخر عمر یکی نبود.  ۷5سال 

 .ر ایشان بودیشان در گذر زمان تغییر کرد و این حسن نگاه و رفتاهاکرد. خیلی افکار و دیدگاهمی خود ایجاد

گفتیم درست است و باید همان را ادامه بدهیم. فرصت نیست و اال من گفت همان چیزی که قبال مینمی

عرض ها گیریه ساختار اداره کشور و نوع تصمیممصادیق تغییر دیدگاه ایشان را در مسائل مختلف از جمله دربار

 کرد،رات مختلف را برای مشورت دعوت میمختلف با تفککه افراد طور که گفتم غیر از اینایشان همانکردم. می

کشور نظری و دیدگاهی داشت که  که اگر کسی در سراسرالن کشور جزو معدود افرادی بود شاید بین مسئو

رفتم هر وقت به دفتر ایشان می شنید.ها را میخواست به ایشان برساند، امکان مالقات و دیدار داشت و حرفمی

دیدم که در آنجا حضور پیدا کرده بودند و در شرایط سخت سیاسی افرادی را در مختلفی را میافراد متنوع و 

 ند حتی اینها از کنارشان رد شوند.حاضر نبودخاطر امنیت خودشان بهها دیدیم که شاید خیلیآنجا می

ایران و ، ایشان هم از خیلی در زمامداران مهم است و در آقای هاشمی وجود داشت ی کهنکته دیگر

المللی اطالعات وضعیت بینخیلی جاها را از نزدیک دیده بود، هم از  هایش شناخت خوبی داشت وظرفیت

های دید. از این جهت دنبال توانمندسازی ایران بود. بسیاری از ظرفیتمیرا درستی داشت و شرایط واقعی 

فاعی ما هست و به آنها امروز مبنای قدرت دگذاری شد. بسیاری از زیربناهایی که صنعتی در دوران ایشان پایه

داریم، ما  ایشان گذاری شد. ما قدرت موشکی را از زمانزمان آقای هاشمی رفسنجانی پایه ،کنیمافتخار می

مه پیدا نکردند. بسیاری از سفانه اداآقای هاشمی داریم که متأصنعت هوایی و ساخت هواپیما را از زمان 

 شکل گرفت که باید ادامه پیدا کنند.  اهلل هاشمیآیت توانمندسازی ایران از زمانهای خوب برای ظرفیت



دادند چون ما هنوز هم نفهمیدیم که باید ارز را قای هاشمی دستور تثبیت ارز را نمیآگویم کاش در پایان می

 تثبیت کرد یا قیمت ارز باید در بازار تعیین شود. 

 

 امگذاشتهگفت آبروی خود را برای سازندگی 

 مجید قاسمی

اهلل هاشمی را من اول یک توضیحات مختصری را عرض کنم که چقدر اصال بنده بضاعت صحبت درباره آیت

کنم رغم این بضاعت مزجات جسارت میاوال بضاعت من برای سخن گفتن درباره ایشان کم است اما علی ؛دارم

کنم و ثانیا ارادت این زمینه بر دوش خودم حس می درباره ایشان سخن بگویم چراکه اوال بار سنگینی را در

 خاصی به ایشان دارم. 

گردد زمانی که من دانشجو بودم و ایشان در حسینیه ارشاد برمی 1353اهلل به سال آشنایی من با حضرت آیت

ها یلیدرست در اوج شرایط اختناق شاهنشاهی. ما در دوره دانشجویی در مقابل خ ؛برای اولین بار وارد شدند

دانشجویان متدین یک روحیه و شجاعتی  اما از آن مقطع حسینیه ارشاد،. دین تحت فشار بودیمبرای دفاع از 

 . پیدا کردند برای دفاع از دین

به ویژه در  است؛ های اقتصادی بودهدر حوزه وزی انقالب اسالمی، به لحاظ شغلیارتباط من با ایشان بعد از پیر

سال از  10مقام وزیر نیرو بودم و بانک مرکزی در زمان جنگ و در زمان ریاست جمهوری ایشان که بنده قائم

به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و نهایتا  ۹3تا  84

های اقتصادی ایشان در دوره از منتقدان سیاست رغم این جثه ضعیف و بضاعت اندک،اینکه بنده حقیر علی

 شان هم بودم. ریاست جمهوری

های ایشان مخالف بودم ؛ که با یکی از دیدگاهنگاه ایشان به اقتصاد داشتمکنم دو نکته درباره با صداقت عرض می

گشت به و دومی برمیکه منتقد بودم  های تعدیلگشت به سیاستبرمی اولی هایشان بودم.و مرید یکی از دیدگاه

 آنشدت مرید این حرکت کردم و خودم را در بنده به و روحیه سازندگی و نگاهی که ایشان به توسعه داشتند

گیری ایشان و مشی . ولی اگر بخواهیم نحوه تصمیموقف کردم هشت سال برای توسعه صنعت آب و برق

عنوان مصداق به کنم که دوستان بهوزه عرض میهایی را در سه حمن نمونه ،راهگشایی ایشان را بررسی کنیم

آنها توجه کنند. در شرایط حساس جنگ و در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی بخصوص زمانی که بنده 



ای حدود چهار دالر رسید، و درآمدهای ارزی ما ، قیمت نفت به بشکه13۶5مسئول بانک مرکزی شدم در سال 

میلیارد دالر را برای جنگ هزینه کردیم،  5 شد در همان شرایطمیلیون دالر  پنج میلیاردو هشتصد، ۶5در سال 

که مسئول بانک  ۶8تا  ۶5میلیون دالر بیشتر نداشتیم. در آن شرایط، بنده از سال  800و برای اداره بقیه کشور، 

برای من  ایشان موقع تصمیم گرفتنهگیری، دقت و صالبت در تصمیمات و بمرکزی بودم، شجاعت در تصمیم

 نمونه بودم. 

ارز بودم. ما در دولت به این ، بنده هنوز رئیس بانک مرکزی نشده بودم و دبیر کمیته تخصیص ۶۲در سال 

ر میلیارد دالر سال مالی را ببندیم و بیش از این تخصیص ارز نداشته باشیم. د 1۲بندی رسیده بودیم که با جمع

ما هم اطالع نداشتیم که ایشان  اهلل هاشمی وارد شدند،حضرت آیت جلسه شورای اقتصاد بودیم که یکباره

که چنین بحثی مطرح است و بابت حساسیت موضوع حضور پیدا  خواهند تشریف بیاورند. ظاهرا شنیده بودندمی

میلیارد  1۲را با  ۶۲میلیارد دالر را به ایشان ارائه کردیم، ایشان فرمودند اگر قرار باشد سال 1۲بندی کردند. جمع

دهم ما پیشقدم شویم و تنگه هرمز را ببندیم. اگر قرار باشد ما نتوانیم نفت صادر دالر ببندیم من ترجیح می

یشان مطرح کرد. آن بندیم. همه یکباره جا خوردند از بحثی که اکنیم و محدودیت داشته باشیم، تنگه را می

میلیارد دالر در نظر 18و مرحله اول را  باال ببریمما بنا به اصرار ایشان سقف تخصیص ارز را  سال باعث شد

ای میلیارد دالر برای کشور درآمد ارزی و خرده ۲۲های وزارت نفت در آن سال توانست تالش بعد همگرفتیم 

های سختی را به زندگی خواستیم اعمال کنیم، محدودیتمیلیارد دالر را می 1۲که اگر  حاصل کند. در حالی

 د. کرمردم وارد می

 یسئبه بانک سو  پصورت سوآهدر رابطه با یک محموله طالیی که باید ب مسئول بانک مرکزی بودم، یا زمانی که

مین منابع کنیم. شب أشد، برای اینکه چند تا محموله نظامی سنگین را بتوانیم تو تبدیل به دالر می رفتمی

پرواز این هواپیما را گرفتند. از دفتر آقای  یشب اطالع دادند که مقامات انتظامی و امنیتی جلو 11ساعت 

های ارزی فرستید. عرض کردم این برای پرداختوزیر تماس گرفتند که این محموله چیست که دارید مینخست

فردا بروم خدمتشان توضیحاتی بدهم. فردا که رفتم توضیح دادم رحال صحبتی که شد دستور دادند ههماست. ب

له را در جلسه سران قوا مطرح أه من فرمودند بهتر است احتیاطی کنید و این مسبه آقای مهندس موسوی، ب

اهلل هاشمی در جلسه حضور نداشتند و جبهه بودند و آن جلسه سران قوا مطرح کردم، حضرت آیت در کنید. من

حتی بندی نرسید. موضوع به جلسه بعد موکول شد که ایشان هم حضور داشتند. در جلسه دوم جلسه به جمع

 دقیقه هم توضیح نداده بودم که ایشان فرمودند کار درستی بوده است.  10



آورد. استقراض نمره کمتری نمی 100در شرایطی که تصمیمات نیاز به شجاعت و جسارت داشت، ایشان از عدد 

اشت بسته بعد از پیروزی انقالب یک امر مذمومی بود و راحت نبود. حتی در برنامه اول توسعه اقتصادی وقتی د

داشتیم. بعد از دوره ریاست جمهوری ایشان علنی ای درباره استقراض در مجلس، نشست غیرشد. یک جمعهمی

کردم که بتوانیم برای این وگو میها گفتراجع به سد کارون سه داشتم با ژاپنیبودم، وزارت نیرو مقام من قائم

موافقت شفاهی خود را ابراز کردند  ها وقتینهایتا ژاپنی قیمت تهیه کنیم. کار به جایی رسید کهکار وام ارزان

المللی داشته باشد و توانست انعکاس بینگفتند باید کتبا درخواست بدهید. درخواست کتبی در شرایطی که می

ای نبود. من خدمت وزیر وقت نیرو جناب شرایط تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند، بحث ساده

 آن روز در، روداهلل توضیح دهم. یادم نمیله را مطرح کردم. قرار شد خودم خدمت حضرت آیتأنه مسآقای زنگ

، در سررسیدم یادداشت کردم، چهره برافروخته ایشان و اشکی که در چشم ایشان جمع شد دربارهسررسیدم 

که نیاز به درخواست کتبی رسیده ای مرحلهایم و حاال به توضیح دادم که ما مذاکرات را انجام دادهشان خدمت

راهنمایی  گیری نیستیم.در وزارت نیرو قادر به تصمیم المللی خواهد داشت،انعکاس بین و چون این موضوعدارد 

لرزد. داشتم فرمایشات دیدم صدای ایشان می ،کردمالم را داشتم تکمیل میؤطور که سهمینجنابعالی نیاز است. 

من »دیدم چهره ایشان برافروخته شده و این جمله را گفتند: ، سرم را باال آوردم، کردمایشان را یادداشت می

 اینها تصمیمات سختی بود. . «دهیچ تردیدی نکنید و اقدام کنی ،آبروی خودم را برای سازندگی کشور گذاشتم

 حزب بنیانگذاران از من و هیچ چیز مثل وحدت برای کشور حیاتی نیست. دارد ضرورت کشور در وحدت امروز

هایم مجبور شدم از حزب در تأسیس آن بودم. بعد از آن بنا به مسئولیت ۷۹توسعه بودم که در سال  و اعتدال

در  مطرح شد، اهللکه بحث کاندیداتوری مرحوم آیت 84اعتدال و توسعه بیرون بیایم. ولی یادم هست در سال 

اهلل هاشمی رفسنجانی با مقام معظم رهبری االن به آیت بحثی مطرح شد که ببینیم رابطه ،شورای مرکزی حزب

 را موضوع جزئیات و کنند دیدار هاشمی آقای با حزبشورای مرکزی  اعضایچه صورت است. قرار شد سه نفر از 

ما در حدی نبودیم که بخواهیم چنین بحثی را با ایشان مطرح کنیم. از آن سه نفر، یک نفر من بودم . شوند جویا

آسمان بار امانت نتوانست کشید، » نی بحث اصال در جلسه حاضر نشدند؛ در واقعر دیگر به خاطر سنگیو دو نف

خدمت ایشان رفتم و قبل از دیدار کلی با خدا استغاثه کردم که با این مرد . «قرعه فال به نام من دیوانه زدند

خودشان یکباره گفتند خودت را گفتم، ایشان ای داشتم میبزرگ چطور این بحث را مطرح کنم. یک مقدمه

ای کسی را ، در دنیا من به غیر از آقای خامنهاینکه اول»اذیت نکن، بگذار برایت بگویم. دو تا نکته فرمودند: 

. نکته دوم، من وظیفه دارم مطالبم را بگویم اما صاحب عله به لحاظ )قطعا منظورشان از نظر سیاسی بود( ندارم



گیری با ایشان است تا االن هم در مجموع ن باید نظر نهایی را بدهند و تصمیمفقاهت ایشان هستند و ایشا

 من در شورای مرکزی حزب هم این را مطرح کردم.. «های ایشان تصمیمات درستی بوده استگیریتصمیم

اهلل هاشمی در دوران ریاست جمهوری یکی از مسائل مهمی که به یتم. حضرت آراجع به توزیع عادالنه ثروت ه

 آن پرداختند الیحه مبارزه با فقر بود که بعد از دوره ایشان این الیحه به نتیجه نرسید و مسکوت ماند. 

در بحث  است. من یکی از منتقدان ایشانگیری مشی ایشان در تصمیم ،خواهم بگویماما یک نکته دیگر می

اهلل هاشمی رفسنجانی این بود که دانستند. اما جامعیت حضرت آیتهم میبودم و ایشان  تعدیل هایسیاست

کردند. حتی در دوره دوم ایشان که یکی از نمایندگان مجلس به راحتی هضم میمنتقدان و مخالفان خود را هم 

ؤال کرده بودند، آقای هاشمی درباره حضور من در وزارت نیرو، انتقاد کرده بود، وزیر نیرو از اقای هاشمی س

 . کنندفرموده بودند ایشان در وزارت نیرو دارند تالش می

. آن موقع معروف شد که آقای کلینتون آمده در تلویزیون رسید تومان 800به  قیمت دالر ۷4سال اردیبهشت 

ولی مطرح شد که چنین البته ما این فیلم را ندیدیم یک هزار تومانی را نشان داده و گفته این یک دالر است. 

ال کردند که االن با توجه به شرایط اقتصادی باید ؤآقای هاشمی ما را احضار کردند و سکاری کرده است. بعد 

 چه کنیم؟ 

کرد. ایشان با وجودی که روی برنامه داد که خود من را از خجالت آب میاین بزرگی این مرد را نشان می

با شجاعت  وقتی دیدند اوضاع چطور است، این چرخش بزرگ را بودند،ای تعدیل شش سال کار کرده هسیاست

داشته باشد. من کمتر کسی را دیدم که مثل برایشان های سیاسی ولو به بهای اینکه هزینه دادندانجام  تمام

امام در پذیرش قطعنامه واقعا چرخش بزرگی را . «مرد آن است که حرفش دو تا شود»گفته باشند )ره( امام

)ره( مقایسه با پذیرش قطعنامه توسط امام های تعدیل رااهلل هاشمی از سیاستچرخش آیت من انجام دادند.

شود کرد. من به ایشان گفتم شما کنم. چون برای ایشان خیلی سنگین بود که بپرسند آیا کار  دیگری میمی

تومان باشد.  ۲50دیم و گفتم حداکثر باید االن تصمیم بگیرید و تثبیت کنید. کمی با هم بر سر نرخش بحث کر

دهد؟ من عرض کردم اگر در دولت انسجام باشد، دو هفته. اگر انسجام ایشان فرمودند ظرف چه مدتی جواب می

برای تا  نباشد، برای ایجاد این انسجام شاید سه ماه زمان الزم باشد. ایشان فرمودند شما با دولت صحبت کنید

 13۷4مان را با اردیبهشت د. من االن وضعیتنو برنامه تثبیت نرخ ارز را اعالم کن گیری آماده شونداین تصمیم

دولت در نهایت قیمت  و در دولت مطرح شد ایشان این تصمیم بزرگ را گرفتند. موضوع کهکنم مقایسه می

 درصد ۲0یعنی  شد؛ تومان 3۶0ی، تومان 800اعالم شد، قیمتنرخ دولتی وقتی  .تومان را تصویب کرد 300



با آن مواجه بودیم با یک ابتکار عمل و  ۷4باالتر از تصویب دولت. به این شکل آن شرایط سختی را که در سال 

 . برطرف شدو پذیرش منتقد،  وسیع صبرگیری و دامنه تصمیم

م کمتر گوینیم مثال بزنیم؟ من که جسارتا میتواواقعا االن در میان مسئوالن چند تا نمونه از این بزرگی را می

 ۷4این پیشنهاد را سال  گفت وقتی شماپیش می دو سالاهلل بود، بینم. یکی از دوستان که از نزدیکان آیتمی

روی این  آنهادادید، ایشان با رئیس وقت بانک مرکزی و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه مطرح کرده بودند. 

نهایتا ایشان از آنان برنامه خواسته بودند، آقای هاشمی حاضر شده  ،شودنمی گفتندو قلتی گذاشتند له انأمس

ای آنها را اجرا کند به شرط اینکه اگر ظرف سه ماه جواب نداد، آقایان از سمت خود کنار ماده ۲۲بود برنامه 

یاست پذیرفته ساین  مده بودند و بر سر تثبیت نرخ ارز اجماع شد.کوتاه آ آقایان از برنامه خودهر حال هبروند. ب

های همه را نشستند حرف. با صبر و حوصله میداشتند سینه فراخی برای پذیرش منتقدین شد. واقعا ایشان

 دادند. گوش می

گشتم. برمیرسیدم و با احساس بزرگی از خدمت ایشان با تواضع خدمت ایشان میدر دیدارها با ایشان، 

 گفتند. دشان را هم به راحتی میهای دل خوو حرف شنیدندهای دل ما را میحرف

ای که برای توسعه معادن و صنعت راجع به برنامهو ای خدمت ایشان بودم شان جلسهدو هفته قبل از درگذشت

به ایشان گفته بودم ما کارهای بزرگی را داریم . والد در گروه مالی پاسارگاد داریم، خدمت ایشان توضیح دادمف

قدری آن روز برای ما روز بزرگی بود. هتوضیح دهیم. ب بدهید خدمت شما برسیم و اگر اجازه که دهیمانجام می

روحیه عجیبی پیدا کرده بودند. جلسه یک ساعته بود ولی ما دو ساعت خدمت ایشان  ه وایشان به وجد آمد

بود. توسعه یک طور ره سازندگی و توسعه ایناپرسیدند. روحیه ایشان درباالتی درباره کار میؤبودیم و ایشان س

قدری موانع در راه توسعه هما االن ب گیری است.افزاری است و شجاعت در تصمیمنرم ،افزاری نیستامر سخت

نشدنی و نصافا روحیه ایشان درباره توسعه، برای من فراموشا. گرفته تا موانع دیگر مقررات و قوانیناز داریم، 

 آموز بود. درس

 

 نظام سرافزاری برای زهتا هایراه یافتن در پیشرو

 نژادفریدون وردی



گر اهلل هاشمی رفسنجانی به رابطه با کشورهای دیبحث من درباره دیپلماسی و نگاه آیت بسم اهلل الرحمن الرحیم.

ثیر أچگونگی ت سود و ،سیاسی کشورها با هم، مبتنی بر دو موضع است؛ یکیاست. به طور کلی روابط امروز 

قدمی داشته المللی برای پیشرفت و همتوانند در سطح بینهایی که میهمکاری ،کشورها و دوم رابطه بر اقتصاد

صنعت هستند و سرمایه دارند که دیگر کشورها، برخی کشورها صاحب  . مثال در روابط امروز خود ما باباشند

توانند بازار خوبی برای یبازار خوبی دارند و مهم برخی کشورها گذاری کنند، توانند در کشور ما سرمایهمی

گذاری در خارج از کشور در روابط دیپلماتیک یکی از نکاتی پذیری یا سرمایهکاالهای ما باشند. بنابراین سرمایه

  ست که بر اقتصاد و چگونگی زندگی مردم تأثیر دارد.ا

دیپلماسی بودند تا یک بعد از جنگ که سکان کشور را در دست گرفتند به دنبال رفسنجانی،  هاشمی اهللآیت

 کردند:ثر و سازنده با بازیگران جهانی داشته باشیم. در این ارتباط دیپلماتیک چند اصل را دنبال میؤتعامل م

 ها.های اقتصادی همسان با همسایههمسایگان و ایجاد اقتصاد مشترک و خوشهتقویت همکاری با  ،اول

 احب صنعت، سرمایه و تکنولوژی بودند.دوم، تعامل اقتصادی با کشورهای قدرتمندی که ص

 سوم، نگاه به کشورهای آسیایی

خارجی که به ما قدرت های سیاسی ما در روابط زدایی با غرب و اروپا و متنوع ساختن گزینهچهارم، تنش

های استسی ،جنگز عد اویژه بهتعبیری ببدهد. به های سیاست خارجیدر محافل سیاسی و عرصه زنیچانه

محور جی بود و مبتنی بر گفتمان اقتصادگرایانه در سیاست خاراهلل یک رویکرد واقعگی مرحوم آیتدسازندوران 

کرد. های اقتصادی را تقویت میاین گفتمان، گسترش حوزه مشارکت داخلی و نقش بنگاه .ورزو سیاست

و گرفتن وام را یک نکته  کردبا تکیه بر جلب تکنولوژی و سرمایه خارجی دنبال می را سازی اقتصادخصوصی

های آن دوران بود و تقویت سیایی و نگاه به شرق یکی از ویژگیدانست. توسعه تعامل با کشورهای آنمیمنفی 

ای که مبتنی بر پرهیز از تنش هبینانیر کشورها. بنابراین همکاری واقعمناسبات خارجی با عدم مداخله در امور سا

ها به ویژه در سطح منطقه بود که این ها و همکاریوجب یک سلسله رفاقتو تندروی در سیاست خارجی بود م

 امکانات زیادی از کشورهای همسایه را با روندتوانست ها و روابط شخصی مرحوم هاشمی رفسنجانی، همکاری

 .کندجهت همسو و هم ماسازندگی در کشور 

یرات ناشی از أثثیراتی گذاشت که این تأزدایی و تقویت مناسبات تجاری در سطح منطقه تهای آسیبسیاست

 کنم: تان عرض میدیپلماسی دوران سازندگی بود. من محوربندی را خدمت



تر شدن بخش خصوصی و روابط اقتصادی و تجاری در منطقه و آسیا و های اقتصادی و روانتقویت بنگاه -1

 المللبین

 های اقتصادی در حوزه خدمات مالی و بانکیبهبود فعالیت -۲

اقتصاد داخلی که ما امروز درگیر این مسأله هستیم. برای ما گذاری خارجی در حوزه تشویق سرمایه -3

مندیم باید مند به پذیرش سرمایه خارجی هستیم یا نه؛ اگر عالقههنوز مشخص نیست که ما عالقه

 اسباب و الزامات این پذیرش را فراهم کنیم. 

 های بلندمدت و قرضه خارجیدریافت وام -4

 سازی، توسعه و نوسازی بازار بورس سعه مناطق ویژه و آزاد در سراسر کشور و فعالتو -5

متخصصان مقیم خارج از هاشمی برگرداندن  اهللآیت در دوره مرحومتوجه به ایرانیان خارج از کشور؛  -۶

 شد.عنوان یک اولویت دیده میهای ایرانی ها بهکشور و سرمایه

 ییهای آسیابخشی به همکاریاولویت -۷

ان را در نظر بگیریم، رویکرد اهلل هاشمی را خالصه کنیم و رویکرد مدیریتی ایشاگر بخواهیم سیره آیت

محور در محیط خارجی بود. بر این اساس شاید همچنان الگوهای دوره محور در محیط داخلی و بسطرشد

 یکی دراو ده کردن باشد. سازندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی همین امروز هم بتواند در وضعیت ما قابل پیا

 هایگردنه از را کشور توانست و داشت برعهده را جمهوریریاست اسالمی، جمهوری عمر مقاطع مهمترین از

 .دهد عبور مختلف

 

 

 

 

 

 



 

 دانندمی را مسائل مسئوالن، از بسیاری امروز. بود گیریتصمیم قدرت هاشمی، آقای ویژگی ترینترکان: شاخص

 اندگذاشته باقی نخورده دست را مسائل است، سخت گیریتصمیم چون اما

به این پرسش  اهلل هاشمیمریکا چه کنیم؟ آیتخواهیم در مقابل آکجاست؟ می جهان در ما عالیی: جایگاه

 اندیشید می

 «.گذاشتم کشور این سازندگی برای را خود آبروی من» قاسمی: گفت

 کشور توانست و داشت برعهده را جمهوریریاست اسالمی، جمهوری عمر مقاطع مهمترین از یکی درنژاد: وردی

 دهد عبور مختلف هایگردنه از را

 

 

 

 



 اهللآیت زیستیموزه، نماد سادهخانه

 محسن  هاشمی

اهلل هاشمی رفسنجانی، خانه موزه ایشان را همراه با مناسبت هفته دولت و همزمان با زادروز حضرت آیتهامروز ب

جمهوری و جناب آقای افشانی شهردار محترم تهران افتتاح اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جناب آقای

اهلل عبور از بحران و توسعه ایران با نگاهی به رویکرد آیت»کردیم. در کنار این مراسم، همایشی را با عنوان 

 . هستیمبرگزار کردیم که در خدمت بزرگان و اندیشمندان  «هاشمی رفسنجانی

عاطفی  خواهم از بعد، بلکه میها بگویمدر باب عقالنیت ایشان و تدبیر و عبور از بحران خواهمنمیدر اینجا من 

آمد ایشان را تحت ای که برای مردم پیش میألههر نوع مشکل یا مس سخن بگویم. در خانواده و جامعه ایشان

گرفتند واده شهید یا فرزند شهید قرار میر کنار خانداد. من به چشم دیدم که ایشان چگونه وقتی دثیر قرار میأت

اشک کرد و یشد یا در مراسم های مذهبی، به سرعت وجه عاطفی ایشان بروز میا از اسرا یا آزادگان گفته می

 . ندداددرخانه هم در برخورد با فرزندان این عطوفت را به سرعت بروز می ریختند.می

 کنم. کنم و از کسانی که در این موضوع ما را یاری دادند تشکر میزه صحبت میموای درباره خانهچند کلمهاما 

قا تصمیم احمدآامام و حاج سید، ۶0ر فرقان و مخصوصا ترورهای سال و بعد از ترو ۶0بعد از اتفاقات سال 

امنیتی قرار داشت و صاحب آن دچار مشکل شده بود را به دلیل مسائل ای که در کنار حسینیه گرفتند خانه

اهلل پیشنهاد شد که آیتو این خانه خالی بود. بعد  لذا دولت این خانه را خریداری کرده بودخریداری کنند؛ 

 اندینطور نوشتها 13۶0د. ایشان در خاطرات یک مهر نساکن شودر آن خانه  13۶0هاشمی رفسنجانی در پاییز 

آقا برای سکونت من در نظر احمد ،منزل امام منزلی که در جوار اول وقت به جماران رفتم برای دیدن»که 

قرار  .به خاطر امنیت و حفاظتی که در آن منطقه وجود دارد. منزل خوبی است البته عیوبی هم دارد اندگرفته

ا هم از شلوغی و سر وصداها و شد بعد از تخلیه به آنجا منتقل شویم. گویا صاحبخانه پزشک نظامی است، آنه

و انتظار دارند در این معامله سودی هم ببرند و لذا خانه را واگذار  اندان خسته شدهرفت حسینیه جمارآمدو

 . «کردند

ز زیستی ایشان بود. بعد از همین جلسه اسال در این خانه زندگی کردند. یکی از خصوصیات ایشان ساده 35

 تا آخرین لحظه به همان سبک زندگی کردند.  ۶0خواهید دید که ایشان از سال  خانه بازدید کنید،



ن جهان بکشیم. برای انجام توانیم به رخ حاکمازیستی ایشان را میموزه، سادهامروز ما با افتتاح این خانه

هایی گرفته ای برگزار شد، طرحموزه زحمات زیادی کشیده شده است. مسابقههای طراحی و ساخت خانهفعالیت

قرار بر این شد این  برنده شد و به تصویب رسید،از دانشگاه آزاد اسالمی طرح سرکار خانم ذوقی شد و در نهایت 

نیم سال این کار را انجام وحتی بدون هیچ دستمزدی، در طول یکایشان با اخالص تمام و  عهده بگیرند،کار را به

و آنها هم بدون  واگذار شد بعد کار به همکاران دیگر کار بیرون بیایند،د موفق از این و خوشبختانه توانستن ادندد

رسانند. دادند را به ظهور میهایی که ایشان انجام میعهده گرفتند و طراحیهوجهی این کار را بدریافت هیچ 

ی و حفاظتی شهرداری منطقه یک هم از اواسط کار وارد شدند و کمک کردند تا ما بتوانیم بعضی از اجزای امنیت

باتشکر های این عزیزان قابل تقدیر است. و نگهداری این موزه را تهیه کنیم و خوشبختانه کار تکمیل شد. فعالیت

     مجدد از همه حضار. 
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 پدر تقنین در جمهوری اسالمی

 رفسنجانی محسن هاشمی

و شهدا، الزم  )ره(امام راحل گرامیداشت یادو احترام خدمت حضار محترم و با با سالم  اهلل الرحمن الرحیم. بسم

مجموعه آموزشی و که این  ماهلل موسوی اردبیلی داشته باشحضرت آیت در دانشگاه مفید، یادی از دانممی

دانید ایشان برای انقالبی ماندن حوزه زحمت زیادی ان میشما بزرگوار .تحقیقی با تالش ایشان به نتیجه رسید

. بعد از آن هم در قوه قضاییه به عنوان دادستان کل کشور در کنار شهید بهشتی داشتندچه خدماتی کشیدند و 

اهلل موسوی اردبیلی ند. آیترسیدبه مرجعیت به قم برگشتند و  و پس از آن منصب قوه قضاییه هم پرداختندبه 

؛ از این جهت از حضور بنده در شهر علم و اجتهاد و حرم اهل بیت غنیمت استن همه ما حق دارند. به گرد

 من اندیشه و قلم تشکر ویژه دارم که چنین فرصتی را برای بنده فراهم کرد. انج

 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم؛ چهلمینکنیم که در آستانه این همایش را در حالی برگزار می

اهلل هاشمی حضرت آیتدرگذشت شود و البته به دومین سالگرد بلوغ نظام اسالمی ما محسوب میمقطعی که 

محترم در تهران مراسمی در اجالس سران با حضور ریاست  ءاهللهستیم و هفته آینده انشانزدیک رفسنجانی هم 

خواهیم داشت و یاد جمهوری و سخنرانان ارزنده جناب آقای ناطق، جناب آقای زنگنه و دیگر فرهیختگان کشور 

داشتیم  هاشمی شاهرودی راسیدمحمود اهلل آیتحضرت چند روز گذشته رحلت . داریمگرامی می این بزرگوار را

أ منش ،تشخیص مصلحت نظام بودنددر شورای نگهبان و مدت کوتاهی که در مجمع  که با حضور طوالنی خود

 .برای جمهوری اسالمی بودند و خوب است که یاد ایشان را هم گرامی بداریم تقنینیخدمات 

دانید تقنین زیربنای هر ور که میطهمان است.« تقنین در نظام جمهوری اسالمی» ما، بحث اصلی همایش

تقنین شرعی و دینی، نوعی ود گفت احکام شساختار سیاسی و حاکمیتی است و حتی در مراتب دینی هم می

کند و بعد از آن ها را مشخص میخط مشیهای اصلی و های کلی و چارچوبتقنین، سیاستشود. می محسوب

  که زمینه اجرای آن قوانین را بهتر فراهم کند. شودنوشته میهایی نامهآیین

بزرگان انقالب هرچند که د. سیاستی و حاکمیتی ایجاد کرختار های حکمرانی خوب را در هر سااصوال باید زمینه

مان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، نسبت به تقنین توجه ویژه داشتند، اما اسالمی و حضرت امام خمینی از ه

تعداد های جدی مواجه هستیم؛ از سویی همچنان در نظام جمهوری اسالمی در عرصه قانونگذاری با ضعف

بعضا کنیم. اجرا نمینویسیم ولی درست میاز سوی دیگر، متأسفانه قوانین را خوب ست و زیاد ا مانقوانین

 کند. مشکالتی را ایجاد می دهیم و این پابرجاییتغییر نمیرا هم  قابل اجراغیر قوانین



که طور ی انقالب حضور جدی داشتند و هماناهلل هاشمی رفسنجانی از همان ابتدای پیروزدر بحث تقنین آیت

قبل از پیروزی انقالب با دستور و حکم رهبر انقالب به عنوان عضو شورای انقالب انتخاب  ، ایشانمستحضرید

البته  شورای انقالب را تشکیل دادند.موسوی اردبیلی  و در کنار شهیدان بهشتی، باهنر، مطهری و مرحوم شدند

به وظایف تقنینی خود  س شورای اسالمی،لتا زمان تشکیل مجشورای انقالب اضافه شدند و دیگران هم بعدا 

سه دوره مسئولیت و ریاست مجلس شورای اسالمی را  ، ایشانشورای اسالمی سمجل با تشکیل عمل کرد.

ها و مدت برعهده داشتند که امری تقنینی است و بعد از آن هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت

حتی  عمر خوددر طول اهلل هاشمی رفسنجانی آیت شود گفتمیمجموع  درلذا  ند.عهده داشتبرریاست مجمع را 

مسائل تقنینی کشور دستی  ، درریاست جمهوری و فرماندهی جنگ را برعهده داشتندزمانی که مسئولیت در 

که در این مقاطع به دلیل نیاز جمهوری شود پدر تقنین در جمهوری اسالمی نامید چراداشتند و ایشان را می

 اکنون بعضا مشکلشود گفت یکی از دالیلی که همتعداد قوانینی که به تصویب رسید زیاد است و می ،اسالمی

هاست که احتیاج به تنقیح دارد و بازبینی در این زمینه داریم، ناشی از همین تعداد زیاد قوانین در طول آن سال

 .جز این نبوده است البته به دلیل نوپا بودن نظام جمهوری اسالمی هم راهی ضرورت دارد.

، موجب مشکالت درست اجرا نشودکند و اصوال اگر مردم ایجاد می ایهایی برهر قانونی محدودیتباید دانست 

کشور دچار . اگر قوانین درست نوشته نشوند، در اجرا، دنند باعث فساد شونتوامیشود. بعضا قوانین می

قوانین زیاد  و حکمرانی خوب الزم استبرای کارآمدی  شود لذاها و موانعی برای کارهای مردم میمحدویت

کردند و الزم اظهار نگرانی می در کشور تعداد باالی قوانین درباره هاشمی رفسنجانی اهللآیت یادم هستنباشد. 

های مختلفی مجلس شورای اسالمی و بعد دولت در زمینهکنم فکر می در این امر مواظب باشیم. دانستندمی

هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و الزم است با جدیت بیشتری این کار قوانین اقدام کردند ولی  نقیحنسبت به ت

 دنبال شود. 

در رفع تزاحم در این زمینه، اهلل هاشمی رفسنجانی باز آیتنکته دیگر موضوع تزاحم در قانونگذاری است که 

عد و ب مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان سه رکن قانونگذاری در کشور ما به ترتیب، .ای داشتندنقش ویژه

مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. به دلیل مشکالتی که در تصویب قوانین بین مجلس شورای اسالمی و 

قانونی در اگر  )ره( رفتند و از ایشان خواستنداهلل هاشمی رفسنجانی نزد امامآیت آمد،شورای نگهبان پیش می

باشد که این امر نتوانست انجام  احتیاج به مصوبه شورای نگهبان نداشته شت،سوم رأی را دابیش از دو مجلس،

به همین دلیل  شدند؛آوردند و دچار مشکل میسوم را به دست نمیتعداد زیادی از قوانین اصوال دو کهشود چرا

. البته شورای نگهبان تشکیل شد بین مجلس شورای اسالمی ومجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختالف 



به  ،ایاهلل خامنهدر دوران آیتتشکیل شد اما تعداد کم و فقط برای این امر در دوران حضرت امام این مجمع با 

 کلیهای سیاست بر دوش مجمع گذاردند؛ از جمله تدوینمجمع اختیارات بیشتری داده شد و وظایف زیادی 

امر  های بیشتری دردخالت که باعث شد مجمع بحث نظارت و بعضا مسائل تقنینی های مختلف،در عرصه نظام

  تقنین داشته باشد.

با تالش و همکاری سعی کردند  ،ای که در مجمع حضور داشتنداهلل هاشمی رفسنجانی در چهار دورهحضرت آیت

های قدم بردارند. نهاد مجمع به عنوان نهادی که معضلکشور  ای از مشکالتبخش عمدهدبیرخانه، در جهت حل 

مشکالت نظام جمهوری اسالمی از این  داد، مطرح شد و برخیه و برای آن راه حل ارائه میکردم را بررسی نظا

بود در مدیریت اجرایی کشور کسب کرده  شناس، تجربه زیادیمجتهد اسالمیک  ایشان به عنوان .طریق حل شد

اهلل هاشمی این جهت جای آیتآن را پیگیری کند. امروز از تقدم مصلحت را خوب بشناسند و  و توانست

 خالی است.  رفسنجانی

برادر  اند؛های مختلفی در کالم اهل نظر و صاحبان رأی گرفتهاهلل هاشمی، ایشان نامآیتایام بعد از درگذشت  در

تندیس صبر و »هاشمی  را اهللآیت و مقاالتشان،ها سخنرانیدر کتابی از سید جواد ورعی، عزیزمان جناب آقای 

و برادر  خوانندمی «شنوی و فردی مظلومگویی و تملقو یا تملق وارسته از ریا و تزویر»و یا با صفت  «امتاستق

نماد عقالنیت و »ن ایشان را به عنوا «آیت درایت»محالتی در کتاب سروش محمد داشتنی ما جناب آقایدوست

دنبال آن ما به خصوصا کارآمدی نظام دینی که همه م ؛که بسیار مهم است خواندند« دار کارآمدی نظامغصه

ای همرد آه»زیبا داشتند به عنوان  از ایشان یاد کردند و یک جمله« عالمی عملگرا»به عنوان هستیم. همچنین 

. همچنین نکته خوانند قرار گرفته استکه کتاب را میو این بسیار مورد توجه کسانی  «های گرمسرد و اشک

بودند، نام  صعوبت به فقه سهولتایشان را به عنوان کسی که به دنبال رهایی از فقه  ،کردنددیگری که مطرح 

مرتضوی سیدضیاء مان جناب آقای برادر شجاع بردند؛ فقه سهولت از مواردی است که نیاز جامعه امروز ماست.

منتشر شده است؛ « ستریفصل خاک»کتابی به نام  های زیاد و مقاالتی داشتند که درسخنرانی 88بعد از سال 

« عالم ربانی»و « انسانی خودساخته»، «شاخص استوار اعتدال»ا ی «انقالب شناسنامه»اهلل هاشمی را آیتایشان 

ترین زدیککه از نمهاجری مسیح جناب آقای  هم نیاز امروز ماست.از افراط و تفریط مطرح کردند. دوری 

های نظام و شخصیت زیادی ازاز تعداد  «روددیدم که جانم می»با نام در کتاب خود  اهلل بود،مشاوران آیت

گذشته عد اخالق عملی ایثارگر و ازخودکسی که از بُ»عنوان  اهلل هاشمی را بهآیتفرهیختگان جامعه یاد کردند و 

و  «نظام را حفظ کنندکردند که حیثیت ایشان سکوت هایی می»و اینکه مطرح کردند ، «بوده استبرای نظام 

 .بودند «المللیهای بینحافظ نظام در صحنه»حتی 



 

 

دانستند در این کردند و الزم میاهلل هاشمی درباره تعداد باالی قوانین در کشور اظهار نگرانی مییادم هست آیت

های مختلفی نسبت به تنقیح قوانین کنم مجلس شورای اسالمی و بعد دولت در زمینهامر مواظب باشیم. فکر می

 قدام کردند ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و الزم است با جدیت بیشتری این کار دنبال شودا

 

 

 

 

 

 



 مصلحت، در ادامه کار تضعیف شود اگر نگاه امام)ره( به 

 مجید انصاری 

انی تاریخ معاصر ثرترین رجال روحؤنقش یکی از م کهسپاسگزارم  بسیار از برگزارکنندگان محترم این نشست

بررسی  و روحانیت شیعههای علمیه پیشرفت ایران و سربلندی حوزه کشور، امور ، در پیشبرددر انقالب را ایران

 .دنکنمی

 و با همت مضاعف کار خود گران هم بیکار نیستندگذرد و در این ایام، تحلیلمیدو سال از رحلت آن مرد بزرگ 

اما  ؛ستسخن برای گفتن فراوان اای وارد شویم، هر زاویهرفسنجانی از اهلل هاشمیآیت بارهدهند. دررا ادامه می

ستان دو است.اهلل هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش آیتموضوعی که مطرح شده، مشخصا درباره 

جامعه از آغاز  ان به رسالت و مسئولیت در ادارهو نگاهی که ایش )ره(فکری امام مستحضر هستند که در منظومه

های محدود و در در نگاهاسالم که مبادا این بود ز استقرار نظام جمهوری اسالمی داشتند خصوص بعد او به

راه را  )ره(حضرت امام مثالمتهم شود؛ در نتیجه به عدم کارایی در اداره جامعه و متوقف شود  های پیشینقالب

تند که در این حوزه داش هایینامهها و های کلیدی باز کردند و پیامزنان و حضور بانوان در جایگاهبرای اشتغال 

جای دقت و بازخوانی دارد. یکی از اقدامات و تأسیساتی که امام)ره( در راستای همین دغدغه کارآمدی نظام 

چندین ساله در امر تقنین کشور اسالمی، ایجاد کردند، مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. امام)ره( بعد از تجربه 

ی که فقه ،حوزه احکام اولیه آن هم از زاویه بعضا تنگ فقه رایج در ربآرام اصرار یدند که آرامبه این نتیجه رس

نوعی داوری بع بستی در اداره کشور ایجاد کرده و بالتبن ،و بارور شده بود ر میدان عمل و آزمون رسیدهکمتر د

این  اهلل هاشمی رفسنجانیمرحوم آیتهای با پیگیری .جامعه ایجاد شده بود درباره قابلیت اسالم برای اداره

اهلل هاشمی رفسنجانی در مجلس خدمت آیتدر سوم های اول، دوم و هدر دور، بنده تشکیالت شکل گرفت.

تشریف شان هستیم، در مجلس خدمتکه امروز در این جلسه در برخی از سروران هم شورای اسالمی بودم. 

مصوبات  .ها بیابندبستاین بنرهایی از راهی برای د اهلل هاشمی خیلی تالش کردنآیتهمه دیدیم که  .داشتند

 ای ادارهشورا هم به استناد احکام اولیه بسیاری از مصوباتی که بر رفت ومی شورای محترم نگهبان بهمجلس 

 . بست ایجاد شده بودو بن کردرا رد می ضروری بودکشور 

باید راهکار و ساختاری برای حل این مشکل  مبنی بر اینکه شد ییکی دو اقدام امام به ثمر نرسید تا اینکه صحبت

 ع فلسفهکنم. در واقکه من اجمالش را اشاره می )ره(صحیفه امام جلد بیستم درای هست دیده شود. نامه

عالی  مسئوالن ۶۶بهمن سال  1۷کند. در تاریخ أسیس مجمع تشخیص مصلحت را بیان میت و فلسفه وجودی



ای، احمد ، سیدعلی خامنهاردبیلی عبدالکریم موسویای را خدمت امام)ره( نوشتند با امضای ، نامهآن زمان کشور

را توضیح دادند و در کشور  قنینخالصه روند ت . در این نامهخمینی، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی

اند که ودید. بعد در نامه افزودهفرممسائل اسالم راجع به کارکرد فقه و هایی راهنماییکه شما اخیرا اشاره کردند 

درخواست تسریع در هستید و ما صدد ایجاد ساختاری برای حل مشکالت قانونگذاری ایم حضرت عالی درشنیده

ین زاویه مهم از ا امام)ره( پاسخ پاسخ دادند. )ره( هم به آن نامهحضرت امامرا داریم. تشکیل آن ساختار و نهاد 

و بمانیم های گذشته و ما در پوستهکار جمهوری اسالمی ایران تضعیف شود  ادامهاست که اگر این نگاه در 

و حوزه و روحانیت و والیت اسالم عبیر حضرت امام)ره( از گهواره تا گور، به تاز خود نشان ندهیم، انعطاف الزم را 

 .متهم خواهد شدفقیه به عدم کارآیی 

گشایی که در امر در فتوای راهحتی باور داشتند؛ صصین کشور متخبه نظرات کارشناسی و نظر به شدت  )ره(امام

معتقد بودند داشتند یا در موضوع خاویار که قبال شبهه حرمتش بود، بر نظر کارشناسی تکیه داشتند و  موسیقی

اما در نامه صدور فرمان تشکیل کنند. ماد تعیین موضوع، اعت وکه فقها باید به نظرات کارشناسان در شناخت 

 در که کارشناسان نظر زیر مراحل این طی از پس اینجانب نظر به گرچه»تشخیص مصلحت نظام نوشتند:  مجمع

 بین که صورتی در احتیاط، غایت برای لکن نیست، مرحله این به احتیاج هستند مرجع امور این تشخیص

 شورای محترم فقهای از مرکب مجمعی نشد، حاصل توافق قانوناً و شرعاً نگهبان شورای و اسالمی شورای مجلس

 میرحسین آقای جناب ها،خوئینی موسوی توسلی، اردبیلی، هاشمی، ای،خامنه: اسالم حجج حضرات و نگهبان

 دیگری کارشناسان از لزوم صورت در و گردد تشکیل اسالمی نظام مصلحت تشخیص برای مربوط وزیر و موسوی

 .گیرد قرار عمل مورد مجمع این در حاضرِ اعضای اکثریت رأی الزم، هایمشورت از پس و آید عمل به دعوت هم

 داشته توجه آقایان حضرات .برسد ترسریع اینجانب به جلسات گزارش تا نمایدمی شرکت مجمع این در احمد

 امروز. گرددمی عزیز اسالم شکست موجب آن از غفلت گاهی که است ایمهمه امور از نظام مصلحت که باشند

 و نظام مصلحت. دانندمی خویش معضالت حل نمایتمام تابلوی را ایران اسالمی جمهوری نظام ،اسالم جهان

 و دور هایزمان در را زمین پابرهنگان اسالم است ممکن آن مقابل در مقاومت که است یمهم امور از مردم

 و داخل ایادی توسط دالر میلیاردها پشتوانه با را متکبرین و مستکبرین مریکاییآ اسالم و برد سؤال زیر نزدیک

 «.فرماید کمک را آقایان حساس مرحله این در تا خواهممی متعال خدای از. گرداند پیروز آنان خارج

مجمع به  ی ارائه شد که نامه سران کشور به امام رسید و با این پاسخ،در همان روز ۶۶بهمن  1۷این نامه در 

دار بودند. اما ای عهدهاهلل خامنهتآی ی وقتجمهورریاست مجمع را رئیس )ره( تشکیل شد ودستور حضرت امام

، 110در اصل مجمع را به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در قانون اساسی خبرگان در بازنگری قانون اساسی، 



 بود؛ یعنیوجودی این مجمع  آن، فلسفهترین کارکرد وارد کردند. مهم با کارکردهای معین 11۲و  111

گرفت و هر دو نهاد بر نظر خود شکل میمواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختالف در «. شکنیبستبن»

 رفع شد.سیس مجمع کشور بود که با تأدر نظام قانونگذاری  اصرار داشتند، یک حلقه مفقوده

نوعی ناپایداری و  ،مجلس و دولت ها به دلیل تغییر چهارسالههای دولتنوعا مصوبات مجلس و برنامهاز طرفی  

گذاران و فعاالن بخش اقتصادی و سایر و تبعا سرمایه ای کشور و قوانین ایجاد کرده بودهعدم ثبات در برنامه

یا برنامه دولت ماند. باقی میکند یا میتغییر ها مطمئن نبودند از اینکه این مصوبه مجلس دو سال دیگر بخش

مطرح شد.  های کلی نظاملذا بحث تعیین سیاستشود. ها عوض میلت بعدی، برنامهیا با دوهمین خواهد بود 

کشور بعد از جنگ را های کلی بازسازی سیاست ،در هفت هشت ماده)ره( بعد از پایان جنگ، اتفاقا حضرت امام

تدوین و  ما رس )ره(های کلی نظام در یک موضوع توسط حضرت امامو ابالغ فرمودند و اولین بار سیاست تعیین

یقتا فرازهای مهمی دارد و این روزها ابالغ شد. این متن حق های بازسازی کشور بعد از جنگتحت عنوان سیاست

؛ به نظرم، های بازسازی را مطالعه کنندسیاست –چه مجلس چه دولت  - ن کشوربه نظرم خوب است که مسئوال

 کند. خودنمایی میت ولویت و ضرورچنان به عنوان اهمدستورات آن برخی 

 ،کارکرد اول، این بود که در مواقع اختالف ارکرد برای مجمع در نظر گرفته شد؛بنابراین در قانون اساسی سه ک

و مصلحت نظام در مواردی که بین شورای نگهبان و کشور شکنی بکند و با در نظر گرفتن مسائل بستمجمع بن

در تعیین در مقام نهاد مستشار عالی رهبری،  ،دوم ند. کارکردمجلس اختالف هست، اختالف را حل ک

موضوع دوم در بند اول از  ،آمده است 11۲موضوع اول در اصل  به رهبری نظام مشورت بدهد. های کلیسیاست

های کلی نظام پس از مشورت گوید از وظایف و اختیارات رهبری تعیین سیاستقانون اساسی که می 110اصل 

است مبنی بر  قانون اساسی 110در بند هشت اصل  ،است. و کارکرد سوم هم نظام مجمع تشخیص مصلحت با

تشخیص مصلحت  مجمع حل معضالت نظام که از طریق عادی قابل حل نیست و یا سایر اموری که رهبری به

  دهد.نظام ارجاع می

امر تقنین باشد،  در بستیبن ی عادی جوابگو نیست، ممکن استهاروشبه ت در مواردی که بنابراین حل معضال

ارجاع شود، برابر صریح اصل از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت ، که یا در موضوعی دیگر یا در امر اجرا،

کارکرد مهمی  ،مجمع تشخیص باید به آنها رسیدگی کند. خیلی روشن است که این مجمعقانون اساسی،  110

زمانی  :و آن این است داده شدهمجمع قرار  د خاص برعهدهاستثنائی در موار یک وظیفه پیدا کرده است و البته

در حد  ،یا بلند فاقد رهبر باشدایشان، کشور در مقطعی کوتاه  یا عزل که به هر دلیلی، از فوت رهبری، استعفا

رئیس قوه ی، جمهورمتشکل از رئیس، شورای رهبری شودتعیین بناست رهبری از سوی خبرگان فاصلی که 



شود که انتخاب این عضو شورای نگهبان، برعهده مجمع تشکیل میکی از فقهای شورای نگهبان یقضائیه است و 

، باید تصمیمات شورای رهبری تشکیل شدتشخیص مصلحت نظام است. بعد از آن هم که شورای موقت رهبری 

 . این جایگاه خیلی مهم و حساسی استبنابربه تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد؛ 

های ایشان در ابتدا به سس مجمع نام داد چون پیگیریؤاهلل هاشمی رفسنجانی را باید به نوعی متمرحوم آی

و بعد هم از ابتدا ایشان  )ره( منتج شدتشکیل مجمع در زمان حضرت امام وشکنی در امر قانونگذاری بستبن

البته  ؛اولین رئیس ایشان بودند ،ی آمدسبعد از اینکه مجمع در قانون اسا ۶8در سال و بودند مؤثر مجمع عضو 

هم بله لحاظ هم بودند که به طور طبیعی ریاست ایشان هم به لحاظ شخص حقیقی و  یجمهورهمزمان رئیس

افتخار  نظام هستم و این سال است که در مجمع تشخیص مصلحت 1۷من حدود حقوقی بسیار مهم و بجا بود. 

ر در م. البته قبال هم افتخار حضوهلل هاشمی رفسنجانی گذراندادر ریاست مرحوم آیترا سال  15را داشتم که 

د توانستنهایی که داشتند، ظرفیت و توانایی کنم ایشان با همهفکر می مجلس تحت ریاست ایشان را داشتم.

عنوان سیاست کلی در طول دوران  3۷ ای مستقر کنند. مجمع را در دوران مدیریت خود در جایگاه شایسته

 ی است؛ از جملههای بسیار راهگشا در موضوعات مختلفن بر مجمع تصویب شده است که سیاستریاست ایشا

له اقتصادی در مسأکه حقیقتا  44های کلی اصل انداز، سیاستسند چشم ،هاترین این سیاستمهم

های محیط زیست و دیگر های جمعیت، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سیاست، سیاستشکنی کردبستبن

 درون خود دارد.  حکم در 300عنوان نزدیک به  3۷که این ها استسی

 کنمه فکر میامروز هم بند البته خود ایشان و برخی اعضا همواره بر این نکته تأکید داشتند و داشتیم و

های جزئی اجرایی یا به نوعی قانونگذاری است های کلی بعضا از کلی بودن خارج شده است و سیاستسیاست

  موضوعات راهگشایی در دستور قرار گرفت.ولی به هر حال  ؛این روند اصالح شود که باید

 40مدت بوده است که در  مورد در طول این ۲00 به نزدیک ،در حوزه حل اختالف بین شورای نگهبان و مجلس

تأیید شده شورای اسالمی  جلسنظر م ،بقیه موارددر یید کرده است و أ، نظر شورای نگهبان را تمورد تقریبا

 است. 

، مجمع ؟مجلس سنا شده است ،ود که آیا مجمعشنم که این روزها هم بعضا مطرح میکمن به یک نکته اشاره 

نامه مجمع آیین ،طبق قانون اساسی کنممن عرض می و سؤاالتی از این دست. ؟شورای نگهبان دوم شده است

چنان که قانون صراحت قانون اساسی است؛ همند و این کتشخیص مصلحت نظام را خود مجمع تصویب می

نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که در آیینکند. در مربوط به خبرگان را هم خبرگان تصویب می



د تواند در همان ماده و مواردی که شورای نگهبان ایراموارد اختالف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع می

که اتفاق افتاده است.  اگر الزم بود اصالحی به عمل بیاورد ،بنا بر مصلحت ،استو مجلس اصرار ورزیده  گرفته

نامه مجمع داده شده است. در نییشود. لذا این اجازه در آنبستی ایجاد بنتا است سنجی درستی این مصلحت

به ظام، های کلی ننظارت بر حسن اجرای سیاست خود را در اعمال اتاختیارهم مقام معظم رهبری  84سال 

توانند اعمال اولی و ذاتی مجمع نیست. رهبری خودشان می اند. این وظیفه، وظیفهمجمع تشخیص واگذار کرده

واگذار کنند. اما ایشان قانون اساسی  110اصل  1۲ند بیا نهاد دیگری طبق  توانند به هر فردکنند یا مینظارت 

تصویب  ها راخودش این سیاست ند چون مجمعر کردهای کلی را به مجمع واگذاسیاستنظارت بر حسن اجرای 

 . تر استمطلع هاکرده و طبعا خودش بر منظور و مفاد سیاست

یید رهبری هم أاش هم نوشته شد و به تنژاد این نظارت شروع شد و آیین نامهدر زمان آقای محمود احمدی

جدید به دلیل اینکه  شد و در این دورهیها نمرسید ولی به هر دلیل در آن دوران خیلی اعتنایی به سیاست

هم در مرحله اجرا  ،تقنین است ر مرحلهکه هم طوالنی می شد های کلی فرآیند نظارت بر حسن اجرای سیاست

نفر  15ت ی رهبری واگذار شده است که آن هیأت منتخب مجمع از سوو هم در مرحله قضا. این وظیفه به هیأ

عرض شورای نگهبان وجه همهیچ هنجایی که این نظارت بر قوانین هست ب. آهستند از اعضا با انتخاب مجمع

برخی از مصوبات مجلس عدم بود که  کند اگر نظراتیمجمع بررسی می نیست بلکه در همان مسیر است یعنی

تا حل  خواهد شد مطرحت رئیسه مجلس أهای کلی داشتند با خود کمیسیون مجلس با هیانطباقی با سیاست

 أتهای کلی وجود داشت، هیهم مغایرت با سیاستنهایی مجلس باز نامه اگر در مصوبه آییناین طبق بشود. 

در اینجا مجمع ز اینکه شورای نگهبان اعالم نظر کند به شورای نگهبان بدهد. نظارت باید این مورد را قبل ا

رای نگهبان بر اساس وظیفه د و شودهنظرش را در این خصوص به شورای نگهبان می کند وچیزی را رد نمی

و آن نظر هم طبعا این  کنداعالم نظر می ، به مجلسکه منطبق کردن مصوبات مجلس با قانون است ذاتی خود

در حقیقت  قانون اساسی خواهد بود. 110اصل  1خالف بند  ،های کلی باشدخواهد بود که اگر خالف سیاست

ت نظارت مجمع به أهی مبتنی بر نظر کارشناسی که هیکند منتمجلس اشکال شورای نگهبان را بررسی می

رهبری با نیروهای مسلح، ستاد کل  نظر کارشناسی را مثال در رابطهشورای نگهبان داده است که با اینکه این 

 گیرد. ولی مبناگیرد بلکه شورای نگهبان ایراد میدهد و ستاد کل ایراد نمینیروهای مسلح به شورای نگهبان می

 ت نظارت مجمع دارد. أکل در تدابیر دارد و یا هیستادشان نظری است که و مستند

های واالی مدیریتی که در وجود ایشان اهلل هاشمی رفسنجانی در طول این مدت بر اساس شاخصمرحوم آیت

بسیار زیاد، مشورت در موضوعات تخصصی که در مجمع بود، احترام و  د و در همه جا کارگشا بود، مطالعهبو



ها و چه در مجمع، صبر و حوصله بسیار زیاد و ف چه در کمیسیونهای مختلاعتماد به نظر کارشناسان دسته

دادند، دو میدان می سه ساعت طلبید اما ایشانساعت فرصت میشد یک بحثی که به طور متعارف نیمگاهی می

بعضی از کامال آزاد که بارها هم  در یک فضای دارند ابراز کنندکارشناسان هر نظری ساعت همه اعضا و همه 

گفتند حرفی که شما دارید می زنید حضرت امام موضوع را اینجوری گفتند و یا رهبری اینطوری نظر اعضا می

گفتند ما در اینجا در مقام حل مشکالت نظام و یا در مقام ارائه مشورت به رهبری نباید اند و ایشان میداده

که دیگر  هایی گفته شدهکه اگر دیدگاهبودند مقید کنیم چرارهبری قبال گفته  خودمان را به دیدگاه هایی که

گفتند مجمع بناست نظرش را به می .خالف نظر رهبریخواهد، لذا باید با شجاعت نظر دارد ولو برمشورت نمی

ر مجمع کنند. در واقع دکنند، خواستند عمل نمیصورت مشورتی خدمت ایشان بدهد، ایشان خواستند عمل می

 اهلل هاشمی، یک فضایی از آزاداندیشی، حریت و آزادی در بیان مطرح بود.به ریاست آیت

ای بود که حسن تدبیرشان به گونه بود؛ حسن تدبیر وروی اعتدال و میانهبه لباس  لبساهلل هاشمی محقیقتا آیت

در  جدی نشد به جز یک جلسهاختالفات با وجود ترکیب متفاوت، در طول این مدت طوالنی ریاست در مجمع 

 یجمهوربه ترک جلسه توسط رئیس و منجرآنها که اختالف  ای نظارتی شورای نگهبان و بودجهارتباط با واحده

ها و تمام تمامی این سیاست شد.رئیس مجلس وقت و این حقیر سرتا پا تقصیر به عنوان یک عضو حقوقی  وقت،

  انجام شد. جوشارکتآرام، م یمورد حل اختالف در فضای ۲00آن 

بات ریاست جمهوری مباحث و ای بود که به هر حال در فضای انتخاآقای هاشمی رفسنجانی به گونه حوصله

اهلل مطلقا آیتولی زا باشد توانست برای مجمع چالشمیوقت  یجمهوررئیس شد، سخنان انجام هایی کهمناظره

درگیر  ،بکاهد و این نهاد اثرگذار آند که از جایگاه رفیع شوهایی هاشمی اجازه ندادند که مجمع وارد حاشیه

فوق طاقت اعضا بود و اعضا بعضا  حقیقتا گاهی تحمل این موضوع های سیاسی روز شود.کاکاصطمشاجرات و 

یت حی ارجبر هر چیزرا و مردم  اداره کردند و مصالح کشورشان با صبوری مجمع را یکردند اما ااعتراض می

سیسات عملی و اقدامات خوبی بود که مرحوم أحاصل آن تا همانطوری که مجلس شورای اسالمی، لذدادند. می

 گذاری کردند و مجمع تشخیص مصلحت نظامشان در دور اول بنیاناهلل هاشمی رفسنجانی در دوران ریاستآیت

ثری ؤسیسات مأت و تناشی از همین مدیری ،قرار دارد ر موضع متین و در جایگاه شایسته خوداگر د نیز امروز

 .مفقوده تقنین در کشور ایفا کردند د و نقش بزرگی را در تکمیل حلقهاهلل هاشمی رفسنجانی داشتناست که آیت

هاشمی اهلل فرصتی پیش نیامد که مجمع از ریاست و خدمات مرحوم آیت ،سفانه بعد از رحلت ایشانأمت

به دلیل کسالت و بیماری و این اواخر هم کال عدم  صدور حکم ایشان یند چون از ابتداکشاهرودی استفاده 

 ،شده بود و شاید برخی از این مسائلی که اخیرا رخ داد یتوقفی نسبضور ایشان در مجمع، مجمع دچار ح



کنم به هر حال من فکر می اشی از عدم حضور رئیس محترم بود.ن ،و تعبیراتی که نسبت به مجمع بود هاهمشاجر

 ،نظام ارذسیاستگ و همچنین کشور ظام به عنوان یک حلقه مکمل در نظام تقنینیمجمع تشخیص مصلحت ن

تواند می ی داشته باشد، این مجلس دومگذاری ما بخواهد مجلس دومنظام قانون روزیاگر  .مهمی استبسیار نهاد 

فرهنگی، شورای شورای عالی انقالب امنیت ملی،  عالی از ادغام واحدهای قانونگذار موازی در کشور مثل شورای

  تشکیل شود. عالی فضای مجازی و حتی شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت

البته من این را  شان نیست.بین و از هم جدا هستند و انسجامیکنند اری میذها به نوعی کار قانونگاین مجموعه

که در  کنمکید میأاین نکته ت شود ولی برمشکالت موجود حل کنم که برخی به عنوان پیشنهاد خام مطرح می

مجلس شورای اسالمی مجلس  ،گیری هستندتصمیم یمردم رکن اساس)ره( که منظومه فکری حضرت امام

چنان باید در قانونگذاری تضعیف شود و مجلس هم گذاری است و نباید به هیچ عنوان مرجعیت مجلس درقانون

 عملکرد خود مجلس است.  ،ترین الزاماتشهمدارد که مس امور بودن الزاماتی أالبته در ر .س امور باشدأر

سف ما این أبا کمال تخواهم عرض کنم: ای را جسارتا میدر پایان ضمن عذرخواهی از سروران عزیز یک جمله

های بیگانه از سوی رسانه )ره(جمه شدید برای تخریب اصل انقالب و شخص حضرت امامها شاهد یک هروز

ترین سازند در حالی که مستندهایشان کممیهایی تحت عنوان مستند رنامههستیم و مستحضر هستید ب

ی شاخص هابندند و در این راستا همچنان تخریب چهرههای بزرگی به امام و انقالب میاستنادی ندارد و بهتان

اشمی اهلل همثل مرحوم آیت ،بودند و باید باشند یخی ملت ماهای اعتماد تارروحانیت و انقالب که نقطه

هایی از این موضوعات دیده سف است که بعضا در حوزه هم جلوهأمایه ت را در دستور کار دارند.رفسنجانی 

کنم جا از این مسائل است ولی من فکر می مبرای تمراجع، علما و حضراشود اگرچه ساحت مقدس حوزه، می

اهلل هایی چون آیتاقدامات شخصیتو های مدیریت هم در حوزه زندگی، افکار و شیوه دارد هم در دانشگاه و

خصوص در مدارس اولیه طالب تدریس به عنوان متون درسی در مدارس و به  ،هاشمی که فرزند حوزه بودند

 هد. ها و باالتر مثل امام را تحویل جامعه بدهاشمی ها،بهشتی ها،حوزه باید مطهری .شود

خصوص شخصیتی مثل بهد نافتخار بیافرین در تاریخ معاصر ایران انددر میدان عمل توانسته ذخایر روحانیت

. باید در حوزه و دانشگاه، این اهلل هاشمی که در هر عرصه و میدانی حرفی برای گفتن داشته استآیت

 برعهدهاین  افکنی برخورد شود.د و با نفرت و کینه و اختالفشوننه اینکه تخریب معرفی کنیم  ها راشخصیت

که  وزه و مدیران حوزه علمیه، مراجع عظام است. در حوزه اساسا واحد درسی باشدن دروس حؤلفامو  تحضرا

 .کننده این طرف را معرفی از شهید مدرس گرفته بهای تاریخی معاصر این شخصیت



 

نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده که در موارد اختالف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع در آیین

تواند در همان ماده و مواردی که شورای نگهبان ایراد گرفته و مجلس اصرار ورزیده است، بنا بر مصلحت، اگر می

 بستی ایجاد نشود.سنجی درستی است تا بنالزم بود اصالحی به عمل بیاورد که اتفاق افتاده است. این مصلحت

 

 

 

 

 

 

 



 مجمع و یک رویه خالف قانون اساسی

 علی مطهری

و  کردهشما تسلیت عرض اهلل هاشمی رفسنجانی را به همه سالروز رحلت مرحوم آیت . الرحمن الرحیمبسم اهلل

اهلل هاشمی آیت» اند،هموضوعی که برای بنده مشخص کرد .کنم از برگزارکنندگان این مراسمتشکر می

 است.« رفسنجانی و ساختار قانونگذاری در جمهوری اسالمی ایران

کنیم که ی در جمهوری اسالمی ایران معرفی گذارؤسس قانوناهلل هاشمی را به عنوان ممرحوم آیتتوانیم ما می

در تصویب  مهمثیری أقانونگذاری و تعرصه نقش اساسی در پیاده کردن ساختار نظام جمهوری اسالمی در 

ر دوره ایشان به تصویب من بعضی از این قوانین را که د .های اول انقالب اسالمی داشتندقوانین خصوصا در سال

سیما، قانون بیمه بیکاری، قانون تشکیل سازمان ره صداوقانون اداکنم: تان عرض میرسیده است اینجا خدمت

ون تشکیل پلیس قضایی، قانون قانون دیوان عدالت اداری، قانور، قانون انتخابات ریاست جمهوری، بازرسی کش

 عاددالنهوسیما، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون توزیع صدا پاسداران، قانون خط مشی کلی نامه سپاهاساس

انون جر، قانون بیمه محصوالت کشاورزی، قأمستر و آب، قانون تشکیل شوراهای اسالمی کشور، قانون روابط موج

دی سیون وین، قانون کار و قانون اخاللگران در نظام اقتصانسیما، قانون الحاق کنوامعادن، قانون اساسنامه صداو

کشور، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون مجازات اسالمی و خیلی از قوانین دیگری که ذکرش 

 کننده باشد. ممکن است خسته

ی که ایشان رئیس مجلس بودند یعنی زمان ؛دادحضور ایشان در هر نهادی واقعا سنگینی آن نهاد را افزایش می

جمهور بودند باز هم و زمانی که رئیسبیشتر بود ن نهادهای کشور و سنگینی مجلس در میا وزن، جایگاه

، باز زمانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند شد.هوری بیشتر میمطور بود و وزن ریاست جهمین

 بود. ف المکان بالمکین یدا کرد. در واقع مصداق بارز شرآنجا هم یک وزن خاصی پ دیدیم که

ساختاری که در قانون اساسی ما برای قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی موضوع این سخنرانی:  اما درباره

ت و اینکه ما این ساختار را بینی شده است ساختار خوبی است. مهم اجرای درست این ساختار اسایران پیش

مجلس  ،گذاری، تنها نهاد قانوندر قانون اساسی ما ختلف این ساختار را تغییر ندهیم.های مکنیم و به بهانهحفظ 

گذاری أسیس کردیم که آنها هم قانونشوراهایی را تاینطور نیست؛ ما بینیم می ر عملشورای اسالمی است اما د

شود و یکی از مراحل قانونگذاری گذاری میمصلحت نظام گاهی وارد روند قانونیا اینکه مجمع تشخیص  ،کنندمی

  ف قانون اساسی هستند.دهد؛ اینها همه خالرا تشکیل می



نهادی انون اساسی داریم را درست پیاده کنیم. مثال، شورای عالی انقالب فرهنگی در قه مهم آن است که آنچ

گذاری . کار اصلی این شورا سیاستکندقانونگذاری می کاراست که در قانون اساسی ذکر نشده است و این شورا 

در واقع مخالف با قانون باشد ولی اینکه وارد قانونگذاری شود، هم  در امور فرهنگی است که شاید شورای الزمی

گیرد که بعد پاسخش را مجلس باید ، تصمیماتی میکنداساسی است یعنی شورای انقالب فرهنگی کارهایی می

 «دانشجویان دارکردنستارهستاد قانون »مثال  ؛درحالی که مجلس هیچ نقشی در آن مصوبات نداشته است ،بدهد

اگر در تحصیالت  ،یا در یک تجمعی شرکت کرده استکرده انتقادی از نظام مثال اگر دانشجویی در جایی  که

عالی انقالب فرهنگی تصویب خاطر قانونی که در شورای ه چرا؟ بتواند ثبت نام کند؛ نمی ،شودتکمیلی قبول 

شورای  ست یا غلط به هر حال مصوبه، حاال در«قانون منع تحصیل بهائیان»یا  خبر است.و مجلس اساسا بی شده

و انتقاد  ، اما پاسخش را باید مجلس بدهدعالی انقالب فرهنگی است و مجلس اساسا در آنجا نقشی نداشته است

 .شویدها میوکار اینو حتی مانع کسب ایدقانونی دارید و چرا شما این کار را کرده چنینکنند که چرا شما می

ها چیزهایی هستند که تداخل در ام در مجلس تصویب نشده است. اینسا چیزی به این ناصال ما خبر نداریم و اسا

 اساسی است. قانونگذاری و مخالف قانون

بینیم ثر و خوب و بلکه الزم است اما میؤماگر صرفا سیاستگذار باشد مفید،  شورای عالی فضای مجازی هم

شورای هم به نظر من باید اصالح شود. کند و باز این قانونگذاری میهای فضای مجازی در حوزه فعالیتگاهی 

تواند کار بکند و مصوبات می است بگوییم در شرایط اضطرار، آشوب و شورشممکن ؛ طورامنیت ملی همینعالی 

 داشته باشد. مصوباتی ، نه اینکه بخواهد داشته باشد ولی به طور موقت

، 11۲دانید در قانون اساسی در اصل می ،نونگذاریورود مجمع تشخیص مصحلت در روند قا موضوعاما در 

مشورت دادن به رهبری و حل معضالت  لحت نظام مشخص شده است که غیر ازوظایف مجمع تشخیص مص

آنجایی که اختالف نظر بین بین مجلس و شورای نگهبان است؛ داوری  ،شودکشوری که به آنها ارجاع داده می

مع تشخیص مصلحت نظام باید مج ،کندپافشاری  ودبخواهد بر مصوبه خمجلس و شورای نگهبان است و مجلس 

و  و مورد بحث به تازگی پدید آمده ؛ ولی آنچهرا بپذیردمجلس یا شورای نگهبان دو نظر  داوری کند و یکی از

 .های کلی نظام استنظارت بر اجرای سیاست ألهمس ،اختالف است حلم

و به دقت در آن لحاظ شده  ی وظایف مقام رهبری شمارش شدهاساس قانون 110دانید در اصل همانطور که می

کلی  هایسیاست نظارت بر حسن اجرای های کلی نظام و بند دوم آنتعیین سیاست بند اول این اصل، .است

را بند دوم ای اجرتفویض کنند. و نهادی هر کدام از این وظایف را به فرد یا گروه  توانندنظام است که رهبری می

نفره از داخل همین مجمع به نام  15گروه  به یککه بعدا هم  کرده استتشخیص مجمع نظام تفویض  مجمع هب



 های کلی نظام تفویض شده است. مشکل از این جا پیدا شده کهت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستأهی

که خودش نظری داده آنبدون را و آن  داندمیهای کلی نظام مغایر با یکی از سیاستای را مصوبهشورای نگهبان 

گوید من بلکه می ؛یا نه های کلی استآیا واقعا آن مصوبه مغایر با سیاستگوید گرداند. نمیبه مجلس برمیباشد 

، بنابراین باید ها مغایرت داردکه مثال این مصوبات با این سیاستکنم ارسال میعینا به مجلس گزارش مجمع را 

  .کنیداصالح 

مغایرت با قانون اساسی هست یا  ،های کلیاین موضوع بحث است که آیا مغایرت با برخی از سیاستروی خود 

نظام  های کلیای به نام سیاستضمیمه اساسیقانون  ؟ آیاهای کلی بخشی از قانون اساسی استآیا سیاست ؟نه

شود نمیاساسی است؟ به نظر من، مخالف با قانون ها مخالف بود پس با یکی از این سیاست ایمصوبهاگر  و دارد

بخشی از قانون اساسی های کلی جزو قانون اساسی است و یا این را به راحتی پذیرفت که ما بگوییم سیاست

 .ها بعدا پیدا شدندی ندادند و این سیاستها رأی دادند به این سیاسترأزمانی که مردم به قانون اساسی  است.

ها بگوییم این مخالف با قانون اساسی است. ای با یکی از سیاستمغایرت مصوبه صرفتوانیم بهبنابراین ما نمی

متناقض هستند ها ا برخی دیگر دارند و برخی از اینهای کلی تناقض باساسا برخی از این سیاست ،عالوه بر اینکه

گذاری است و لذا ما ه قانونها اساسا سیاست نیست بلکدیگر اینکه بعضی از این سیاست و قابل جمع نیستند.

به نظر من استناد شورای  عنای مغایرت با قانون اساسی است.های کلی به متوانیم بگوییم مغایرت با سیاستنمی

البته  است.استناد اشتباه  یکبرای مغایرت با قانون اساسی اساسا  ،قانون اساسی 110نگهبان به بند دوم اصل 

قانون  110به بند دوم اصل  با استناد فالن مصوبه گویدمی نگهبان ؛ شورایشوداین کار انجام می استمدتی 

، آن هم با ها بوده استصرفا مخالف با یکی از این سیاست در واقع، قانون اساسی است ولی اساسی، مخالف

 . ت پانزده نفره و خود شورای نگهبان هم هیچ نظری نداده استأیا آن هی تشخیص مجمع

را در زمان بررسی یک  ی خودتواند نظرات کلهای کلی میاره حسن اجرای سیاستاوال که مجمع تشخیص درب

مثال در اینجاها مغایر با  س شورای اسالمی به مجلس ارسال کند و بگویدهای مجلدر کمیسیون طرح یا الیحه،

یحه، ندارد که در ضمن بررسی طرح الاین را همه قبول داریم و هیچ مشکلی هم  های کلی است؛این سیاست

دهند که آیا این مغایر با ی میأها هستند که رگیر نمایندهولی تصمیمبیاید؛ حتی نماینده از طرف مجمع 

به صحن علنی کند و بعد هم که این مصوبه تواند صرفا نظرش را اعالم ها هست یا نیست و مجمع میسیاست

ست. اختالف در هامغایر با این سیاست بگویدرد بیاید نظرش را بدهد و آنجا هم مجمع حق دا ،آیدمیمجلس 

حاال  گویدکند و میآید آن مصوبه را بررسی میمجمع میکند، ست که وقتی مجلس چیزی را تصویب میاینجا

کند یعنی کامال در جای یک شورای این مجلس باید برود این را درست این با این سیاست مخالف است و بنابر



و شورای کند که شورای نگهبان اول انطباق با شرع و قانون اساسی را بررسی میگیرد نگهبان دوم قرار می

یک مبنای سومی ست. هااین مغایر با این سیاست گویدکند و میبررسی مینفره  15ت أآن هینگهبان دوم یا 

سی یک یعنی عالوه بر شرع و قانون اسا ؛های کلیمجلس پیدا شده است به نام سیاست مصوباتانطباق برای 

مغایر است با این سیاست گوید این مصوبه مجمع میکلی.  هایچیز دیگری هم درست کردیم به نام سیاست

گوید چنین چیزی مجلس تا به حال زیر بار این کار نرفته است و می کند البتهنابراین مجلس باید آن را اصالح ب

ما در  .کنیماصالح و ما هم ملزم باشیم  کنیدشخص ها را مرا ما در قانون اساسی نداریم که شما بیایید مغایرت

گویید مغایر است و باید اینکه شما میاما و لحاظ کردیم  سیاست کلی را در نظر گرفته ،ضمن تصویب یک قانون

گوید بفرستید به و نمی رودمطلب این است که مجمع یک گام جلوتر میی در اینجا نداریم. «باید»، اصالح شود

نامه مجمع کنم و االن جناب آقای انصاری هم فرمودند در آیینگوید من خودم اصالح میمی ،کندمجلس اصالح 

بیند خودش اصالح کند یعنی مصوبه مجلس را آمده است که مجمع در آنجایی که خودش نیاز به اصالح می

از نون اساسی باید یکی در حالی که در قاقانون اساسی است؛ کند که این خالف میو کم دهد و اضافه تغییر می

نامه داخلی مجمع آیینمصوبه مجلس برای مجمع وجود ندارد. تصرف در  دو نظر پذیرفته شود و حق دخل و

توانیم نمیاند. داخلی برای خود تصویب کرده نامهآور نیست و یک آیینتشخیص مصلحت برای مجلس الزام

دهیم و این به نظر من درست مجلس را تغییر می مصوبه گوید پس ماطور مینامه داخلی اینم چون آیینبگویی

 و اگر بنا به چنین چیزی باشد نیاز به اصالح قانون اساسی است و باید مجلس خبرگان قانون اساسی نیست.

در مبارزه با قانون  . همین اخیرااین معنی ندارد تغییر کند. شود و قانون اساسیؤسسان تشکیل مجلس م

های اقتصاد مقاومتی است و ارجاع دادیم به ما ایراد گرفتیم که مغایر با یکی از سیاستپولشویی اول گفتند 

شما  رچنین حقی دارید و مگ رمجلس که اصالح کند و ما اعتراض کردیم و گفتیم که یعنی چه و شما مگ

ما خودمان اصالح  ،عذر بدتر از گناه آوردند و گفتند نه ،گفتند بله و آمدند اصالح کنند ؟شورای نگهبان هستید

ما  و به معنای از انتفاع افتادن مجلس شورای اسالمی است. این معنی نداردچیز را حذف کردیم. کردیم و دو تا 

توانید مغایر با ای که مجلس داشته باشد را شما به آسانی میهر مصوبه ،شاید حدود هزار تا سیاست کلی داریم

صحن مجلس پس این همه تالش در ه دلتان بخواهد آن را تغییر دهید. ور کها بدانید و هر جیکی از این سیاست

پس دهند. رود و آنجا خودشان تغییر میها برای چیست؟ وقتی یک مصوبه مجلس به مجمع میو در کمیسیون

و این به  ممکن نیستشود با قانون اساسی فعلی ست کاری مثل مجلس سنا انجام اگر بنا ؟مجلس چه کاره است

توانیم مجلس را دور بزنیم و مصوبات مجلس را نمی ها،ای کلی و نظارت بر حسن اجرای سیاستهیاستسبهانه 

های کلی شود و سیاستبه هر حال به نظر من این یک اشتباهی بوده است که مدتی دارد تکرار میتغییر دهیم. 

باید  ها با هم تناقض دارند. به نظرمتخیلی از این سیاس .را جزو قانون اساسی آورده است و اصال این معنی ندارد



موافق این رویه نیست و امیدوارم در مدیریت جدید مجمع  . مجلسحل شودمسأله در سطح باالی نظام این 

 شخیص مصلحت نظام این مشکل حل شود. ت

ای عرض چند جمله هاشمی با مرحوم شهید مطهری اهللروابط مرحوم آیت من یک مقدار االن مایل بودم درباره

ای نوشتند موقع ورود به حوزه علمیه قم که ایشان کنم و آن این است که: همانطور که خود ایشان در مقاله

دیدم ای از مدرسه فیضیه جلب شد که میود، در همان ابتدا نظرم به گوشهگویند من حدود چهارده سالم بمی

یه در مد امام رحمت اهلل علآآیند و رفت و و میروند کنند و میخوانده در آنجا تجمع میفضال و طالب درس

شیخ خراسانی شناخته  هکه بره شخصی است به نام آقای مطهری کم دیدیم آنجا حجکم .فتداهمان جا اتفاق می

دهند و کنند و ایشان جواب میال میؤآیند از ایشان سها میطلبهدیدم می گویندمی آقای هاشمی شد.می

رفتم جلو می پرسم.الی بؤمن هم خیلی مایل بودم بروم و خودم را نزدیک بکنم و از ایشان سگویند که ایشان می

اهلل منتظری در ضمن جواب شهید آیت ،دوستان ایشانگوید گاهی کردم. آقای هاشمی میالی میؤو از ایشان س

یار و این دو شاگرد  مند شدم به این دومن خیلی عالقهکرد به جواب دادن. آمد وسط و شروع میمطهری می

باالخره بتوانم در  گفتند خیلی آرزو داشتماهلل علیه. ایشان میاهلل بروجردی و امام رحمتبرجسته مرحوم آیت

ناراحت مهاجرت کردند، خیلی شنیدیم که ایشان به تهران  31بعد از مدتی در سال  .کنمشان شرکت جلسات

به خاطر و شاید اجازه داد چنین شخیصتی به چرا ر شدیم که دلگیاهلل بروجردی شدیم و حتی از مرحوم آیت

 شده به تهران برود و حوزه را ترک کند. مشکالت معیشتی و مسائل اقتصادی مجبور 

چاپ  مکتب تشیعمجله  اهلل مقاالت شهید مطهری را در، آیت41رسند، در سال می بعد که به نهضت اسالمی

اهلل هاشمی از زندان آزاد موقعی که مرحوم آیت ،به پیروزی شد منجر دوره آخر نهضت اسالمی که کرد. درمی

یک ند. شهید مطهری از قبل خوشحال بوداز آزادی ایشان خیلی رفتیم. پدر و مادر ما ما به دیدن ایشان  ،شدند

انقالبیون و حتی برخی روحانیون گرایش به  ها برخیآن سال کهداشت چرا 54و  53های در سال نگرانی

ها کمک مالی اینای به مرحوم هاشمی هم در یک دورهکردند. کمک میپیدا کرده بودند و به آنها اهدین خلق مج

این قضیه را باشند. ها پیدا کرده شهید مطهری نگران بودند که نکند آقای هاشمی هم یک گرایشی به این د.کرمی

اهلل هاشمی در یک سخنرانی در وم آیتهایشان گفتند و حتی خود مرحهم شهید مطهری در یکی از سخنرانی

در یک مالقاتی از شهید مطهری  نگران بودند. حتیسالگرد شهید مطهری گفتند که خالصه ایشان از این مطلب 

دهند و می گویند عدالتی کنند و آقای هاشمی جواب زیبایی میؤال میسآقای هاشمی  درباره مجاهدین خلق 

خود شهید مطهری گفتند  .قبول نداریم و ما به دنبال عدالت منهای خدا نیستیمرا  که منهای خدا باشد ما آن

احساس من این است که  ها وجود ندارد.هیچ گرایشی به مجاهدین خلق و اینکه حاال خیال من راحت شد که 



ید قل انقالب در داخل کشور شهثخیلی زود متوجه شدند که مرکز اهلل هاشمی بعد از آزادی از زندان، آیت

لذا ایشان کامال در کنار شهید  ؛کندکند اعالم نمییید نتأتا زمانی که ایشان چیزی را )ره( مطهری است و امام

هم  بهمن ۲۲بهمن تا  1۲مطهری بود و در این سه چهار ماه در آستانه انقالب کامال در کنار هم بودند و ایام 

آمدند منزل ما سوار ماشین آقای هاشمی می .ردمبخود من این دو بزرگوار را صبح زود به مدرسه علوی می

آوردم و آقای هاشمی را به رفتم هر دو را میدیروقت میهم شب بردم. یم و من هر دو بزرگوار را میشدمی

تا موقع پیروزی که بنا بود آقای کردند. این وضعیت بود هایی بین راه میصحبت رساندم و آنهامنزلشان می

بین راه در آن برسانیم. جم یشان را به جامارفتیم یما م .ی در تلویزیون داشته باشنداهاشمی یک مصاحبه

راه ما را داخل شناختند و نمی وزیری قرار بود کاری انجام شود، افراد مسلح ایستاده بودند،منطقه نخست

عنوان سخنگوی امام به ،آقای هاشمی چون مصاحبه معرفی مهندس بازرگان را ایشان کرده بوددادند. نمی

داخل ماشین کرد و دید که آقای هاشمی هستند. گفت: یکی از این افراد مسلح سرش را  .دششناخته می

به هر حال ایشان نقش اساسی در  .سخنگوی امام، سخنگوی امام و باعث شد که ما را راه بدهند و وارد شدیم

که این مقدار مورد اعتماد جز آقای هاشمی کسی را و به نظر من بعد از شهید مطهری ما  داشتند پیشبرد نهضت

که امام با شهید  کنم که آن اعتماد و صمیمیتیر فکر میطومن این .نداریم ،و نزدیک به امام باشد )ره(امام

بعد از انقالب هم شما دیدید که ایشان در هر کسی را در حد آقای هاشمی نداریم.  بعد از ایشان ،مطهری داشت

ای رفتار کرد که ایشان به گونه .در این اواخر هم رفتار ایشان به نظر من خیلی آموزنده است. بودمنصبی موفق 

یک نفر والیت فقیه به این معنا نیست که  اینکهصل والیت فقیه را به نمایش گذاشت؛ آن برداشت درست از ا

 کسصرفا باید عمل بکنند و هیچه بقیکند و یک نفر فکر و اظهارنظر می ،کنندو بقیه همه عمل می دکنفکر می

کرد ها را بیان میاینایشان در جاهایی نظر مخالف با نظر مقام رهبری داشت و  دشما دیدیندارد. اظهارنظر حق 

 .ضمن احترامی که برای ایشان قائل بود و ضمن توجه به حفظ اساس این نهاد و اینکه این نهاد تضعیف نشود

گونه منافاتی با والیت فقیه هیچ .رداشت درستی از والیت فقیه داشته باشیمله مهمی است که بأاین خیلی مس

اساسا عظمت  .همه باید حرف خودشان را بزنند حتی اگر مخالف نظر رهبری باشد .آزادی و دموکراسی ندارد

اگر  .کنندمردم نظر ولی فقیه را انتخاب می ،کننداصل والیت فقیه به این است که ضمن اینکه همه اظهارنظر می

 کهبگذاریم  رانظامی و اطالعاتی  ولی فقیه، نیروهای ممنوع باشند و در کناربنا باشد دیگران از اظهارنظر 

لذا روشی  .آورد و اساسا قابل دوام نیستدر واقع این اصل را پایین میش کنیم، بازداشتمخالفت کرد،  هرکسی

و  در واقع تفسیر عملی از اصل والیت فقیه ارائه کردند ،های آخر حیاتشان داشتندکه ایشان مخصوصا در سال

 کار بسیار بزرگی بود. این به نظر من 



 

های کلی بخشی از های کلی، مغایرت با قانون اساسی هست یا نه؟ آیا سیاستآیا مغایرت با برخی از سیاست

ای با یکی از این رد و اگر مصوبههای کلی نظام داای به نام سیاستقانون اساسی است؟ آیا قانون اساسی ضمیمه

شود این را به راحتی پذیرفت. زمانی ها مخالف بود پس مخالف با قانون اساسی است؟ به نظر من، نمیسیاست

 ها بعدا پیدا شدندها رأی ندادند و این سیاستکه مردم به قانون اساسی رأی دادند به این سیاست

 

 

 

 

 

 

 



 مجمع همچنان ادامه داد و برداشت ولیداد  ایامام اجازه

 ورحسین مهرپ

رفسنجانی را گرامی اهلل هاشمی اردبیلی و دومین سالگرد رحلت حضرت آیت موسوی اهللیاد و خاطره آیت

از دوستان عزیز ما و از اساتید  نیااد شهید مرحوم دکتر ناصر قرباندر عین حال یادی کنم از استدارم. می

 رحمت خود کند.  نشان را قریخدا همگیدانشگاه مفید که از شهدای حادثه منا بودند. 

. آقای هاشمی ای نیستهای مختلف شخصیت مرحوم آقای هاشمی کار سادهجنبه بارهصحبت کردن در

ند داشتسیاسی و حتی نظامی  ،عد اجتماعیعد فقهی، علمی، انقالبی و بُیعنی ایشان بُشخصیت بزرگی داشتند؛ 

تحلیل و  مختلف شخصیتی داشت که هر کدامش جای واکاوی، ابعاد او هم داشتند.عد قانونگذاری بُضمن اینکه 

 .های بسیار زیادی داشت و شخصیت بارزی بودث دارد. ایشان موفقیتبح

آقای هاشمی هم معصوم نبود و دیگران و  ،همه امور طبعا نسبی است و افراد معصوم نیستندطبیعی است 

 ها و کارهایی که انجام دادندکسی هم انتظار ندارد تمام رفتار و اندیشه ،گانی هم که داشتیم معصوم نبودندبزر

 . خطا باشد درصد مبرا از100

شناس بود و هوش و ابتکار و استعداد خوبی در و موقعیت های بسیار موفقشخصیتاز نسبت به  آقای هاشمی

اهل بود.  منصفیآدم معتدل و  .های مختلف داشتمدیریت در عرصهبه خصوص در زمینه و  های مختلفزمینه

اهلل بهشتی من مدتی را با مرحوم آیتبسیار شبیه شهید بهشتی بود. منطق و پذیرش استدالل بود و از این حیث 

در  کشورعالی بعد از انقالب در همان دیوان  ،مچه بعد از انقالب کار علمی داشت از نزدیک چه قبل از انقالب و

 به شهید بهشتیجهت صبوری و منطقی بودن و پذیرش استدالل خیلی شبیه  آقای هاشمی از .شان بودمخدمت

  .بودند

دانید طور که میهمان است.« هاشمی و تالش برای برقراری شیوه قانونگذاری کارآمد»سخنرانی من عنوان 

تا سال شورای اسالمی ایشان  مجلس سیسأبا ت بود.عضو شورای انقالب حوم آقای هاشمی از بعد از انقالب، مر

ایشان حاتی در قانون اساسی به عمل آمد. هم یک تغییرات و اصال ۶8بعد از سال د. رئیس مجلس بو ۶8

خود به، خودمجمعنامه طبق آیینجمهور شد و چون مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود رئیس

جدای از  13۷8ز پایان دوران ریاست جمهوری در سال بعد ا شد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم 

 ،در طول این مدت طوالنیمنصوب شد. آقای هاشمی  ۹5به عنوان رئیس مجمع تا سال  ،جمهوریعنوان ریاست

 .قانونگذاری بودندهمواره در ارتباط با 



سائل مربوط به آن من به چند واقعه و نقش آقای هاشمی و برخی از مگنجد. ها در این جلسه نمیتمام بحث

 کنم.اشاره می

من به یکی از گفت. شود مجلس شورای اسالمی و قوه مقننه مطالب زیادی می در موضوع حضور ایشان در

ق با نیازهای بقوانین منطاین بود که کرد کی از مسائلی که ایشان پیگیری میو ی .زنممطالب در اینجا گریز می

طبق  ،شدتشکیل همه مستحضر هستیم وقتی مجلس در نظام جمهوری اسالمی تدوین و تصویب شوند. جامعه 

 مصوبات آن به تشخیص فقهای شورای نگهبان، بر اساس موازین اسالمی باشد. قانون اساسی باید 

قوانین سابق متهم به این بودند که از حدود گرفت. با پیروزی انقالب، قانونگذاری مملکت باید دوباره جان می

، ، احوال شخصیهکرد به خصوص در مسائل حقوقیقوانینی که مجلس وضع می .هستند اسالمی خارجموازین 

سیلی از این تدابیر فقهی و احکام  شد و یک دفعهو قصاص، همه مستقیما از فقه گرفته می ور جزایی و کیفریام

 ،کنندها تبعیت مردم از آن دایاالجرا درآمد که بفقهی وارد عرصه قانونگذاری شد و به صورت مواد قانونی الزم

در حالی که دوستانی که تا حدودی هم سن و سال  ؛های قضایی و حکومت هم ضمانت اجرای آنها باشددستگاه

شد در و جزای اسالمی اجرا نمیچون بسیاری از این مسائل کیفری  ها در حوزهوقتدانند آنمی ،من هستند

شد ولی م که اصال خوانده نمیویشد و حاال من نگکمتر خوانده می های حدود و قصاص و اینهاخارج حتی کتاب

دفعه یکنداشت. در چنین شرایطی، ها اجرا نمی شد و محلی برای اجرا قرار نداشت چون این لویتوحداقل در ا

واد در قالب مهای فقهی برداشتیم و آمدیم و قانونی به نام قانون مجازات اسالمی وضع کردیم و همه را از کتاب

اگر کسی  دفعه جامعه ایران چشمش را باز کرد و تا آن روز مثال. یکدر جامعه پیاده کنیمقانونی درآوردیم تا 

مثال داد؛ اما حاال محکوم بود و در مواردی که غیرعمد بود باید ضرر و زیان میاعدام به شد میعمد مرتکب قتل 

اجرایش با مشکالتی  وانی بود که پذیرشش در جامعه میز .گاو و شتر و گوسفندشده بود ضرر و زیان و دیه 

  .مواجه بود

مغایر با  که در نگاه اولطور بودیم و برخی از قوانین قبلی را در مسائل حقوقی هم همین خواهم بگویم مامی

که با مشکالتی و وضعیت جدیدی پیش آمد  یمیا اصالح کرد یم،حذف کردرسیدند، به نظر میموازین شرعی 

هایی در برخی که احیانا محدودیتتکالیفی ایجاد کند خواست در روابط اجتماعی مردم قانونگذار می بود.  همراه

ها مغایر با شد که اینآمد و گفته میرفتارهای معامالتی و قراردادی یا در تصرفات مالی و مالکیت به وجود می

داشتیم و مقرراتی که آقای مطهری هم ما در مقررات مربوط به کار االموال است. علی قاعده الناس المسلطون 

خواست وقتی میاین قانون  .قوانین مربوط به قانون بیمه بیکاری بود ؛ یکی از آنهااالن فهرستی از قوانین شمردند

تا زمانی که  این بود که کارفرما مبلغی بپردازد و احیانا کارگرتصویب چنین قانونی  الزمه ،شود مجلس تصویبدر 



 خودتعیین کند. بعد بتواند آن پرداخت بیمه را به عنوان بیمه بیکاری  تاکند مقداری از مزدش کم شود کار می

بندند آزاد هستند و با همدیگر قرارداد می یی کهخالف شرع است برای اینکه کارگر و کارفرمااین گفتند فقها می

اما قانونگذار کنند میزان مزد را هم تعیین می ،کنندیین میبندند ساعت کار را تعطبق قراردادی که می

کند ا از مزد کارگر این مقدار را کم و یبیشتر بپردازد برای بیمه تحمیل کند که باید اینقدر خواهد بر کارفرما می

 مان منآن ز .ی سازگار نیستخواهند و با قانون شرعآنها نمیتأمین کند در حالی که اش را برای اینکه بیمه

عمومی مانند آب، گاز و برق و از خدمات خواهند بنویسیم کارفرمایانی که میدر قانون پیشنهاد کردم که 

 . قانون عمل کنند اینبه مکلف هستند  ،جور چیزها استفاده کننداین

ایجاد کنند  بر اراضی در میزان مالکیت اشخاصی را محدودیت این بود کهموقع، آن یکی از مواردی که مورد بحث

ین با داشته باشد. امین مسکن و منزل مردم و افراد محروم در مورد اراضی برای تأدولت بتواند دست بازتری  که

خواهم . میراه یافت اریذبه قانونگ «ضرورت»عنوانی به نام اما  ؛شدخواند و مخالفت میموازین شرعی هم نمی

یک  ،له خیلی حساس بودأست آن موقع چون مسهیادم شا بود. ای بود که کارگلهأبگویم آن موقع به عنوان مس

ها هر ، ایناهلل گلپایگانیاز جمله خدمت آیت ،رفتیم و خدمت مراجع رسیدیمبه قم بار وقتی در شورای نگهبان 

بود که ممکن است  اشزمزمه .ندشتدا ضرورت بحثهای خود را راجع به این قانون و کدام نظریات و دیدگاه

ن را دادند و ارشاد و راهنمایی نظراتشا ایند و قانونی را تصویب کنند. مراجعتحت عنوان ضرورت بخواهند بی

 راهی باز کنیم ومنظورم این است برای اینکه بتوانیم اشید چیزی خالف موازین شرع نباشد. کردند که مواظب ب

متوسل  نونی تصویب شود و دولت اقدام کند، به عامل ضرورتکه قا کنیمگشایی و مشکل را برداریمبستی بن

که  )ره( نوشتندخدمت امام ۶0ای در مهرماه سال نامهبه عنوان رئیس مجلس  موقع آقای هاشمیشدیم. آنمی

قسمتی از »نوشته بود  )ره(خطاب به امام .بردبست را از بین مقداری این بن وبود  موجب پدید آمدن این راه

رسد به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا ه در مجلس شورای اسالمی به تصویب میقوانین ک

که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن در واقع مربوط اجرای احکام و  یدفع مفاسد

گونه قوانین رابطه با این باشد و درس راضی به ترک آنها نمیقدم عهای اسالمی و جهادی است که شارسیاست

شود ند احتیاط میرگانه را تحت نظر داکه طبق قانون اساسی هم قوای سه یربه اعمال والیت و تنفیذ مقام رهب

جواب  1۹/۷/۶0امام در « .ماییدو تقاضا دارد که مجلس شورای اسالمی را به این موضوع مساعدت و ارشاد فر

زند با هر آنچه که الزم است و تصویب نشدنش اخالل به نظام می ره کردنداشاقیودی  اآقای هاشمی را دادند و ب

نه قانون وضع یمجلس مجاز است در این زم تصویب شود.که به صورت موقت و بر اساس ضرورت است قید این

رت تصویب شد ولی خیلی مدتی چند تا قانون بر اساس ضرو د.داشته باش را مجلس یسوم آرادوکند و احتیاطا 



دقت الزم را در قیودی که امام در  ید داشته باشد؛ بیم و نگرانی از این بود که مجلسرسمینبه نظر  یج خوبینتا

تصویب مجلس قانونی را . گاهی ذکر کرده بودند، نداشته باشدشان برای تصویب قانون براساس ضرورت نامه

گفتند اگر بر اساس می گشت،برمی قتیخالف شرع است و کرداعالم می و شورا به شورای نگهبانکرد و می

و  نامه مفصلی خدمت امام نوشت دبیر شورای نگهبانها هم وقتآن کند.ضرورت طرح کنیم، شورا مخالفتی نمی

یکی از قوانینی کم قرار شد این روش کنار گذاشته شود. اعالم کرد. این شد که کمرا از این روند  خودهای نگرانی

 بود.یتی هم بود در مورد اراضی کشت موقت شد و  فورتصویب میکه در ارتباط با ضرورت داشت در مجلس 

أله به حرام و حاللش کاری نداریم مس . اما گفته شد کهحرام است شانتصرف واست صبی ها غگفتند اینمی

من همان  بشود. مال خودشکند، این زمین یدارد کشت م زمین را گرفته و که رفته این زارعی است. ضرورت

 زمان درباره ضرورت این موضوع شعری گفتم: 

 اال که مشکل ایرانیان شود آسان                            

 چون راهی یافته ضرورت به مجلس ایران

 دمید به مجرم زارع به شود روزت                          

 دوراننت و رنج از محرها شوی دگر 

 ضرورت است که صاحب زمین شود زارع                   

 روند مالک و خان در جهنم سوزان

 اگر که مالک مسلمان چون خون اوست حرام              

 گشته بدان حولی به حکم ضرورت مبا

 ای از بحث غصب و حق الناس            هر آنچه خوانده

 به حکم اولی از گوی شرع گشته بیان

 مجلس اسالمی انقالبی ما  لی چوو

 ضرورت ز سنت و قرآن نمود کشف 

 در مواقع فقه دگر نیاز نباشد که 



 ز غصب بحث نمایند عالمان زمان 

به فکر  وضع کنیم از این جهت،شود قانون را براساس ضرورت و اضطرار نمی همیشه م کهیبعد به فکر این افتاد

 بود.مجمع تشخیص مصلحت نظام  ساختار همینآن  وضع داده شود؛ساختاری افتادیم که ترتیبی به این یک 

  نهاد اینکنندگان نامه خدمت امام برای تشکیل یکی از امضا همانطور که گفتندای که نوشته شد و آنجا هم نامه

مجمع تشخیص مصلحت نظام به حکم  ۶۶بهمن  1۷در  وانشاء نامه از آقای هاشمی بود  آقای هاشمی بود.

کارکرد اصلی مجمع، همین رفع اختالف بین مجلس و شورای دانید همانطور که می .به وجود آمد )ره(امام

و  ه شدتنظیم شده بود یک اختیار قانونگذاری هم به مجمع دادهمان اوایل ای که نامهالبته در آییننگهبان بود. 

بعد از . داده بود )ره( به مجمعه امامای بود کاین اختیار جداگانه تصویب کردند. همان اوایل هم چند تا قانون

 درقانون اساسی نهاد مجمع تشخیص مصلحت را به صورت قانون آورد و امام هم  11۲اصل  ۶8مدتی در سال 

، همین تأسیس مجمع شودأموریت داده بودند بازنگری یکی از مواردی که مدستور بازنگری قانون اساسی، 

  تشخیص مصلحت نظام بود.

هایی که امروز و اخیرا مطرح شده است. طبیعتا در ابتدا حل ایم به چالشحاال رسیدهو  مجمع تشکیل شد

تا قانونگذاری در قانون طبیعاختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان به مجمع واگذار شده بود و 

امام)ره( اما  ؛یگر باشدای در عرض قوای دهم این بود که نباید قوه )ره(کید امامتأ .بودنمجمع عهده اساسی بر

ولی از داشته، به قوت خود باقی است  حاالتا مصوباتی که مجمع بعدا برداشتند و فرمودند که ای داده بودند اجازه

ی و قانونی خودش را طبق قانون ددهد و تفسیر قوانین سیر عااین به بعد همان کار اصلی خودش را انجام می

ولی عمال مجمع تشخیص مصلحت نظام  برداشته شد. )ره(اجازه هم از سوی امامبنابراین آن گذراند؛ اساسی می

شاید جزو  نوشتم کهمجمع تشخیص مصلحت نظام  بارهای درمقاله ۷1من در سال  .کردهمچنان قانونگذاری می

این به  شد، در آن مقالهو سیر وظایفش نوشته میمجمع تشکیل هایی بود که آن موقع در ارتباط با اولین نوشته

م که از لحاظ قانون اساسی وجهی برای اینکه و مفصال بحث کردکند تواند قانونگذاری آیا مجمع میپرداختم که 

موقعیت  از )ره(اگر چیزی هم بوده یک اجازه موقتی بوده است که امام تواند قانون وضع کند وجود ندارد؛مجمع ب

مصوبه داشت ، پنجاه ۷1تا  ۶۶مجمع در فاصله سال  موقعآن  پس گرفته است. و بعد هم آن را خود دادهوالیی 

اش واقعا قانون بود. یعنی ولی بقیه شدتا از آنها به حل اختالف بین شورای نگهبان و مجلس مربوط می 14که 

ی به من زنگ جمهوراز دفتر رئیسو برخی بود. این مقاله منتشر شد ی گذارنتصمیات مجمع قانوبیش از دوسوم 

به نظر آقای اید که نوشتهراجع به مجمع ای از دوستان با بنده تماس گرفتند و گفتند شما مقاله یکی زدند.

مالقات  یجمهورکنیم که شما بیایید با آقای رئیسحاال یک وقتی را تعیین می .رسیده است یجمهوررئیس



ن موضوع صحبت کنم ولی وقت قرار بود وقتی تعیین کنند که من خدمت آقای هاشمی بروم و در مورد اید. کنی

گویم کار کنند ولی خوشبختانه همانطور که میه خواهند چیک مقداری هم ما وحشت کردیم که میندادند. 

دیگر  و گفته بودبعدها ایشان  .آقای هاشمی یکی از خصوصیاتش این بود که هم تحمل داشت و هم منطقی بود

تنها در  که حالت قانون داشته باشدای بگذارند نا باشد مصوبهبکند و اگر ما وضع نمییمجمع قانونی را مستق

این سالیان شاید دو طول انصافا هم در مواردی است که به عنوان معضل اسالم از سوی رهبری ارجاع شده است. 

 در مجمع تصویب شده است. عنوان در زمان آقای هاشمی سه مورد تحت این 

خودش عمل کرد؛ اما در بحث حل اختالف، تا جایی که  فرمودهو به قول ، کردم ایشان تا آنجایی که من پیگیری

ها مجازاتتبعیضی است که در اعمال برخی  ،کرد. مثال یکی از مواردتوانست در جهت گشایش امر تالش میمی

ل تمثال مجازات ق .شودمسلمان اعمال میاز نظر عقیدتی بین مسلمان و غیر از لحاظ جنسیتی بین زن و مرد و یا

شود و طبق قانون ما قصاص نمی ،مسلمانی را عمدا به قتل برساندقصاص است اما اگر یک مسلمان، غیر ،عمد

صراحتا اسمی برده  ۹۲قبل از قانون سال  تا در مورد اهل کتاب دیه دارد ولی در قانون مجازات ما .دیه هم ندارد

عمل یعنی دیه غیرمسلمان هشتصد درهم است، ا مشهور فقهی عمال در مورد دیه همان نظر نسبتو نشده بود 

بحث بود و سرانجام مجلس شاید هم با رهنمود گرفتن از مقام معظم رهبری تصویب محل ها ها مدتاین .شدمی

و خالف فتوای متعارف و مشهور ب با دیه مسلمانان یکی است ولی شورا آن را خالف شرع کردند که دیه اهل کتا

دیه اهل کتاب با مسلمانان یکی که  مجمع طرف مجلس را گرفت . موضوع به مجمع ارجاع شد.دانستفقهی 

های م که در یکی از مجلههم با ایشان داشتعلمی آقای هاشمی رسیدم و یک مصاحبه  من یک بار خدمت .باشد

حقوقی که مفید  ثر وؤایشان گفتم یکی از کارهای م به .راهبرد مربوط به مرکز تحقیقات استراتژیک چاپ شد

، ایشان گفتند ما جدای از باب مصلحت و تشخیص مصلحت .همین است که این تصویب شد مجمع انجام داده،

و از لحاظ فقهی و  ایمما بحث ماهوی هم در این زمینه کردهها را تصویب کردیم. تساوی اهل کتاب و مسلمان

یک این من خدمت ایشان گفتم که  .فتوایی هم به این نتیجه رسیدیم که دیه اهل کتاب و مسلمانان یکی است

و  آنها هم انسان هستندباالخره  شود.شان چه میوضعقدم مثبتی است که برداشته شده است اما غیر اهل کتاب 

ایشان  ای بدهد؟آنها را به قتل برساند، نباید دیه اگر کسی .دارندکنند و تابعیت این کشور را هم دارند زندگی می

است. گفتم اتفاقا آن هم  آن مبتالبه نبودهو حاال این مبتالبه بوده  ،کنیمچرا و در مورد آن هم باید فکری گفتند 

 .کنیم و دنبالش هستیمدا ای برایش پیایشان گفت این هم هست که باید یک راه چاره مبتالبه است.

ند. های مختلف، این ظرفیت در آقای هاشمی وجود داشت که راهکار پیدا کدر همه زمینهخواهم بگویم می

د اجر و مزد این همه زحمات مختلف را که خداون .هلل ایشان را رحمت کند و مقامات عالی بدهدءاخداوند انشا



از سوره نور به این آیه برای ابتدای سخنم بیاورم، ای خواستم آیهوقتی می داند به ایشان بدهد.خود بهتر از ما می

 مِنْ  الَّذینَ  اسْتَخْلَفَ  کَمَا الْأَرْضِ  فِی لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ  مِنْکُمْ  آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ  وَعَدَ» چشمم رسید که:

 وَ  شَیْئاً بی یُشْرِکُونَ  ال یَعْبُدُونَنی أَمْناً خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ  وَ لَهُمْ ىارْتَض الَّذِی دینَهُمُ  لَهُمْ  لَیُمَکِّنَنَّ  وَ  قَبْلِهِمْ

مورد در مورد ایشان تحقق پیدا کرده است و  پنجکنم هر فکر می ؛«الْفاسِقُون هُمُ فَأُولئِکَ  ذلِکَ  بَعْدَ کَفَرَ  مَنْ

 .خداوند اجر و مزد زحمات ایشان را بدهد

همچنان  بود، ۶0 در سال که اوایل انقالب واحساس احتیاج شدید همان در مورد قانونگذاری  اینکهنکته پایانی 

و  ترروشن نگرتر،جامعید، شود که دید جداش به این باز میو گرهاست برخی از مسائل به جا مانده وجود دارد. 

انتظار  گشایی بکنیم.هتوانیم از لحاظ فقهی گرن از لحاظ فقهی ارائه شود. باید بتر با مقتضیات زمان و مکامنطبق

ین ادر  حوزوی اندرکاران و صاحب نظران از مراجع بزرگ تقلید تا مراجع بزرگرود همه دوستان و دستمی

فقه  اسالم و یک طوری نشود که بگویندتا به تعبیر حضرت امام)ره(، کنند گشایی بو گرهزمینه واقعا تالش 

ل پیدا حراه توانیم برایش نشان بدهیم که عاجز نیست و میجامعه را اداره کند. اسالمی عاجز است از اینکه 

 امیدوارم که خداوند به همه توفیق بدهد. .کنیم و چنین انتظاری وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حل اختالف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع واگذار شده بود و قانونگذاری در قانون اساسی در ابتدا 

ای داده ای در عرض قوای دیگر باشد؛ اما امام)ره( اجازهبرعهده مجمع نبود. تأکید امام هم این بود که نباید قوه

ه قوت خود باقی است ولی از این به بعد بودند که بعدا برداشتند و فرمودند مصوباتی که مجمع تا حاال داشته، ب

دهد و تفسیر قوانین سیر عادی و قانونی خودش را طبق قانون اساسی همان کار اصلی خودش را انجام می

گذراند؛ بنابراین آن اجازه هم از سوی امام)ره( برداشته شد. ولی عمال مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان می

 کردقانونگذاری می


