از دفاع تا
رفاه

مقدمه
در آغاز دهه پنجم نظام جمهوری اسالمی ،مسیری سخت و دشوار در برابر ملت ایران قرار دارد؛
مسیری که مشکالت و موانع داخلی و خارجی آن را احاطه کرده است ،از چالشهای دیپلماتیک و
تحریمهای خارجی تا بحرانهای اجتماعی و تهدیدهای درونی و از چالشهای سیاسی تا معضالت
اقتصادی ،همه و همه ،چشمانداز نگرانکنندهای را در برابر ایرانیان ترسیم کردهاند ،اما آینده هر
اندازه پرخطر و غیرقابل پیشبینی به نظر برسد ،مخاطرهآمیزتر از گذشته نیست ،جمهوری اسالمی
در چهل سال سپری شده از عمر خود ،به اندازهای با بحران و معضل همزاد و همراه بوده است که
دیگر شرایط حساس کنونی به بخشی از عادات اجتماعی و طنز عامیانه تبدیل شده است .التهاب
دوران پیروزی و تثبیت ،بحران جنگ و ترور ،مناقشات سیاسی و اجتماعی و تهدیدها و تحریمهای
بینالمللی در اکثر مقاطع سپری شده از عمر نظام جمهوری اسالمی ،ایران و ایرانیان را آسوده
نگذاشته است .از این رو نمیتوان از آینده سخن گفت و بیاعتنا از کنار تجربه سخت گذشته عبور
کرد؛ بهویژه آنکه مسائل ،چالشها ،بحرانها و تهدیدهای پیش رو ،عموما از جنس رخدادها و
تجربیات گذشته هستند و برای پیمودن عقالیی مسیر آینده باید از تجربیات گذشته بهره گرفت.
انجمن اندیشه و قلم ،به عنوان تشکلی مردمنهاد که در حوزه مباحث فکری مرتبط با مسائل جامعه
ایران به فعالیت میپردازد ،با توجه به نقش منحصربهفرد آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در طراحی،
تأسیس ،تثبیت و مدیریت نظام جمهوری اسالمی ،در همایشهای سهگانه «آیتاهلل هاشمی و هشت
سال دفاع مقدس»« ،عبور از بحران و توسعه ایران» و «تقنین در جمهوری اسالمی» ،به بررسی
عملکرد سیاستمداری پرداخته که با مسئولیتهایی نظیر سه دوره ریاست مجلس شورای اسالمی ،دو
دوره ریاست جمهوری ،شش دوره ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرماندهی جنگ،
تأثیرگذاری بیبدیلی بر رخدادهای چهار دهه گذشته انقالب اسالمی داشته است.

در این همایشهای علمی ،صاحبنظران با توجه به چالشهای امروز جامعه ،به واکاوی و تحلیل
عملکرد آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در فرماندهی جنگ ،توسعه و تقنین پرداختند و ضمن توجه به
نقاط قوت و دستاوردها ،کاستیها در عملکرد ایشان و نظام جمهوری اسالمی را نیز مسکوت
نگذاشتند.
حاصل این سه همایش علمی که طی سالهای  1396و  1397برگزار و با استقبال نخبگان ،رسانهها و
افکارعمومی مواجه شدند ،در این کتاب پیش روی شماست .امیدواریم این تالش در غنای فکری و
تعمیق نگرش جمعی ما به گذشته و آینده جامعه اثر هرچند اندکی داشته باشد.
در بخش نخست ،مباحث همایش «آیتاهلل هاشمی و دفاع مقدس» که در مهرماه سال  1396در
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی برگزار گردید ،تنظیم شده است .بخش دوم رهاورد همایش «عبور از
بحران و توسعه ایران» است که در شهریور سال  1397در حسینیه شماره 2جماران برگزار شد و
بخش سوم کتاب نیز دستاورد همایش «تقنین در جمهوری اسالمی» است که دیماه  1397در دانشگاه
مفید قم برقرار گردید.
در پایان ،خوانندگان ارجمند و مخاطبان این اثر را به در میان گذاشتن دیدگاهها ،انتقادها و
پیشنهادهای خود با انجمن اندیشه و قلم دعوت میکنم.
سمیه عظیمی
مدیرعامل انجمن اندیشه و قلم

یک
همایش آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و هشت سال دفاع مقدس
 16مهر 1396
کتابخانه ملی ایران

چه بخواهیم چه نخواهیم ،اسطوره است
اشرف بروجردی
با سالم خدمت تکتک عزیزان ،اساتید ،اندیشمندان و کسانی که زمینه حضور و ظهورشان در اینجا معنابخش
تالش وافر برای تعالی و اعتالی جمهوری اسالمی ایران است.

من به رسم ادب و احترام اینجا هستم تا خوشآمد بگویم و تأکید کنم بر اینکه از هر فرصتی که امکان داشته
باشد ،استفاده کنیم تا بتوانیم نام و یاد آیتاهلل هاشمی را بزرگ بداریم .ما برای شناساندن این ذخیره انقالب به
نسل آینده و به جامعه ایران اسالمی و برای ماندگاری حرمتی که این شخصیت بزرگ برای تکتک ما دارند ،از
هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد .در این زمینه ،هر فرصتی مغتنم است تا بتوانیم ابعاد وجودی این شخصیت
بزرگ معاصر را بشناسیم.
آنقدر این شخصیت ذیوجوه است و میتواند برای نسل آینده به عنوان یک نمونه و مقتدا باشد که تالش برای
شناساندن ایشان قاعدتا رسالتی است که بر دوش همه ماست.
خانم عظیمی فرمودند ما نمیخواهیم از آیتاهلل هاشمی رفسنجانی اسطوره بسازیم ولی من میخواهم بگویم که
چه بخواهیم و چه نخواهیم ایشان اسطوره تاریخ خواهند شد ،اگر چه ما تالش میکنیم از او اسوه ،الگو و
نمونهای ارائه دهیم برای تالش به منظور رسیدن به هدف متعالی و اقدامی که میتواتد خواستههای بحقی را
محقق کند.
همه ما آیتاهلل هاشمی را میشناسیم و سابقه ایشان را میدانیم و اینکه چه زحماتی برای انقالب کشیدهاند؛ اما
نکتهای که درباره ایشان باید یادآور شویم ،هدفگذاری ایشان است و تالشهایی که برای هدف داشتند که همانا
اعتالی نام اسالم و اعتالی جمهوری اسالمی ایران و تعالی و رشد انسانیت و رسیدن به عالم معنا برای تکتک
انسانهاست.
کاری که ایشان در عرصههای مختلف کردند در وادی علم ،وادی سیاست ،وادی دفاع و فرهنگ و در عرصههای
اقتصاد ،در هر نقطهای که شما ورود پیدا کنید ،اثری از کالم و اقدام و تالش آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را شاهد
خواهید بود و این میتواند همان نمونه بودن ،الگو بودن و اسوه بودن را برای ما یادآوری کند .بنابراین
اسطورهسازی برای چهرهای که حق و حقانیتش بر کسی پوشیده نیست چیز بدی نمیتواند باشد و ما آن را
محترم میداریم.
امروز که حدودا نزدیک به یک سال از ارتحال این اندیشمند و دانشمند و این عالم ربانی و این شخصیت بزرگ
ایران میگذرد ،هنوز گامهای نخستین را برای شناساندن شخصیت ایشان برنداشتیم و الزمهاش این است که هر
کسی که در حوزه اندیشه و در حوزه تفکر و حوزههای مختلف تالش میکند ،گریزی به اقدامات ایشان بزند تا
بتوان جامعه را از تالشهایی که ایشان داشتند ،منتفع کرد.

امیدوارم این نشست که به همت صاحبان اندیشه و قلم شکل گرفته که اندیشههای تراوشیافته بر زبانها جاری
می شود و بر قلمها نازل میشود و قلمها آنها را مینگارند ،این فرصت را در اختیار ما قرار دهد که نقشی از
تالشها و رنجهای بزرگان انقالب برای نسلهای آینده باقی بگذاریم.

فرمانده صلح بود
فاطمه هاشمی رفسنجانی

ضمن تشکر از انجمن اندیشه و قلم که ابتکار چنین برنامهای را داشتند و تشکر از میهمانان عزیزی که دعوت را
پذیرفتند و در جلسه امروز حضور پیدا کردند ،خصوصا از جناب آقای ناطق نوری که در مراحل مختلف همراه
خانواده هاشمی بودند.
برای من سخت است که در نبود پدرم در مورد ایشان صحبت کنم و میخواهم سخنم را با جملهای که بارها از
زبان ایشان شنیدهام آغاز کنم .بارها ایشان میگفتند جنگ هشت ساله ما مهمترین رویداد تاریخی بود که در
دوران اتقالب اتفاق افتاد و همه ما وظیفه داریم واقعیتهای جنگ و اتفاقاتی که افتاد و منجر به صلح شد را به
رشته تحریر درآوریم .پدرم همیشه ناراحت و نگران بودند که این واقعیتها مکتوب نشده و گفته نشده و نوشته
نشده است .خودشان جلسات زیادی با افراد مختلف داشتند تا مسائل جنگ را بازگو کنند .یک روز از ایشان
سؤال کردم آیا همه حرفها زده شده است؟ ،ایشان گفتند نه؛ بنا به مصالحی نمیتوانیم همه ناگفتهها را بگوییم
ولی تا آنجایی که امکان داشت این کار اتفاق افتاد .یادم هست از دوستانشان و همرزمهایشان میخواستند این
قضیه جدی گرفته شود ،دفتری تأسیس شود و ستادی راهاندازی شود که تمام اسناد جنگ را جمعآوری کنند تا
برای نسل آینده مجالی برای کسب تجربه باشد که خطاها و اشتباهات دوباره تکرار نشود.
پدرم از نظر شخصیتی از خشونت دوری میکردند و از این نظر ،از جنگ راضی نبودند ولی مسئولیتهایی را در
طول جنگ داشتند .من دائما در خانه بودم و زیاد سؤال میکردم ،هروقت از ایشان نظرشتان را درباره جنگ
میپرسیدم ،عنوان میکردند من هیچ عالقهای به جنگ ندارم.
میگفتند خدمت امام رسیدم و گفتم اگر خودتان جنگ را تمام نکنید معلوم نیست که بعد از شما جنگ را
بتوان پایان داد و جنگ ادامه خواهد یافت .حتی روزی که امام پیشنهاد دادند مسئولیت جنگ را بپذیرم به امام
گفتم من به صلح فکر میکنم نه ادامه جنگ و گفتند امام به من لبخندی زدند ،نمیدانم منظورشان این بود که
نمیتوانی جنگ را تمام کنی یا ایشان هم عالقه داشتند جنگ تمام بشود ولی لبخند زدند.
میگفتند بعد از حکم فرماندهی جنگ ،وقتی اولین جلسهام را با نظامیان برگزار کردم ،گفتم ما باید به پایان
جنگ و صلح فکر کنیم و به دنبال آن باشیم که یک پیروزی بزرگ بهدست بیاوریم و بعد از پیروزی بزرگ
بهدنبال پایان جنگ باشیم .همیشه از این قضیه ناراحت بودند که متأسفانه نتوانستیم به آن پیروزی که
میخواستیم برسیم و بعد مسائل را دنبال کنیم.
ایشان فردی بودند که در تمام مدت جنگ روحیهای داشتند که از جنگ و خشونت بیزار بودند و دوست داشتند
مردم در صلح و صفا و آرامش زندگی کنند.

با تمام این احوال وقتی جنگ اتفاق افتاد ،خانواده خود را کنار مردم گذاشتند .مادر من اولین کسی بود که
فعالیت حمایت از رزمندگان و مهاجرینی که به تهران میآمدند را شروع کرد .هر روز به بیمارستانها سرمیزد،
کمکهایی را جمع میکرد ،با خانوادههای جنگزده و مهاجرین از نزدیک صحبت میکرد ،به خانواده آنها
میرسید .حتی یادم هست چندین جلسه با مادرم به خانوادههای جنگزده و مهاجرین سر زدیم و رفع مشکالت
آنها را پیگیری کردیم .برادران من با اینکه در سن قانونی جنگیدن نبودند ،با اصرار خودشان به جبهه میرفتند،
هر دو مجروح شدند؛ مهدی جانباز شیمیایی است و یاسر در یک عملیات زخمی شد .پدرم واقعا خوشحال بود
که پسرانش در کنار مردم به جبهه رفتهاند و واقعا در جبهه جنگیدهاند .محسن بعد از تحصیالت به ایران
برگشت و اولین فعالیتش را با برنامه موشکی آغاز کرد.
پدرم اعتقادی به ادامه جنگ نداشتند ولی همیشه میگفتند خانواده من باید در کنار مردم حضور پیدا کنند .باز
هم یادم هست تعطیالت عید بود خانواده را به اهواز بردند لحظهای که ما وارد شدیم ،بمبارانها هم شروع شد.
وقتی با ایشان در مورد این مسائل صحبت میکردیم با خوشحالی و افتخار بیان میکردند که خانواده ما هم باید
در کنار مردم باشند.
همانطور که گفتم آقای هاشمی عالوه بر اینکه خودشان وارد مسائل سیاسی و جنگ میشدند ،خانواده ،دوستان
و همرزمانشان را هم به این نکته توجه میدادند که باید مسائل جنگ را برای مردم و نسل آینده بازگو کرد .از
این نظر ،ما وظیفه بزرگی بر دوش داریم نه برای اینکه آقای هاشمی را در رابطه با هشت سال دفاع مقدس
معرفی کنیم بلکه باید به نسل آینده خودمان بگوییم در این هشت سال چه گذشت و چه افرادی ،چه نقشهایی
را در این جنگ ایفا کردند .آزادگان ،جانبازان ،خانواده شهدا ،همه دوستداران انقالب و جمهوری اسالمی باید
بدانند این وظیفه برعهده ماست تا اجازه ندهیم بار دیگر مشکلی برای کشور به وجود بیاید .ما هنوز آثار این
رویداد بزرگ و تلخ را در جامعه خود میبینیم و در آینده هم خواهیم دید .از این نظر ،ابتکار که انجمن اندیشه و
قلم در برگزاری این همایش ،بسیار خوب بود و امیدوارم به این همایش ختم نشود و تمام مورخان و کسانی که
از جنگ اطالعی دارند ،خاطرات و مطالب خود را در اختیار انجمن اندیشه و قلم قرار دهند تا این انجمن بتواند
مطالب را تألیف و گردآوری کرده و در اختیار نسل آینده قرار دهد.
بازگو کردن حقایق جنگ میتواند مانع از تحریفها شود .باید همه در بیان واقعیتها وارد میدان شویم.
در پاسخ به آن فردی که گفت آقای هاشمی مسئولیت جدی در جنگ نداشت و فرمانده جنگ نبود ،باید بگویم
بله ،آقای هاشمی فرمانده صلح بود؛ برای صلح به جبهه رفت ،برای صلح با امام صحبت کرد .آقای هاشمی در

جلساتی که برای نظامیان و فرماندهان سپاه میگذاشت به دنبال این بود که هرچه زودتر صلح را برای مردم
برگرداند و مردم بتوانند در آرامش و صلح زندگی کنند.

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

سردار سرافراز مبارزه ،قانونگذاری ،دفاع و سازندگی
علیاکبر ناطقنوری
از دیدگاه من که بیش از پنجاه سال با آیتاهلل هاشمی ارتباط داشتم ،شخصیت آن مرحوم اگر نگویم بینظیر
بلکه در تاریخ ایران کمنظیر بود .بنده معتقدم گرچه مدیریت ،علم است و رشته مدیریت یک رشته قابل توجهی
است که شقوق و بخشهای مختلفی دارد ،تدریس میشود و متخصصینی در این رشته تربیت میشوند از جمله
مدیریت بازرگانی ،فرهنگی و . ...کتب زیادی در این باره وجود دارد و اساتید بزرگواری در رشته مدیریت وجود
دارند .اما اعتقاد بنده این است که با حفظ احترام به همه این شخصیتها ،نویسندگان این کتب و ثمره تجربیات
تاریخ عملی مدیریت ،لیکن مدیریت نوعا در خون انسانهاست ،بخش عظیمی از آن در ساختار خود انسانها
دیده میشود .عامل دیگری هم مؤثر است و آن تربیت است که میتواند مدیر بار بیاورد .چه بسا افرادی تخصص
مدیریت را داشته باشند و استاد باشند ولی در میدان عمل مدیران اجرایی موفقی نباشند و چه بسا افرادی که
این رشتهها را نخوانده و این کتب را ندیدهاند ولی در طول تاریخ مدیران شایسته و الیقی بودند.
مدیریت هم در خون انسانهاست و هم معلول تربیت است .مثالی را مرحوم فلسفی در باب مدیریت عنوان نمودند
که اگر میخواهید ببینید کدام بچه مدیر است و کدام نیست میتوانید از این مثال استفاده کنید .جمعی دارند
والیبال بازی میکنند ،وسط بازی بچهای میرسد و میگوید من یار کی باشم ،به او میگویند کنار بایست تا بازی

تمام شود .گاهی بچهای میرسد و کاری ندارد بازی چند چند است ،میگوید کی یار من!! فرق است بین بچهای
که میگوید من یار کی با بچهای که میگوید کی یار من .این در خونش مدیریت است ،در درونش ابتکار دارد.
عوامل مدیریت عبارت است از عقل ،تحمل ،تدبیر ،سیاست ،سعه صدر ،شجاعت  ...این عوامل بعضا در انسانها و
بعضا در تربیتهاست .برخی خانوادهها بچهها را بزدل و ترسو بارمیآورند و روح اعتماد را در آنها از بین میبرند.
بعضی بچهها از اول شجاع بارمیآیند و در خانواده با شرح صدر تربیت میشوند.
این است که مدیریت در خون آدمهاست اگر چه جلسه در مورد مرحوم آیتاهلل هاشمی و روز و روزگاران سخت
دوران جنگ است؛ اما اجازه بدهید موردی را با شناختی که اینجانب در این پنجاه سال و یا بیشتر از ایشان
داشتم ،خدمتتان عرض کنم .شما ببینید مرحوم هاشمی میآیند قم از آن دورهای که من یادم است مبارزه را و
قبل از آن هم کارهای فرهنگی و تبلیغاتی و مکتب تشیع و کارهای دیگر فرهنگی را اگر کنار بگذاریم ،تا مبارزه
شروع میشود ،هیچ دنبال اسم و نام و تیتر و مطرح شدن هم نبودند .مرحوم آیتاهلل هاشمی ،تا زمانی که مبارزه
شروع شد زود یک جمعی را مدیریت کرده و در حوزه فعالیتی را شروع کرد .در شرایط سخت آن جزوه بعثت و
انتقام که از جزوههایی بود که پلیکپی میشد و بیرون میآمد چون امکانات نبود .انصافا اگر بحثهایی که در
این جزوهها بود ،ریشهاش را پیدا میکردند که از کجاست و کی دارد مدیریت میکند ،از این جزوهها خون
میچکید و معلوم نبود سرنوشت ایشان چه میشد .روزهای اول مبارزه ماجرای فیضیه پیش آمد .با جمعی از
دوستان گفتیم که هفتم فیضیه را مراسم بگیریم .نمیدانستیم بگیریم یا نه ،ولی در نهایت تصمیم بر آن شد که
در مسجد بگیریم و سخنرانش بنده باشم .عمامه خود را عوض کردم و عمامه سیاه گذاشتم و یک عینک دودی.
مرحوم هاشمی خبردار شدند که یک طلبه داوطلب شده سخنرانی کند ایشان اینقدر توجه داشت که به آقای
جعفریگیالنی که ارتباط تنگاتنگی داشت گفتند «این طلبهای که بناست سخنرانی کند بیاریدش من ببینم ،تن
صدایش به درد سخنرانی میخورد یا نه» .حتی به ریز مطالب هم توجه داشتند .سپس آقای جعفری مرا به
منزلشان در خیابان صفایی بردند و متنی که قرار بود بخوانم را گفتند بخوان .من هم خواندم ،فرمودند صدایش
خوب است .ریز مطالب را مدیریت میکرد .بعد برنامههای دیگری در تهران و منزلشان در قلهک داشتند ،اعالمیه
میبردم و ایشان راهنمایی میکردند .تا جامعه روحانیت تشکیل شد .بنابراین در خونشان مدیریت بود ،اخالص،
صفا و شجاعت بود؛ هیچ ادعایی هم نداشت.
در مورد مبارزه و شکنجه قبال بحث کردهام .در دوران مبارزه بعد از پیروزی انقالب جلو میآییم .مقدمهای برای
این جلسه نوشته بودم و تعبیرم این بود که ایشان سردار سرافراز عرصه قانونگذاری ،سازندگی و جنگ و جهاد
بودند .واقعا اگر بگویم سردار سرافراز این سه عرصه و شخصیتی منحصربهفرد در قانونگذاری در زمانی که تازه

جمهوری اسالمی شکل گرفته و امام فشار میآوردند که مجلس زود تشکیل شود .به شایستگی ،مدیریت مجلسی
نوپا را که هیچ جای دنیا نمونه ندارد ،به عهده گرفت آن هم در سختترین شرایط مجلس اول و مقتدرانه ،مثل
اینکه عمری دوره دیده و اینکاره است .به زیباترین شکل جلسه را اداره میکرد .ماجرای استیضاح بنیصدر که
پیش آمد به زیباترین شکل مجلس را اداره کرد .دوران بحران را با مدیریت قوی گذراند ،واقعا سردار سرافراز
عرصه قانونگذاری بود .بعدا ما آمدیم ولی کسی که از ابتدا بدون الگوی قبلی کار را شروع کرد فرق میکند با
مایی که الگو داشتیم .این در عرصه قانونگذاری بود ،پس از آن رئیسجمهوری شد .بنده اهل تعارف نیستم؛ من
قائلمکه در این قسمتها کار نکردیم و تبیین نکردیم ،هاشمی را معرفی نکردیم .زمانی رئیسجمهور شد ،نفت
بشکهای هفت یا هشت دالر بود .تازه جنگ تمام شده بود .جنگزدهها یک طرف ،ویرانیها یک طرف،
زیرساختها همه از بین رفته بود ،در چنین وضعیت بحرانی ،ایشان رئیسجمهوری شد و من رئیس مجلس
بودم .در آن زمان یادم است که ایشان الیحه بودجه را دادند ،نفت را بشکهای شانزده دالر نوشته بودند ،ما رد
کردیم ،من خدمتشان رسیدم ،گفتم حاج آقا محقق نمیشود و دچار کسری بودجه میشویم ،اهل منطق بود و
تفاهم داشتیم ،خیلی منصف بود .پنج جلسه بنده با کارشناسان مجلس و پژوهش از یک طرف و ایشان با
کارشناسانی از بانک مرکزی و ...داشتیم .چهار روز بحث کردیم و نهایتا به این رسیدیم که بودجه را با بشکهای
چهارده دالر ببندیم.
ببینید آقای هاشمی ،کشوری را که زیرساختهایش را از بین بردهاند ،جنگزده است و مشکالت قیمت نفت
دارد چگونه مدیریت کرد؛ این را میگویند مدیریت ،این شجاعت است ،تدبیر و عقل است که الزمه مدیریت
است و ایثار و سعه صدر است .چنان مدیریتی کرد که شما االن در کشور هر چه سد میبینید مال زمان آقای
هاشمی است ،فوالدی که میبینید و همچنین سیمانی که االن هست ،پتروشیمی از زمان آقای هاشمی است.
اینها با نفت  10دالر و هشت دالر در کشور محقق شده است .بعد از آن میبینیم نفت را بعضا  100دالر تا 140
دالر فروختهایم ولی هرگز مقایسه نکردیم که چرا آن مدیریت ،ثمرهاش آن بود و این مدیریت ،ثمرهاش این .یکی
از مشکالت ماست که دوغ و دوشاب برای ما یکسان میشود .این است که روحیهها را میکشد و استعدادها را از
بین میبرد و نمیگذارد به فعلیت برسد .این دوره سازندگی است و هاشمی ،انصافا سردار سرافراز سازندگی است.
در جنگ ،امام رحمتاهلل ،جانشینی فرماندهی کل قوا از یک طرف و فرماندهی جنگ را به ایشان واگذار میکند.
ایشان با حضرت آیتاهلل خامنهای به خدمت امام میرسند و میگویند آقای خامنهای فرمانده جنگ بشوند که
رئیسجمهور هم هستند .امام میفرماید صالح نیست ایشان رئیسجمهور هستند باید بمانند و شما رئیس
مجلس هستید ،نایب رئیس میتواند جلسه را اداره کند و شما جنگ را اداره کنید.

چه زمانی مدیریت جنگ را به عهده میگیرد؟ در مقطعی که اختالف دید و سلیقه بین سپاه و ارتش است .همان
اختالفها در همین زمان که یک قسمتی هم از پشت جبهه به داخل جبهه کشیده شده بود ،سبب آسیبهای
بزرگی در جنگ شد .ایشان رفت مدیریت کرد .هم مجلس را اداره میکرد ،هم نمازجمعه را به زیبایی اجرا
میکرد و مردم منتظر بودند که راجع به جنگ و مجلس و حوادث هفته از زبان هاشمی بشنوند تا با مدیریت و
درایت او آرام شوند.
در جنگ ما موشک اسکاد نداشتیم ،یک تانک به ما نمیدادند ،موشکهای فینیکس ما المپش را هیچ جای دنیا
به ما نمیدادند ،هر چه از دست میدادیم جایگزین نداشتیم .عراقیها در عملیات بیتالمقدس تازه تانک  t72را
به دست آوردند .آقای هاشمی به نماز جمعه میآمدند( ،خرد را ببینید ،ملی فکر کردن و عاقالنه توجیه کردن را
ببینید)؛ موشکهای عراق به تهران و اصفهان میخورد ،مردم شعار میدادند« :هاشمی هاشمی ،موشک جواب
موشک» .ما چیزی نداشتیم و درایت را ببینید ،من آنجا نشسته بودم ،چند بار ایشان با لبخند و با سعه صدر
جواب میداد ،بفرمایید ،امام هنوز اجازه ندادند در انبارها را باز کنیم ،در انبار چیزی نبود ولی ایشان به مردم
میگفتند موشک چشم ندارد و ممکن است در مناطق مسکونی بخورد امام اجازه ندادند .این مدیریت و عقل و
درایت است که ما کمتر به آن توجه کردهایم.
اختالف بین سپاه و ارتش را چنان زیبا مدیریت کردند و چنان به وحدت رساندند که من در عملیات
بیتالمقدس در شب پیروزی و آزادسازی خرمشهر در قرارگاه بودم و مرحوم صیاد شیرازی شهید بزرگوار داشت
پشت بیسیم میگفت فالن پل را بزنند که عراق پاتک نزند از آنجا وارد شود .شهید حسن باقری جوانترین
فرمانده ،جوان سپاهی است و صیاد یک ارتشی عملیاتی ،تکاور دورهدیده قبل از انقالب .تا مرحوم صیاد گفت پل
را بزنید ،جوان برگشت و گفت جناب سرهنگ فکر نمیکنی پل فردا به درد ما میخورد یکدفعه صیاد گفت
حرف درستی میزنی ،بالفاصله گفت پل را نگه دارید فردا الزم است .این وحدت را هاشمی به وجود آورد و ادامه
پیدا کرد .تا زمانی که ارتش و سپاه متحد بودند پیروزیهایی پشت سر هم رخ داد .یک خاطره تلخ از آخرین
حوادث که البته بعدها به خاطره شیرین تبدیل شد و آن عملیات مرصاد بود .ما در تاریخ  ۲۷/4/۶۷قطعنامه را
قبول کردیم .عراق در عین حال در محورهای مختلف مرصاد است و از طرفی منافقین حمله کردند .در جنوب
خرمشهر تا مهران آمدند در گیالنغرب به قصر شیرین و در کردستان بانه و مریوان را جلو آمدند۲۷/4/۶۷ .
قطعنامه را پذیرفتیم و عراق شروع میکند از  ۲۹/4/۶۷و از جنوب سریع خودش را به کرمانشاه میرساند .یکی
از دوستان میگوید آقای هاشمی مستقیم به قرارگاه رمضان آمد در حالی که هیچ پاسداری نبود و پاسدارها را
فرمانده به گیالنغرب برده بود تا آنجا دفاع کنند بنابراین قرارگاه کسی نبود فقط یک پاسدار و چند سرباز .آقای

هاشمی وارد شد ،فرماندهان جبهه غرب را فراخواند بدون ترس و واهمه که دارند میجنگند .در حین مذاکره و
صحبت بودند که خبر دادند ارتش عراق از قصرشیرین وارد شد و به کرند رسید و در کرند جنایاتی کردند .بعد
منافقین حمله کردند .همان موقع پایگاه نوژه را زدند ،هوانیروز کرمانشاه را بمباران کردند ،عراقیها و منافقین
پشت آنها میآمدند .مسعود رجوی اعالم کرده بود تا  ۲4ساعت به تهران میرسیم و ساعت چهار بعد از ظهر فردا
در میدان آزادی جشن داریم .این فرمانده ،مدیر ،مدبرو شجاع با شرح صدر تمام مراقب نیروهای تهران بود و
تماس داشت و از طرفی آنجا همه فرماندهان را بسیج کرد و دستور داد به سمت قصرشیرین بروند ،به مردم
کرمانشاه دستور دادند که شهر را خالی کنند ،مردم شهر را خالی کردند و بچهها به ایشان گفتند حاج آقا مردم
شهر را به دستور شما خالی کردند ولی شما صالح نیست در شهر بمانید .شما هم تشریف ببرید ،ایشان گفتند نه
خیر (به همین دلیل هاشمی هاشمی ماند).ایشان همان شب در قرارگاه رمضان ماندند با یک عده کم .گفت من
بروم نیروها و مردم روحیه خود را از دست میدهند که خواست دشمن همین است؛ ماند و روحیه داد و فردا
صبح به جنگندههای پایگاه دزفول ،هوانیروز جاهای مختلف ،به جنگندههای اصفهان و تبریز دستور دادند وارد
عمل شوند .به فرمانده بزرگوار صیاد شیرازی گفت خودت وارد عملیات شو که یکی از قهرمانیهای صیاد که
ارزش بسیار باالیی داشت در این عملیات مرصاد است که با هلیکوپتر خودش بلند میشود ،میرود جبهه و
میجنگد در صورتی که رجوی گفته بود تا بیست و چهار ساعت آینده تهران را فتح میکنیم .این گوشهای از
فداکاری هاشمی است ،هاشمیِ دفاع مقدس و جنگ.
من توصیه میکنم کتاب خاطرات خود ایشان را که برای بنده هم فرستاده بودند ،به نام «هاشمی و روز و
روزگاران سخت دفاع مقدس و جنگ» را همه مطالعه نمایند.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالودم به بد دیدن
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

شما االن در کشور هر چه سد میبینید مال زمان آقای هاشمی است ،فوالدی که میبینید ،سیمانی که االن
هست ،پتروشیمی از زمان آقای هاشمی است .اینها با نفت  10دالر و هشت دالر محقق شده است .بعد از آن
میبینیم نفت را بعضا  100دالر تا  140دالر فروختهایم ولی هرگز مقایسه نکردیم که چرا آن مدیریت ،ثمرهاش
آن بود و این مدیریت ،ثمرهاش این .یکی از مشکالت ماست که دوغ و دوشاب برای ما یکسان میشود .این است
که روحیهها را میکشد و استعدادها را از بین میبرد و نمیگذارد به فعلیت برسد

درسهایی که از او آموختم
محمدجواد ظریف
بسم اهلل الرحمن الرحیم .الحول والقوه اال باهلل العلی العظیم حسبنااهلل ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر.
عرض سالم و ادب و احترام دارم به محضر همه بزرگواران ،خواهران و برادران گرامی بویژه به محضر خانواده
بزرگوار مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی (همسر فداکارشان ،برادر ارجمند و فرزندان گرانقدر ایشان)
از اینکه با کمی بضاعتم فرصتی به بنده داده شده که عرض ادبی به ساحت این بزرگمرد تاریخ ایران و اسالم
داشته باشم ،سپاسگزارم.
در واقع صحبت کردن برای بنده در این زمینه بسیار دشوار است؛ اما من فارغ از اینکه بخواهم وارد
خاطراتگویی شوم ،باید بگویم برخی خاطرات از آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مذاکرات جنگ تحمیلی،
مذاکرات  5۹8و بحثهایی که در حوزه جنگ بود و هنوز امکان طرح ندارد ،روزی که این خاطرات طرح شود،
شخصیت آقای هاشمی بسیار برجستهتر از امروز خواهد بود.
اما میخواهم با این مطلب شروع کنم که بنده درسی از رفتار مرحوم آیتاهلل بهویژه در برخورد ایشان با جنگ
آموختم و این درس را در دو نکته عرض میکنم؛ نکته اول اینکه ،شجاعت همواره به معنی تندروی نیست ،در
بسیاری از موارد شجاعت به معنی انتخابهای تلخ ،آیندهنگری و ترجیح منافع ملی به منافع شخصی است و
بنده احساس میکنم در تمامی برهههای زندگی این بزرگمرد نموداری از این واقعیت بود که ایشان بسیار شجاع
است اما شجاعت را در جهت منافع کشور ،نظام و اسالم هزینه میکرد.

نکته دوم که با همین شجاعت رابطه دارد ،اینکه ما قرار است هزینه نظام انقالب و کشور شویم و نه کشور ،نظام
و انقالب هزینه ما بشود .شما اگر در رفتارسیاسی مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی دقت کنید در جایجای
زندگی ایشان این آمادگی را به وضوح مشاهده میکنید.
بنده که کمترین سعادت را داشتم ،در زمان فرماندهی ایشان در حوزه دیپلماسی به عنوان یک کارشناس
کوچک از دور شاهد این واقعیت بودم که ایشان آمادگی داشتند خود را هزینه نظام ،انقالب و کشور کنند نه
اینکه نظام و انقالب و کشور را هزینه صحبتها ،حساسیتها و طرحهایی کنند که فقط برای اسم و رسم است.
معروفترین آمادگی پذیرش مسئولیت توسط ایشان در پذیرش قطعنامه  5۹8بود؛ زمانی که شرایط کشور
اینگونه اقتضا میکرد ،مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی این آمادگی را داشتند و بر پذیرش این آمادگی تأکید
داشته که مسئولیت را بپذیرند تا امام راحل ناگزیر از پذیرش مسئولیت نشوند.
در این بخش میخواهم اشارهای کنم به تجربه بینالمللی مدیریت دیپلماسی جنگ تحمیلی که یکی از
دشوارترین و تلخترین تجربههایی است که در صحنه بینالمللی قابل پیگیری بود .من به جرأت میتوانم بیان
کنم که در تاریخ سازمان ملل متحد و شورای امنیت ،برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع جنگ
تحمیلی ایران یکی از سیاهترین برخوردها با یک کشور اشغال شده بود البته در صورت عدم وجود موضوع
فلسطین اشغالی .الاقل در موضوع فلسطین اشغالی ،چندین بار شورای امنیت سازمان ملل متحد حمالت رژیم
صهیونیستی علیه مردم فلسطین را علیرغم وتوهای مکرر ایاالت متحده محکوم کرده است اما جنگ تحمیلی
علیه ما ،در واقع یکی از پروندههایی است که در تاریخ سازمان ملل یک مورد اقدام مثبت در رابطه با آن پیدا
نخواهیم کرد.
هفت روز بعد از حمله صدام به ایران و اشغال قسمت مهمی از خاک جمهوری اسالمی ایران ،شورای امنیت ملل
متحد اولین قطعنامه خود را  -که قطعنامه  4۷۹بود -صادر کرد ،این برخورد را با صدور قطعنامه شش ساعت
پس از حمله عراق به کویت مقایسه کنید.
هفت روز پس از حمله به ایران ،شورای امنیت اولین قطعنامهاش را تصویب میکند که در این قطعنامه حتی
صحبتی از حمله نظامی نمیشود؛ بلکه از وضعیت بین ایران و عراق گفتوگو میشود .در این قطعنامه صحبت
از خروج نیروهای اشغالگر از خاک جمهوری اسالمی و بازگشت و عقبنشینی به مرزهای شناخته شده بینالمللی
نمیشود چراکه سفیر وقت آمریکا (آقای مک هنری) در شورای امنیت در جلسه مذاکرات محرمانه میگوید:

منطقهای که امروزه در اشغال عراق است ،منطقه مورد اختالف است و نیازی نیست در مورد خروج نیروها از این
منطقه صحبت کنیم.
اولین باری که شورای امنیت ملل متحد در مورد خروج این نیروها از سرزمینهای اشغال شده سخن میگوید،
پس از آزادی خرمشهر است و در فاصله قطعنامه  4۷۹تا قطعنامه ( 514که بعد از آزادی خرمشهر صورت
میگیرد) یعنی به مدت دو سال تمام شورای امنیت در موضوع جنگ ایران و عراق سکوت میکند.
اداره چنین جنگی در صحنه بینالمللی در برابر این میزان از بیتوجهی به مقررات بینالمللی ،کار بسیار دشواری
است و باید به تمام مسئوالن کشور و در رأسشان امام راحل ،مقام معظم رهبری و حضرت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی فقید به جهت این مدیریت عظیم ،آفرین گفت.
بنده در خاطرم هست که در تمام طول جنگ تحمیلی ،اولین باری که به ما در نیویورک اعالم کردند که عراق
در جنگ با ایران از سالح شیمیایی استفاده کرده شاید سال  ۶3بود .خود ما باورمان نمیشد.
در سال  ۶4دیداری که با رئیس وقت شورای امنیت سازمان ملل داشتم و باعنوان این مسأله که عراق در جنگ
علیه ما از سالح شیمیایی استفاده کرده است ،ایشان بیان کردند که من آمادگی ندارم به عنوان رئیس سازمان
ملل متحد در مورد سالح شیمیایی با شما صحبت کنم.
شش گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد استفاده عراق از سالح شیمیایی صادر شد که در همه گزارشها بدون
تردید اعالم کردند عراق از سالح شیمیایی استفاده کرده است؛ اما یکبار شورای امنیت حاضر نشد عراق را
محکوم کند .در تنها قطعنامهای که در این زمینه صادر کرد ،استفاده عراق از سالح شیمیایی علیه سربازان
ایرانی را تأییدکرد و حتی حاضرنشد بیان کندکه چه کسی استفاده کرده است!!
در این شرایط جناب هاشمی رفسنجانی توانستند در حوزه سیاست خارجی و در جنگ تحمیلی ،با مدیریت
درست کار را به جایی ببرند که در قطعنامه  5۹8برای اولین بار در تاریخ ملل متحد ،پنج عضو دائم شورای
امنیت در اوج جنگ سرد در سال  ۶۶در قطعنامه  5۹8مصوب شود.
سال ۶۶اگر به تاریخ مراجعه شود ،در اوج جنگ سرد زمانیست که شوروی سابق افغانستان را اشغال کرد و حتی
آمریکاییها حاضر نبودند در بازیهای المپیکی آن زمان شرکت کنند .در آن زمان برای اینکه با پیشروی ایران
مقابله شود ،پنج عضو دائم شورای امنیت متشکل شدند و اولین قطعنامهای که حاصل همکاری پنج عضو دائم
شورای امنیت است ،ازطرف هر پنج عضو صادرشد .اینجاست که اوج درک دیپلماسی مرحوم آیتاهلل هاشمی

رفسنجانی ،در نحوه مدیریت قطعنامه  5۹8که در واقع قطعنامهای بود که علیرغم همه خصومتها با ما ،در
زمان اقتدار جمهوری اسالمی ایران در زمان پیروزیها در جنگ تصویب شده بود.
نحوه مدیریت جنگ با قطعنامه  ،5۹8باز هم گویای آن حقیقتیست که بنده از مرحوم آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی یاد گرفتم که شجاعت همیشه به معنی تندروی نیست.
با تدابیری که امام و سران قوا درآن زمان داشتند از اینکه آن قطعنامه به تحریم سازمان امنیت علیه ایران تبدیل
شود جلوگیری شد و این عین شجاعت بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد سه بار تصمیم به تحریم ایران گرفت؛ بار اول در قضیه النه جاسوسی ،بار دوم
در قضیه جنگ تحمیلی و بعد از قطعنامه  5۹8و بار سوم در بحث هستهای.
تفاوت مدیریت در دو مورد اول و بحث هستهای باعث شد که ما در دو مورد اول گرفتار تحریم نشویم ولی
متأسفانه در مورد سوم گرفتار تحریم شدیم .این هم یکی از واقعنگریهای مدیران ارشد و عالی نظام در آن
زمان ،حضرت امام راحل ،مقام معظم رهبری و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بود.
مرحله بعد ،مرحله نامهنگاریهایی است که مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با صدام حسین داشتند .این
موضوع نیز یک صحنه زرینی از نگرش مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی است؛ یعنی فدا شدن برای نظام و
پذیرش اینکه شجاعت به معنی تندروی نیست.
در طول این نامهنگاریها ضمن درایت و کیاست و دقت مرحوم هاشمی رفسنجانی ،در نامههای ایشان به صدام
حسین باز هم میتوانید با جدیت مشاهده کنید که خود آن یک درسی تاریخی برای کسانی است که تاریخ
جنگ را مطالعه میکنند.
من در آن دوره ،این سعادت را داشتم که کار ایشان را از نزدیک دنبال کنم و دقتها و ظرافتهایی که مرحوم
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در این زمینه داشتند را کامال به خاطر دارم.
مرحله آخری که در دیپلماسی ایشان در جنگ تحمیلی باید به خاطر داشته باشیم ،در واقع مذاکراتی است که
به تعیین متجاوز توسط دبیرکل سازمان ملل متحد انجامید.
و باز هم باید زمان بگذرد تا امکان طرح هر آنچه در آن دوران گذشت فراهم شود؛ اما من به جرأت میتوانم
بگویم اگر نبود مدیریت شجاعانه و همراه با ازخودگذشتگی مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،هیچگاه
نمیتوانستیم محکومیت صدام حسین برای حمله به ایران را از سازمان ملل متحد بگیریم ،البته باز هم برگ

دیگری بر تاریخ ننگین شورای امنیت در برخورد با ایران همینجاست که علیرغم اینکه دبیرکل سازمان ملل
متحد گزارش داد که بر اساس هماهنگی و مطالعاتی که صورت گرفته ،صدام مسئول جنگ تحمیلی است ،اما
شورای امنیت در این مورد نیز سکوت کرد.
به هرحال بنده اینها را بیان کردم تا نمونههای روشنی باشد از درستی که بنده از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یاد
گرفتم و امیدوارم همه کارگزاران نظام این درس را سرلوحه انجام وظیفه خود قرار دهند.
و یکبار دیگر در پایان عرایضم این درسها را تکرار میکنم که:
-1

شجاعت به معنی تندروی نیست.

-۲

همه ما قرار است فدای نظام و کشور و انقالب شویم و نه اینکه کشور و نظام و انقالب را فدای
خواستههای خود کنیم .والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

شورای امنیت سازمان ملل متحد سه بار تصمیم به تحریم ایران گرفت؛ بار اول در قضیه النه جاسوسی ،بار دوم
در قضیه جنگ تحمیلی و بعد از قطعنامه  5۹8و بار سوم در بحث هستهای .تفاوت مدیریت در دو مورد اول و
بحث هستهای باعث شد که ما در دو مورد اول گرفتار تحریم نشویم ولی متأسفانه در مورد سوم گرفتار تحریم
شدیم

میزگرد «آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و مدیریت راهبردی جنگ و صلح»
با حضور حسین عالیی ،فریدون وردینژاد ،علیرضا معیری

اجازهای که نداد
حسین عالیی
یادم هست که با ایشان به پایگاه وحدت دزفول رفتیم .قبل از عملیات فتحالمبین بود .در آنجا عمدتا فرماندهان
نیروی هوایی ارتش و تعدادی فرماندهان سپاه بودند .ایشان آیهای از قرآن کریم را قرائت کردند :کُتِبَ عَلَیْکُمُ
الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْه لَّکُمْ وَعَسَى أَن تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْر لَّکُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ .فرمودند جنگ چیز خوبی نیست و خداوند هم جنگ را ناخوشایند تلقی میکند و بعضی وقتها چیزی
که ما ناخوشایند میدانیم برای شما خیر و برکت دارد .اینطور وارد موضوع جنگ شدند و اصل جنگ را چیز
خوبی نمیدانستند ولی وقتی جنگ تحمیل شد ،دفاع یک چیزی است که همه در آن شرکت میکنند و تمام
توان توان خود را بکار میگیرند.
بنده یک چیزی را از سخنان آقای ناطق نوری تصحیح میکنم .در عملیات بیتالمقدس ایشان خاطرهای را بیان
کردند .در آن زمان آیتاهلل هاشمی نقش هماهنگکننده سپاه و ارتش را رسما بهعهده نداشتند .ایشان از
سال 13۶۲قبل از عملیات خیبر رسما فرماندهی جنگ را از طرف حضرت امام(ره) به عهده گرفتند .بنابراین قبل
از عملیات خیبر اداره جنگ مقاطع متفاوت و متعددی داشته است ولی از بهمن  13۶۲امام آیتاهلل هاشمی را
مأمور کردند به عنوان کسی که هماهنگی ارتش و سپاه را انجام بدهد و فرماندهی جنگ را به عهده ایشان
گذاشتند.
فرماندهی میدانی جنگ در اختیار آیتاهلل هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و تا انتهای جنگ ادامه داشت .در زمان
عملیات بیتالمقدس قرارگاهی بود بین ارتش و سپاه و جنگ به سبک دیگری اداره میشد و اختالف بین سپاه و
ارتش هنوز بروز نکرده بود .چون در موقعیت پیروزی بودیم ،بعد از عملیات بیتالمقدس عملیات رمضان انجام
شد و ناکامیهایی به وجود آمد که اختالفات بین ارتش و سپاه را نشان داد .اختالفات طبیعی است و چیز بدی
نیست .اختالف وجود داشت .اختالف ممکن است بین سازمانهایی که از نظر فرهنگ و آموزش و تاکتیکها و
سالح متفاوت هستند به وجود بیاید و نظرات متفاوتی داشته باشند .اما از سال 13۶۲به بعد ،شرایط جنگ بسیار

سخت شد .اینکه نقش آیتاهلل هاشمی در این دوره تا پایان جنگ برجستهتر گردید نشاندهنده شرایط سخت
جنگ بود .زیرا صدام حاضر نبود از مواضع خود کوتاه بیاید و به دنبال این بود که مانند روزهای اول جنگ بدون
آنکه ایران دفاع کند ،اشغال نماید .حتی زمانی که ایران مناطقی را پس گرفت ،حاضر نبود قطعنامه 1۹۷5را
بپذیرد و جنگ خاتمه پیدا کند .شرایط سخت بود .ولی از بین کسانی که در جنگ دیدم آیتاهلل هاشمی یک
ویژگی که داشتند این بود که برای جنگیدن نمیجنگید و به دنبال پایان دادن جنگ بودند .طرح و فکر ایشان
برای خاتمه جنگ بود .در جلسات هم به دنبال طرحی برای خاتمه جنگ بود.
ایشان قبل از عملیات خیبر در قرارگاهی که فرماندهان ارتش و سپاه جمع شده بودند ،جملهای را بیان کردند و
گفتند :شما این عملیات را به نتیجه برسانید ،بقیه جنگ با من؛ شما به منزلتان بروید ما جنگ را تمام خواهیم
کرد.
بنابراین زمانی که آیتاهلل هاشمی وارد فرماندهی جنگ شدند ،از ابتدا ذهنشان این بود که چگونه بجنگیم تا
جنگ را خاتمه بدهیم .این امتیاز بارزشان بود .در جنگ حرفهای زیادی زده میشود ولی اینکه ما قطعنامه را
در آن زمان پذیرفتیم بهترین کار بود.
ایشان عمال از زمانی که مسئولیت اداره جنگ را پذیرفتند ،دارای یک استراتژی مشخص برای پایان دادن به
جنگ بودند .استراتژی ایشان این بود که با دست پر و از موضع باالتر جنگ را در وضعیت عزت به پایان برسانیم.
آن موقع موضع برتر این بود که یک منطقه حیاتی از عراق را بگیریم برای اینکه عراقیها حاضر شوند پای میز
مذاکره آن نکاتی را که برای رسیدن به صلح دنبالش بودیم ،بپذیرند.
بنابراین آیتاهلل هاشمی قبل از عملیات خیبر ،عمال فرماندهی جنگ را به عهده گرفتند تا آخرین روزی که به
آتشبس رسیدیم و تا زمان حیات حضرت امام(ره) فرماندهی جنگ را به عهده داشتند .البته دوستانی هستند
که صحبتهای دیگری میکنند و میگویند در عملیات اینطور نبوده!! ولی واقعیت این بوده است .زیرا خیلی از
فرماندهان و افراد دیگر برای اینکه خدمت ایشان برسند و از نظرات ایشان در جنگ استفاده نمایند و اطالعات
جنگ را به ایشان بدهند ،مدتها تالش میکردند تا ایشان را مالقات نمایند.
فرماندهی عملیات خیبر با آیتاهلل هاشمی بود که بسیار عملیات موفقی بود ولی جنگ با عملیات خیبر تمام
نشد .در ادامه باز این مسأله مطرح بود که به کنار دجله رسیدیم ولی قدرت عراق فراتر از توان عراق شده بود .ما
به این نکته باید توجه کنیم که عراق به نمایندگی از قدرتهای حاکم بر جهان در مقابل ما ایستاده بود .سیاست
اول قدرتها در جنگ این بود که عراق با گرفتن امتیاز از ایران موفق شود نه با اشغال سرزمین ایران.

در ادامه جنگ وقتی از خیبر به فاو رسیدیم ،سیاست آمریکا تغییر کرد و سیاست شوروی رقیب آمریکا که از
صدام حمایت میکرد نیز تغییر کرد .در فاو یک اقدام خوب انجام دادیم .فرمانده عملیات فاو آیتاهلل هاشمی
بودند .ایشان تمام امکانات را بسیج و تمام توان ارتش و سپاه را هماهنگ کردند .مسأله فاو این بود که وقتی از
اروند عبور کردیم ،صورتمسأله جنگ را پاک کردیم .بهانه عراق این بود که اروند را به مالکیت خود درآورد و
خط مرزی را تا ساحل اینطرف بیاورد ،وقتی اروندرود را گرفتیم ،فقط این نبود که رابطه عراق را با دریا قطع
کردیم و عراق را به کشوری که محاط در خشکی است تبدیل کردیم؛ بلکه صورتمسأله جنگ را پاک کردیم و
آیتاهلل هاشمی در خاطرات خود مینویسد که ما فاو را برای ختم جنگ طراحی کردیم .در عمل هم اینطور بود
ولی قدرتها بعد از آن تصمیم به تقویت بیشتر عراق گرفتند تا به هیچ وجه نگذارند ایران برنده مطلق جنگ
شود .از این زمان است که آمریکاییها شعار نه برنده نه بازنده در جنگ را مطرح نمودند .ویژگی آیتاهلل هاشمی
این بود که آینده را خوب میدیدند ،آینده را در ذهن و برنامه خود ترسیم میکردند .سناریوهای مختلفی را که
دشمن در ذهن خود علیه ما طرحریزی کرده بود میدیدند و تخمین میزدند چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد .به
نظر بنده ایشان در جنگیدن به دنبال خاتمه جنگ و رسیدن به صلح بودند .ایشان دنبال خاتمه دادن جنگ
بودند و به نظر من در ذهنشان این بود که با خاتمه جنگ میتوانیم صدام حسین را سرنگون کنیم .میتوانیم
نظام بعث عراق را با نجنگیدن از میان ببریم که اتفاق افتاد.
آیتاهلل هاشمی بیش از همه کسانی که به یاد دارم ،به دنبال تقویت قدرت دفاعی ایران بودند و آن ضعفهایی
که ما در قدرت دفاعی ایران حس میکردیم ،ایشان به دنبال تقویت آن بودند.
در زمان جنگ ،آسمان ایران دچار مشکل پدافندی شد .موشکهای هاوک ما مثل سابق قدرت این را نداشتند از
آسمان ما دفاع کنند .موشکهای فینیکس ،اف  14دیگر مثل سابق نمیتوانستند عملیاتی باشند چون ارتش
عراق با کمک فرانسه قدرتی را سازماندهی کرده بود که هر جا راداری روشن میشد ،آن را میزدند ،هر جا
موشکی میخواست پرتاپ شود امکان موفقیتش کاهش پیدا میکرد .آیتاهلل هاشمی به دنبال این بودند که از
ضعف دشمن استفاده کرده نقاط ضعف ما را تقویت و برطرف نمایند از جمله پاورهای مربوط به موشکهای
هاوک که این اتفاق افتاد و تأمین شد و همچنین تأمین موشک ضدتانک و تأمین موشکهای دوربرد مثل اسکاد
و  .hy-2آن موقع عراقیها به کمک فرانسویها یک نیروی هوایی دوم درست کردند که با این نیروی هوایی دوم
کنترل تمام خلیجفارس و کنترل نفت ما را در اختیار بگیرند .آیتاهلل هاشمی به خوبی این موضوع را درک
کردند و به دنبال تأمین آن رفتند .در سفر معروف ایشان به چین در زمان جنگ ،موشکهایی را دریافت کردند
که هم در جنگ به ایران کمک کرد و هم باعث بنیانگذاری صنایع موشکی ایران شد.

صنعت موشکی ما که االن افتخار ملت است و قدرت دفاعی ما را به سطح باال رسانده در حالی که در بعضی
حوزهها نمیتوانیم جلو برویم ،ثمره فکر آیتاهلل هاشمی بود که صنایع موشکی را در ایران راهاندازی کردند.
ایشان آقای محسن هاشمی را مسئول صنایع موشکی گذاشتند تا با ایشان در تماس باشند و راحت بتوانند
صنایع موشکی را پشتیبانی کنند .چون آن موقع اینطور بود که هر صنعتی دنبال رونق و پیشرفت کار خود
بودند و ایشان چون تمرکزشان بر روی این صنعت بود ،از آقای محسن هاشمی میخواستند نقایص و مشکالت را
بالفاصله به ایشان منتقل کنند تا در اسرع وقت حل شود .ایشان از صنایع و کارخانجات دیگر برای پیشبرد
صنایع موشکی استفاده کردند که در آن زمان در تصور نمیگنجید که چطور این کار ممکن شده است.
وقتی در زمان جنگ عراقیها تصمیم گرفتند کشتیهایی را که از ایران نفت میگیرند از هر ملیتی بزنند و تمام
بنادر ،اسکلهها و خطوط نفتی را ناامن مطلق کردند ،آمریکاییها به خلیج فارس آمدند تا نفتکشهای کویتی را
اسکورت کنند و در منطقه خلیج فارس از عراق حمایت میکردند .یک روز از قرارگاه خدمت ایشان رفتم و گفتم
به این موشکهای جدید اجازه بدهید به محض اینکه اسکله ما را زدند ما هم اسکله احمدی کویت را که نفت
عراق را حمل میکنند و بنادر عراق در اختیار آنهاست ،بزنیم چراکه االن آمادگی داریم و همه چیز هماهنگ
شده است .ایشان فرمودند امام اجازه نمیدهند .بعد از چند روز باز خدمت ایشان رفتم و اجازه آزمایش
موشکهای جدید را خواستم ولی باز فرمودند امام اجازه نمیدهند .ایشان از لحظهای که شاهد بودیم به عنوان
فرمانده جنگ به دنبال طرحهایی برای خاتمه جنگ بودند و به هیچوجه به دنبال گسترش جنگ نبودند.
روحشان شاد.

جمعههای امیدبخش
علیرضا معیری
مدیریت آقای هاشمی منحصر به مدیریت دوره جنگ نیست .ابتدای انقالب جلساتی به فرمان امام(ره) و به
عنوان جلسات رؤسای سه قوه ،سه بار در هفته در دفتر یکی از رؤسا تشکیل میشد؛ گاهی در منزل حاج
احمدآقا بود و امام(ره) هم میآمدند .در آن جلسه ،تصمیمات کالن کشور گرفته میشد .بنده هم برحسب مورد
دعوت میشدم .این جلسات ،منحصرا مربوط به جنگ نبود .به خوبی نقش تعیینکننده آقای هاشمی را در
جلسات به یاد دارم .ایشان با تدبیر کمک میکردند تا تصمیمات با مشورت و تدبیر اتخاذ شود.

به خاطر دارم در دوران جنگ زمانی که حمالت زیادی به بنادر و شهرها میشد ،یک روز اتاق نخستوزیر بودم؛
ایشان به اولین کسی که زنگ میزدند تا راهکار بگیرند آقای هاشمی بود و بعد از مذاکره با آیتاهلل هاشمی
آرامش پیدا میکردند .آقای هاشمی مرد تصمیمات کالن بود .خیلی راحت میتوانست تصمیمات مهم و بزرگ
بگیرد بدون آنکه وارد جزئیات شود .این منحصر به جنگ نبود.
سعه صدر فوقالعادهای داشت؛ هم حرفها را گوش میکرد و هم با آرامش و با سعه صدر بدون اینکه تحت تأثیر
فشارها قرار گیرد ،تصمیمگیری میکرد .از طرفی بسیار رقیقالقلب بود که از ویژگیهای انسان خوب است.
همانطور که حضرت علی(ع) ،هم جنگنده ماهری بود و هم بسیار رئوف و مهربان بود .این ویژگی در وجود
آیتاهلل هاشمی نیز بود.
در دوران جنگ یک ویژگی خوب داشتند که حضرت امام(ره) وقتی جانشینی فرمانده کل قوا را به ایشان دادند،
به این ویژگی توجه داشتند .ایشان همیشه یک مقبولیت عام داشت؛ هم در ارتش هم در سپاه و بسیج و هم در
دولت .ایشان مقبولیت داشت به طوری که وزرا به ایشان گزارش میدادند ،با اینکه رئیس مجلس بودند و وزرا
باید به نخستوزیری گزارش میدادند.
بعد از عملیات والفجر هشت و کربالی پنج که دو عملیات موفق بود ،ترس و خوفی در دل دشمنان و عراق واقع
شد که چطور ایران قدرتمند شده است .به همین منظور آمریکا و شوروی در جلسهای که در ایسلند تشکیل شد
به یک جمعبندی رسیدند و تصمیم گرفتند بهطور همهجانبه از صدام حمایت کنند؛ از جمله حمایت کشورهای
عربی  -شوروی – حمایت لجستیک و نظامی فرانسوی – حمایت اطالعاتی آمریکا و ...به همین دلیل تغییراتی
در جبههها بهوجود آمد و بهفرموده امام ،عدم الفتحهایی بهوجود آمد.
در یک سال آخر جنگ ،بحث بود که دولت باید کال در خدمت جنگ باشد و واقعا هم بود .در سال  ۶5درآمد
ارزی ایران شش میلیارد دالر بود که سه میلیارد آن به جنگ داده شد و سه میلیارد آن برای اداره کشور قرار
داده شد بدون آنکه تنش و بحرانی در جامعه ایجاد شود .در صورتی که سپاه اعتقاد داشت باید بیشتر از این
مبلغ در اختیار جنگ قرار گیرد .به همین منظور تدبیری اندیشیدند و نخستوزیر بهعنوان رئیس ستادکل از
طرف آقای هاشمی و تأیید امام انتخاب شد .همه نوع ترفند و کمک و همه نوع بسیجی صورت گرفت .اینها همه
مستلزم یک مدیر باتدبیر بود .یک فرمانده قوی باید تصمیمگیرنده باشد و با توجه به شرایط موجود تصمیمات
جدی بگیرد.

بعد از زدن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو جنگی آمریکا که یک کار غیرعادی بود و  ۲80نفر به شهادت
رسیدند؛ این واقعه بسیار در روحیه آیتاهلل هاشمی تأثیرگذار بود .همچنین حوادث دیگری مانند حلبچه و
گزارش وزیر اقتصاد وقت مبنی بر اینکه ایران دیگر به لحاظ مالی توان ادامه جنگ را ندارد و همچنین درخواست
آقای رضایی برای خرید و تهیه امکانات جنگی که در غیر این صورت ادامه جنگ مقدور نخواهد بود ،باعث تدبیر
جدیدی شد و آن پذیرش قطعنامه  5۹8بود.
نقش آقای هاشمی یک نقش تعیینکننده در همه زمینهها بود؛ جنگ ،سازندگی ،دولت فرهنگی و...
مرحوم آیتاهلل سیداحمد فهری زنجانی یکی از افراد بزرگی بودند که نماینده حضرت امام در سوریه بودند.
میفرمودند جمعههایی که آقای هاشمی برای نماز میآیند به قدری شیرین و صمیمی حرف میزنند که تا یک
هفته مردم همه چیز را فراموش میکنند تا هفته بعد یعنی آرامش پیدا میکنند .یک چنین زبان و تسلط بر
ادبیات و یک چنین ارتباطی با قلوب مردم داشتند.
آقای هاشمی مرد تصمیمات مهم و شرایط بحرانی بود .کسی مثل آقای هاشمی نداشتیم که با آرامش تصمیمات
عاقالنهای بگیرد و پشت هر تصمیمی ،تدبیر و اندیشه وجود داشته باشد .علو درجات را برای ایشان از خداوند
متعال خواستاریم.

نتایج دیپلماسی پنهان
فریدون وردینژاد
بنده میخواهم درباره یک ویژگی و نقش آقای هاشمی که کمتر به آن پرداخته شده صحبت کنم و آن نقش
بیبدیل و مثالزدنی ایشان در دیپلماسی دفاع و دیپلماسی پنهان کشور است.
خیلی از بخشها خودش ،خودش را تعریف میکند ولی بخشهایی هست که شاید همین امروز هم دارای
طبقهبندی باال باشد و نتوان درباره آنها و ابعاد و چگونگی تأثیر آیتاهلل هاشمی و چگونگی اتخاذ تصمیمات
صحبت کرد؛ ولی بخشهایی که امکانپذیر است عرض میکنم .در آنها تصمیمات تلخ و سخت بود که گاهی
همه بدنبال فرار از آن بودند .روزی که ما بهدنبال تأمین امکانات بسیار حساس و مورد نیاز در خارج بودیم
معموال تأمینکنندگان تسلیحات با شرکتها ،گروهها و مجموعههای خارجی و به شبکههایی برخورد میکردند
که آمریکایی بودند و عالقه داشتند با ما وارد مذاکره شوند .در آن مقطع ،بحث گفتوگو و مصاحبه با یک

آمریکایی ،گفتوگو با شیطان بزرگ و کار بسیار سختی بود .حرکت انقالبی این بود که بهجای گفتوگو به آنها
ناسزا بگوییم ولی آیتاهلل هاشمی با قاطعیت در آن مقطع تصمیم گرفتند بخشهایی از نظام که اتفاقا جزو
انقالبیترین بخشهای کشور و نظام بود ،یعنی سپاه ،مسئولیت این کار را به عهده بگیرند و در بحث گفتوگوی
فرمانده سپاه گفتند نه تنها عقبنشینی نکنید بلکه بروید و نیازمندیها را برآورد کنید ،چون اگر آنها نیازمند ما
نبودند ،سراغ ما نمیآمدند.
آمریکاییها بهدنبال این بودند که از توان ،موقعیت ،ابتکار و ظرفیت جمهوری اسالمی در سطح خاورمیانه و در
سوریه و لبنان برای رفع و رجوع مشکالتی که با مسلمانان و شیعیان داشتند استفاده کنند و آقای هاشمی به
زیبایی و با دقت نیاز آنان را تشخیص دادند و این نیاز را هدایت نمودند .بر این اساس بهعنوان میانجی وارد عمل
شدند که اوال حقوق لبنانیها را تأمین کنیم ثانیا از این نیاز آمریکاییها برای تأمین نیاز جبهه استفاده کنیم.
آقای هاشمی بهخوبی این صحنه را مدیریت کردند .هیچکس غیر از آقای هاشمی قادر نبود به خوبی آمریکاییها
را اینگونه بازی بدهد و در موقعیت حساس ،چندین مقام آمریکایی از مقامات بسیار باالیی با کیک و شیرینی و
هدیه به تهران بیایند و در هتل هیچ مقام مسئول با آنها مالقات نکند و طوری عمل کنند که آن تیم یکسری
تدارکات برای یک سلسله نیازهای نظامیان آورده باشند .بعد از عملیات فاو ،هفتاد شبانهروز حمله عراق ادامه
داشت و همه اینها با امکاناتی دفع شده بود که خبر نداشتند ایران به آنها دسترسی پیدا کرده است .برای
عراقیها عجیب بود چه اتفاقی افتاده است؛ این حاصل دیپلماسی آیتاهلل هاشمی بود.
تصمیمگیریهای عقالنی و مبتنی بر اطالعات و دادهها خیلی سخت و پیچیده نبود و همه میتوانستند بگیرند
ولی تصمیمات متوکالنه ،خطرناک و ریسکپذیر توسط شخص آقای هاشمی اتخاذ میشد .بنده شاهدم زمانی که
این گفتوگوها قرار بود صورت بگیرد ،امثال ما بهخاطر شور و شوق انقالبی حاضر نبودیم این بحثها را انجام
دهیم ولی آقای هاشمی به بنده و بچههای سپاه فرمودند مشکالت شما چیست؟ آیا نمیخواهید موفق شویم؟
نمیخواهید از امکانات دشمن استفاده کنیم؟ جواب دادیم چرا ولی حضرت امام(ره) باید موافق باشند .ایشان
ترتیبی دادند و گفتند برای اطمینان قلبی شما ترتیبی میدهم که خودتان از حضرت امام(ره) بشنوید .امام
فرمودند :آنچه آقای هاشمی برای نیازهای جبهه و جنگ تدبیر میکنند ،مورد تأیید است؛ شما تالش کنید ولی
مواظب باشید گول نخورید.
اما در مقطعی آمریکاییها حاضر بودند در این بحث و گفتوگو یکی از ادواتی که در طول جنگ از عراقیها
غنیمت گرفته بودیم را در اختیار آنها قرار بدهیم در برابر آن بخش قابل توجهی از اطالعات عراق  -آرایش

نیروها ،گسترش نیروها ،پشتیبانیهای شوروی از عراق ،امکانات و تجهیزاتی فراتر در قبال دریافت یک نمونه
تولیدی روسیه که از عراق به غنیمت گرفته بودیم ،-در اختیار ما بگذارند .بسیاری از مسئوالن آن دوره حرفی در
این مورد نداشتند ،ولی آقای هاشمی ایستادند و گفتند ما یک کشور مسلمان هستیم و باید ملتها بتوانند به ما
اعتماد کنند .درست است که روسیه از صدام حمایت میکند و تسلیحات در اختیار او میگذارد ولی دنیا باید به
ما اعتماد کند .اگر ما اسرار روسیه را در اختیار آمریکاییها بگذاریم ،تصور میکنند موشکها و تجهیزات شنود و
خیلی چیزهای دیگر را با رقیب اینها معامله میکنیم ،ما باید امانتدار باشیم حتی اگر دشمن باشند.
بنده شاهد بودم در مقاطعی آمریکاییها حاضر بودند ما از منافع گروههای انقالبی لبنانی بگذریم و سکوت کنیم
و آزادی سیاسی آنها و همه چیز را زیر پا بگذاریم ولی آقای هاشمی گفتند اولویت برای ما در این میانجیگری
حفظ منافع لبنان و مردم لبنان است .حاضر نشدند منافع آنها را زیر پا بگذارند .حاضر نشدند عقیده انقالبی خود
را زیر پا بگذارند.
متأسفانه آن آقایی که االن در زندان است ،در کتابی که چندین سال پیش به نام «شنود اشباح» منتشر کرده
بود تا برخی جریانات را تخریب کند ،در سندی که از مذاکرات آیتاهلل هاشمی با آمریکا در زمینه تبادل
گروگانهای آمریکایی در لبنان منتشر کرده بود ،بندهایی که مربوط به خواستههای ایران برای حمایت از لبنان
بود را حذف کرده بود .در آن زمان خیلیها به آقای هاشمی حمله کردند که بهخاطر منافع کشور ،منافع لبنان را
زیر پا گذاشتند در صورتی که واقعیت نداشت.
موضوع دیگر شکاندن اتحاد اعراب علیه ایران بود .آقای هاشمی گفتوگوهایی با لیبی آن روز داشت و
همکاریهایی با الجزایر داشت؛ همکاری با کشورهایی که مواضع متفاوتی داشتند مثل سوریه ،لیبی ،الجزایر.
دیپلماسی آیتاهلل هاشمی در آن زمان اتحاد عربها را از نظر دیپلماسی پنهان جنگ عربی  -عجمی و شیعه -
سنی شکست .آن دیدارها ،مالقاتها و سفرها منجر به این شد که یک کشور عربی برای دفاع از کشور انقالبی ما
در مقطعی که چیزی نداشتیم ،بیاید از خاک ایران به یک کشور عربی دیگر پاسخ حمالت آنها را بدهد .این نماد
حرکت آقای هاشمی و دیپلماسی پنهان و موفق ایشان بود که خیلی جاها مطرح نشده است و به آن پرداخته
نشده است .وقتی کشورهای لیبی ،الجزایر و سوریه را در کنار خودت داشته باشی ،دیگر جنگ ،جنگ عربی -
ایرانی نمیشود .این موفقیت بزرگی در دیپلماسی جنگ بود.
دیگر حرکت آقای هاشمی ،شکستن پشتیبانی تام و بالمنازع شوروی آن روز و روسها از عراق بود .سفر
موفقیتآمیز آقای هاشمی به مسکو که بنده هم در کنار ایشان بودم ،سفری که ایشان توانستند روسها را قانع

کنند که تجهیزات استراتژیک مثل پدافند و تجهیزات اطالعاتی و موارد بسیار زیادی به ما بدهند ،موفقیت
دیپلماسی پنهان و دیپلماسی دفاعی ایشان بود که توانست پشتوانه و حرکت عظیم روسها پشت سر صدام را
متزلزل کند .با آمریکاییها هم توانسته بود ،بحث و گفتوگو نموده و آنها را مردد کند .زمانی آمریکاییها بصورت
کامل پشت سر صدام رفتند که ما بهخاطر شرایط داخلی قادر به ادامه گفتوگو نبودیم .در آن زمان رقابت بین
گروههای مختلف بود در نتیجه از داخل کشور اطالعات به بیرون رفت و اسرائیل صحنه را مدیریت کرد؛ چون از
گفتوگوها حذف شده بودند نمیخواستند ایران که موفق شده بود در دیپلماسی پنهان امکانات بگیرد ،به
اهدافش برسد .بنابراین ،از طریق یکی از جریانات داخلی در یکی از نشریات لبنانی همه چیز را لو دادند و باعث
شدند گفتوگوها انجام نشود.
آقای هاشمی نگاه به شرق را تقویت کردند .درست است که آن موقع سیاست کلی ایران اسالمی همین بود اما
رهبری عملیات در صحنه و قانع کردن چینیها و حتی سفری که به ژاپن داشتند و توافقات راهبردی که منجر
شد چینیها در کنار ما قرار بگیرند هر چند با کشور عراق هم بودند ،با آقای هاشمی بود .به هر حال استراتژی
برتر ایران موجب شد پشتوانهها از عراق برداشته شود و دیپلماسی پنهان ،کشور را در عملیات مختلف موفق
کند.
اگر از من سؤال کنند تجربهات از این سالها در کنار آقای هاشمی بودن چیست و ایشان را چگونه معرفی
میکنی ،در پاسخ میگویم تمام ویژگیهای مطرح شده قبول است اما از دید من آقای هاشمی در اصل چرخ
طیار جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی بود .ویژگی چرخ طیار در فیزیک این است که وقتی در این سو یک
سلسله تنشها یکسری کندرویها و تندرویها وجود دارد و یکسری عدم توازنها و لجبازیها و کینهتوزیها
وجود دارد ،یک شخصی باید باشد که همه اینها را در درون خود لوکالیزه و بومی کند و در آن سوی مجموعه،
یک روند ثابت متعادل عقالنی را بهعنوان خروجی بیرون دهد .یادتان باشد در نمازجمعهها چگونه حضور
مییافت .در واقع این نقش چرخه طیار بودن ایشان بود که اجازه نمیداد کندرویها و تندرویها بیاید و اشکال
ایجاد کند و تعدیلکننده شرایط بود و تنشها را به حداقل میرساند و یک روند عقالیی و منطقی از جمهوری
اسالمی به دنیا ارائه میکرد .امروز هم اگر آقای هاشمی رفسنجانی را آن سوی مرزها بخواهند تعریف کنند،
میگویند یک رخداد غیرقابل تکرار در منطقه خاورمیانه ،غرب آسیا و در بین کشورهای اسالمی است هم از نظر
دیپلماسی ،هم از نظر مدیریت داخلی و هم قدرت ارتباط با افکارعمومی .آقای هاشمی به تنهایی یک رسانه
تمامعیار بود.

عالیی :یک روز گفتم با این موشکهای جدید اجازه بدهید اسکله احمدی کویت را بزنیم .فرمودند امام اجازه
نمیدهند .به دنبال طرحهایی برای خاتمه جنگ بود و به هیچوجه به دنبال گسترش جنگ نبود
وردینژاد :به بنده و بچههای سپاه فرمودند آیا نمیخواهید موفق شویم؟جواب دادیم چرا ولی حضرت امام(ره)
باید موافق باشند .گفتند ترتیبی میدهم که خودتان از امام(ره) بشنوید .امام فرمودند :آنچه آقای هاشمی تدبیر
میکنند ،مورد تأیید است؛ ولی مواظب باشید گول نخورید
معیری :نخستوزیر دوران جنگ ،به اولین کسی که زنگ میزد تا راهکار بگیرد آقای هاشمی بود و بعد از
صحبت با او آرامش پیدا میکرد .هاشمی مرد تصمیمات کالن بود

جانشین امام و خاطراتی که سانسور شد
غالمعلی رجایی
بنده یک گزارش مختصر بدهم خدمت شما و یک مژده برای اصحاب رسانه که خاطرات آیتاهلل هاشمی هشت
سال مرتبط با امام و دفاع مقدس ،مشحون از نکات بسیار بدیع و ناگفته درباره شخصیت ایشان ،رهبری حضرت
امام(ره) و فرماندهی آیتاهلل هاشمی در جنگ است .من این هشت جلد را به یک تیم تحقیق دادم و خط به خط
این هشت جلد را بررسی کردند که انشاءاهلل جلد اول که ارتباط امام(ره) با آقای هاشمی رفسنجانی و حاج
احمدآقاست ،در اولین سالگرد عروج آیتاهلل هاشمی خدمت ارادتمندان ایشان و جامعه محققان تقدیم میشود.
یک جلد دیگر نیز به فرماندهی جنگ ارتباط دارد .اما در این فرصت ،نکاتی از این کتاب در حال تألیف را تقدیم
میکنم .اول خاطرهای را عرض کنم .من با ایشان چهار تا مصاحبه داشتم که در کتاب «در آینه» منتشر شده
است 340 .سؤال را در طول دو سال و طی چهار مصاحبه از ایشان پرسیدم .از ایشان سؤال کردم حاج آقا شما
عمرتان دراز بوده ،اگر خدا را مالقات کنید به خدا عرض میکنید که منِ هاشمی در هشتاد و چند سال عمر چه
آوردم؟ کمی مکث کردند و گفتند فکر میکنم کار قرآن که از زندان شروع شد ،اگر عمر من برکتی داشته باشد
کار قرآن است که مهجور مانده است .گفتم دیگر چه چیزی؟ فرمودند ختم جنگ .پرسیدم ختم جنگ چرا؟
فرمودند من با ختم جنگ جلوی کشته شدن ایرانیان را گرفتم .پرسیدم و جلوی کشته شدن عراقیها را هم
گرفتید؛ فرمودند بله عراقیها بیشتر کشته میدادند .بعد فرمودند فالنی من اساسا از کشتار خوشم نمیآید .گفتم
حتی اگر دشمن شما هم باشد خوشتان نمیآید .بعد گفتم با همین روحیه بود که به امام گفتید صادق
قطبزاده اعدام نشود؟ گفتند روحیه من االن هم همین است واقعا وقتی احساس میکنم کسی که به زندان رفته
و میترسد ،حالت بدی پیدا میکنم .فرقی هم نمیکند از کشتار خوشم نمیآید .فرمودند ختم جنگ برای من
خیلی مهم بود ،واقعا از کشته شدن عراقیها هم ناراحت میشدم و دلم نمیخواست در سخنرانیهایم آمار تلفات
آنها را بگویم ولی ناچار بودم و باید گزارش میدادم .جاهایی که در زندگی من این موضوع پیش آمد گفتم از
جنگ بیزارم .یک بار آیتاهلل خامنهای به من فرمودند شما از جریان جنگ قهرمان بیرون میآیید ،من گفتم
نمیخواهم قهرمان جنگ باشم ،میخواهم قهرمان صلح باشم؛ روحیه من این بوده و هست.
من افتخار داشتم که خیلی در محضر ایشان بودم .خاطره دومی که خودشان فرمودند وقتی وضعیت حلبچه را
دیدم گقتم به هر قیمتی هست باید جنگ را تمام کنم .میروم و امام را متقاعد میکنم.

من این را به عنوان یک محقق کوچک عرض میکنم؛ خدمتی که آقای هاشمی به کشور و جامعه کرد و بعضیها
میخواهند این خدمت دیده نشود ،ختم جنگ بود .هنوز هم آن کینهها ادامه دارد و من نمیدانم چرا تمامی
ندارد .در هفته سوم سال  ،۹1وقتی من را دیدند ،فرمودند من با امام(ره) صحبتی داشتم ،ببین میتوانی نوار آن
صحبت را پیدا کنی .متأسفانه تا اخر این نوار در اختیار ایشان قرار نگرفت .فرمانده جنگ نوار مالقاتهایش را در
اختیار نداشت .اما گفتم چرا یک عده میخواستند ایشان نباشند .سال  ۹۲مقالهای نوشتم که «تاریخسازی
برادران مبارک باشد!!».
حمید آخوندی که خدا رحمتشان کند ،تهیهکننده بسیار موفقی بود و حاج آقا هم به ایشان عالقه داشت .وقتی
میآمد سه ساعت ضبط میکرد و من نمیدانم سرنوشت این ضبط شدهها به کجا رسید .ایشان گزارشی در
کتاب درد نوشته صادق کرمیان دادند و گفتند صرف اینکه خاطرات آقای هاشمی و چند نفر دیگر در این سریال
بود ،این سریال متوقف شد .ایشان همین گزارش را به آیتاهلل دادند و گفتند خاطرات شما در سریال بود ،با
همون روحیهای که داشتند گفتند متوقف میشود .چرا باید خاطرات جانشین امام در جنگ سانسور شود و یک
تهیهکننده نتواند بسازد .آقای هاشمی برای ادامه جنگ بسیار مشکل داشت .مشکل اول که تا آخر جنگ حل
نشد اختالف سپاه و ارتش بود .به مدد فیشهایی که دارم و عرض کردم هشت جلد کتاب را خط به خط
خواندهام ،ایشان تا سال  ۶۷موفق نشد بین ارتش و سپاه ائتالف به وجود بیاورد.
ایشان رئیس مجلس شورای اسالمی بودند و امام ایشان را جانشین خود در فرماندهی جنگ کردند .در آن
مقطع ،سه برش باید بدهیم؛ برش اول اختالفات داخل سپاه و نماینده امام ،اختالفات بین فرماندهی ارتش و
عقیدتی سیاسی .اینها را من دستنویس از آیتاهلل هاشمی دارم که عرض میکنم .اختالفات بین فرماندهان
ارتش و سپاه و اختالف چهارم بین فرمانده سپاه و رئیسجمهور وقت که فیشاش را خواهم خواند .از طرفی
اختالف بین رئیس دولت وقت و رئیسجمهور .با این چهار مشکل کمرشکن چطور جنگ اداره شود.
در سال  ۶۷بحث ادغام ارتش و سپاه مطرح میشود ،فرمودند عصر آقای صیاد شیرازی آمد طرحی برای ادغام
ارتش و سپاه داشت ،به نفع ارتش و راندن سپاه به کارهای انتظامی .این یک تالطم است و شما ببینید چطور تا
سال  ۶۷خودش را رسانده است .صفحه  313همین سال فرمودند آقای صیاد آمدند خواستند مأمور طرح
سازمان نیروهای مسلح شود ،گفتم الزم نیست ،اگر طرح و نظری دارد بیاورد.
اختالفات داخلی ارتش؛ آقای صیاد شیرازی آمد ،از سیاسی ایدئولوژی ارتش گله داشت .پیشنهاد تغییر در هر دو
را داشت .قرار شد برای رسیدگی جلسه مشترکی گذاشته شود و هر دو حرفهایشان شنیده شود.

برش دوم اختالف بین سپاه و دولت وقت :سال  ،۶۲صفحه  ،۲4۶آقای محسن رضایی از اینکه آیتاهلل خامنهای
با بعضی از فرماندهان سپاه در مورد تعویض فرمانده سپاه صحبت کردهاند تلفنی گله کرد .ادامه این قضیه سال
 ۶۶صفحه  ،4۲۷ساعت هفت صبح به دفتر آقای خامنهای رفتم ،در مورد ارتش و سپاه صحبت کردم ،ایشان از
من خواستند مسئولیت ارتش و سپاه را توأمان به عهده بگیرم؛ البته نظر من هم همین بود ،چون ایشان با سپاه
روابطشان به خوبی ارتش نیست و خوف این میرود که در جنگ تأثیر بگذارد اگر چنین نبود بهتر بود مسئولیت
جنگ به عهده ایشان بود .پاسخ غیرمستقیم به اینکه غیر از مسألهای که در وسط راه متوجه رهبری شد ،امام
روی این مالحظه فرماندهی جنگ را به ایشان داد که آقای هاشمی به اندازه کافی درگیر مجلس و جامعه بود.
روحیه اعتدال ایشان در جنگ ،سال ۶۷؛ آقای رضایی اطالع دادند که دشمن در غرب تقریبا در همه جا به مرزها
برگشته ،اجازه عملیات انهدامی خواست ،موافقت نکردم .گفتم من از کشتن بدم میآید .گفتم دشمن که پشت
مرزهاست شما چه کار دارید.
در یک مقطع دیگر شدت اختالف نیروی مسلح و سپاه ،آقای رضایی و اقای صیاد شیرازی که به استعفای آقای
رضایی میکشد .شاید دیگران آن را ندانند .نقش آقای هاشمی را نگاه کنید .آقای محسن رضایی بعد از جلسه به
من گفت میخواهد نامهای به امام بنویسد و از مشکالت داخل سپاه و عدم هماهنگی با رئیسجمهوری و دکتر
روحانی و ارتش بگوید و استعفا بدهد .او را نهی کردم و گفتم امام نمیپذیرد و برای خودش هم خوب نیست .در
ادامه آقای رضایی کار خودش را میکند ،استعفای خود را به امام(ره) میفرستد و امام نمیپذیرد .احمدآقا به
آقای هاشمی خبر میدهد که امام نپذیرفت و تصور امام این است که اینها حرکت سیاسی دارند .در ادامه جالب
است آقای رضایی به آقای هاشمی پیشنهاد میکند ،من استعفا میدهم ،به من درجه امیری ارتش بدهید تا
امکانات ارتش را در اختیار بگیرم تا ارتشیها خیال نکنند که از تعصب سپاهی استفاده کردم و از امکانات ارتش
به نفع سپاه استفاده کردم .آقای هاشمی میگویند که من اشکاالت این طرح را گفتم و قانع نشد .در یک جای
دیگر آقای صیاد شیرازی نقش آقای رضایی را ایفا میکند و پیشنهاد میدهد که ارتش و سپاه را متحد کنید و
من فرمانده بشوم و آقای رضایی جانشین من بشوند ،پیداست که این طرح هم پذیرفته نمیشود .ببینید ماه به
ماه این قضیه پیش میرود.
نکته دیگری که میخواهم بگویم ،دوستان خاطرات سال  ۶۶را ببینید ،یک نواری در قرارگاه خاتم پیدا شده
است که ریز مکالمات آقای هاشمی و فرماندهان سپاه آمده است .کار به جایی رسیده بود که آقای هاشمی
بهترین خدمتی که کرد ختم جنگ بود .بنده مسئول تبلیغات قرارگاه خاتم بودم ،باور کنید طرحهایی که در
استادیوم صدهزار نفری آزادی میدادند باور کنید ،نصفشان نمیآمدند .یک عده میرفتند بهداری ،یک عده

تبلیغات و  ...رزمنده خیلی کم بود و این واقعگرایی آقای هاشمی بود که انگشت گذاشتند روی پایان و تشخیص
دادند که باید این مسأله را تمام کنند .با شجاعت هم به امام(ره) گفتند کار خودتان است ،کار را باید خودتان
تمام کنید.
یک نکتهای را بگویم ،هرچه به ایشان هم گفتم نگفتند؛ ولی من از کسانی پرسیدم که االن معذور از گفتن
نامشان هستم .ایشان به امام میگویند شما قطعنامه را نپذیرید ،من میپذیرم .شما فرمانده هستید من جانشین
شما هستم .بگویید مرا بگیرند و محاکمه کنند .امام جملهای گفتند که ایشان به من گفتند آقای رجایی من
نمیخواهم به شما بگویم .به هر حال ایشان هر حرفی را به ما نمیگفتند .من از مقاماتی که آنجا بودند در آن
جلسه سؤال کردم ،گفتند امام جمله تلخی را گفتند که اگر میتوانستم االن بگویم همان تأیید حرفهای آقای
ظریف میشد که آقای هاشمی خودش را هزینه کرد و با امام تعارف نکرد و امام هم اهل تعارف نبود.
خالصه کالم که امام فرموده بودند من خودم میپذیرم .آقای هاشمی خودش را بر اساس واقعگرایی سپر کرد.
خودشان به من گفتند که آقای شمعخانی از همه عاقلتر بود ،از سال  ۶۲به من گفت ببین آقای هاشمی این
جنگ برنده ندارد.
دوستان مستحضر هستند که آخر جنگ توان نظامی عراق دو برابر شد درحالی که جمعیتش نصف ما بود .زدن
هواپیمای مسافربری ما و زدن نفتکشها و حمالت شیمیایی اصال کشور را قفل کرده بود .خداوند روح ایشان را با
پیامبر محشور کند که خدمتی بزرگ به جامعه ایران کردند و جایی این قضیه را تمام کردند و به سمت
قطعنامهای بردند که خود امام فرمودند تصمیم جمعی بود ،تصمیم آقای هاشمی نبود .فرموند جمعی تصمیم
گرفتند همه هم متدین هستند و صادق .ولی سهم آقای هاشمی در این قضیه محفوظ است و مسأله دیگر اینکه
صدام به کویت رفت رمزگشایی نشد و ایشان هم چون خیلی فنی صحبت میکردند در پرده صحبت کردند که
این بالیی که به ما وارد شد و بعد صدام چگونه گرفتار شد و بعد به چه شکلی برداشته شد .امیدواریم یک روزی
این نقش کامال شناخته شود و ایران و ایرانی بفهمد چه شخصیت هوشمندی را از دست داده است .من به عنوان
کسی که تاریخ خواندهام میگویم شاید ایران تا چهار پنج دهه دیگر چنین شخصیت علمی را نداشته باشد
همانطور که دیگر امام را هم نداریم .ولی دست خدا بسته نیست امیدواریم برکاتش بر ملت و خاندان هاشمی و
ایران جاری باشد.

از ایشان سؤال کردم حاج آقا شما عمرتان دراز بوده ،اگر خدا را مالقات کنید به خدا عرض میکنید که منِ
هاشمی در هشتاد و چند سال عمر چه آوردم؟ کمی مکث کردند و گفتند فکر میکنم کار قرآن که از زندان
شروع شد ،اگر عمر من برکتی داشته باشد کار قرآن است که مهجور مانده است .گفتم دیگر چه چیزی؟ فرمودند
ختم جنگ

گزارشهای خواندنی از صنایع دفاعی کشور
محسن هاشمی رفسنجانی
با سالم و ادب و احترام و تشکر از دستاندرکاران مراسم مخصوصا انجمن اندیشه و قلم و تشکر از تمام کسانی
که امروز خدمتشان بودیم و در اینجا صحبتهایی را ارائه فرمودند.
بنده در خاتمه مراسم که نزدیک به اذان است ،چند جملهای به عنوان اختتامیه مراسم در خدمت بزرگوار ان
هستم.
اجازه میخواهم صحبتهای خود را ابتدا با اشاره به مقالهای که یکی از برجستهترین روانشناسان کشور جناب
آقای «دکتر محمود گلزاری» آغاز کنم که به بررسی روانشناختی شخصیت آیتاهلل هاشمی پرداخته و در
چهلمین روز درگذشت ایشان نوشتهاند.
این مقاله در مجله «سپیده دانایی» در اسفند  13۹5در  ۲5۶صفحه چاپ شده و حدود  30صفحه آن مربوط به
بررسی روانشناختی آیتاهلل هاشمی بود .چند جملهای از این مقاله میخوانم و سپس به تبیین صنایع دفاعی در
دفاع مقدس بپردازم.
جتاب آقای گلزاری ،مقاله را اینچنین شروع میکنند که آیتاهلل هاشمی سیاستمداری برجسته بودند که در
هنگام فوتشان مسئوالن جمهوری اسالمی در پیامهای تسلیتشان از او با صفاتی ویژه یاد میکنند؛ از جمله مقام
معظم رهبری که ایشان را دارای هوش وافر و نمونهای کمنظیر از نسل مبارزان ستمشاهی و از رنجدیدگان در
این راه پرخطر و پرافتخار و تکیهگاه مطمئنی برای همه کسانی که با وی همکاری میکردند .جناب آقای دکتر
روحانی در پیامشان میگویند سرمایهای بیبدیل برای این نظام ،چهره فهیم و تاریخساز انقالب ،فرمانده تمام
میدانهای جهاد و شهادت ،قهرمان مبارزه برای پایان جنگ و اندیشمند بزرگ اسالمی و تحلیلگر توانا با شناخت
خوب از جهان ،اسطوره حلم و تحمل ،ایمان و اعتدال ،مدیری کمنظیر و سرداری شایسته.
یا حضرت آیتاهلل جوادی آملی در پیامی میفرمایند :استوانه انقالب اسالمی ،صحابی صالح ،صابر و صادق امام
راحل و امین امت.
شخصیتهای مختلفی درباره ایشان مینویسند .حضرت آیتاهلل امینی ایشان را بصیر ،صبور و مدیر مطرح
میکنند.

حجتاالسالم سیدمحمد خاتمی ایشان را آزادیخواه ،انقالبی و خستگیناپذیر و گرهگشا در تنگناها و بحرانها
میخوانند.
دیدیم بعد از فوت ایشان این تعبیرهای بلند و ستایشآمیز از بزرگان قوم ایران مطرح میشود ولی آنچه بسیار
مهم بود این بود که میلیونها نفر در تشییع پیکر ایشان شرکت کردند .حضرت امیر علیهالسالم میفرمایند
نیکوکاران تنها با چیزی شناخته میشوند که خداوند درباره آنان بر زبان بندگان جاری میکند و میبینیم ایشان
بعد از فوتشان مورد تجلیل بزرگان و مردم قرار میگیرند
دکتر گلزاری در این مقاله در تعریف شخصیت میگویند مجموعهای از صفات و سازوکار روانشناختی در درون
یک فرد که سازمان یافته و نسبتا پایدارند .تعاملها و سازگاریهای او را با محیط تحت تأثیر قرار میدهد .من به
همه خصوصیات فرصت نیست اشاره کنم ولی به این نکته میخواهم اشاره کنم و آن تعاملهاست .میبینید اگر
چند نفر را بخواهید مقایسه کنید ،دو نفر که با یک رویداد عینی مواجه میشوند اما هریک از آنها به ویژگی
خاصی از آن رویداد توجه میکند و تعبیر و تفسیر متفاوتی از آن رویداد دارند و این تفاوت متأثر از شخصیت
آنهاست.
این باعث میشود شخصیت آیتاهلل هاشمی نسبت به دیگران بروز بیشتری داشته باشد .میبینیم که ایشان در
اوج جنگ در سال  ،۶1مسأله دانشگاه آزاد را مطرح میکنند یا در اوج مبارزه در زندان اوین ،تفسیر قرآن را
پایهگذاری میکنند که امسال  5۶جلد از آن را در اختیار داریم.
در اوج جنگ در سال  ،۶3خطبه مترو را میخوانند .من میخواهم درباره صنایع دفاعی کشور عنوان کنم که
پایهگذاری آن به دست ایشان و همکارانشان و نیروهای متخصص ما در کشور انجام شده است.
دکتر گلزاری در تحلیلشان ،شخصیتهای افراد را با هم مقایسه میکنند .ما رهبران بزرگ را در دو گروه
میتوانیم قرار دهیم؛ یک گروه افراد سالم مثبت و نجاتبخش مانند گاندی ،امیرکبیر ،ماندال و امام خمینی(ره)،
یا افراد ناسالم جبار و ویرانگر مانند استالین ،هیتلر یا صدام .سپس نتیجه میگیرند که حضرت آیتاهلل هاشمی
از کسانی هست که در گروه اول قرار گرفته است و شخصیتی را از ایشان ارائه میدهند که قابلیتهای بسیاری
باالیی دارد؛ با این وصف که ایشان با هیجان مثبتی که همیشه ایجاد کرده و اشتیاقی که در کار و درگیر شدن
به کار داشته ،روابط مثبتی را برای خود و اطرافیانش تصور میکرده و زندگیاش معنا و هدف داشته و به
دستاوردهای باالیی هم میرسیده است .از این رو ایشان در زمره افراد شکوفا قرار میگیرد.

آقای گلزاری تحلیلی انجام میدهند و بیان میکنند بعضی افراد هستند که از شکوفایی عبور میکنند و به فراتر
از شکوفایی میرسند و ایشان در این مقاله ثابت می کند که آیتاهلل رفسنجانی از افراد معدودی در جهان
هستند که فراتر از شکوفایی از نظر شخصیتی بوده و هستند.
اما برویم سراغ بحث صنایع دفاعی کشور که ایشان در این موضوع هم نسبت به دیگر مسئوالن ،پیشتاز است.
چند نکته از خاطرات ایشان درآوردهام و از خاطراتی که خودم دارم .میدانید صنایع دفاعی ایران مربوط به سال
 1304است یعنی در آن سالها در توپخانه که هماکنون ایستگاه مترو امام خمینی ساخته شده ،تفنگ برنو
ساخته میشده و بعد در سال  13۲0حدود  15سال بعد ،اداره تسلیحات در ایران شکل میگیرد و اولین
ساختمانهای مربوط به صنایع دفاعی در همین منطقه پاسداران نزدیک بزرگراه صدر ایجاد میشود .بعد
مسلسلسازی در سال  13۲۶در خیابان پیروزی شکل میگیرد و بعد سازمان صنایع نظامی ایران در سال1340
کمکم شروع به شکفتن میکند.
با تعاملی که ایران با غرب پیدا میکند و سعی بر این دارد که ایران را ژاندارم منطقه کند و اختیاراتی را به ایران
میدهند ،صنایع تعمیر و نگهداری هواپیما یا تعمیر و نگهداری هلیکوپتر و بعضی صنایع الکترونیک به ایران
داده میشود .در سال  135۷که انقالب پیروز میشود شرایطی در ایران وجود داشته است که ما بعضی از اقالم
را در ایران تولید میکردیم و بعضی از اقالم را امکان تعمیر و نگهداری داشتیم؛ البته غربیها و آمریکاییها
سعیشان بر این بوده که ایران بتواند بعضی سالحها را بسازد و قراردادی بسته شده بود که این مسائل پیش برود
ولی بعد از پیروزی انقالب این فعالیتها متوقف میشود .من اصرار دارم بگویم که جنگ به ما تحمیل شد؛ این
ایران نبود که دنبال جنگ باشد بلکه ایران دفاع کرد و در طول جنگ تحمیلی صحبت از جنگ نمی و همیشه
کلمه تحمیلی به آن اضافه میشد.
هنگامی که جنگ آغاز شد ،شش ماه بعد حضرت آیتاهلل هاشمی شروع به نوشتن خاطرات میکند .خاطرات
مکتوبی که از ایشان داریم مربوط به سال  13۶0است و من به خاطرات ایشان رجوع کردم .جالب است در تقریبا
 5مرداد  13۶0یعنی پنج روز پس از شروع خاطراتشان ایشان اشاره میکنند شب اول آقای غیوران آمد و
مطالبی را راجع به دفتر هماهنگی و صنایع نظامی و کنترل قیمتها گفت .اولین کلمه صنایع نظامی در خاطرات
ایشان مربوط به  5/1/۶0میباشد و از این به بعد روزانه هر هفته یکبار این کلمه صنایع نظامی و صنایع دفاعی
در خاطرات ایشان دیده میشود؛ مثال چند روز بعد نوشته میشود که شکایتی از صنایع نظامی بخاطر عدم
کارآیی مطرح شده یعنی فعالیت جنگ شروع شده و احتیاج به مهمات است ،باید صنایع نظامی ما فعال عمل

کند ولی متأسفانه نمیتوانست فعال باشد .چند وقت دیگر گزارش جبههها و صنایع نظامی و مهماتی که در ایران
میسازیم ارائه کردهاند و رفتهرفته صنایع نظامی فعال میشود .دوباره میبینیم نوشته شده است انجمن اسالمی
صنایع نظامی به همراه آقای علیمحمد بشارتی آمدند و نارضایتیها را گفتند .جمله جالبی هست مربوط به
سالی است که ایشان به مسائل انرژی اتمی هم پرداختهاند و در مورد من اشاره میکنند محسن دیروز از معادن
اورانیوم در اطراف یزد دیدن کرد .نمونهای آورده بود و توصیه به همکاری با آقای رضا امراللهی سازمان انرژی
اتمی میکرد .یعنی از همان موقع ایشان در جریان مطالب انرژی اتمی هم قرار داشتند .در سازمان انرژی اتمی
فعالیتهایی آغاز شده بود برای پایلوت تولید کیک زرد که محصول اولیه نیروگاهها برای ساخت سوخت است.
بحث این بود که در ایران باید به دنبال معادن اورانیم باشیم و خود ایشان بنده را به انرژی اتمی فرستاد ،سپس
با آقای امراللهی رفتیم ساغند یزد یکی از معادنی که در کشور هست .هنوز هم این معضل حل نشده و مشکل
اساسی ما برای عدم توسعه انرژی اتمی ،نداشتن اورانیوم کافی است.
در ماههای بعد میبینیم که نوشته شده وزیر دفاع آمد و در مورد هیأت مدیره جدید سازمان صنایع نظامی ارتش
مشورت کرد .همانطور که پیش میرویم به اینجا میرسیم که حزباللهیهای صنایع نظامی آمدند و از هیأت
مدیره صنایع نظامی گله داشتند .بعد سروکله جناب آقای محسن رفیقدوست از وزارت سپاه پیدا میشود.
اینجاست که واقعا نیروهای اصیل انقالب و برادران پاسدار و برادران متخصصی که در سپاه جمع شده بودند به
این نتیجه میرسند که باید به میدان بیایند و حرکتی را در جهت صنایع دفاعی آغاز کنند.
همانطور که جلو میرویم ،برنامهریزی برای صنایع نظامی ما چه در صنایع دفاعی و چه در صنایع سپاه شکل
مناسب خود را میگیرد و صنایع نظامی در صنایع دفاع از روشهای کالسیک استفاده کرده و کارخانجاتی در
اختیار داشته و تولیداتی را داشته برنامهریزی کرده باشد .این طرف هم تولیدات مردمی به صورتی که تمام
صنایع کشور در خدمت دفاع قرار بگیرد قرار میشود که فعال شود .این به کمک نیروهایی که در وزارت سپاه و
سازمان صنایع سپاه شکل میگیرد انجام میشود و این نیروها سعی میکنند با برنامهریزی کارخانجات مهم را
فعال کنند و در جهت تولیدات نظامی و اینکه بتوانند انواع مهمات نظامی و ادوات را بهوفور از انواع مختلف را به
جبههها برسانند .گروههای مختلفی شکل میگیرد اعم از گروه مهمات ،گروه موشکی ،گروه ادوات ،گروه صنایع
دریایی و گروههای مختلفی که آن روز در سازمان صنایع سپاه شکل میگیرد و در کنار رزمندگان اسالم این
موضوع دنبال میشود و دائما مورد حمایت حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی قرار میگیرد .مثال اینجا نوشتهاند
وزیر سپاه و معاونانشان به منزل آمدند و انتقاداتی به مدیریت صنایع نظامی داشتند و از عظمت امکانات و ضعف
مدیریت گفتند و پیشنهاداتی را ارائه دادند و مدعی بودند حدود  30درصد از ظرفیت آن استفاده میشود.

تالش شده به سرعت این امکانات در اختیار قرار گیرد .جمالتی هست مثل اینکه حسن روحانی آمد و راجع به
ارتش و جنگ و صنایع نظامی صحبت کرد .حتی از هادی غفاری صحبت میشود که نماینده تهران بود و از
مدیریت صنایع نظامی گله داشت .این مسائل باعث میشود کمکم صنایع نظامی مورد توجه حضرت آیتاهلل
هاشمی قرار گرفته و بازدیدهای دورهای داشته و کامال در جریان تولیدات قرار میگرفتند و حمایت میکردند تا
صنایع نظامی ما در گروههای مختلف نه تنها در بخش موشکی بلکه در بخشهای دیگر فعال شود .یکی از
بخشهایی که امروز به آن پرداخته شده ،بخش صنایع موشکی است.
یکی از مسائل ما در جنگ نفتکشها این بود که صحبت از تیرهای غیب میشد .بعضی نفتکشها در
خلیجفارس دچار انفجار میشدند و تیرهای غیب جلوی فعالیتشان را میگرفتند .طبیعی بود در این اتفاقات به
سبکی باید برنامهریزی میشد و اینها میتوانستند در سازمان صنایع دفاعی ما شکل بگیرد .با حمایتهایی که
آن روزها صورت گرفت و االن نمیشود از آنها یاد کرد ،این نتایج به دست آمد.
گزارش جالب دیگر این است :سپس به باغ شیان که نمایشگاه سازمان دفاعی است رفتیم تا ساعت هفت شب
یکسره از پیشرفتهای صنایع نظامی بازدید کردیم و محققان و مخترعان توضیح دادند و طرح ساخت موشک
شبیه تاو که تقریبا نزدیک به کمال است و موفقیت و پشتکار جوانان حیرتانگیز است و تهیه امکانات جنگ
بسیار چشمگیر است .سپاه در ساخت انواع خمپاره و وسایل ،پیشرفت قابل توجهی دارد و طرح هواپیمای بدون
سرنشین را ازمایش میکنند.
ما در سال  ۶3توانستیم هواپیمای بدون سرنشین را شروع کنیم و بسازیم ،در امور موشک هم سالها
پیشرفتهای چشمگیری داشتیم .انواع موشکهای ضدتانک در ایران ساخته شد .موشک تاو یکی از موشکهایی
بود که در جریان مک فارلین به ایران داده شد و امروز بحثش است در ایران شبیه آن ساخته و آزمایش شد و
ایران االن امکان این را داردکه شبیه موشک تاو بسازد .تاو تنها موشکی است که میتواند تانک  t72را مورد
هدف قرار دهد .این تانک روسی ،بسیار تانک پیشرفتهای بود که روسها به صدام داده بودند و جبههها را با آن
در قلمرو خود نگه داشته بودند .با تولید تاو در ایران این امکان به دست آمد که پیروزیهایی در جبهه حاصل
گردد .حتی خود روسها موشکی داشتند به نام ماریوتکا که در شهید شاهآبادی این موشک ساخته شد .البته
شبیه این موشک ساخته شد .پس ما انواع موشکهای ضدتانک را قبل از موشکهای دوربرد در همین تاریخها
ساخته بودیم و اینها همه به دقت با بازدیدهایی که آیتاهلل هاشمی از صنایع نظامی میکردند ،دنبال میشد تا
به نتیجه برسد.

جایی در خاطرات همین روزها نوشتهاند« :دو یا سه نفر که مبتکر مین دریایی و موشک طائر قدس بودند آمدند
و برای ساخت موشک دوربرد کمک میخواستند در صورتی که بتوانند به طرحشان عمل کنند در بخش نظامی
تحول بزرگی ایجاد خواهد شد» .یا نوشتهاند« :آقای رفیقدوست تلفنی اطالع دادند که یک گروه از لیبی برای
راهاندازی موشک سام و دو گروه از سوریه برای همکاری در ساخت موشک وارد شدند» .همانطور که گفتند،
ایشان از دیپلماسی خارجی هم برای اینکه صنایع نظامی را به پیش ببرند ،استفاده میکردند.
اینجا مملو از مسائلی است که در خاطرات ایشان درباره موشک گفته میشود .االن اگر ما در شرایطی قرار
گرفتهایمکه در صنایع نظامی حرفی برای گفتن داریم ،واقعا تالشهایی است که برادران ما در صنایع نظامی
وزارت دفاع و صنایع دفاعی وزارت سپاه در طول سالهای جنگ انجام دادند و هر دو مورد حمایت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی قرار میگرفتند و مشکالتشان یکبهیک حل میشد .بعد از جنگ هم ایشان به فوریت هر دو
اینها را در هم ادغام کردند و صنایع دفاعی نیروهای مسلح شکل گرفت .از این به بعد بود که در دوره سازندگی،
باز هم کمک و هدایت را از صنایع نظامی به عنوان یک کار دفاعی دنبال کردند و خوشبختانه کشور توانست در
یک برهه کوتاه به وضعیتی برسد که نسبت به اکثر کشورهای منطقه بلکه کشورهای دورتر از منطقه هم وضعیت
پایدارتر داشته باشد .دشمنان ما میدانند که در شرایطی قرار گرفتهایم که میتوانیم سالحهای مورد نیاز برای
دفاع را بهصورت جدی در کشور بسازیم.
من الزم بود خدمت شما برسم و از تالشهای حضرت آیتاهلل هاشمی در مورد صنایع دفاعی بگویم .در این
منطقه از تهران که امروز این مراسم برگزار میشود ،موزه دفاع مقدس و انقالب اسالمی ساخته شده و بازرسی
که داشتم در مورد صنایع دفاعی کشور آثاری ،اشیایی و یا توضیحاتی داده نشده و مسولیت بخشی از موزه به
عهده شهرداری میباشد .خواسته من این است که اطالعات الزم را درباره صنایع دفاعی به جوانان ارائه دهیم.
با این جمله صحبتهای خود را خاتمه میدهم که آیتاهلل هاشمی واقعا به گفته روانشناسان برجسته کشور ،در
وضعیت فراشکوفایی قرار داشت .انشاءاهلل یادشان گرامی داشته شود و راهشان پررهرو باشد.

در اوج جنگ در سال  ،۶1مسأله دانشگاه آزاد را مطرح میکند .در اوج مبارزه در زندان اوین ،تفسیر قرآن را
پایهگذاری میکند .در اوج جنگ در سال  ،۶3خطبه مترو را میخوانند .من میخواهم درباره صنایع دفاعی کشور
هم عنوان کنم که پایهگذاری آن به دست ایشان و همکارانشان و نیروهای متخصص ما در کشور انجام شده است

پرسشهایی از فرماندهان جنگ و آیتاهلل
جعفر شیرعلی نیا
بسم اهلل الرحمن الرحیم .آرزوی رحمت و شادی برای روح آیتاهلل هاشمی رفسنجانی دارم .آخر جلسه است و
احتماال دوستان خیلی خسته باشند .من هم قصد ایجاد خستگی بیشتر برای دوستان ندارم .یک زاویه نگاهی را
میخواهم مطرح کنم .البته مطالبی را برای جلسه امروز آماده کرده بودم و بنا بود صحبتهایی داشته باشم و
ضمنا قصد داشتم بخشهایی از مصاحبهای که با مرحوم آیتاهلل هاشمی داشتم ،بخشهایی که منتشر نشده بود
را بخوانم اما ظاهرا وقت خیلی کم است و به اشارهای میگذرم.
در مواجهه با آنچه از تاریخ جنگ و همچنین عملکرد مسئوالن ،فرماندهان و مدیران جنگ میخوانیم ،سه نوع
موضعگیری میتوانیم داشته باشیم؛ نگاه اول ،نگاه تمجید است؛ تمجید رشادتها و فداکاریها که ما الحمدهلل تا
حدود زیادی به آن عمل کردیم و البته گاهی آنقدر افراط کردیم که گاهی در مقابل یک جریان تخریبی هم
شکل گرفته است .یعنی گاهی آنقدر شخصیتی را به اوج بردیم که طرف مقابل برای اینکه مقابله کند ،یکسری
مسائل غیرواقعی را برای تخریب مطرح میکند.
نگاه دوم ،توصیف است؛ اینکه شرایط واقعه را توضیح دهیم و به نوعی توصیف کنیم.
در جلسه امروز ،آنچه البهالی سخنرانیها و بیانات دیدم ،از جنس این دو نگاه بود؛ بخشی تمجید بود و بخشی
هم توصیف شرایط .عزیزان و فرماندهانی که در جلسه سخنرانی کردند ،توضیح میدادند که تصمیمها در چه
شرایطی گرفته شده است .مثال اگر بعد از فتح خرمشهر ما این تصمیم را گرفتیم به این دلیل بوده و شرایط
اینطور اقتضا میکرد .در این توضیح و توصیف هم البته یک بخش مغفول وجود دارد که مربوط به اسناد
خارجی درباره جنگ ایران و عراق است که شمارشان هم زیاد است ولی ما در توصیف شرایط آن روز از آنها
غافل هستیم؛ مثال آرشیو ملی بریتانیا بیش از 100هزار سند کامال مرتبط با جنگ دارد .اینهاست که میتواند
شرایط را دقیقتر توصیف کند ولی در این بخش هم متأسفانه به توصیف شرایط به روایت داخلی اکتفا کردهایم.
اما نگاه سوم که نگاه خیلی مظلوم و البته الزمیست و خیلی از افراد به آن ورود نمیکنند ،نگاه نقادانه است.
ببینید دوستان ،درست است که رشادتهای بسیاری صورت گرفته است ،درست است که تصمیمات هریک در
موقعیت خود توجیهات مختلفی داشتهاند و این می تواند ما را قانع کند؛ اما بیآنکه بخواهیم اشخاص را زیر
سؤال ببریم ،باالخره هر تصمیمی که در آن زمان گرفته شده ،یک شرایط تجربهاندوزی است که اگر بررسی و

نقد نشود ،میتواند منجر به تکرار اشتباهات شود .ما اگر بخواهیم تجربهاندوزی کنیم و بعضی اشتباهات را تکرار
نکنیم ،باید به سمت نقد و بیان اشتباهات در کنار بیان قوتها حرکت کنیم .باید بدانیم کجا با اطالعات کم عمل
کردیم ،کجا پی اطالعات نرفتیم؛ اینهاست که میتواند برای راه پیش رو به جامعه ما کمک کند.
اگر رویکرد نقادانه به جنگ و عملکردهای ما در دوران دفاع مقدس ،شکل نگیرد ،اشتباهات میتواند مدام تکرار
شود و مدام به ما ضربه بزند.
امروز به اندازه کافی از آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و مسائل جنگ ،با نگاه اول و دوم یعنی تمجید و توصیف
شنیدید؛ اما من از دوستان انجمن اندیشه و قلم میخواهم به سمت نگاه نقادانه و ایجاد فرصت تجربهاندوزی
حرکت کنیم.
سردار عالیی درست میفرمایند که ما خیلی موفقیتها داشتیم اما اگر فقط بخواهیم با این نگاه ببینیم واقعا
دچار شکست خواهیم شد .برخی تجربیات را مدام تکرار میکنیم برای اینکه اینها نقد نشده است.
من فقط اشارهای به حضور آیتاهلل هاشمی در جنگ از مقطع خاصی که ایشان به نوعی فرمانده جنگ شدند،
میکنم .شاید بتوانیم بگوییم ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر با شرایطی آن زمان ما و با دیپلماسی بسیار
ضعیفی که آن زمان داشتیم و به نوعی از تحلیل شرایط جهانی محروم بودیم و با توجه به بیتجربگی ما ،یک
تصمیم کامال درست بوده است؛ اما آنگاه که از دل حوادث ،به جلساتی رجوع کنیم که مسئوالن با حضرت امام
خمینی(ره) داشتند ،به تعبیر آقایان سیداحمد خمینی و سیدحسن خمینی (که همچنان بر این نظر خود اصرار
دارند) ،میبینیم امام موافق بودند جنگ در همان نقطه فتح خرمشهر تمام شود .در آن جلسه امام مواردی را
مطرح میکنند و میگویند که اگر جنگ ادامه پیدا کند ،ما مجبور میشویم وارد خاک عراق شده و به مردم
عراق آسیب بزنیم ،فضای جهانی علیه ما تغییر میکند و دشمنان پشت سر صدام مجتمع میشوند و کشورهای
عربی هم تمامقد به حمایت از عراق درخواهند آمد .اما این چهار نگرانی را مطرح میکنند .بعد وقتی منابع را
جستوجو میکنید ،میبینید در روند قانع کردن امام(ره) ،تنها در آن جلسه به یکی از نگرانیهای امام پاسخ
داده میشود .من از آقای هاشمی هم پرسیدم که این چهار شرط و نگرانی امام چطور رفع شد؟ از پاسخهای
ایشان متوجه شدم که در آنجا فقط برای یکی از نگرانیها فکر شده است؛ در واقع برای اینکه مردم عراق آسیب
نبینند ،ما در جاهایی وارد شویم که مردم عراق حضور نداشته باشند.
پرسش اینجاست که دیگر نگرانیهای امام چطور رفع شده است؟ چرا این یک نقطه ضعف است.

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی میگفتند امام در جریان اعزام نیرو به لبنان نبودند ،آقای محسن رضایی هم میگویند
امام در جریان اعزام نیرو به لبنان نبودند ،آقای خامنهای هم میگویند امام در جریان نبودند؛ این نشانه یک
ضعف بزرگ است .چطور میشود ،نیرو و یگان نظامی از تیپ  ۲۷محمد رسولاهلل و بخشی از ارتش جمهوری
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
اتفاق در چه شرایطی افتاده است؟ آیا امکان دارد اتفاقات مشابه دیگری هم در جنگ یا بعد از آن ،از همین
جنس افتاده باشد؟ آیا امکان دارد ما دوباره در این شرایط قرار بگیریم؟ اگر بیاییم با مخفی کردن برخی زوایا
بخواهیم مسائل را در پیشگاه مردم توجیه کنیم ،قطعا از کسب تجربه محروم خواهیم بود.
مثال درباره موضوع حزب توده ،من با آقای هاشمی مصاحبه کردم .آقای هاشمی میگفتند ما در جریان برخورد
با حزب توده در آن مقطع خاص اشتباه کردیم .میگفتند ما تحت تأثیر گزارشهایی که رسید احساس کردیم
اتفاقات مهمی در جریان است ولی بعد دیدیم اینطور نبود .چطور می شود در یک مقطع خاص اطالعاتی میرسد
و ما را ملزم به برخوردی میکند که بعد متوجه میشویم آن برخورد الزم نبوده؟ من معتقدم اگر این مسائل
بررسی نشود ،قطعا نمیتوانیم در موارد مشابه عملکرد درستی داشته باشیم.
آقای هاشمی یادداشتهایی بین عملیات کربالی چهار و کربالی پنج نوشتند که بیانگر حالت تردید و نگرانی
ایشان است .خود ایشان هم نوشتند که من تا بهحال در جنگ به این حالت دچار نشده بودم .ما در خیبر،
والفجر مقدماتی ،بدر و عملیاتهای مختلف تا والفجر هشت ،یکسری اتفاقات خیلی تلخ داریم؛ من از ایشان
پرسیدم آیا شما این حالت یا اتفاقات تلخ جنگ را با امام(ره) هم در میان گذاشتید؟ آیا امام از عمق تلخیهای
صحنه نبرد اطالع داشتند؟ ایشان گفتند امام کانالهای مختلفی برای کسب اطالع و خبر داشتند .این سؤال
میتواند در همین جا با این پاسخ تمام شود که «بله امام اطالع داشتند» .اما اندیشمندان و دانشگاهیان ما اگر
جسارت پرسش داشته باشند ،باید بپرسند چرا این اطالعات میدانی از کانالهای رسمی به امام(ره) نرسیده
است؟ من یک نکتهای در زندگی حضرت امام در برخوردشان با مسئوالن دریافتم و آن اینکه درست است که
اطالعات از کانالهای مختلفی به ایشان میرسید ولی به نظر میرسد اتکای امام برای تصمیمگیریهای بزرگ به
کانالهای رسمی است .یعنی خبرهای دیگر را که از تلخیها و غیره میرسد ،با اخبار کانال رسمی محک
میزدند.

این یک تجربه است؛ اینکه کانالهایی که به رهبران و مدیران اطالعرسانی میکنند ،نباید با این توجیه و
استدالل که اطالعات از کانالهای مختلف به رهبر میرسد ،بخشی از اخبار و اطالعات را سانسور کنند .اگر با این
دلیل که رهبری اطالع دارد ،بخشهای مهمی از جنگ را روایت نکردیم ،آخر جنگ گریزناپذیر بوده است.
در سالهایی از جنگ ،انتقاد از جنگ قاچاق میشده است .در خاطرات آقای هاشمی در روز  ۲0یا  ۲1فروردین
 ۶۶میخوانیم (نقل به مضمون) ،امروز آقای روحانی با من صحبت میکردند نظر داشتند که جنگ را تمام کنیم
و حتی منتظر عملیات سرنوشتساز هم نباشیم .اما آقای روحانی به دلیل اینکه نظرش با نگاه امام هماهنگ
نیست ابا دارد نظرش را صریح بگوید؛ اینها نشاندهنده یک فضاست ،نشانه یک جو است .اگر ما اینها را بررسی
نکنیم عقب میمانیم.
در سال  ۶3کتابی در سپاه چاپ میشود؛ در صفحات پایانی این کتاب یک برگه آکاردئونی بوده که با نموداری
تقاضاهای صلحی را که در آن سال از ما شده بود اطالعرسان میکند .باید دید مفهوم صلح در آن زمان چه بوده
است؟ عزیزان ما امروز در جلسه گفتندکه هیچکدام از مسئوالن حاضر نبودند حتی یک روز جنگ ادامه پیدا کند
اما وقتی اینگونه اسناد را بررسی میکنیم به نظر میرسد بعضی جریانات آنگونه که میگویند نیست.
من برای این جلسه بحثهای مفصلی داشتم ولی آخر مراسم رسیدم ،انشاءاهلل وقت دیگری باشد که بتوانم
دیدگاههایم را مفصل بیان کنم .ولی تقاضا دارم برای کمک به جمهوری اسالمی و کمک به نسلهای آینده ،برای
اینکه نقاط قوتمان را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم و نقاط ضعف را بشناسیم و اشتباهاتمان را تکرار نکنیم
بیش از آنکه دو نگاه تمجید و توصیف را میدان بدهیم ،به فضای نقد اهمیت دهیم.
اگر در جامعهای نقد ،قاچاق و زیرزمینی شود و شناسنامه نداشته باشد ،ناگهان به فضایی میرسیم که شبیه بهار
 ۶۷است و حقیقت یکباره بیرون میزند؛ آنجاست که به شرایط سختی دچار خواهیم شد.

در خیبر ،والفجر مقدماتی ،بدر و عملیاتهای مختلف تا والفجر هشت ،یکسری اتفاقات خیلی تلخ داریم .از ایشان
پرسیدم آیا شما این اتفاقات تلخ جنگ را با امام(ره) هم در میان گذاشتید؟ ایشان گفتند امام کانالهای مختلفی
برای کسب اطالع و خبر داشتند .اینکه کانالهایی که به رهبران و مدیران اطالعرسانی میکنند ،نباید با این
توجیه و استدالل که اطالعات از کانالهای مختلف به رهبر میرسد ،بخشی از اخبار و اطالعات را سانسور کنند.

همایش عبور از بحران و توسعه ایران
با نگاهی به رویکرد آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
سوم شهریور 1397
حسینیه شماره  2جماران

هاشمی و خواست مردم
سیدحسن خمینی
افتتاح خانه موزه جناب آقای هاشمی ،بهانهای است تا درباره یکی از صفات آقای هاشمی صحبت کنیم .این
صفت یکی از وجوه امتیاز و مشخصه آقای هاشمی است که بهنوعی در اقران و همنوعان ایشان ،یا کمتر دیده
شده یا اصال دیده نشده است .اتفاقا این صفت یکی از صفاتی است که آقای هاشمی در یکی از سخنرانیهایشان
گفتند «من اساسا با دیدن چنین وجه امتیازی از امام ،اولین ارادتم به امام شکل گرفت».
نکته دوم اینکه ،این صفتی که میخواهم به آن اشاره کنم ،نوعی کژتابی در خود دارد و اگر به آن توجه نشود
یک آفاتی را ممکن است پدید بیاورد و این آفات از اموری است که به فضای امروز جامعه ما هم مربوط است.
صفتی که آیتاهلل هاشمی گاهی اوقات عامدا بنا داشت آن را به منصفه ظهور برساند ،بحث گریز بسیار پررنگ از
ریا بود .خانه آقای هاشمی را دیدهایم .ایشان از سال  ۶0به جماران آمدند و مقیم جماران شدند .من به سبب
رفاقتی که با فرزندان ایشان داشتم مرتب در خانه ایشان رفتوآمد داشتم .از آن سال تا سال  ۹5ما از نزدیک با
زندگی آقای هاشمی آشنا بودیم .آقای هاشمی ظاهر و باطن زندگیاش با هم یکی بود .هرگز بنای زهدفروشی
نداشت .دوری از ریا و زهد نفروختن ،بهنوعی فقر را در چشم مخاطب نکردن و پنهان نکردن داشتههای خود،
یکی از وجوه امتیازی است که در وجود آقای هاشمی بود .ایشان در آن صحبتی که درباره امام داشتند ،گفتند
من از امام خوشم آمد چون دیدم ایشان همان فرشی را که در اندرونی داشتند ،در بیرونی هم همان را
میانداختند .اندرونی و بیرونی امام ،و ظاهر و باطن امام با هم یکی بود.
از یکسو ،ریا یک نوع شرک است بهخاطر اینکه شما در عالم ،مؤثری را غیر از خدا میپذیرید .در واقع من برای
غیر از خدا ،به گونهای ارزش قائلم که میخواهم خود را مطابق چیزی که غیر او میپسندد بروز دهم .از طرفی،
این نوعی دروغ هم هست .یعنی آدم آنگونه که هست خود را بروز نمیدهد.
این نکته را همه کسانی که با آقای هاشمی بودند ،به صورت پررنگ در ایشان میدیدند .اما این بحث ،نوعی
کژتابی هم ممکن است از خود ساطع کند و ما را به یک اشتباه بیندازد .بهخاطر اینکه ذات ستیز با ریا عبارت
است از اینکه شما بگویید من نظر جامعه برایم مهم نیست و همین هستم که هستم؛ «در نظربازی ما بیخبران
حیراناند -من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند» .این نگاه ،آرامآرام ممکن است این به یک رابطهای بینجامد
گویی نظر مردم اصال محترم نیست .یعنی گویی مردمداری با ریا همسان انگاشته شود.

اما آقای هاشمی به مردم باور داشت .واقعا هم به نظر من از امام(ره) خوب یاد گرفته بود که همه هویت
جمهوری اسالمی به مردم است .اگر مردم در صحنه باشند همه گرهها و مشکالت حل میشود .اگر روزی مردم
نباشند ،هر گرهی را که باز کنید در حقیقت بر گرهها افزودهاید .روزی که از امام(ره) خواستند مسلحانه حرکت
کند ،گفتند سربازان من در گهوارهها هستند .حرکت ،یک حرکت مردمی است .جامعه از مسیر خواست مردم
حرکت میکند .یکی از شاهبیتهای سخنان امام(ره) بعد از کودتای نوژه تأکید ایشان بر مردم است .امام بعد از
کودتای نوژه گفتند اینها میخواستند بمباران کنند ،خوب این هواپیماها یک موقعی میخواهند روی زمین
بنشینند ،همیشه که هواپیما نمیتواند روی هوا بماند .آن وقت با مردم چه میکردند؟ این مردمی که شما را
نمیخواهند با اینها میخواهید چه کنید؟
اگر روزی احساس کردید مردم هستند همه مشکالت حل میشود .همه دست در دست هم مشکالت را حل
میکنند .روزی که اعتصاب کارکنان نفت در زمستان  5۷صورت میگیرد و کمر رژیم سلطنتی را میشکند ،عمال
کشور بدون سوخت میماند ،مردم چه میکنند؟ دلهایشان را به هم گره میزنند و یک استقامت ملی شکل
میگیرد .وقتی جنگ میشود ،ارتش یک ارتشِ انقالب خوردهای است که وحدت مدیریتی در آن نیست .وحدت
و بسیج مردمی است که در مقابل دشمن میایستد .از ابتدای انقالب نقطه اتکای امام(ره) ،مردم بودند و تا امروز
هم هر گردنهای که عبور کردیم ،به قوت مردم بوده است .اگر هم جایی از مردم دور شدیم ،هرچند ممکن است
توانمندتر بودیم اما آسیبپذیر بودیم.
آقای هاشمی این درس را از محضر امام(ره) خوب فراگرفته بود؛ اما این باعث نشده بود هاشمی بهنوعی ریاکاری
بیفتد .این نکته مهمی است که مصلحان اجتماعی ،ضمن اینکه اتکایشان به مردم است ،اما باید برای خودشان
نقش مصلح برای آفات و اشکاالت قائل باشند .مردم مالک اطاعت هستند نه مالک حقیقت .اما به هیچ حقیقتی
هم نمیتوان جز با همدل و همراه کردن مردم رسید.
اگر عقیدهای دارید ولو اینکه ما درست میدانیم و اکثریت درست نداند ،باید سعی کنیم جامعه را با سخن یا بیان
با خود همراه کنیم؛ البته دلهای مردم نسبت به حرف حق خاضع است .خداوند در ذات انسانها ،روح
حقیقتطلبی را قرار داده است .زندگی آقای هاشمی همواره بر دوری از ریا و دوری از فریب و خدعه بود .اما
اینها هیچ وقت به این معنا نبود که آقای هاشمی مردم را مالک نداند و نظر آنها برایش مهم نباشد .آقای هاشمی
مصلحانه زندگی میکرد .در طول عمرش هم کسی است که بیش از دیگران خود را در انتخابات در معرض رأی
مردم قرار داده است .گاهی هم رأی نیاورد اما این دلیل نشد که بگوید من اشتباه میکنم یا اینکه چون راست
میگویم پس باید همه چیز را بر مدار خود برگردانم .تالش کرد کار فکری و کار تبلیغی کرده ،راه حقیقت را به

جامعه نشان داده و دوباره از مردم رأی بگیرد .امروز عبور از همه سدهایی که پیش پای ما گذاشتند مانند همین
طلسمی که رئیسجمهوری بیاخالق آمریکا اصرار دارد در مقابل جمهوری اسالمی دهد ،به این است که با مردم
همدل و همراه شویم و به خواست مردم توجه کنیم .اگر مردم احساس کنند جامعه متعلق به آنهاست همراه
میشوند .اگر من را نمیخواهند ،من نباشم .اگر بنده اشتباه کردم عذرخواهی کنم .اگر چیزی مطلوب قاطبه
جامعه است ،بپذیرم .ایستادن مقابل خواسته مردم نتیجهای جز ازهمگسیختگی اعتماد و وحدت ملی ندارد.
نظرمان را مصلحانه ارائه دهیم ،یا جامعه میپذیرد یا نمیپذیرد .اگر جامعه پذیرفت همه بپذیریم و آن مسیر را
ادامه دهیم حتی اگر ما فکر میکنیم آن راه اشتباه است .اگر جامعه نپذیرفت ،سعی کنیم جامعه را به پذیرش
آن ایده و نظر ،سوق دهیم.
مردم ولینعمت انقالب هستند .اینکه دشمنان بیرونی کشور چشم طمع به فروپاشی نظام دارند که صدسال دیگر
هم اتفاق نمیافتد ،تنها و تنها ریشه بطالن و باطلالسحر آن ،اعتماد به مردم است .لذا باید پیوندهای خود را با
مردم تقویت کنیم .اگر مشکالتی هست همه با هم باید در حل آن بکوشیم .دست در دست هم میتوانیم از
مسیر عبور کنیم .بستن ،محدود کردن و فضا را امنیتی کردن ،جز اینکه آب به آسیاب مجموعههایی که چشم
طمع به کل ساختار جمهوری اسالمی دارند ،نتیجه دیگری ندارد .به فهم و خردجمعی مردم اعتماد کنیم .اینجا
اصالت با جمهوری اسالمی است .حسن خمینی اگر اشتباه میکن و جامعه نمیپسندد ،برود کنار ،یک فرد
دیگری بیاید خدمت کند .اصالت در این نیست که من باشم .اشتباه میکنیم؟ عذرخواهی کنیم .کیست که
اشتباه نکرده است؟ عذرخواهی کردن از جایگاه کسی نمیکاهد .اتفاقا اگر مردم این عذرخواهی را صادقانه بیابند،
همدلیشان بیشتر میشود .با هیچ مفسدی در هیچ جا عقد اخوت نبندیم .با هیچ مزوری پیمان دوستی برقرار
نکنیم .در شرایطی که رهبر معظم انقالب و خلف شایسته امام(ره) بهدرستی اشاره میکنند که جامعه محتاج
انسجام و همدلی است ،هر صدا و حرکتی که این انسجام را میشکند خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن
میریزد .همدالنه دستهایمان را در دست هم بدهیم.
آقای هاشمی بزرگ بود و بزرگ و عزیز رفت .آقای هاشمی ریاکار نبود ولی مردمی بود .همواره برای خود نقش
مصلح اجتماعی قائل بود ،موجسوار نبود .مقابل خواست مردم نمیایستاد اما همواره تالش داشت خواسته مردم را
مطابق آنچه درست میپندارد تغییر دهد .این درسی بود که از امام(ره) یاد گرفته بود .به روح بلند این بزرگمرد
درود میفرستم و عاجزانه از خداوند طلب میکنم در این روزهای عزیز ،آن بزرگوار را مهمان سفره کریمانه اهل
بیت پیامبر(ص) قرار دهد.

آقای هاشمی بزرگ و عزیز بود و بزرگ و عزیز رفت .ریاکار نبود ولی مردمی بود .همواره برای خودش نقش
مصلح اجتماعی قائل بود و موجسوار نبود؛ مقابل خواسته مردم نمیایستاد اما همواره تالش داشت خواسته مردم
را با چیزی که درست میداند مطابق کند .به نظر من این درسی بود که از امام فراگرفته بود

دیپلماسی و باری که باید از دوش مردم بردارد
محمدجواد ظریف
بسم اهلل الرحمن الرحیم .الحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم ،حسبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیر،
عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت همه خواهران و برادران گرامی ،علمای محترم ،بزرگان در این جلسه
باشکوه که برای پاسداشت مردی است که از همه چیز خود برای انقالب و اسالم و جمهوری اسالمی مایه
گذاشت و از هیچ چیز برای پیشبرد اهداف انقالب و پیشرفت این کشور ابا نکرد؛ از آبرویش که از همه چیز
مهمتر است مایه گذاشت تا ما سربلند باشیم و جمهوری اسالمی سربلند باشد .یاد و خاطره این مرد بزرگ را
گرامی میداریم و از خداوند متعال مسألت داریم روح بزرگش را با روح انبیا ،شهدا و امام راحل محشور کند.
من رسم ادب نیست که در این مجلس موقر سخنرانی کنم اما چون امر فرمودند برای اطاعت امر ،دقایقی را در
خدمت شما هستم آن هم با ارادتی که به حضرت آیتاهلل هاشمی و بیت شریف ایشان دارم.
اجازه بدهید سخنم را با یک مقدمه کوتاه آغاز کنم .در دنیای امروز ،برای اینکه بتوانیم اهداف کشور و انقالب را
پیش ببریم ،الزم است تمامی ظرفیتهای خود را بهدرستی بشناسیم و آنها را بهموقع بهکار ببندیم و برای
رسیدن به اهداف جز موضوعات مقدس و ارزشهای اصیل خود ،موضوع دیگری را قدسی نکنیم .ابزارهای
مختلف را استفاده کنیم و نگران ثبت در تاریخ نباشیم .تاریخ خود به درستی قضاوت خواهد کرد .برای نگرانی از
ثبت در تاریخ ،مصالح مردم را فدا نکنیم .حضرت آیتاهلل حاج حسن آقای خمینی بهدرستی فرمودند که همه
چیز ما مردم ما هستند .پس خود را برای مصالح مردم فدا کنیم ،مصالح مردم را فدای خود نکنیم .امکانات را
بهدرستی بشناسیم .در دنیای امروز استفاده از همه امکانات و ظرفیتها ضروری است اما قبل از آن ،شناسایی
واقعی و واقعبینانه شرایط و شناخت ظرفیتها اهمیت ویژه دارد.
امروز به برکت انقالب اسالمی و تعلیمات حضرت امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری ،جمهوری اسالمی
شرایطی را در منطقه و جهان پیداکرده که استثنایی است .این شرایط همراه خود هم ظرفیت ایجاد میکند و
هم چالش دارد .این را هم بدانیم که هیچ ظرفیتی بدون چالش نخواهد بود .هیچ فرصتی بدون چالش نیست و
هیچ چالشی هم بدون فرصت نیست .بدانیم که خداوند امکانات را بدون تالش عنایت نمیفرماید .تالش ما و
استفاده از ظرفیتها و پذیرفتن برخی فشارها و چالشهاست که میتواند ما را در رسیدن به اهدافمان کمک
کند .برای همین است که مرحوم آیتاهلل هاشمی یک مصلح انقالبی و یک انقالبی مصلح است .همواره نگرشش
بر اصالح شرایط با تکیه بر ارزشهای اصیل و دادههای مدرن بود .نمیشود برای اینکه از چالشها خالص شویم

ظرفیتهای خود را که باعث قدرت ما شده ،فراموش کنیم .نمیتوانیم از بحران فرار کنیم؛ چون ظرفیتها،
شرایط و ویژگیهای ما ،ضرورتهایی را ایجاد کرده است چراکه دیگران در برابر این ظرفیتها مقاومت میکنند
و برای ما چالش ایجاد میکنند.
عبور از این ظرفیتها و خالصی از آنها برای خالصی از چالشها یا خالصی از بحرانها ،هیچگاه در ذات مرحوم
آیتاهلل هاشمی نبود .آیتاهلل همواره تأکید داشتند که از ظرفیت ،امکانات و توانمندیهای جمهوری اسالمی
بهصورت عاقالنه ،مدبرانه و با نگاه واقعبینانه نسبت به دنیا استفاده کنیم .همین بود که ایشان در بهترین شرایط
مذاکره با صدام را شروع کرد .اگر آقای هاشمی نمیخواستند از ظرفیتها استفاده کنند و اگر آقای هاشمی
نگران قضاوت جامعه و تاریخ درباره مذاکره با کشورهایی بودند که فالن میزان به کشور ما خسارت وارد کردند،
نمیتوانستند مسیر تاریخ منطقه را عوض کنند .درایت مرحوم آیتاهلل هاشمی و مقام معظم رهبری و مجموعه
مسئوالن نظام و کشور بود که توانست از آن فرصت استفاده کند .اگر آیتاهلل هاشمی ،گفتوگو با امیر عبداهلل را
 در زمانی که این کار را کرد  -انتخاب نمیکرد و از برخی نگرانیها درباره قضاوت جامعه و تاریخ ،عبور نمیکردهرگز نمیتوانست تاریخساز شود .لذا شناسایی ظرفیتها و پذیرش امکانات و استفاده از این امکانات ،یک هوش
ویژه و شجاعت ویژه میخواهد؛ شجاعتی که در امام سراغ داشتیم ،در مقام معظم رهبری سراغ داریم و در
حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بهوفور دیده میشد؛ شجاعتی که باالترین مرحله آن در پذیرش قطعنامه
 5۹8بود که بین امام و آیتاهلل هاشمی برای اینکه کدامیک مسئولیت این کار تاریخساز را بهعهده بگیرند ،رقابت
بود؛ یعنی رقابت برای خرج آبرو در مسیر رسیدن به اهداف.
دیپلماسی ،خود یکی از ابزارهای قدرت است .همانطور که منابع معنوی قدرت ما در منطقه ابزار قدرت ما
هستند .اینکه ما در این منطقه حضور و جایگاه داریم ،اینکه مردم در این منطقه به جمهوری اسالمی ایران با
دید عزت و احترام نگاه میکنند ،اینکه ما به مردم خود متکی هستیم؛ اینها همه ابزارها و منابع قدرت ما هستند.
امروز اگر بخواهیم در منطقه به اطرافمان نگاه کنیم ،هر کشوری یا سالحش از ما بیشتر است یا زیر چتر یک
ابرقدرت هستهای قرار دارد .عربستان سال گذشته  ۶۷میلیارد دالر و امارات متحده عربی  ۲۲میلیارد دالر هزینه
تسلیحات کردند؛ سایر کشورهای منطقه هم زیر چتر امنیتی یک ابرقدرت هستهای قرار دارند ،ما چه داریم که
در این منطقه از همه قدرتمندتر و امنتر هستیم و از همه بیشتر آرامش داریم؛ جز مردم؟
وجه تمایز ما با رژیمهایی که این همه هزینه تسلیحات میکنند و هنوز هم در ناامنی هستند و هنوز هم آقای
ترامپ میتواند بگوید من میتوانم با عبور از این کشورها در سه هفته عمر آنها را خالصه کنم ،چیست؟ ما چه

داریم که آنها ندارند؛ جز اتکا به خدا و اتکا به مردم .باید قدر این ظرفیت را بدانیم کمااینکه باید قدر ظرفیت
حضورمان در منطقه را بدانیم .کمااینکه باید قدر ظرفیت قدرت و استقاللمان را بدانیم ،این موارد همه عوامل
قدرت ما هستند و از هیچکدام از آنها نمیتوانیم عبور کنیم.
دیپلماسی خود یک توانمندی است؛ میتواند در کشوری شرایط خوب را تبدیل به شرایط نامناسب کند و
بالعکس برای کشوری باعث شود از شرایط مناسب برای توسعه بیشتر برخوردار شود و میتواند برای کشوری در
شرایط نامناسب ،امنیت نسبی ایجاد کند .فاصله کشور کوبا از ایاالت متحده آمریکا  ۹0مایل است .یعنی
بزرگترین قدرت هستهای دنیا که  50 ،40سال است با این کشور دشمنی دارد در فاصله  150کیلومتری کوبا
قرار دارد .مدتی هم هست چتر هستهای روسیه را از دست داده است اما آنچه که توانسته کوبا را امن نگه دارد،
بیش از هر چیز قدرت دیپلماسی این کشور است؛ بنابراین دیپلماسی میتواند این امکان را فراهم کند که شما از
شرایط مخاطرهآمیز با امنیت عبور کنید.
مجموعه این شرایط است که برای کشور قدرت ایجاد میکند و این قدرت را حضرت آیتاهلل هاشمی خوب
میشناخت و قدر این فرصت را میدانست؛ من در مراحل مختلف ،چه در جنگ ایران و عراق ،چه در مذاکرات
هستهای دور اول و چه در مذاکرات هستهای اخیر که خدمت ایشان میرسیدم ،این درک واقعی و شناخت
شرایط بینالمللی را در ایشان میدیدم.
هرگونه عدم شناخت شرایط بینالمللی میتواند شما را در اوج قدرت به نابودی بکشاند .مگر در مورد صدام نبود؛
زمانی که به کویت حمله کرد ،مگر در اوج قدرت نبود؟ سالحهایی که خود عربها به او داده بودند مگر کم بود؟
سعودیها گفتند ما  ۷5میلیارد دالر به صدام کمک تسلیحاتی کردیم؛ این همه سالح شیمیایی و تسلیحات
پیشرفته چه شد؟ نشناختن شرایط زمان یا شناخت تاکتیکی از شرایط زمان بود که باعث شکست افرادی
همچون صدام شد ،.همین شرایط را قذافی هم در لیبی داشت ،میالشوویچ هم داشت ،هرکس که افراط یا تفریط
کرد دچار این شرایط شد .بنابراین شناخت توانمندیها ،سرمایهگذاری بر توانمندیها و مدیریت بحرانها
ضروری است؛ یعنی اینکه شما بحران را به شکلی مدیریت کنید که توانمندیهای کشور از این بحران سالم
خارج شود.
مرحوم آیتاهلل هاشمی معمار هستهای جمهوری اسالمی ایران بود .برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران در
زمان ریاست جمهوری ایشان شکل گرفت اما باید این توانمندی حفظ میشد نه اینکه این توانمندی به هدر برود
و به جای اینکه زمینه قدرت جمهوری اسالمی ایران شود ،زمینه فشار بر جمهوری اسالمی ایران شود .فهم این

شرایط نیازمند جامعنگری است؛ جامعنگری که اوال سیاست خارجی و سیاست را برای خدمت به مردم میداند و
نه برای خدمت به نام خود در تاریخ .نام خود را هم برای خدمت به مردم میداند .آبروی خود را هم برای خدمت
به مردم میداند ،عزت خود را هم برای عزت مردم ،انقالب و کشور فدا میکند و این یک مشخصه خیلی بزرگ
است .شعری که آقای ناطق در یکی از برنامههای سال گذشته (همایش آیتاهلل هاشمی و دفاع مقدس) خواندند:
«منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن -منم که دیده نیالودهام به بد دیدن -وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش
باشیم  -که در طریقت ما کافریست رنجیدن»؛ این واقعا مرام آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود؛ اینکه آدم بتواند از
خودش برای منافع کشور عبور کند و بتواند از آبروی خودش که از جان مهمتر است برای منافع کشور و بهبود
وضعیت کشور عبور کند.
و نکته آخر ،وظیفه سیاست خارجی حراست از امنیت ملی ،تمامیت ارضی کشور و کمک به رفاه مردم است که
آیتاهلل هاشمی این را به خوبی درک کرده بود .دوران سازندگی نمونه واقعی همین نگاه به سیاست خارجی بود
بود؛ تالش برای استفاده از امکانات خارجی برای بهبود شرایط زندگی مردم.
ما وظیفه داریم سیاست خارجی را تبدیل به اهرمی برای کمک به اقتصاد کشور کنیم ،نه اینکه این سیاست،
باری بر دوش مردم باشد .بار سیاست خارجی را مردم تحمل میکنند؛ اما تالش آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
همواره این بود که سیاست خارجی باری بر مردم نباشد .در این راه الزم نیست از اصول خود عبور کنیم ،نیاز
ندارد که از ظرفیتها و قدرتمان عبور کنیم .اتفاقا نیاز دارد که مبانی قدرت خود و امکانات و ظرفیتهای خود
را به خوبی بشناسیم اما بپذیریم که دیپلماسی هم یک روش برای تأمین اهداف و منافع کشور است.
در دیداری سه سال پیش مقام معظم رهبری اجازه دادند با سفرا خدمتشان برسیم ،فرمودند دیپلماسی در
بسیاری موارد بهتر و ارزانتر از نیروی نظامی میتواند اهداف کشور را به پیش ببرد به شرطی که متکی بر قدرت
داخلی و متکی بر امکانات و ظرفیتهای کشور باشد؛ مردم ما بزرگترین ظرفیت نظام ما هستند ،باید همانطور
که حضرت امام(ره) فرمودند به عنوان ولینعمت به آنها نگاه کنیم و آنها را بر خود مقدم بدانیم.
این درسهایی است که من بهعنوان یک شاگرد کوچک در مکتب حضرت آیتاهلل هاشمی آموختهام .امیدوارم
این درسها همواره به کشور کمک کند که از این مسیر دشوار و پرمخاطره که هیچگاه بحرانی نبوده و بحرانی
هم نخواهد بود ،اما پرچالش و در عین حال پرظرفیت است ،به سالمت و با عاقبت بهخیری و با عزت و سربلندی
و معیشت بهتر برای مردم عبور کنیم.

ایشان در بهترین شرایط مذاکره با صدام را شروع کرد .اگر آقای هاشمی نگران قضاوت جامعه و تاریخ درباره
مذاکره با کشورهایی بودند که فالن میزان به کشور ما خسارت وارد کردند ،نمیتوانستند مسیر تاریخ منطقه را
عوض کنند .اگر آیتاهلل هاشمی ،گفتوگو با امیر عبداهلل را  -در زمانی که این کار را کرد  -انتخاب نمیکرد و از
برخی نگرانیها درباره قضاوت جامعه و تاریخ ،عبور نمیکرد هرگز نمیتوانست تاریخساز شود

میزگرد چالشهای امروز و راهکارهای هاشمی
با حضور اکبر ترکان ،مجید قاسمی ،فریدون وردینژاد ،حسین عالیی

جای خالی آیتاهلل هاشمی برای تصمیمگیریهای سخت
اکبر ترکان
بسم اهلل الرحمن الرحیم .من برای اینکه در این فرصت کوتاه به طرح مبحث مورد نظرم در جهت موضوع این
میزگرد برسم ،عرایضم را در سه بخش مطرح میکنم؛ ابتدا آنچه به آن بحران میگوییم را طرح میکنم ،سپس
چالشهای اساسی و اصلی کشور را از نگاه خودم عنوان میدارم و سوم به این میپردازم که ویژگیهای مرحوم
آیتاهلل هاشمی چه بود و اگر امروز بود و با این مسائل مواجه میشد چه میکرد؟ اینها را به اندازهای که
تشخیص حقیر است بیان میکنم.
از مهمترین مسائل کشور که امروز بحرانی شدهاند (اینها را به نقل از کارشناسان صاحبنام کشور عرض میکنم):
اول ،موضوع «بحران آب» و موضوع سفرههای آب زیرزمینی است که همه کارشناسان وضعیت امروز کشور را از
این نظر بحرانی میدانند.
دوم ،موضوع «محیط زیست» است؛ همه میگویند وضع محیط زیست ما بحرانی است که بخشی از آن به
موضوع تغییرات اقلیمی مربوط میشود و بخشی هم به شیوه مدیریت ما در مسائل زیست محیطی برمیگردد.
سوم« ،مسأله انرژی» از نوع انرژیهای اولیه مثل انرژیهای فسیلی و انرژیهای ثانویه مثل انرژی برق است.
رفتار ما با انرژی به شکلی است که از آن ثروت خلق نمیکنیم .در واقع انرژی را بیش از مصرف جهانی مصرف
میکنیم ولی از انرژی ،ثروت خلق نمیکنیم.
چالش چهارم که همه روی آن انگشت گذاشتهاند« ،صندوقهای بازنشستگی» است چراکه میلیونها بازنشسته با
شرایطی مواجه هستند که مستمری آنها بهنوعی به بودجه عمومی وابسته است نه به صندوقهایی که باید
خودگردان میبودند و باید میتوانستند مستقل از بودجه دولت ،بازنشستگان را اداره کند.
بحران پنجم« ،بحران نظام بانکی» است و خیلی مسائل دیگر از این نقطه ریشه میگیرد .در عرایض امروزم،
وقتی وارد موضوع چالشها بشوم باز به این موضوع بحران بانکی اشاره دوبارهای خواهم کرد.

این مسائل آیا در این سالها روی میز آمده یا نه؟ بله ،همواره این مسائل بحرانی روی میز تصمیمگیری کشور
بوده است و همواره همگان بهصورت جدی درباره این بحرانها ابراز نگرانی کردهاند ولی نظام تصمیمگیری کشور
به دلیل بسیاری از شرایط محیطی و شرایط درونی آمادگی تصمیمگیری برای آنها را نداشته است و مسائلی که
به آنها مسائل بحرانی میگویند همچنان به صورت بحران باقی ماندهاند.
اما چالشهای اساسی کشور کداماند؟ آنچه امروز همه چیز و از جمله روزمره معیشت و زندگی مردم را تحت
تأثیر قرارداده است ،وضعیت بازارهای مختلف و عدم تعادل بازارهاست؛ «عدم تعادل ارز»« ،عدم تعادل بازار
پول»« ،عدم تعادل بازار کار»« ،عدم تعادل بازار کاال».
«عدم تعادل بازارها» چالشهای امروز کشور هستند که در چندماه اخیر موجب شده معیشت مردم بهشدت
تحت تأثیر قرار گیرد .نماد بیرونی آن ،قیمتگذاری ارز و بازار ارز است که یکباره ظرف چندماه بازار ارز کشور،
سه یا چهار برابر رقم اصلی افزایش یافت .اینجا یک اشارهای به بحث نظام بانکی خواهم داشت .بهرغم همه
مطالبی که در رسانهها گفته شده ،علت اصلی جهش قیمت ارز ،افزایش نقدینگی کشور از ۶00هزار میلیارد
تومان به 1530هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته (سال  )۹۶است .یعنی نقدینگی کشور بیش از دو ونیم
برابر نسبت به سال  ۹۲افزایش یافته است .این عدد مربوط به پایان سال  ۹۶است و امروز خیلی بیشتر است.
وقتی چنین اتفاقی میافتد نباید تعجب کنیم که رابطه نسبی دالر و ریال هم نزدیک به سه برابر شده باشد .علت
دو و نیم برابر شدن نقدینگی شاید ناشی از این است که نظام بانکی ما سپردههایی از مردم دارد که به این
سپردهها  ۲0درصد سود میدهد ولی این سپردهها خلق ارزش نمیکنند و در جریان چرخه تجاری نیستند،
هفت درصد سود ایجاد میکنند ولی  ۲0درصد سود پرداخت میکنند .چگونه نظام بانکی کشور با خلق هفت
درصد سود ۲0 ،درصد سود توزیع میکند؟ آیا این سود بهطور واقعی خلق شده است؟ خیر .بطور واقعی هفت
درصد سود خلق شده است .این ژندهپولی که توسط سیستم بانکی به بازار تزریق میشود موجب افزایش
نقدینگی در کشور شده است .یکی از مهمترین متغیرهای تبدیل نقدینگی از ۶00هزار میلیارد تومان به
1۶00هزار میلیارد تومان ،سیستم توزیع سود توسط شبکه بانکی است.
اما ویژگیهای مدیریتی آقای هاشمی چه بود؟
کسانی که در خدمت آیتاهلل هاشمی در نظام تصمیمگیری بودند و او را میشناسند؛ در وجود چهار ویژگی در
شخصیت آقای هاشمی متفقالقولاند؛ اول« ،هنر گوش دادن» آقای هاشمی بود .دوستانی که آن زمان بودند و
االن بعضی در اینجا هستند ،خوب یادشان است که وقتی بحثی پیش میآمد آقای هاشمی حوصله میکرد ،شاید

بعضی وقتها بیش از یک یا دو ساعت همه حرف میزدند ،همه حرفها را با حوصله میشنید و درباره سخنان
هیچیک از اعضا احساس نمیکرد که نیازی به شنیدن سخن او ندارد.
دومین ویژگی ،این بود که تا خوب مساله را خودش مسلط نمیشد ،به سمت تصمیمگیری نمیرفت .خوب گوش
میکرد و بعد باید خوب خودش مسلط میشد .چقدر در جلساتی بودیم که مقامات عالی قبل از اینکه
کارشناسان و متخصصان حرفشان را به پایان برسانند ،فکر میکردند مسأله را فهمیدهاند ،حرف طرف را در میانه
سخنانش قطع میکردند و بالفاصله تصمیم میگرفتند .شاید بعضی از شما در جلساتی بودید که رئیس جلسه
قبل از اینکه نصف حرفهای شما را بشنود ،حرف شما را میبرید و تصمیم میگرفت و هر چه شما جز میزدید
که متوجه نشدید ،بگذارید بقیهاش را بگویم ،آن مسئول فکر میکرد دیگر همه موضوع را بلد شده و دیگر نیازی
به شنیدن اظهارات کارشناسان ندارد .آنهایی که در خدمت مرحوم آیتاهلل هاشمی کار کردند این ظرفیت گوش
دادن و فهمیدن مسأله و مسلط شدن به آن را در ایشان به خوبی دیدهاند.
ویژگی بعدی اینکه ،در حل مسائل از اهل خبره استفاده میکردند .در هر حوزهای خبرگان آن حوزه را
میشناختند .من در وزارتخانههایی که کار میکردم ،همکاران من را هم جدا جدا میشناختند .هرجا الزم بود با
خود آنها جداگانه تماس میگرفت و گزارش میخواست .اهل خبره را در عرصه تصمیمگیری خودش به کار
میگرفت .اینطور نبود که صرفا بر مبنای سلسله مراتب مدیریتی عمل کند ،هرچه را الزم است من باید گزارش
بدهم ،از من میخواست ولی اگر چیزی را الزم بود خودش از همکاران من مطلع شود ،مستقیما تماس میگرفت
و میپرسید .شاید بعضی از شما ارتباط مستقیم ایشان و گزارشگیری ایشان را به خاطر داشته باشید.
بعد اینکه ،روی مسائل اصلی به خوبی تمرکز میکرد .اگر شما در طول روز با دهها مسأله از جنسهای متفاوت
مواجه هستید ،هنر اینکه خط اصلی را گم نکنید ،کار سادهای نیست .اینکه بدانید از وزیر نفتتان به عنوان اولین
مسأله چه چیزی را باید بخواهید .از وزیر راه ،و  ...این ویژگیها در نظام تصمیمگیری ایشان بود.
حال سؤال اینجاست که اگر آقای هاشمی در قید حیات بود ،با چالشهای امروز چطور رفتار میکرد؟
به نظر بنده شاخصترین و بارزترین ویژگی او اگر امروز بود و شرایط را میدیدید« ،تصمیمگیری» بود .خیلی از
مسئوالن در سطوح عالی کشور مسائل را میدانند اما چون تصمیمگیری سخت است ،مسائل را دست نخورده
باقی گذاشتهاند .جای او خالی است که اگر بود تصمیم میگرفت.
اگر امروز برای حل مسائل کشور به سیره مدیریتی آیتاهلل هاشمی مراجعه کنیم ،نظام تصمیمگیری ما راحتتر
میتواند درباره مسائل تصمیم بگیرد.

تصمیمات مهم هاشمی برای حل مشکالت امروز
حسین عالیی
بسم اهلل الرحمن الرحیم .در این جلسه که به یاد بزرگمرد تاریخ ایران حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی برگزار
شده ،از حوزههای مختلفی میتوان راجع به تفکر و روش مدیریتی ایشان صحبت کرد.
برداشتی که من از آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دوران جنگ و بعد از آن داشتم ،مربوط به چند ویژگی ایشان
میشود؛ ایشان «به دنبال پیشرفت ایران بود» .معتقد بود اولویت کشور ،پیشرفت و توسعه ایران است .توسعه و
پیشرفت ایران را برای این میخواست که ایران که در آن انقالب شده و این انقالب ،نظامی را به نام اسالم حاکم
کرده است ،اگر بتواند الگو بشود ،باعث پایداری انقالب در داخل کشور میشود و باعث میشود دیگر کشورهای
اسالمی از ما بهعنوان یک تجربه موفق در کنار زدن نظام شاهنشاهی و برپایی نظام مردمی بهره بگیرند .اما اگر
نتوانیم ایران را بهعنوان الگو هم در حوزه اخالق و هم در حوزه اقتصاد و توسعه به مردم دنیا نشان دهیم ،از
همین جا آفت شروع خواهد شد و دچار مشکالت بزرگی میشویم که برای حفظ انقالب بحرانساز خواهد بود.
روش ایشان هم در برخورد با موضوعات و مشکالت« ،روش حل مساله» بود .در مواجهه با هر مسألهای،
میپرسید چگونه این را باید حل کنیم .در دوران جنگ ،اولویت جنگ برایشان از آن جهت بود که بتوانیم
بهگونهای آن را تمام کنیم که پس از آن ،به بازسازی و سازندگی برسیم .مسأله ایشان این بود که آیا میتوانیم از
جنگ بهگونهای سربلند بیرون بیاییم که پایهای برای دوران بازسازی و سازندگی شود .به همین خاطر بود که
نگاه ایشان در دوران جنگ و پایان جنگ ،با نگاه دیگران متفاوت بود .ایشان هر عملیاتی را بهعنوان راهکاری
پایان دادن به جنگ نگاه میکرد تا بتوانیم به سمت بازسازی و پیشرفت برویم.
اهل تصمیمگیریهای بزرگ بود .مسائل کشور را اولویتبندی میکرد و برای اولویتهای بزرگ ،تصمیمات بزرگ
میگرفت .هرجا به خودش مربوط بود ،تصمیم میگرفت و هرجا به دیگران مربوط بود به اخذ تصمیم کمک
میکرد .مسأله جنگ به امام مربوط میشد ،خیلی از مسائل دیگر که به رهبری مربوط میشد ،کمک میکرد که
آن تصمیمات بزرگ گرفته شود.
امروز در کشور سه چهار مساله بزرگ و اساسی داریم که باید برای آنها تصمیم گرفته شود .بعضی از آنها در
دوران آقای هاشمی تصمیمات مربوط به آنها گرفته شده است .یکی از مسائل ما این است که ما در دنیای فعلی
به روابط بینالملل چگونه نگاه میکنیم و جایگاهمان را در جهان کجا تعریف کردهایم ،چگونه میخواهیم در
جهانی که آمریکاییها به دنبال حاکمیت واحد در آن هستند و بسیاری از کشورها را مدیریت میکنند زندگی

کنیم .من فکر میکنم یکی از مسائلی که در ذهن آیتاهلل هاشمی بود این بود که ما موضوع آمریکا را چگونه
میخواهیم حل کنیم و چه راه و روشی برای حل آن داریم .االن هم یکی از مسائلی که ما داریم ،بحرانی است
که ترامپ میخواهد برای ایران ایجاد کند و از برجام خارج شده تا فضای جدیدی را به وجود بیاورد .من خیلی
جاها میدیدم که این دغدغه ایشان است .االن هم بنظرم یکی از مسائل مهم این است که باید تئوریهای
گوناگون برای حل این مسأله ارائه شود و مشخص کنیم این موضوع را چگونه میخواهیم حل کنیم و چگونه
میخواهیم در این جهان جایگاه خود را تعریف کنیم و از ابزار دیپلماسی برای ارتقای جایگاه ایران استفاده کنیم.
مسأله دیگری که خیلی مهم بوده و هست ،نگاه ما به اقتصاد است .ما مسائل مختلفی در حوزه اقتصادی داریم.
همانطور که مهندس ترکان فرمودند ،در هر دوره ریاست جمهوری ،نقدینگی ما نسبت به اول آن دوره ،سه برابر
شده است .اگر آمارها را نگاه کنید تقریبا این اتفاق تکرار شده است و نقدینگی به جای اینکه در خدمت تولید
باشد تبدیل میشود به یک سیل بنیانافکن که قیمت ارز را تا سه برابر افزایش دهد .یادم هست در همین دوران
اخیر قبل از ارتحال ایشان ،بعضی وقتها به مناسبتهایی که خدمت ایشان میرسیدیم یکی از موضوعاتی که
همواره دغدغهشان بود ،این بود که چگونه است ما نقدینگی بزرگی در اختیار داریم اما کارخانجات ما برای تولید
دچار کمبود نقدینگی هستند .دنبال این بودند و طرحهایی را ارائه میکردند .در یکی از جلسات از آقای مجید
قاسمی که قبال رئیس بانک مرکزی بودند ،سؤال کردند چگونه نمیتوانیم این نقدینگی را به سمت تولید ببریم.
من فکر میکنم یکی از مسائلی که ایران را دچار مشکالت اقتصادی کرده ،موضوع نگاه به اقتصاد است .هنوز ما
تکلیفمان را از نظر نخبگی نسبت به اقتصاد روشن نکردهایم؛ آیا اقتصاد آزاد و رقابتی را میپذیریم ،اقتصاد
دولتی را تا چه حد قبول داریم .یارانهها که یکی از بزرگترین معضالت ما هست ،میبینیم که همچنان مشکلساز
است و تکلیف ما با آن روشن نیست .حتی وقتی کسانی سر کار میآیندکه به اقتصاد یارانهای اعتقاد ندارند ولی
باز تصمیمات غلط گذشته در دوره آنها هم ادامه پیدا میکند .شاید علت این مسأله این باشد که نگاه به اقتصاد
هنوز بین نخبگان ایران محل اجماع نیست .آقای هاشمی خیلی در این زمینه پیگیری میکرد که چطور میشود
در این زمینه چارهاندیشی کرد .اگر یادتان باشد در دوران سازندگی کنار گذاشتن نظام جیرهبندی که یادگار
دوران جنگ بود ،یکی از معضالت بزرگ آقای هاشمی بود؛ در نهایت هم ایشان بخشی از آن را توانستند حل
کنند ولی بخشی باقی مانده و هنوز ما مسأله داریم.
از طرفی ،ایشان واقعگرا بود؛ به این معنا که همه مسائل را طبق واقعیت بررسی میکرد و هم خودش خوب
دریافت میکرد .به دیگران هم کمک میکرد که بتوانند مسأله را درست ببینند50 .درصد حل مسأله را ارزیابی و
فهم درست مسأله میدانست .جزو کسانی بود که بیشترین دیدار را با افراد مختلف داشت تا درباره یک مسأله

بتواند به ارزیابی درستی برسد .مثال در حوزه نظامی در بین سران کشور از جمله کسانی بود که جزئیات مسائل
را نظامی سعی میکرد بفهمد تا بتواند تصمیم بگیرد.
در یکی از جلسات که سران مملکت در آن حضور داشتند ،ایشان در تاکتیک یک عملیات بحث میکرد ،بعضی
دوستان گفتند که بخشی از سنگرهای خط مقدم را با تفنگ  10۶میزنیم .یکی از سران قوا که در جلسه بود،
فکر کرد تفنگ  10۶یک تفنگ انفرادی کوچک است .یادم هست آقای هاشمی در آن جلسه برای آن مسئول
عالیرتبه توضیح داد که تفنگ  10۶دارای چه ویژگیهایی است .هم به جزئیات وارد میشد و هم سعی میکرد
از جزئیات برای فهم مسائل کالن استفاده کند.
هاشمیرفسنجانی دارای تفکر ایستا نبودند .هاشمی رفسنجانی سال  5۷همان با هاشمی رفسنجانی سال  ۶8و
سال  ۷5و اواخر عمر یکی نبود .متناسب با تحوالت جامعه و دنیا ،در اندیشه و رفتار و تصمیمگیری تحول در
خود ایجاد میکرد .خیلی افکار و دیدگاههایشان در گذر زمان تغییر کرد و این حسن نگاه و رفتار ایشان بود.
نمیگفت همان چیزی که قبال میگفتیم درست است و باید همان را ادامه بدهیم .فرصت نیست و اال من
مصادیق تغییر دیدگاه ایشان را در مسائل مختلف از جمله درباره ساختار اداره کشور و نوع تصمیمگیریها عرض
میکردم .ایشان همانطور که گفتم غیر از اینکه افراد مختلف با تفکرات مختلف را برای مشورت دعوت میکرد،
شاید بین مسئوالن کشور جزو معدود افرادی بود که اگر کسی در سراسر کشور نظری و دیدگاهی داشت که
میخواست به ایشان برساند ،امکان مالقات و دیدار داشت و حرفها را میشنید .هر وقت به دفتر ایشان میرفتم
افراد متنوع و مختلفی را میدیدم که در آنجا حضور پیدا کرده بودند و در شرایط سخت سیاسی افرادی را در
آنجا میدیدیم که شاید خیلیها بهخاطر امنیت خودشان حاضر نبودند حتی اینها از کنارشان رد شوند.
نکته دیگری که خیلی در زمامداران مهم است و در آقای هاشمی وجود داشت ،ایشان هم از ایران و
ظرفیتهایش شناخت خوبی داشت و خیلی جاها را از نزدیک دیده بود ،هم از وضعیت بینالمللی اطالعات
درستی داشت و شرایط واقعی را میدید .از این جهت دنبال توانمندسازی ایران بود .بسیاری از ظرفیتهای
صنعتی در دوران ایشان پایهگذاری شد .بسیاری از زیربناهایی که امروز مبنای قدرت دفاعی ما هست و به آنها
افتخار میکنیم ،زمان آقای هاشمی رفسنجانی پایهگذاری شد .ما قدرت موشکی را از زمان ایشان داریم ،ما
صنعت هوایی و ساخت هواپیما را از زمان آقای هاشمی داریم که متأسفانه ادامه پیدا نکردند .بسیاری از
ظرفیتهای خوب برای توانمندسازی ایران از زمان آیتاهلل هاشمی شکل گرفت که باید ادامه پیدا کنند.

در پایان میگویم کاش آقای هاشمی دستور تثبیت ارز را نمیدادند چون ما هنوز هم نفهمیدیم که باید ارز را
تثبیت کرد یا قیمت ارز باید در بازار تعیین شود.

گفت آبروی خود را برای سازندگی گذاشتهام
مجید قاسمی
من اول یک توضیحات مختصری را عرض کنم که چقدر اصال بنده بضاعت صحبت درباره آیتاهلل هاشمی را
دارم؛ اوال بضاعت من برای سخن گفتن درباره ایشان کم است اما علیرغم این بضاعت مزجات جسارت میکنم
درباره ایشان سخن بگویم چراکه اوال بار سنگینی را در این زمینه بر دوش خودم حس میکنم و ثانیا ارادت
خاصی به ایشان دارم.
آشنایی من با حضرت آیتاهلل به سال  1353برمیگردد زمانی که من دانشجو بودم و ایشان در حسینیه ارشاد
برای اولین بار وارد شدند؛ درست در اوج شرایط اختناق شاهنشاهی .ما در دوره دانشجویی در مقابل خیلیها
برای دفاع از دین تحت فشار بودیم .اما از آن مقطع حسینیه ارشاد ،دانشجویان متدین یک روحیه و شجاعتی
برای دفاع از دین پیدا کردند.
ارتباط من با ایشان بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،به لحاظ شغلی در حوزههای اقتصادی بوده است؛ به ویژه در
بانک مرکزی در زمان جنگ و در زمان ریاست جمهوری ایشان که بنده قائممقام وزیر نیرو بودم و  10سال از
 84تا  ۹3به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد کالن ،بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و نهایتا
اینکه بنده حقیر علیرغم این جثه ضعیف و بضاعت اندک ،از منتقدان سیاستهای اقتصادی ایشان در دوره
ریاست جمهوریشان هم بودم.
با صداقت عرض میکنم دو نکته درباره نگاه ایشان به اقتصاد داشتم؛ که با یکی از دیدگاههای ایشان مخالف بودم
و مرید یکی از دیدگاههایشان بودم .اولی برمیگشت به سیاستهای تعدیل که منتقد بودم و دومی برمیگشت به
روحیه سازندگی و نگاهی که ایشان به توسعه داشتند و بنده بهشدت مرید این حرکت کردم و خودم را در آن
هشت سال برای توسعه صنعت آب و برق وقف کردم .ولی اگر بخواهیم نحوه تصمیمگیری ایشان و مشی
راهگشایی ایشان را بررسی کنیم ،من نمونههایی را در سه حوزه عرض میکنم که دوستان بهعنوان مصداق به
آنها توجه کنند .در شرایط حساس جنگ و در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی بخصوص زمانی که بنده

مسئول بانک مرکزی شدم در سال  ،13۶5قیمت نفت به بشکهای حدود چهار دالر رسید ،و درآمدهای ارزی ما
در سال  ،۶5پنج میلیاردو هشتصد میلیون دالر شد در همان شرایط  5میلیارد دالر را برای جنگ هزینه کردیم،
و برای اداره بقیه کشور 800 ،میلیون دالر بیشتر نداشتیم .در آن شرایط ،بنده از سال  ۶5تا  ۶8که مسئول بانک
مرکزی بودم ،شجاعت در تصمیمگیری ،دقت و صالبت در تصمیمات و بهموقع تصمیم گرفتن ایشان برای من
نمونه بودم.
در سال  ،۶۲بنده هنوز رئیس بانک مرکزی نشده بودم و دبیر کمیته تخصیص ارز بودم .ما در دولت به این
جمعبندی رسیده بودیم که با  1۲میلیارد دالر سال مالی را ببندیم و بیش از این تخصیص ارز نداشته باشیم .در
جلسه شورای اقتصاد بودیم که یکباره حضرت آیتاهلل هاشمی وارد شدند ،ما هم اطالع نداشتیم که ایشان
میخواهند تشریف بیاورند .ظاهرا شنیده بودند که چنین بحثی مطرح است و بابت حساسیت موضوع حضور پیدا
کردند .جمعبندی 1۲میلیارد دالر را به ایشان ارائه کردیم ،ایشان فرمودند اگر قرار باشد سال  ۶۲را با  1۲میلیارد
دالر ببندیم من ترجیح میدهم ما پیشقدم شویم و تنگه هرمز را ببندیم .اگر قرار باشد ما نتوانیم نفت صادر
کنیم و محدودیت داشته باشیم ،تنگه را میبندیم .همه یکباره جا خوردند از بحثی که ایشان مطرح کرد .آن
سال باعث شد ما بنا به اصرار ایشان سقف تخصیص ارز را باال ببریم و مرحله اول را 18میلیارد دالر در نظر
گرفتیم بعد هم تالشهای وزارت نفت در آن سال توانست  ۲۲و خردهای میلیارد دالر برای کشور درآمد ارزی
حاصل کند .در حالی که اگر  1۲میلیارد دالر را میخواستیم اعمال کنیم ،محدودیتهای سختی را به زندگی
مردم وارد میکرد.
یا زمانی که مسئول بانک مرکزی بودم ،در رابطه با یک محموله طالیی که باید بهصورت سوآپ به بانک سوئیس
میرفت و تبدیل به دالر میشد ،برای اینکه چند تا محموله نظامی سنگین را بتوانیم تأمین منابع کنیم .شب
ساعت  11شب اطالع دادند که مقامات انتظامی و امنیتی جلوی پرواز این هواپیما را گرفتند .از دفتر آقای
نخستوزیر تماس گرفتند که این محموله چیست که دارید میفرستید .عرض کردم این برای پرداختهای ارزی
ماست .بههرحال صحبتی که شد دستور دادند فردا بروم خدمتشان توضیحاتی بدهم .فردا که رفتم توضیح دادم
به آقای مهندس موسوی ،به من فرمودند بهتر است احتیاطی کنید و این مسأله را در جلسه سران قوا مطرح
کنید .من در جلسه سران قوا مطرح کردم ،حضرت آیتاهلل هاشمی در جلسه حضور نداشتند و جبهه بودند و آن
جلسه به جمعبندی نرسید .موضوع به جلسه بعد موکول شد که ایشان هم حضور داشتند .در جلسه دوم حتی
 10دقیقه هم توضیح نداده بودم که ایشان فرمودند کار درستی بوده است.

در شرایطی که تصمیمات نیاز به شجاعت و جسارت داشت ،ایشان از عدد  100نمره کمتری نمیآورد .استقراض
بعد از پیروزی انقالب یک امر مذمومی بود و راحت نبود .حتی در برنامه اول توسعه اقتصادی وقتی داشت بسته
میشد .یک جمعهای درباره استقراض در مجلس ،نشست غیرعلنی داشتیم .بعد از دوره ریاست جمهوری ایشان
من قائممقام وزارت نیرو بودم ،راجع به سد کارون سه داشتم با ژاپنیها گفتوگو میکردم که بتوانیم برای این
کار وام ارزانقیمت تهیه کنیم .کار به جایی رسید که نهایتا ژاپنیها وقتی موافقت شفاهی خود را ابراز کردند
گفتند باید کتبا درخواست بدهید .درخواست کتبی در شرایطی که میتوانست انعکاس بینالمللی داشته باشد و
شرایط تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند ،بحث سادهای نبود .من خدمت وزیر وقت نیرو جناب
آقای زنگنه مسأله را مطرح کردم .قرار شد خودم خدمت حضرت آیتاهلل توضیح دهم .یادم نمیرود ،آن روز در
سررسیدم درباره چهره برافروخته ایشان و اشکی که در چشم ایشان جمع شد ،در سررسیدم یادداشت کردم،
خدمتشان توضیح دادم که ما مذاکرات را انجام دادهایم و حاال به مرحلهای رسیده که نیاز به درخواست کتبی
دارد و چون این موضوع انعکاس بینالمللی خواهد داشت ،در وزارت نیرو قادر به تصمیمگیری نیستیم .راهنمایی
جنابعالی نیاز است .همینطور که سؤالم را داشتم تکمیل میکردم ،دیدم صدای ایشان میلرزد .داشتم فرمایشات
ایشان را یادداشت میکردم ،سرم را باال آوردم ،دیدم چهره ایشان برافروخته شده و این جمله را گفتند« :من
آبروی خودم را برای سازندگی کشور گذاشتم ،هیچ تردیدی نکنید و اقدام کنید» .اینها تصمیمات سختی بود.
امروز وحدت در کشور ضرورت دارد و هیچ چیز مثل وحدت برای کشور حیاتی نیست .من از بنیانگذاران حزب
اعتدال و توسعه بودم که در سال  ۷۹در تأسیس آن بودم .بعد از آن بنا به مسئولیتهایم مجبور شدم از حزب
اعتدال و توسعه بیرون بیایم .ولی یادم هست در سال  84که بحث کاندیداتوری مرحوم آیتاهلل مطرح شد ،در
شورای مرکزی حزب ،بحثی مطرح شد که ببینیم رابطه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با مقام معظم رهبری االن به
چه صورت است .قرار شد سه نفر از اعضای شورای مرکزی حزب با آقای هاشمی دیدار کنند و جزئیات موضوع را
جویا شوند .ما در حدی نبودیم که بخواهیم چنین بحثی را با ایشان مطرح کنیم .از آن سه نفر ،یک نفر من بودم
و دو نفر دیگر به خاطر سنگینی بحث اصال در جلسه حاضر نشدند؛ در واقع «آسمان بار امانت نتوانست کشید،
قرعه فال به نام من دیوانه زدند» .خدمت ایشان رفتم و قبل از دیدار کلی با خدا استغاثه کردم که با این مرد
بزرگ چطور این بحث را مطرح کنم .یک مقدمهای داشتم میگفتم ،ایشان خودشان یکباره گفتند خودت را
اذیت نکن ،بگذار برایت بگویم .دو تا نکته فرمودند« :اول اینکه ،در دنیا من به غیر از آقای خامنهای کسی را
ندارم (قطعا منظورشان از نظر سیاسی بود) .نکته دوم ،من وظیفه دارم مطالبم را بگویم اما صاحب عله به لحاظ

فقاهت ایشان هستند و ایشان باید نظر نهایی را بدهند و تصمیمگیری با ایشان است تا االن هم در مجموع
تصمیمگیریهای ایشان تصمیمات درستی بوده است» .من در شورای مرکزی حزب هم این را مطرح کردم.
راجع به توزیع عادالنه ثروت هم .حضرت آیتاهلل هاشمی در دوران ریاست جمهوری یکی از مسائل مهمی که به
آن پرداختند الیحه مبارزه با فقر بود که بعد از دوره ایشان این الیحه به نتیجه نرسید و مسکوت ماند.
اما یک نکته دیگر میخواهم بگویم ،مشی ایشان در تصمیمگیری است .من یکی از منتقدان ایشان در بحث
سیاستهای تعدیل بودم و ایشان هم میدانستند .اما جامعیت حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی این بود که
منتقدان و مخالفان خود را هم به راحتی هضم میکردند .حتی در دوره دوم ایشان که یکی از نمایندگان مجلس
درباره حضور من در وزارت نیرو ،انتقاد کرده بود ،وزیر نیرو از اقای هاشمی سؤال کرده بودند ،آقای هاشمی
فرموده بودند ایشان در وزارت نیرو دارند تالش میکنند.
اردیبهشت سال  ۷4قیمت دالر به  800تومان رسید .آن موقع معروف شد که آقای کلینتون آمده در تلویزیون
یک هزار تومانی را نشان داده و گفته این یک دالر است .البته ما این فیلم را ندیدیم ولی مطرح شد که چنین
کاری کرده است .بعد آقای هاشمی ما را احضار کردند و سؤال کردند که االن با توجه به شرایط اقتصادی باید
چه کنیم؟
این بزرگی این مرد را نشان میداد که خود من را از خجالت آب میکرد .ایشان با وجودی که روی برنامه
سیاستهای تعدیل شش سال کار کرده بودند ،وقتی دیدند اوضاع چطور است ،این چرخش بزرگ را با شجاعت
تمام انجام دادند ولو به بهای اینکه هزینههای سیاسی برایشان داشته باشد .من کمتر کسی را دیدم که مثل
امام(ره) گفته باشند «مرد آن است که حرفش دو تا شود» .امام در پذیرش قطعنامه واقعا چرخش بزرگی را
انجام دادند .من چرخش آیتاهلل هاشمی از سیاستهای تعدیل را با پذیرش قطعنامه توسط امام(ره) مقایسه
میکنم .چون برای ایشان خیلی سنگین بود که بپرسند آیا کار دیگری میشود کرد .من به ایشان گفتم شما
باید االن تصمیم بگیرید و تثبیت کنید .کمی با هم بر سر نرخش بحث کردیم و گفتم حداکثر  ۲50تومان باشد.
ایشان فرمودند ظرف چه مدتی جواب میدهد؟ من عرض کردم اگر در دولت انسجام باشد ،دو هفته .اگر انسجام
نباشد ،برای ایجاد این انسجام شاید سه ماه زمان الزم باشد .ایشان فرمودند شما با دولت صحبت کنید تا برای
این تصمیمگیری آماده شوند و برنامه تثبیت نرخ ارز را اعالم کنند .من االن وضعیتمان را با اردیبهشت 13۷4
مقایسه میکنم که ایشان این تصمیم بزرگ را گرفتند .موضوع در دولت مطرح شد و دولت در نهایت قیمت
 300تومان را تصویب کرد .وقتی نرخ دولتی اعالم شد ،قیمت 800تومانی 3۶0 ،تومان شد؛ یعنی  ۲0درصد

باالتر از تصویب دولت .به این شکل آن شرایط سختی را که در سال  ۷4با آن مواجه بودیم با یک ابتکار عمل و
تصمیمگیری و دامنه وسیع صبر و پذیرش منتقد ،برطرف شد.
واقعا االن در میان مسئوالن چند تا نمونه از این بزرگی را میتوانیم مثال بزنیم؟ من که جسارتا میگویم کمتر
میبینم .یکی از دوستان که از نزدیکان آیتاهلل بود ،دو سال پیش میگفت وقتی شما این پیشنهاد را سال ۷4
دادید ،ایشان با رئیس وقت بانک مرکزی و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه مطرح کرده بودند .آنها روی این
مسأله انقلتی گذاشتند و گفتند نمیشود ،نهایتا ایشان از آنان برنامه خواسته بودند ،آقای هاشمی حاضر شده
بود برنامه  ۲۲مادهای آنها را اجرا کند به شرط اینکه اگر ظرف سه ماه جواب نداد ،آقایان از سمت خود کنار
بروند .بههر حال آقایان از برنامه خود کوتاه آمده بودند و بر سر تثبیت نرخ ارز اجماع شد .این سیاست پذیرفته
شد .واقعا ایشان سینه فراخی برای پذیرش منتقدین داشتند .با صبر و حوصله مینشستند حرفهای همه را
گوش میدادند.
در دیدارها با ایشان ،با تواضع خدمت ایشان میرسیدم و با احساس بزرگی از خدمت ایشان برمیگشتم.
حرفهای دل ما را میشنیدند و حرفهای دل خودشان را هم به راحتی میگفتند.
دو هفته قبل از درگذشتشان جلسهای خدمت ایشان بودم و راجع به برنامهای که برای توسعه معادن و صنعت
فوالد در گروه مالی پاسارگاد داریم ،خدمت ایشان توضیح دادم .به ایشان گفته بودم ما کارهای بزرگی را داریم
انجام میدهیم که اگر اجازه بدهید خدمت شما برسیم و توضیح دهیم .بهقدری آن روز برای ما روز بزرگی بود.
ایشان به وجد آمده و روحیه عجیبی پیدا کرده بودند .جلسه یک ساعته بود ولی ما دو ساعت خدمت ایشان
بودیم و ایشان سؤاالتی درباره کار میپرسیدند .روحیه ایشان درباره سازندگی و توسعه اینطور بود .توسعه یک
امر سختافزاری نیست ،نرمافزاری است و شجاعت در تصمیمگیری است .ما االن بهقدری موانع در راه توسعه
داریم ،از مقررات و قوانین گرفته تا موانع دیگر .انصافا روحیه ایشان درباره توسعه ،برای من فراموشنشدنی و
درسآموز بود.

پیشرو در یافتن راههای تازه برای سرافزاری نظام
فریدون وردینژاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم .بحث من درباره دیپلماسی و نگاه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به رابطه با کشورهای دیگر
است .به طور کلی روابط امروز سیاسی کشورها با هم ،مبتنی بر دو موضع است؛ یکی ،سود و چگونگی تأثیر
رابطه بر اقتصاد کشورها و دوم ،همکاریهایی که میتوانند در سطح بینالمللی برای پیشرفت و همقدمی داشته
باشند .مثال در روابط امروز خود ما با دیگر کشورها ،برخی کشورها صاحب صنعت هستند و سرمایه دارند که
میتوانند در کشور ما سرمایهگذاری کنند ،برخی کشورها هم بازار خوبی دارند و میتوانند بازار خوبی برای
کاالهای ما باشند .بنابراین سرمایهپذیری یا سرمایهگذاری در خارج از کشور در روابط دیپلماتیک یکی از نکاتی
است که بر اقتصاد و چگونگی زندگی مردم تأثیر دارد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،بعد از جنگ که سکان کشور را در دست گرفتند به دنبال دیپلماسی بودند تا یک
تعامل مؤثر و سازنده با بازیگران جهانی داشته باشیم .در این ارتباط دیپلماتیک چند اصل را دنبال میکردند:
اول ،تقویت همکاری با همسایگان و ایجاد اقتصاد مشترک و خوشههای اقتصادی همسان با همسایهها.
دوم ،تعامل اقتصادی با کشورهای قدرتمندی که صاحب صنعت ،سرمایه و تکنولوژی بودند.
سوم ،نگاه به کشورهای آسیایی
چهارم ،تنشزدایی با غرب و اروپا و متنوع ساختن گزینههای سیاسی ما در روابط خارجی که به ما قدرت
چانهزنی در محافل سیاسی و عرصههای سیاست خارجی بدهد .بهتعبیری بهویژه بعد از جنگ ،سیاستهای
دوران سازندگی مرحوم آیتاهلل یک رویکرد واقعگرایانه در سیاست خارجی بود و مبتنی بر گفتمان اقتصادمحور
و سیاستورز .این گفتمان ،گسترش حوزه مشارکت داخلی و نقش بنگاههای اقتصادی را تقویت میکرد.
خصوصیسازی اقتصاد را با تکیه بر جلب تکنولوژی و سرمایه خارجی دنبال میکرد و گرفتن وام را یک نکته
منفی نمیدانست .توسعه تعامل با کشورهای آسیایی و نگاه به شرق یکی از ویژگیهای آن دوران بود و تقویت
مناسبات خارجی با عدم مداخله در امور سایر کشورها .بنابراین همکاری واقعبینانهای که مبتنی بر پرهیز از تنش
و تندروی در سیاست خارجی بود موجب یک سلسله رفاقتها و همکاریها به ویژه در سطح منطقه بود که این
همکاریها و روابط شخصی مرحوم هاشمی رفسنجانی ،توانست امکانات زیادی از کشورهای همسایه را با روند
سازندگی در کشور ما همسو و همجهت کند.
سیاستهای آسیبزدایی و تقویت مناسبات تجاری در سطح منطقه تأثیراتی گذاشت که این تأثیرات ناشی از
دیپلماسی دوران سازندگی بود .من محوربندی را خدمتتان عرض میکنم:

 -1تقویت بنگاههای اقتصادی و روانتر شدن بخش خصوصی و روابط اقتصادی و تجاری در منطقه و آسیا و
بینالملل
 -۲بهبود فعالیتهای اقتصادی در حوزه خدمات مالی و بانکی
 -3تشویق سرمایهگذاری خارجی در حوزه اقتصاد داخلی که ما امروز درگیر این مسأله هستیم .برای ما
هنوز مشخص نیست که ما عالقهمند به پذیرش سرمایه خارجی هستیم یا نه؛ اگر عالقهمندیم باید
اسباب و الزامات این پذیرش را فراهم کنیم.
 -4دریافت وامهای بلندمدت و قرضه خارجی
 -5توسعه مناطق ویژه و آزاد در سراسر کشور و فعالسازی ،توسعه و نوسازی بازار بورس
 -۶توجه به ایرانیان خارج از کشور؛ در دوره مرحوم آیتاهلل هاشمی برگرداندن متخصصان مقیم خارج از
کشور و سرمایههای ایرانی ها بهعنوان یک اولویت دیده میشد.
 -۷اولویتبخشی به همکاریهای آسیایی
اگر بخواهیم سیره آیتاهلل هاشمی را خالصه کنیم و رویکرد مدیریتی ایشان را در نظر بگیریم ،رویکرد
رشدمحور در محیط داخلی و بسطمحور در محیط خارجی بود .بر این اساس شاید همچنان الگوهای دوره
سازندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی همین امروز هم بتواند در وضعیت ما قابل پیاده کردن باشد .او در یکی
از مهمترین مقاطع عمر جمهوری اسالمی ،ریاستجمهوری را برعهده داشت و توانست کشور را از گردنههای
مختلف عبور دهد.

ترکان :شاخصترین ویژگی آقای هاشمی ،قدرت تصمیمگیری بود .امروز بسیاری از مسئوالن ،مسائل را میدانند
اما چون تصمیمگیری سخت است ،مسائل را دست نخورده باقی گذاشتهاند
عالیی :جایگاه ما در جهان کجاست؟ میخواهیم در مقابل آمریکا چه کنیم؟ آیتاهلل هاشمی به این پرسش
میاندیشید
قاسمی :گفت «من آبروی خود را برای سازندگی این کشور گذاشتم».
وردینژاد :در یکی از مهمترین مقاطع عمر جمهوری اسالمی ،ریاستجمهوری را برعهده داشت و توانست کشور
را از گردنههای مختلف عبور دهد

خانهموزه ،نماد سادهزیستی آیتاهلل
محسن هاشمی
امروز بهمناسبت هفته دولت و همزمان با زادروز حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،خانه موزه ایشان را همراه با
جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری و جناب آقای افشانی شهردار محترم تهران افتتاح
کردیم .در کنار این مراسم ،همایشی را با عنوان «عبور از بحران و توسعه ایران با نگاهی به رویکرد آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی» برگزار کردیم که در خدمت بزرگان و اندیشمندان هستیم.
در اینجا من نمیخواهم در باب عقالنیت ایشان و تدبیر و عبور از بحرانها بگویم ،بلکه میخواهم از بعد عاطفی
ایشان در خانواده و جامعه سخن بگویم .هر نوع مشکل یا مسألهای که برای مردم پیش میآمد ایشان را تحت
تأثیر قرار میداد .من به چشم دیدم که ایشان چگونه وقتی در کنار خانواده شهید یا فرزند شهید قرار میگرفتند
یا از اسرا یا آزادگان گفته میشد یا در مراسم های مذهبی ،به سرعت وجه عاطفی ایشان بروز میکرد و اشک
میریختند .درخانه هم در برخورد با فرزندان این عطوفت را به سرعت بروز میدادند.
اما چند کلمهای درباره خانهموزه صحبت میکنم و از کسانی که در این موضوع ما را یاری دادند تشکر میکنم.
بعد از اتفاقات سال  ۶0و بعد از ترور فرقان و مخصوصا ترورهای سال  ،۶0امام و حاج سیداحمدآقا تصمیم
گرفتند خانهای که در کنار حسینیه قرار داشت و صاحب آن دچار مشکل شده بود را به دلیل مسائل امنیتی
خریداری کنند؛ لذا دولت این خانه را خریداری کرده بود و این خانه خالی بود .بعد پیشنهاد شد که آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی در پاییز  13۶0در آن خانه ساکن شوند .ایشان در خاطرات یک مهر  13۶0اینطور نوشتهاند
که «اول وقت به جماران رفتم برای دیدن منزلی که در جوار منزل امام ،احمدآقا برای سکونت من در نظر
گرفتهاند به خاطر امنیت و حفاظتی که در آن منطقه وجود دارد .منزل خوبی است البته عیوبی هم دارد .قرار
شد بعد از تخلیه به آنجا منتقل شویم .گویا صاحبخانه پزشک نظامی است ،آنها هم از شلوغی و سر وصداها و
آمدورفت حسینیه جماران خسته شدهاند و انتظار دارند در این معامله سودی هم ببرند و لذا خانه را واگذار
کردند».
 35سال در این خانه زندگی کردند .یکی از خصوصیات ایشان سادهزیستی ایشان بود .بعد از همین جلسه از
خانه بازدید کنید ،خواهید دید که ایشان از سال  ۶0تا آخرین لحظه به همان سبک زندگی کردند.

امروز ما با افتتاح این خانهموزه ،سادهزیستی ایشان را میتوانیم به رخ حاکمان جهان بکشیم .برای انجام
فعالیتهای طراحی و ساخت خانهموزه زحمات زیادی کشیده شده است .مسابقهای برگزار شد ،طرحهایی گرفته
شد و در نهایت طرح سرکار خانم ذوقی از دانشگاه آزاد اسالمی برنده شد و به تصویب رسید ،قرار بر این شد این
کار را بهعهده بگیرند ،ایشان با اخالص تمام و حتی بدون هیچ دستمزدی ،در طول یکونیم سال این کار را انجام
دادند و خوشبختانه توانستند موفق از این کار بیرون بیایند ،بعد کار به همکاران دیگر واگذار شد و آنها هم بدون
دریافت هیچ وجهی این کار را بهعهده گرفتند و طراحیهایی که ایشان انجام میدادند را به ظهور میرسانند.
شهرداری منطقه یک هم از اواسط کار وارد شدند و کمک کردند تا ما بتوانیم بعضی از اجزای امنیتی و حفاظتی
و نگهداری این موزه را تهیه کنیم و خوشبختانه کار تکمیل شد .فعالیتهای این عزیزان قابل تقدیر است .باتشکر
مجدد از همه حضار.

همایش «تقنین در جمهوری اسالمی»
 13دی 1397
دانشگاه مفید قم

پدر تقنین در جمهوری اسالمی
محسن هاشمی رفسنجانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم .با سالم و احترام خدمت حضار محترم و با گرامیداشت یاد امام راحل(ره) و شهدا ،الزم
میدانم در دانشگاه مفید ،یادی از حضرت آیتاهلل موسوی اردبیلی داشته باشم که این مجموعه آموزشی و
تحقیقی با تالش ایشان به نتیجه رسید .شما بزرگواران میدانید ایشان برای انقالبی ماندن حوزه زحمت زیادی
کشیدند و چه خدماتی در قوه قضاییه به عنوان دادستان کل کشور در کنار شهید بهشتی داشتند .بعد از آن هم
به منصب قوه قضاییه هم پرداختند و پس از آن به قم برگشتند و به مرجعیت رسیدند .آیتاهلل موسوی اردبیلی
به گردن همه ما حق دارند .حضور بنده در شهر علم و اجتهاد و حرم اهل بیت غنیمت است؛ از این جهت از
انجمن اندیشه و قلم تشکر ویژه دارم که چنین فرصتی را برای بنده فراهم کرد.
این همایش را در حالی برگزار میکنیم که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم؛
مقطعی که بلوغ نظام اسالمی ما محسوب میشود و البته به دومین سالگرد درگذشت حضرت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی هم نزدیک هستیم و هفته آینده انشاءاهلل در تهران مراسمی در اجالس سران با حضور ریاست محترم
جمهوری و سخنرانان ارزنده جناب آقای ناطق ،جناب آقای زنگنه و دیگر فرهیختگان کشور خواهیم داشت و یاد
این بزرگوار را گرامی میداریم .چند روز گذشته رحلت حضرت آیتاهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی را داشتیم
که با حضور طوالنی خود در شورای نگهبان و مدت کوتاهی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند ،منشأ
خدمات تقنینی برای جمهوری اسالمی بودند و خوب است که یاد ایشان را هم گرامی بداریم.
بحث اصلی همایش ما« ،تقنین در نظام جمهوری اسالمی» است .همانطور که میدانید تقنین زیربنای هر
ساختار سیاسی و حاکمیتی است و حتی در مراتب دینی هم میشود گفت احکام شرعی و دینی ،نوعی تقنین
محسوب میشود .تقنین ،سیاستهای کلی و چارچوبهای اصلی و خط مشیها را مشخص میکند و بعد از آن
آییننامههایی نوشته میشود که زمینه اجرای آن قوانین را بهتر فراهم کند.
اصوال باید زمینههای حکمرانی خوب را در هر ساختار سیاستی و حاکمیتی ایجاد کرد .هرچند که بزرگان انقالب
اسالمی و حضرت امام خمینی از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،نسبت به تقنین توجه ویژه داشتند ،اما
همچنان در نظام جمهوری اسالمی در عرصه قانونگذاری با ضعفهای جدی مواجه هستیم؛ از سویی تعداد
قوانینمان زیاد است و از سوی دیگر ،متأسفانه قوانین را خوب مینویسیم ولی درست اجرا نمیکنیم .بعضا
قوانین غیرقابل اجرا را هم تغییر نمیدهیم و این پابرجایی مشکالتی را ایجاد میکند.

در بحث تقنین آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از همان ابتدای پیروزی انقالب حضور جدی داشتند و همانطور که
مستحضرید ،ایشان قبل از پیروزی انقالب با دستور و حکم رهبر انقالب به عنوان عضو شورای انقالب انتخاب
شدند و در کنار شهیدان بهشتی ،باهنر ،مطهری و مرحوم موسوی اردبیلی شورای انقالب را تشکیل دادند .البته
دیگران هم بعدا اضافه شدند و شورای انقالب تا زمان تشکیل مجلس شورای اسالمی ،به وظایف تقنینی خود
عمل کرد .با تشکیل مجلس شورای اسالمی ،ایشان سه دوره مسئولیت و ریاست مجلس شورای اسالمی را
برعهده داشتند که امری تقنینی است و بعد از آن هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت و مدتها
ریاست مجمع را برعهده داشتند .لذا در مجموع میشود گفت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در طول عمر خود حتی
در زمانی که مسئولیت ریاست جمهوری و فرماندهی جنگ را برعهده داشتند ،در مسائل تقنینی کشور دستی
داشتند و ایشان را میشود پدر تقنین در جمهوری اسالمی نامید چراکه در این مقاطع به دلیل نیاز جمهوری
اسالمی ،تعداد قوانینی که به تصویب رسید زیاد است و میشود گفت یکی از دالیلی که هماکنون بعضا مشکل
داریم ،ناشی از همین تعداد زیاد قوانین در طول آن سالهاست که احتیاج به تنقیح دارد و بازبینی در این زمینه
ضرورت دارد .البته به دلیل نوپا بودن نظام جمهوری اسالمی هم راهی جز این نبوده است.
باید دانست هر قانونی محدودیتهایی برای مردم ایجاد میکند و اصوال اگر درست اجرا نشود ،موجب مشکالت
میشود .بعضا قوانین میتوانند باعث فساد شوند .اگر قوانین درست نوشته نشوند ،در اجرا ،کشور دچار
محدویتها و موانعی برای کارهای مردم میشود لذا برای کارآمدی و حکمرانی خوب الزم است قوانین زیاد
نباشد .یادم هست آیتاهلل هاشمی رفسنجانی درباره تعداد باالی قوانین در کشور اظهار نگرانی میکردند و الزم
میدانستند در این امر مواظب باشیم .فکر میکنم مجلس شورای اسالمی و بعد دولت در زمینههای مختلفی
نسبت به تنقیح قوانین اقدام کردند ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و الزم است با جدیت بیشتری این کار
دنبال شود.
نکته دیگر موضوع تزاحم در قانونگذاری است که باز آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در رفع تزاحم در این زمینه،
نقش ویژهای داشتند .سه رکن قانونگذاری در کشور ما به ترتیب ،مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان و بعد
مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند .به دلیل مشکالتی که در تصویب قوانین بین مجلس شورای اسالمی و
شورای نگهبان پیش میآمد ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نزد امام(ره) رفتند و از ایشان خواستند اگر قانونی در
مجلس ،بیش از دوسوم رأی را داشت ،احتیاج به مصوبه شورای نگهبان نداشته باشد که این امر نتوانست انجام
شود چراکه تعداد زیادی از قوانین اصوال دوسوم را به دست نمیآوردند و دچار مشکل میشدند؛ به همین دلیل
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان تشکیل شد .البته

در دوران حضرت امام این مجمع با تعداد کم و فقط برای این امر تشکیل شد اما در دوران آیتاهلل خامنهای ،به
مجمع اختیارات بیشتری داده شد و وظایف زیادی بر دوش مجمع گذاردند؛ از جمله تدوین سیاستهای کلی
نظام در عرصههای مختلف ،بحث نظارت و بعضا مسائل تقنینی که باعث شد مجمع دخالتهای بیشتری در امر
تقنین داشته باشد.
حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در چهار دورهای که در مجمع حضور داشتند ،سعی کردند با تالش و همکاری
دبیرخانه ،در جهت حل بخش عمدهای از مشکالت کشور قدم بردارند .نهاد مجمع به عنوان نهادی که معضلهای
نظام را بررسی کرده و برای آن راه حل ارائه میداد ،مطرح شد و برخی مشکالت نظام جمهوری اسالمی از این
طریق حل شد .ایشان به عنوان یک مجتهد اسالمشناس ،تجربه زیادی در مدیریت اجرایی کشور کسب کرده بود
و توانست تقدم مصلحت را خوب بشناسند و آن را پیگیری کند .امروز از این جهت جای آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی خالی است.
در ایام بعد از درگذشت آیتاهلل هاشمی ،ایشان نامهای مختلفی در کالم اهل نظر و صاحبان رأی گرفتهاند؛ برادر
عزیزمان جناب آقای سید جواد ورعی ،در کتابی از سخنرانیها و مقاالتشان ،آیتاهلل را هاشمی «تندیس صبر و
استقامت» و یا با صفت «وارسته از ریا و تزویر و یا تملقگویی و تملقشنوی و فردی مظلوم» میخوانند و برادر
دوستداشتنی ما جناب آقای محمد سروشمحالتی در کتاب «آیت درایت» ایشان را به عنوان «نماد عقالنیت و
غصهدار کارآمدی نظام» خواندند که بسیار مهم است؛ مخصوصا کارآمدی نظام دینی که همه ما به دنبال آن
هستیم .همچنین به عنوان «عالمی عملگرا» از ایشان یاد کردند و یک جمله زیبا داشتند به عنوان «مرد آههای
سرد و اشکهای گرم» و این بسیار مورد توجه کسانی که کتاب را میخوانند قرار گرفته است .همچنین نکته
دیگری که مطرح کردند ،ایشان را به عنوان کسی که به دنبال رهایی از فقه صعوبت به فقه سهولت بودند ،نام
بردند؛ فقه سهولت از مواردی است که نیاز جامعه امروز ماست .برادر شجاعمان جناب آقای سیدضیاء مرتضوی
بعد از سال  88سخنرانیهای زیاد و مقاالتی داشتند که در کتابی به نام «فصل خاکستری» منتشر شده است؛
ایشان آیتاهلل هاشمی را «شناسنامه انقالب» یا «شاخص استوار اعتدال»« ،انسانی خودساخته» و «عالم ربانی»
مطرح کردند .دوری از افراط و تفریط هم نیاز امروز ماست .جناب آقای مسیح مهاجری که از نزدیکترین
مشاوران آیتاهلل بود ،در کتاب خود با نام «دیدم که جانم میرود» از تعداد زیادی از شخصیتهای نظام و
فرهیختگان جامعه یاد کردند و آیتاهلل هاشمی را به عنوان «کسی که از بُعد اخالق عملی ایثارگر و ازخودگذشته
برای نظام بوده است» ،مطرح کردند و اینکه «ایشان سکوت هایی میکردند که حیثیت نظام را حفظ کنند» و
حتی «حافظ نظام در صحنههای بینالمللی» بودند.

یادم هست آیتاهلل هاشمی درباره تعداد باالی قوانین در کشور اظهار نگرانی میکردند و الزم میدانستند در این
امر مواظب باشیم .فکر میکنم مجلس شورای اسالمی و بعد دولت در زمینههای مختلفی نسبت به تنقیح قوانین
اقدام کردند ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و الزم است با جدیت بیشتری این کار دنبال شود

اگر نگاه امام(ره) به مصلحت ،در ادامه کار تضعیف شود
مجید انصاری
بسیار از برگزارکنندگان محترم این نشست سپاسگزارم که نقش یکی از مؤثرترین رجال روحانی تاریخ معاصر
ایران در انقالب را ،در پیشبرد امور کشور ،پیشرفت ایران و سربلندی حوزههای علمیه و روحانیت شیعه بررسی
میکنند.
دو سال از رحلت آن مرد بزرگ میگذرد و در این ایام ،تحلیلگران هم بیکار نیستند و با همت مضاعف کار خود
را ادامه میدهند .درباره آیتاهلل هاشمیرفسنجانی از هر زاویهای وارد شویم ،سخن برای گفتن فراوان است؛ اما
موضوعی که مطرح شده ،مشخصا درباره نقش آیتاهلل هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است .دوستان
مستحضر هستند که در منظومه فکری امام(ره) و نگاهی که ایشان به رسالت و مسئولیت در اداره جامعه از آغاز
و بهخصوص بعد از استقرار نظام جمهوری اسالمی داشتند این بود که مبادا اسالم در نگاههای محدود و در
قالبهای پیشین متوقف شود و در نتیجه به عدم کارایی در اداره جامعه متهم شود؛ مثال حضرت امام(ره) راه را
برای اشتغال زنان و حضور بانوان در جایگاههای کلیدی باز کردند و پیامها و نامههایی که در این حوزه داشتند
جای دقت و بازخوانی دارد .یکی از اقدامات و تأسیساتی که امام(ره) در راستای همین دغدغه کارآمدی نظام
اسالمی ،ایجاد کردند ،مجمع تشخیص مصلحت نظام بود .امام(ره) بعد از تجربه چندین ساله در امر تقنین کشور
به این نتیجه رسیدند که آرامآرام اصرار بر احکام اولیه آن هم از زاویه بعضا تنگ فقه رایج در حوزه ،فقهی که
کمتر در میدان عمل و آزمون رسیده و بارور شده بود ،بنبستی در اداره کشور ایجاد کرده و بالتبع نوعی داوری
درباره قابلیت اسالم برای اداره جامعه ایجاد شده بود .با پیگیریهای مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی این
تشکیالت شکل گرفت .بنده ،در دورههای اول ،دوم و سوم در خدمت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مجلس
شورای اسالمی بودم .برخی از سروران هم که امروز در این جلسه در خدمتشان هستیم ،در مجلس تشریف
داشتند .همه دیدیم که آیتاهلل هاشمی خیلی تالش کردند راهی برای رهایی از این بنبستها بیابند .مصوبات
مجلس به شورای محترم نگهبان میرفت و شورا هم به استناد احکام اولیه بسیاری از مصوباتی که برای اداره
کشور ضروری بود را رد میکرد و بنبست ایجاد شده بود.
یکی دو اقدام امام به ثمر نرسید تا اینکه صحبتی شد مبنی بر اینکه باید راهکار و ساختاری برای حل این مشکل
دیده شود .نامهای هست در جلد بیستم صحیفه امام(ره) که من اجمالش را اشاره میکنم .در واقع فلسفه
وجودی و فلسفه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بیان میکند .در تاریخ  1۷بهمن سال  ۶۶مسئوالن عالی

آن زمان کشور ،نامهای را خدمت امام(ره) نوشتند با امضای عبدالکریم موسوی اردبیلی ،سیدعلی خامنهای ،احمد
خمینی ،میرحسین موسوی ،اکبر هاشمی رفسنجانی .در این نامه خالصه روند تقنین در کشور را توضیح دادند و
اشاره کردند که شما اخیرا راهنماییهایی راجع به کارکرد فقه و مسائل اسالم فرمودید .بعد در نامه افزودهاند که
شنیدهایم حضرت عالی درصدد ایجاد ساختاری برای حل مشکالت قانونگذاری هستید و ما درخواست تسریع در
تشکیل آن ساختار و نهاد را داریم .حضرت امام(ره) هم به آن نامه پاسخ دادند .پاسخ امام(ره) از این زاویه مهم
است که اگر این نگاه در ادامه کار جمهوری اسالمی ایران تضعیف شود و ما در پوستههای گذشته بمانیم و
انعطاف الزم را از خود نشان ندهیم ،به تعبیر حضرت امام(ره) از گهواره تا گور ،اسالم و حوزه و روحانیت و والیت
فقیه به عدم کارآیی متهم خواهد شد.
امام(ره) به شدت به نظرات کارشناسی و نظر متخصصین کشور باور داشتند؛ حتی در فتوای راهگشایی که در امر
موسیقی داشتند یا در موضوع خاویار که قبال شبهه حرمتش بود ،بر نظر کارشناسی تکیه داشتند و معتقد بودند
که فقها باید به نظرات کارشناسان در شناخت و تعیین موضوع ،اعتماد کنند .اما در نامه صدور فرمان تشکیل
مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند« :گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در
تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست ،لکن برای غایت احتیاط ،در صورتی که بین
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد ،مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای
نگهبان و حضرات حجج اسالم :خامنهای ،هاشمی ،اردبیلی ،توسلی ،موسوی خوئینیها ،جناب آقای میرحسین
موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسالمی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری
هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای الزم ،رأی اکثریت اعضای حاضرِ در این مجمع مورد عمل قرار گیرد.
احمد در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد .حضرات آقایان توجه داشته
باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسالم عزیز میگردد .امروز
جهان اسالم ،نظام جمهوری اسالمی ایران را تابلوی تمامنمای حل معضالت خویش میدانند .مصلحت نظام و
مردم از امور مهمی است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و
نزدیک زیر سؤال برد و اسالم آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دالر توسط ایادی داخل و
خارج آنان پیروز گرداند .از خدای متعال میخواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید».
این نامه در  1۷بهمن  ۶۶در همان روزی ارائه شد که نامه سران کشور به امام رسید و با این پاسخ ،مجمع به
دستور حضرت امام(ره) تشکیل شد و ریاست مجمع را رئیسجمهوری وقت آیتاهلل خامنهای عهدهدار بودند .اما
خبرگان در بازنگری قانون اساسی ،مجمع را به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در قانون اساسی در اصل ،110

 111و  11۲با کارکردهای معین وارد کردند .مهمترین کارکرد آن ،فلسفه وجودی این مجمع بود؛ یعنی
«بنبستشکنی» .در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختالف شکل میگرفت و هر دو نهاد بر نظر خود
اصرار داشتند ،یک حلقه مفقوده در نظام قانونگذاری کشور بود که با تأسیس مجمع رفع شد.
از طرفی نوعا مصوبات مجلس و برنامههای دولتها به دلیل تغییر چهارساله مجلس و دولت ،نوعی ناپایداری و
عدم ثبات در برنامههای کشور و قوانین ایجاد کرده بود و تبعا سرمایهگذاران و فعاالن بخش اقتصادی و سایر
بخشها مطمئن نبودند از اینکه این مصوبه مجلس دو سال دیگر تغییر میکند یا باقی میماند .یا برنامه دولت
همین خواهد بود یا با دولت بعدی ،برنامهها عوض میشود .لذا بحث تعیین سیاستهای کلی نظام مطرح شد.
اتفاقا حضرت امام(ره) بعد از پایان جنگ ،در هفت هشت ماده ،سیاستهای کلی بازسازی کشور بعد از جنگ را
تعیین و ابالغ فرمودند و اولین بار سیاستهای کلی نظام در یک موضوع توسط حضرت امام(ره) رسما تدوین و
تحت عنوان سیاستهای بازسازی کشور بعد از جنگ ابالغ شد .این متن حقیقتا فرازهای مهمی دارد و این روزها
به نظرم خوب است که مسئوالن کشور  -چه مجلس چه دولت – سیاستهای بازسازی را مطالعه کنند؛ به نظرم،
برخی دستورات آن همچنان به عنوان اولویت و ضرورت خودنمایی میکند.
بنابراین در قانون اساسی سه کارکرد برای مجمع در نظر گرفته شد؛ کارکرد اول ،این بود که در مواقع اختالف،
مجمع بنبستشکنی بکند و با در نظر گرفتن مسائل کشور و مصلحت نظام در مواردی که بین شورای نگهبان و
مجلس اختالف هست ،اختالف را حل کند .کارکرد دوم ،در مقام نهاد مستشار عالی رهبری ،در تعیین
سیاستهای کلی به رهبری نظام مشورت بدهد .موضوع اول در اصل  11۲آمده است ،موضوع دوم در بند اول از
اصل  110قانون اساسی که میگوید از وظایف و اختیارات رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام است .و کارکرد سوم هم ،در بند هشت اصل  110قانون اساسی است مبنی بر
حل معضالت نظام که از طریق عادی قابل حل نیست و یا سایر اموری که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت
نظام ارجاع میدهد.
بنابراین حل معضالت در مواردی که به روشهای عادی جوابگو نیست ،ممکن است بنبستی در امر تقنین باشد،
یا در امر اجرا ،یا در موضوعی دیگر ،که از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود ،برابر صریح اصل
 110قانون اساسی ،مجمع تشخیص باید به آنها رسیدگی کند .خیلی روشن است که این مجمع ،کارکرد مهمی
پیدا کرده است و البته یک وظیفه استثنائی در موارد خاص برعهده مجمع قرار داده شده و آن این است :زمانی
که به هر دلیلی ،از فوت رهبری ،استعفا یا عزل ایشان ،کشور در مقطعی کوتاه یا بلند فاقد رهبر باشد ،در حد
فاصلی که بناست رهبری از سوی خبرگان تعیین شود ،شورای رهبری متشکل از رئیسجمهوری ،رئیس قوه

قضائیه است و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل میشود که انتخاب این عضو شورای نگهبان ،برعهده مجمع
تشخیص مصلحت نظام است .بعد از آن هم که شورای موقت رهبری تشکیل شد ،باید تصمیمات شورای رهبری
به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد؛ بنابراین جایگاه خیلی مهم و حساسی است.
مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را باید به نوعی مؤسس مجمع نام داد چون پیگیریهای ایشان در ابتدا به
بنبستشکنی در امر قانونگذاری و تشکیل مجمع در زمان حضرت امام(ره) منتج شد و بعد هم از ابتدا ایشان
عضو مؤثر مجمع بودند و در سال  ۶8بعد از اینکه مجمع در قانون اساسی آمد ،اولین رئیس ایشان بودند؛ البته
همزمان رئیسجمهوری هم بودند که به طور طبیعی ریاست ایشان هم به لحاظ شخص حقیقی و هم بله لحاظ
حقوقی بسیار مهم و بجا بود .من حدود  1۷سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و این افتخار
را داشتم که  15سال را در ریاست مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی گذراندم .البته قبال هم افتخار حضور در
مجلس تحت ریاست ایشان را داشتم .فکر میکنم ایشان با همه ظرفیت و تواناییهایی که داشتند ،توانستند
مجمع را در دوران مدیریت خود در جایگاه شایستهای مستقر کنند 3۷ .عنوان سیاست کلی در طول دوران
ریاست ایشان بر مجمع تصویب شده است که سیاستهای بسیار راهگشا در موضوعات مختلفی است؛ از جمله
مهمترین این سیاستها ،سند چشمانداز ،سیاستهای کلی اصل  44که حقیقتا در مسأله اقتصادی
بنبستشکنی کرد ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای جمعیت ،سیاستهای محیط زیست و دیگر
سیاستها که این  3۷عنوان نزدیک به  300حکم در درون خود دارد.
البته خود ایشان و برخی اعضا همواره بر این نکته تأکید داشتند و داشتیم و امروز هم بنده فکر میکنم
سیاستهای کلی بعضا از کلی بودن خارج شده است و سیاستهای جزئی اجرایی یا به نوعی قانونگذاری است
که باید این روند اصالح شود؛ ولی به هر حال موضوعات راهگشایی در دستور قرار گرفت.
در حوزه حل اختالف بین شورای نگهبان و مجلس ،نزدیک به  ۲00مورد در طول این مدت بوده است که در 40
مورد تقریبا ،نظر شورای نگهبان را تأیید کرده است و در بقیه موارد ،نظر مجلس شورای اسالمی تأیید شده
است.
من به یک نکته اشاره کنم که این روزها هم بعضا مطرح میشود که آیا مجمع ،مجلس سنا شده است؟ مجمع،
شورای نگهبان دوم شده است؟ و سؤاالتی از این دست .من عرض میکنم طبق قانون اساسی ،آییننامه مجمع
تشخیص مصلحت نظام را خود مجمع تصویب میکند و این صراحت قانون اساسی است؛ همچنان که قانون
مربوط به خبرگان را هم خبرگان تصویب میکند .در آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که در

موارد اختالف بین شورای نگهبان و مجلس ،مجمع میتواند در همان ماده و مواردی که شورای نگهبان ایراد
گرفته و مجلس اصرار ورزیده است ،بنا بر مصلحت ،اگر الزم بود اصالحی به عمل بیاورد که اتفاق افتاده است.
این مصلحتسنجی درستی است تا بنبستی ایجاد نشود .لذا این اجازه در آییننامه مجمع داده شده است .در
سال  84مقام معظم رهبری هم اختیارات خود را در اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ،به
مجمع تشخیص واگذار کردهاند .این وظیفه ،وظیفه اولی و ذاتی مجمع نیست .رهبری خودشان میتوانند اعمال
نظارت کنند یا میتوانند به هر فرد یا نهاد دیگری طبق بند  1۲اصل  110قانون اساسی واگذار کنند .اما ایشان
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به مجمع واگذار کردند چون مجمع خودش این سیاستها را تصویب
کرده و طبعا خودش بر منظور و مفاد سیاستها مطلعتر است.
در زمان آقای محمود احمدینژاد این نظارت شروع شد و آیین نامهاش هم نوشته شد و به تأیید رهبری هم
رسید ولی به هر دلیل در آن دوران خیلی اعتنایی به سیاستها نمیشد و در این دوره جدید به دلیل اینکه
فرآیند نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی طوالنی می شد که هم ر مرحله تقنین است ،هم در مرحله اجرا
و هم در مرحله قضا .این وظیفه به هیأت منتخب مجمع از سوی رهبری واگذار شده است که آن هیأت  15نفر
از اعضا با انتخاب مجمع هستند .آنجایی که این نظارت بر قوانین هست به هیچوجه همعرض شورای نگهبان
نیست بلکه در همان مسیر است یعنی مجمع بررسی میکند اگر نظراتی بود که برخی از مصوبات مجلس عدم
انطباقی با سیاستهای کلی داشتند با خود کمیسیون مجلس با هیأت رئیسه مجلس مطرح خواهد شد تا حل
بشود .طبق این آییننامه اگر در مصوبه نهایی مجلس باز هم مغایرت با سیاستهای کلی وجود داشت ،هیأت
نظارت باید این مورد را قبل از اینکه شورای نگهبان اعالم نظر کند به شورای نگهبان بدهد .در اینجا مجمع
چیزی را رد نمیکند و نظرش را در این خصوص به شورای نگهبان میدهد و شورای نگهبان بر اساس وظیفه
ذاتی خود که منطبق کردن مصوبات مجلس با قانون است ،به مجلس اعالم نظر میکند و آن نظر هم طبعا این
خواهد بود که اگر خالف سیاستهای کلی باشد ،خالف بند  1اصل  110قانون اساسی خواهد بود .در حقیقت
مجلس اشکال شورای نگهبان را بررسی میکند منتهی مبتنی بر نظر کارشناسی که هیأت نظارت مجمع به
شورای نگهبان داده است که با اینکه این نظر کارشناسی را مثال در رابطه رهبری با نیروهای مسلح ،ستاد کل
نیروهای مسلح به شورای نگهبان میدهد و ستاد کل ایراد نمیگیرد بلکه شورای نگهبان ایراد میگیرد .ولی مبنا
و مستندشان نظری است که ستادکل در تدابیر دارد و یا هیأت نظارت مجمع دارد.
مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در طول این مدت بر اساس شاخصهای واالی مدیریتی که در وجود ایشان
بود و در همه جا کارگشا بود ،مطالعه بسیار زیاد ،مشورت در موضوعات تخصصی که در مجمع بود ،احترام و

اعتماد به نظر کارشناسان دستههای مختلف چه در کمیسیونها و چه در مجمع ،صبر و حوصله بسیار زیاد و
گاهی میشد یک بحثی که به طور متعارف نیمساعت فرصت میطلبید اما ایشان سه ساعت میدان میدادند ،دو
ساعت همه اعضا و همه کارشناسان هر نظری دارند ابراز کنند در یک فضای کامال آزاد که بارها هم بعضی از
اعضا میگفتند حرفی که شما دارید می زنید حضرت امام موضوع را اینجوری گفتند و یا رهبری اینطوری نظر
دادهاند و ایشان میگفتند ما در اینجا در مقام حل مشکالت نظام و یا در مقام ارائه مشورت به رهبری نباید
خودمان را به دیدگاه هایی که رهبری قبال گفته بودند مقید کنیم چراکه اگر دیدگاههایی گفته شده که دیگر
مشورت نمیخواهد ،لذا باید با شجاعت نظر دارد ولو برخالف نظر رهبری .میگفتند مجمع بناست نظرش را به
صورت مشورتی خدمت ایشان بدهد ،ایشان خواستند عمل میکنند ،خواستند عمل نمیکنند .در واقع در مجمع
به ریاست آیتاهلل هاشمی ،یک فضایی از آزاداندیشی ،حریت و آزادی در بیان مطرح بود.
حقیقتا آیتاهلل هاشمی ملبس به لباس اعتدال و میانهروی و حسن تدبیر بود؛ حسن تدبیرشان به گونهای بود که
در طول این مدت طوالنی ریاست در مجمع اختالفات با وجود ترکیب متفاوت ،جدی نشد به جز یک جلسه در
ارتباط با واحدهای نظارتی شورای نگهبان و بودجه آنها که اختالف و منجر به ترک جلسه توسط رئیسجمهوری
وقت ،رئیس مجلس وقت و این حقیر سرتا پا تقصیر به عنوان یک عضو حقوقی شد .تمامی این سیاستها و تمام
آن  ۲00مورد حل اختالف در فضایی آرام ،مشارکتجو انجام شد.
حوصله آقای هاشمی رفسنجانی به گونهای بود که به هر حال در فضای انتخابات ریاست جمهوری مباحث و
مناظرههایی که انجام شد ،سخنان رئیسجمهوری وقت میتوانست برای مجمع چالشزا باشد ولی مطلقا آیتاهلل
هاشمی اجازه ندادند که مجمع وارد حاشیههایی شود که از جایگاه رفیع آن بکاهد و این نهاد اثرگذار ،درگیر
مشاجرات و اصطکاکهای سیاسی روز شود .حقیقتا گاهی تحمل این موضوع فوق طاقت اعضا بود و اعضا بعضا
اعتراض میکردند اما ایشان با صبوری مجمع را اداره کردند و مصالح کشور و مردم را بر هر چیزی ارجحیت
میدادند .لذا همانطوری که مجلس شورای اسالمی ،حاصل آن تأسیسات عملی و اقدامات خوبی بود که مرحوم
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دوران ریاستشان در دور اول بنیانگذاری کردند و مجمع تشخیص مصلحت نظام
نیز امروز اگر در موضع متین و در جایگاه شایسته خود قرار دارد ،ناشی از همین مدیریت و تأسیسات مؤثری
است که آیتاهلل هاشمی رفسنجانی داشتند و نقش بزرگی را در تکمیل حلقه مفقوده تقنین در کشور ایفا کردند.
متأسفانه بعد از رحلت ایشان ،فرصتی پیش نیامد که مجمع از ریاست و خدمات مرحوم آیتاهلل هاشمی
شاهرودی استفاده کند چون از ابتدای صدور حکم ایشان به دلیل کسالت و بیماری و این اواخر هم کال عدم
حضور ایشان در مجمع ،مجمع دچار توقفی نسبی شده بود و شاید برخی از این مسائلی که اخیرا رخ داد،

مشاجرهها و تعبیراتی که نسبت به مجمع بود ،ناشی از عدم حضور رئیس محترم بود .به هر حال من فکر میکنم
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک حلقه مکمل در نظام تقنینی کشور و همچنین سیاستگذار نظام،
نهاد بسیار مهمی است .اگر روزی نظام قانونگذاری ما بخواهد مجلس دومی داشته باشد ،این مجلس دوم میتواند
از ادغام واحدهای قانونگذار موازی در کشور مثل شورای عالی امنیت ملی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای
عالی فضای مجازی و حتی شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شود.
این مجموعهها به نوعی کار قانونگذاری میکنند و از هم جدا هستند و انسجامی بینشان نیست .البته من این را
به عنوان پیشنهاد خام مطرح میکنم که برخی مشکالت موجود حل شود ولی بر این نکته تأکید میکنم که در
منظومه فکری حضرت امام(ره) که مردم رکن اساسی تصمیمگیری هستند ،مجلس شورای اسالمی مجلس
قانونگذاری است و نباید به هیچ عنوان مرجعیت مجلس در قانونگذاری تضعیف شود و مجلس همچنان باید در
رأس امور باشد .البته در رأس امور بودن الزاماتی دارد که مهمترین الزاماتش ،عملکرد خود مجلس است.
در پایان ضمن عذرخواهی از سروران عزیز یک جملهای را جسارتا میخواهم عرض کنم :با کمال تأسف ما این
روزها شاهد یک هجمه شدید برای تخریب اصل انقالب و شخص حضرت امام(ره) از سوی رسانههای بیگانه
هستیم و مستحضر هستید برنامههایی تحت عنوان مستند میسازند در حالی که مستندهایشان کمترین
استنادی ندارد و بهتانهای بزرگی به امام و انقالب میبندند و در این راستا همچنان تخریب چهرههای شاخص
روحانیت و انقالب که نقطههای اعتماد تاریخی ملت ما بودند و باید باشند ،مثل مرحوم آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی را در دستور کار دارند .مایه تأسف است که بعضا در حوزه هم جلوههایی از این موضوعات دیده
میشود اگرچه ساحت مقدس حوزه ،مراجع ،علما و حضرات مبرای از این مسائل است ولی من فکر میکنم جا
دارد هم در دانشگاه و هم در حوزه زندگی ،افکار و شیوههای مدیریت و اقدامات شخصیتهایی چون آیتاهلل
هاشمی که فرزند حوزه بودند ،به عنوان متون درسی در مدارس و به خصوص در مدارس اولیه طالب تدریس
شود .حوزه باید مطهریها ،بهشتیها ،هاشمیها و باالتر مثل امام را تحویل جامعه بدهد.
ذخایر روحانیت در میدان عمل توانستهاند در تاریخ معاصر ایران افتخار بیافرینند بهخصوص شخصیتی مثل
آیتاهلل هاشمی که در هر عرصه و میدانی حرفی برای گفتن داشته است .باید در حوزه و دانشگاه ،این
شخصیتها را معرفی کنیم نه اینکه تخریب شوند و با نفرت و کینه و اختالفافکنی برخورد شود .این برعهده
حضرات و مؤلفان دروس حوزه و مدیران حوزه علمیه ،مراجع عظام است .در حوزه اساسا واحد درسی باشد که
این شخصیتهای تاریخی معاصر از شهید مدرس گرفته به این طرف را معرفی کنند.

در آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده که در موارد اختالف بین شورای نگهبان و مجلس ،مجمع
می تواند در همان ماده و مواردی که شورای نگهبان ایراد گرفته و مجلس اصرار ورزیده است ،بنا بر مصلحت ،اگر
الزم بود اصالحی به عمل بیاورد که اتفاق افتاده است .این مصلحتسنجی درستی است تا بنبستی ایجاد نشود.

مجمع و یک رویه خالف قانون اساسی
علی مطهری
بسم اهلل الرحمن الرحیم .سالروز رحلت مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را به همه شما تسلیت عرض کرده و
تشکر میکنم از برگزارکنندگان این مراسم .موضوعی که برای بنده مشخص کردهاند« ،آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی و ساختار قانونگذاری در جمهوری اسالمی ایران» است.
ما میتوانیم مرحوم آیتاهلل هاشمی را به عنوان مؤسس قانونگذاری در جمهوری اسالمی ایران معرفی کنیم که
نقش اساسی در پیاده کردن ساختار نظام جمهوری اسالمی در عرصه قانونگذاری و تأثیری مهم در تصویب
قوانین خصوصا در سالهای اول انقالب اسالمی داشتند .من بعضی از این قوانین را که در دوره ایشان به تصویب
رسیده است اینجا خدمتتان عرض میکنم :قانون اداره صداوسیما ،قانون بیمه بیکاری ،قانون تشکیل سازمان
بازرسی کشور ،قانون انتخابات ریاست جمهوری ،قانون دیوان عدالت اداری ،قانون تشکیل پلیس قضایی ،قانون
اساسنامه سپاه پاسداران ،قانون خط مشی کلی صداوسیما ،قانون دیوان محاسبات کشور ،قانون توزیع عاددالنه
آب ،قانون تشکیل شوراهای اسالمی کشور ،قانون روابط موجر و مستأجر ،قانون بیمه محصوالت کشاورزی ،قانون
معادن ،قانون اساسنامه صداوسیما ،قانون الحاق کنوانسیون وین ،قانون کار و قانون اخاللگران در نظام اقتصادی
کشور ،قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،قانون مجازات اسالمی و خیلی از قوانین دیگری که ذکرش
ممکن است خستهکننده باشد.
حضور ایشان در هر نهادی واقعا سنگینی آن نهاد را افزایش میداد؛ یعنی زمانی که ایشان رئیس مجلس بودند
وزن ،جایگاه و سنگینی مجلس در میان نهادهای کشور بیشتر بود و زمانی که رئیسجمهور بودند باز هم
همینطور بود و وزن ریاست جمهوری بیشتر میشد .زمانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند ،باز
دیدیم که آنجا هم یک وزن خاصی پیدا کرد .در واقع مصداق بارز شرف المکان بالمکین بود.
اما درباره موضوع این سخنرانی :ساختاری که در قانون اساسی ما برای قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی
ایران پیشبینی شده است ساختار خوبی است .مهم اجرای درست این ساختار است و اینکه ما این ساختار را
حفظ کنیم و به بهانههای مختلف این ساختار را تغییر ندهیم .در قانون اساسی ما ،تنها نهاد قانونگذاری ،مجلس
شورای اسالمی است اما در عمل میبینیم اینطور نیست؛ ما شوراهایی را تأسیس کردیم که آنها هم قانونگذاری
میکنند ،یا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام گاهی وارد روند قانونگذاری میشود و یکی از مراحل قانونگذاری
را تشکیل میدهد؛ اینها همه خالف قانون اساسی هستند.

مهم آن است که آنچه در قانون اساسی داریم را درست پیاده کنیم .مثال ،شورای عالی انقالب فرهنگی نهادی
است که در قانون اساسی ذکر نشده است و این شورا کار قانونگذاری میکند .کار اصلی این شورا سیاستگذاری
در امور فرهنگی است که شاید شورای الزمی هم باشد ولی اینکه وارد قانونگذاری شود ،در واقع مخالف با قانون
اساسی است یعنی شورای انقالب فرهنگی کارهایی میکند ،تصمیماتی میگیرد که بعد پاسخش را مجلس باید
بدهد ،درحالی که مجلس هیچ نقشی در آن مصوبات نداشته است؛ مثال «قانون ستاد ستارهدارکردن دانشجویان»
که مثال اگر دانشجویی در جایی انتقادی از نظام کرده یا در یک تجمعی شرکت کرده است ،اگر در تحصیالت
تکمیلی قبول شود ،نمیتواند ثبت نام کند؛ چرا؟ به خاطر قانونی که در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب
شده و مجلس اساسا بیخبر است .یا «قانون منع تحصیل بهائیان» ،حاال درست یا غلط به هر حال مصوبه شورای
عالی انقالب فرهنگی است و مجلس اساسا در آنجا نقشی نداشته است ،اما پاسخش را باید مجلس بدهد و انتقاد
میکنند که چرا شما چنین قانونی دارید و چرا شما این کار را کردهاید و حتی مانع کسبوکار اینها میشوید.
اصال ما خبر نداریم و اساسا چیزی به این نام در مجلس تصویب نشده است .اینها چیزهایی هستند که تداخل در
قانونگذاری و مخالف قانون اساسی است.
شورای عالی فضای مجازی هم اگر صرفا سیاستگذار باشد مفید ،مؤثر و خوب و بلکه الزم است اما میبینیم
گاهی در حوزه فعالیتهای فضای مجازی قانونگذاری میکند و باز این هم به نظر من باید اصالح شود .شورای
عالی امنیت ملی همینطور؛ ممکن است بگوییم در شرایط اضطرار ،آشوب و شورش میتواند کار بکند و مصوبات
داشته باشد ولی به طور موقت ،نه اینکه بخواهد مصوباتی داشته باشد.
اما در موضوع ورود مجمع تشخیص مصحلت در روند قانونگذاری ،میدانید در قانون اساسی در اصل ،11۲
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است که غیر از مشورت دادن به رهبری و حل معضالت
کشوری که به آنها ارجاع داده میشود ،داوری بین مجلس و شورای نگهبان است؛ آنجایی که اختالف نظر بین
مجلس و شورای نگهبان است و مجلس بخواهد بر مصوبه خود پافشاری کند ،مجمع تشخیص مصلحت نظام باید
داوری کند و یکی از دو نظر مجلس یا شورای نگهبان را بپذیرد؛ ولی آنچه به تازگی پدید آمده و مورد بحث و
محل اختالف است ،مسأله نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام است.
همانطور که میدانید در اصل  110قانون اساسی وظایف مقام رهبری شمارش شده و به دقت در آن لحاظ شده
است .بند اول این اصل ،تعیین سیاستهای کلی نظام و بند دوم آن نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی
نظام است که رهبری میتوانند هر کدام از این وظایف را به فرد یا گروه و نهادی تفویض کنند .اجرای بند دوم را
به مجمع تشخیص مجمع نظام تفویض کرده است که بعدا هم به یک گروه  15نفره از داخل همین مجمع به نام

هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تفویض شده است .مشکل از این جا پیدا شده که
شورای نگهبان مصوبهای را مغایر با یکی از سیاستهای کلی نظام میداند و آن را بدون آنکه خودش نظری داده
باشد به مجلس برمیگرداند .نمیگوید آیا واقعا آن مصوبه مغایر با سیاستهای کلی است یا نه؛ بلکه میگوید من
گزارش مجمع را عینا به مجلس ارسال میکنم که مثال این مصوبات با این سیاستها مغایرت دارد ،بنابراین باید
اصالح کنید.
روی خود این موضوع بحث است که آیا مغایرت با برخی از سیاستهای کلی ،مغایرت با قانون اساسی هست یا
نه؟ آیا سیاستهای کلی بخشی از قانون اساسی است؟ آیا قانون اساسی ضمیمهای به نام سیاستهای کلی نظام
دارد و اگر مصوبهای با یکی از این سیاستها مخالف بود پس مخالف با قانون اساسی است؟ به نظر من ،نمیشود
این را به راحتی پذیرفت که ما بگوییم سیاستهای کلی جزو قانون اساسی است و یا بخشی از قانون اساسی
است .زمانی که مردم به قانون اساسی رأی دادند به این سیاستها رأی ندادند و این سیاستها بعدا پیدا شدند.
بنابراین ما نمیتوانیم بهصرف مغایرت مصوبهای با یکی از سیاستها بگوییم این مخالف با قانون اساسی است.
عالوه بر اینکه ،اساسا برخی از این سیاستهای کلی تناقض با برخی دیگر دارند و برخی از اینها متناقض هستند
و قابل جمع نیستند .دیگر اینکه بعضی از این سیاستها اساسا سیاست نیست بلکه قانونگذاری است و لذا ما
نمیتوانیم بگوییم مغایرت با سیاستهای کلی به معنای مغایرت با قانون اساسی است .به نظر من استناد شورای
نگهبان به بند دوم اصل  110قانون اساسی ،برای مغایرت با قانون اساسی اساسا یک استناد اشتباه است .البته
مدتی است این کار انجام میشود؛ شورای نگهبان میگوید فالن مصوبه با استناد به بند دوم اصل  110قانون
اساسی ،مخالف قانون اساسی است ولی در واقع ،صرفا مخالف با یکی از این سیاستها بوده است ،آن هم با
تشخیص مجمع یا آن هیأت پانزده نفره و خود شورای نگهبان هم هیچ نظری نداده است.
اوال که مجمع تشخیص درباره حسن اجرای سیاستهای کلی میتواند نظرات کلی خود را در زمان بررسی یک
طرح یا الیحه ،در کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی به مجلس ارسال کند و بگوید مثال در اینجاها مغایر با
این سیاستهای کلی است؛ این را همه قبول داریم و هیچ مشکلی هم ندارد که در ضمن بررسی طرح الیحه،
حتی نماینده از طرف مجمع بیاید؛ ولی تصمیمگیر نمایندهها هستند که رأی میدهند که آیا این مغایر با
سیاستها هست یا نیست و مجمع میتواند صرفا نظرش را اعالم کند و بعد هم که این مصوبه به صحن علنی
مجلس میآید ،آنجا هم مجمع حق دارد بیاید نظرش را بدهد و بگوید مغایر با این سیاستهاست .اختالف در
اینجاست که وقتی مجلس چیزی را تصویب میکند ،مجمع میآید آن مصوبه را بررسی میکند و میگوید حاال
این با این سیاست مخالف است و بنابراین مجلس باید برود این را درست کند یعنی کامال در جای یک شورای

نگهبان دوم قرار میگیرد که شورای نگهبان اول انطباق با شرع و قانون اساسی را بررسی میکند و شورای
نگهبان دوم یا آن هیأت  15نفره بررسی میکند و میگوید این مغایر با این سیاستهاست .یک مبنای سومی
برای انطباق مصوبات مجلس پیدا شده است به نام سیاستهای کلی؛ یعنی عالوه بر شرع و قانون اساسی یک
چیز دیگری هم درست کردیم به نام سیاستهای کلی .مجمع میگوید این مصوبه با این سیاست مغایر است
بنابراین مجلس باید آن را اصالح کند البته مجلس تا به حال زیر بار این کار نرفته است و میگوید چنین چیزی
را ما در قانون اساسی نداریم که شما بیایید مغایرتها را مشخص کنید و ما هم ملزم باشیم اصالح کنیم .ما در
ضمن تصویب یک قانون ،سیاست کلی را در نظر گرفته و لحاظ کردیم اما اینکه شما میگویید مغایر است و باید
اصالح شود« ،باید»ی در اینجا نداریم .مطلب این است که مجمع یک گام جلوتر میرود و نمیگوید بفرستید به
مجلس اصالح کند ،میگوید من خودم اصالح میکنم و االن جناب آقای انصاری هم فرمودند در آییننامه مجمع
آمده است که مجمع در آنجایی که خودش نیاز به اصالح میبیند خودش اصالح کند یعنی مصوبه مجلس را
تغییر میدهد و اضافه و کم میکند که این خالف قانون اساسی است؛ در حالی که در قانون اساسی باید یکی از
دو نظر پذیرفته شود و حق دخل و تصرف در مصوبه مجلس برای مجمع وجود ندارد .آییننامه داخلی مجمع
تشخیص مصلحت برای مجلس الزامآور نیست و یک آییننامه داخلی برای خود تصویب کردهاند .نمیتوانیم
بگوییم چون آییننامه داخلی اینطور میگوید پس ما مصوبه مجلس را تغییر میدهیم و این به نظر من درست
نیست .اگر بنا به چنین چیزی باشد نیاز به اصالح قانون اساسی است و باید مجلس خبرگان قانون اساسی و
مجلس مؤسسان تشکیل شود و قانون اساسی تغییر کند .این معنی ندارد .همین اخیرا در مبارزه با قانون
پولشویی اول گفتند ما ایراد گرفتیم که مغایر با یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و ارجاع دادیم به
مجلس که اصالح کند و ما اعتراض کردیم و گفتیم که یعنی چه و شما مگر چنین حقی دارید و مگر شما
شورای نگهبان هستید؟ گفتند بله و آمدند اصالح کنند ،عذر بدتر از گناه آوردند و گفتند نه ،ما خودمان اصالح
کردیم و دو تا چیز را حذف کردیم .این معنی ندارد و به معنای از انتفاع افتادن مجلس شورای اسالمی است .ما
شاید حدود هزار تا سیاست کلی داریم ،هر مصوبهای که مجلس داشته باشد را شما به آسانی میتوانید مغایر با
یکی از این سیاستها بدانید و هر جور که دلتان بخواهد آن را تغییر دهید .پس این همه تالش در صحن مجلس
و در کمیسیونها برای چیست؟ وقتی یک مصوبه مجلس به مجمع میرود و آنجا خودشان تغییر میدهند .پس
مجلس چه کاره است؟ اگر بناست کاری مثل مجلس سنا انجام شود با قانون اساسی فعلی ممکن نیست و این به
بهانه سیاستهای کلی و نظارت بر حسن اجرای سیاستها ،نمیتوانیم مجلس را دور بزنیم و مصوبات مجلس را
تغییر دهیم .به هر حال به نظر من این یک اشتباهی بوده است که مدتی دارد تکرار میشود و سیاستهای کلی
را جزو قانون اساسی آورده است و اصال این معنی ندارد .خیلی از این سیاستها با هم تناقض دارند .به نظرم باید

این مسأله در سطح باالی نظام حل شود .مجلس موافق این رویه نیست و امیدوارم در مدیریت جدید مجمع
تشخیص مصلحت نظام این مشکل حل شود.
من یک مقدار االن مایل بودم درباره روابط مرحوم آیتاهلل هاشمی با مرحوم شهید مطهری چند جملهای عرض
کنم و آن این است که :همانطور که خود ایشان در مقالهای نوشتند موقع ورود به حوزه علمیه قم که ایشان
میگویند من حدود چهارده سالم بود ،در همان ابتدا نظرم به گوشهای از مدرسه فیضیه جلب شد که میدیدم
فضال و طالب درسخوانده در آنجا تجمع میکنند و میروند و میآیند و رفت و آمد امام رحمت اهلل علیه در
همان جا اتفاق میافتد .کمکم دیدیم آنجا حجره شخصی است به نام آقای مطهری که به شیخ خراسانی شناخته
میشد .آقای هاشمی میگویند میدیدم طلبهها میآیند از ایشان سؤال میکنند و ایشان جواب میدهند و
ایشان میگویند که من هم خیلی مایل بودم بروم و خودم را نزدیک بکنم و از ایشان سؤالی بپرسم .میرفتم جلو
و از ایشان سؤالی میکردم .آقای هاشمی میگوید گاهی دوستان ایشان ،آیتاهلل منتظری در ضمن جواب شهید
مطهری میآمد وسط و شروع میکرد به جواب دادن .من خیلی عالقهمند شدم به این دو یار و این دو شاگرد
برجسته مرحوم آیتاهلل بروجردی و امام رحمتاهلل علیه .ایشان میگفتند خیلی آرزو داشتم باالخره بتوانم در
جلساتشان شرکت کنم .بعد از مدتی در سال  31شنیدیم که ایشان به تهران مهاجرت کردند ،خیلی ناراحت
شدیم و حتی از مرحوم آیتاهلل بروجردی دلگیر شدیم که چرا به چنین شخیصتی اجازه داد و شاید به خاطر
مشکالت معیشتی و مسائل اقتصادی مجبور شده به تهران برود و حوزه را ترک کند.
بعد که به نهضت اسالمی میرسند ،در سال  ،41آیتاهلل مقاالت شهید مطهری را در مجله مکتب تشیع چاپ
میکرد .در دوره آخر نهضت اسالمی که منجر به پیروزی شد ،موقعی که مرحوم آیتاهلل هاشمی از زندان آزاد
شدند ،ما به دیدن ایشان رفتیم .پدر و مادر ما خیلی از آزادی ایشان خوشحال بودند .شهید مطهری از قبل یک
نگرانی در سالهای  53و  54داشت چراکه آن سالها برخی انقالبیون و حتی برخی روحانیون گرایش به
مجاهدین خلق پیدا کرده بودند و به آنها کمک میکردند .مرحوم هاشمی هم در یک دورهای به اینها کمک مالی
میکرد .شهید مطهری نگران بودند که نکند آقای هاشمی هم یک گرایشی به اینها پیدا کرده باشند .این قضیه را
هم شهید مطهری در یکی از سخنرانیهایشان گفتند و حتی خود مرحوم آیتاهلل هاشمی در یک سخنرانی در
سالگرد شهید مطهری گفتند که خالصه ایشان از این مطلب نگران بودند .حتی شهید مطهری در یک مالقاتی از
آقای هاشمی درباره مجاهدین خلق سؤال میکنند و آقای هاشمی جواب زیبایی میدهند و می گویند عدالتی
که منهای خدا باشد ما آن را قبول نداریم و ما به دنبال عدالت منهای خدا نیستیم .خود شهید مطهری گفتند
که حاال خیال من راحت شد که هیچ گرایشی به مجاهدین خلق و اینها وجود ندارد .احساس من این است که

آیتاهلل هاشمی بعد از آزادی از زندان ،خیلی زود متوجه شدند که مرکز ثقل انقالب در داخل کشور شهید
مطهری است و امام(ره) تا زمانی که ایشان چیزی را تأیید نکند اعالم نمیکند؛ لذا ایشان کامال در کنار شهید
مطهری بود و در این سه چهار ماه در آستانه انقالب کامال در کنار هم بودند و ایام  1۲بهمن تا  ۲۲بهمن هم
خود من این دو بزرگوار را صبح زود به مدرسه علوی میبردم .آقای هاشمی میآمدند منزل ما سوار ماشین
میشدیم و من هر دو بزرگوار را میبردم .شب هم دیروقت میرفتم هر دو را میآوردم و آقای هاشمی را به
منزلشان میرساندم و آنها صحبتهایی بین راه میکردند .این وضعیت بود تا موقع پیروزی که بنا بود آقای
هاشمی یک مصاحبهای در تلویزیون داشته باشند .ما میرفتیم ایشان را به جامجم برسانیم .بین راه در آن
منطقه نخستوزیری قرار بود کاری انجام شود ،افراد مسلح ایستاده بودند ،نمیشناختند و ما را داخل راه
نمیدادند .آقای هاشمی چون مصاحبه معرفی مهندس بازرگان را ایشان کرده بود ،بهعنوان سخنگوی امام
شناخته میشد .یکی از این افراد مسلح سرش را داخل ماشین کرد و دید که آقای هاشمی هستند .گفت:
سخنگوی امام ،سخنگوی امام و باعث شد که ما را راه بدهند و وارد شدیم .به هر حال ایشان نقش اساسی در
پیشبرد نهضت داشتند و به نظر من بعد از شهید مطهری ما کسی را جز آقای هاشمی که این مقدار مورد اعتماد
امام(ره) و نزدیک به امام باشد ،نداریم .من اینطور فکر میکنم که آن اعتماد و صمیمیتی که امام با شهید
مطهری داشت ،بعد از ایشان کسی را در حد آقای هاشمی نداریم .بعد از انقالب هم شما دیدید که ایشان در هر
منصبی موفق بود .در این اواخر هم رفتار ایشان به نظر من خیلی آموزنده است .ایشان به گونهای رفتار کرد که
آن برداشت درست از اصل والیت فقیه را به نمایش گذاشت؛ اینکه والیت فقیه به این معنا نیست که یک نفر
فکر میکند و بقیه همه عمل میکنند ،یک نفر فکر و اظهارنظر میکند و بقیه صرفا باید عمل بکنند و هیچکس
حق اظهارنظر ندارد .شما دیدید ایشان در جاهایی نظر مخالف با نظر مقام رهبری داشت و اینها را بیان میکرد
ضمن احترامی که برای ایشان قائل بود و ضمن توجه به حفظ اساس این نهاد و اینکه این نهاد تضعیف نشود.
این خیلی مسأله مهمی است که برداشت درستی از والیت فقیه داشته باشیم .والیت فقیه هیچگونه منافاتی با
آزادی و دموکراسی ندارد .همه باید حرف خودشان را بزنند حتی اگر مخالف نظر رهبری باشد .اساسا عظمت
اصل والیت فقیه به این است که ضمن اینکه همه اظهارنظر میکنند ،مردم نظر ولی فقیه را انتخاب میکنند .اگر
بنا باشد دیگران از اظهارنظر ممنوع باشند و در کنار ولی فقیه ،نیروهای نظامی و اطالعاتی را بگذاریم که
هرکسی مخالفت کرد ،بازداشتش کنیم ،در واقع این اصل را پایین میآورد و اساسا قابل دوام نیست .لذا روشی
که ایشان مخصوصا در سالهای آخر حیاتشان داشتند ،در واقع تفسیر عملی از اصل والیت فقیه ارائه کردند و
این به نظر من کار بسیار بزرگی بود.

آیا مغایرت با برخی از سیاستهای کلی ،مغایرت با قانون اساسی هست یا نه؟ آیا سیاستهای کلی بخشی از
قانون اساسی است؟ آیا قانون اساسی ضمیمهای به نام سیاستهای کلی نظام دارد و اگر مصوبهای با یکی از این
سیاستها مخالف بود پس مخالف با قانون اساسی است؟ به نظر من ،نمیشود این را به راحتی پذیرفت .زمانی
که مردم به قانون اساسی رأی دادند به این سیاستها رأی ندادند و این سیاستها بعدا پیدا شدند

امام اجازهای داد و برداشت ولی مجمع همچنان ادامه داد
حسین مهرپور
یاد و خاطره آیتاهلل موسوی اردبیلی و دومین سالگرد رحلت حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را گرامی
میدارم .در عین حال یادی کنم از استاد شهید مرحوم دکتر ناصر قرباننیا از دوستان عزیز ما و از اساتید
دانشگاه مفید که از شهدای حادثه منا بودند .خدا همگیشان را قرین رحمت خود کند.
صحبت کردن درباره جنبههای مختلف شخصیت مرحوم آقای هاشمی کار سادهای نیست .آقای هاشمی
شخصیت بزرگی داشتند؛ یعنی ایشان بُعد فقهی ،علمی ،انقالبی و بُعد اجتماعی ،سیاسی و حتی نظامی داشتند
ضمن اینکه بُعد قانونگذاری هم داشتند .او ابعاد مختلف شخصیتی داشت که هر کدامش جای واکاوی ،تحلیل و
بحث دارد .ایشان موفقیتهای بسیار زیادی داشت و شخصیت بارزی بود.
طبیعی است همه امور طبعا نسبی است و افراد معصوم نیستند ،آقای هاشمی هم معصوم نبود و دیگران و
بزرگانی هم که داشتیم معصوم نبودند ،کسی هم انتظار ندارد تمام رفتار و اندیشهها و کارهایی که انجام دادند
100درصد مبرا از خطا باشد.
آقای هاشمی به نسبت از شخصیتهای بسیار موفق و موقعیتشناس بود و هوش و ابتکار و استعداد خوبی در
زمینههای مختلف و به خصوص در زمینه مدیریت در عرصههای مختلف داشت .آدم معتدل و منصفی بود .اهل
منطق و پذیرش استدالل بود و از این حیث بسیار شبیه شهید بهشتی بود .من مدتی را با مرحوم آیتاهلل بهشتی
از نزدیک چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب کار علمی داشتم ،بعد از انقالب در همان دیوان عالی کشور در
خدمتشان بودم .آقای هاشمی از جهت صبوری و منطقی بودن و پذیرش استدالل خیلی شبیه به شهید بهشتی
بودند.
عنوان سخنرانی من «هاشمی و تالش برای برقراری شیوه قانونگذاری کارآمد» است .همانطور که میدانید
مرحوم آقای هاشمی از بعد از انقالب ،عضو شورای انقالب بود .با تأسیس مجلس شورای اسالمی ایشان تا سال
 ۶8رئیس مجلس بود .بعد از سال  ۶8هم یک تغییرات و اصالحاتی در قانون اساسی به عمل آمد .ایشان
رئیسجمهور شد و چون مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود طبق آییننامه مجمع ،خودبهخود
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شد .بعد از پایان دوران ریاست جمهوری در سال  13۷8جدای از
عنوان ریاستجمهوری ،به عنوان رئیس مجمع تا سال  ۹5منصوب شد .آقای هاشمی در طول این مدت طوالنی،
همواره در ارتباط با قانونگذاری بودند.

تمام بحثها در این جلسه نمیگنجد .من به چند واقعه و نقش آقای هاشمی و برخی از مسائل مربوط به آن
اشاره میکنم.
در موضوع حضور ایشان در مجلس شورای اسالمی و قوه مقننه مطالب زیادی میشود گفت .من به یکی از
مطالب در اینجا گریز میزنم .و یکی از مسائلی که ایشان پیگیری میکرد این بود که قوانین منطبق با نیازهای
جامعه تدوین و تصویب شوند .همه مستحضر هستیم وقتی مجلس در نظام جمهوری اسالمی تشکیل شد ،طبق
قانون اساسی باید مصوبات آن به تشخیص فقهای شورای نگهبان ،بر اساس موازین اسالمی باشد.
با پیروزی انقالب ،قانونگذاری مملکت باید دوباره جان میگرفت .قوانین سابق متهم به این بودند که از حدود
موازین اسالمی خارج هستند .قوانینی که مجلس وضع میکرد به خصوص در مسائل حقوقی ،احوال شخصیه،
امور جزایی و کیفری و قصاص ،همه مستقیما از فقه گرفته میشد و یک دفعه سیلی از این تدابیر فقهی و احکام
فقهی وارد عرصه قانونگذاری شد و به صورت مواد قانونی الزماالجرا درآمد که باید مردم از آنها تبعیت کنند،
دستگاههای قضایی و حکومت هم ضمانت اجرای آنها باشد؛ در حالی که دوستانی که تا حدودی هم سن و سال
من هستند ،میدانند آنوقتها در حوزه چون بسیاری از این مسائل کیفری و جزای اسالمی اجرا نمیشد در
خارج حتی کتابهای حدود و قصاص و اینها کمتر خوانده میشد و حاال من نگویم که اصال خوانده نمیشد ولی
حداقل در اولویت قرار نداشت چون اینها اجرا نمی شد و محلی برای اجرا نداشت .در چنین شرایطی ،یکدفعه
آمدیم و قانونی به نام قانون مجازات اسالمی وضع کردیم و همه را از کتابهای فقهی برداشتیم و در قالب مواد
قانونی درآوردیم تا در جامعه پیاده کنیم .یکدفعه جامعه ایران چشمش را باز کرد و تا آن روز مثال اگر کسی
مرتکب قتل عمد میشد به اعدام محکوم بود و در مواردی که غیرعمد بود باید ضرر و زیان میداد؛ اما حاال مثال
دیه و ضرر و زیان شده بود گاو و شتر و گوسفند .میزانی بود که پذیرشش در جامعه و اجرایش با مشکالتی
مواجه بود.
میخواهم بگویم ما در مسائل حقوقی هم همینطور بودیم و برخی از قوانین قبلی را که در نگاه اول مغایر با
موازین شرعی به نظر میرسیدند ،حذف کردیم ،یا اصالح کردیم و وضعیت جدیدی پیش آمد که با مشکالتی
همراه بود .قانونگذار میخواست در روابط اجتماعی مردم تکالیفی ایجاد کند که احیانا محدودیتهایی در برخی
رفتارهای معامالتی و قراردادی یا در تصرفات مالی و مالکیت به وجود میآمد و گفته میشد که اینها مغایر با
قاعده الناس المسلطون علی االموال است .ما در مقررات مربوط به کار هم داشتیم و مقرراتی که آقای مطهری
االن فهرستی از قوانین شمردند؛ یکی از آنها قوانین مربوط به قانون بیمه بیکاری بود .این قانون وقتی میخواست
در مجلس تصویب شود ،الزمه تصویب چنین قانونی این بود که کارفرما مبلغی بپردازد و احیانا کارگر تا زمانی که

کار میکند مقداری از مزدش کم شود تا بعد بتواند آن پرداخت بیمه را به عنوان بیمه بیکاری تعیین کند .خود
فقها میگفتند این خالف شرع است برای اینکه کارگر و کارفرمایی که با همدیگر قرارداد میبندند آزاد هستند و
طبق قراردادی که میبندند ساعت کار را تعیین میکنند ،میزان مزد را هم تعیین میکنند اما قانونگذار
میخواهد بر کارفرما تحمیل کند که باید اینقدر برای بیمه بیشتر بپردازد و یا از مزد کارگر این مقدار را کم کند
برای اینکه بیمهاش را تأمین کند در حالی که آنها نمیخواهند و با قانون شرعی سازگار نیست .آن زمان من
پیشنهاد کردم که در قانون بنویسیم کارفرمایانی که میخواهند از خدمات عمومی مانند آب ،گاز و برق و
اینجور چیزها استفاده کنند ،مکلف هستند به این قانون عمل کنند.
یکی از مواردی که مورد بحث آنموقع ،این بود که محدودیتی را در میزان مالکیت اشخاص بر اراضی ایجاد کنند
که دولت بتواند دست بازتری در مورد اراضی برای تأمین مسکن و منزل مردم و افراد محروم داشته باشد .این با
موازین شرعی هم نمیخواند و مخالفت میشد؛ اما عنوانی به نام «ضرورت» به قانونگذاری راه یافت .میخواهم
بگویم آن موقع به عنوان مسألهای بود که کارگشا بود .یادم هست آن موقع چون مسأله خیلی حساس بود ،یک
بار وقتی در شورای نگهبان به قم رفتیم و خدمت مراجع رسیدیم ،از جمله خدمت آیتاهلل گلپایگانی ،اینها هر
کدام نظریات و دیدگاههای خود را راجع به این قانون و بحث ضرورت داشتند .زمزمهاش بود که ممکن است
تحت عنوان ضرورت بخواهند بیایند و قانونی را تصویب کنند .مراجع نظراتشان را دادند و ارشاد و راهنمایی
کردند که مواظب باشید چیزی خالف موازین شرع نباشد .منظورم این است برای اینکه بتوانیم راهی باز کنیم و
بنبستی را برداریم و مشکلگشایی کنیم که قانونی تصویب شود و دولت اقدام کند ،به عامل ضرورت متوسل
میشدیم .آنموقع آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس نامهای در مهرماه سال  ۶0خدمت امام(ره) نوشتند که
موجب پدید آمدن این راه بود و مقداری این بنبست را از بین برد .خطاب به امام(ره) نوشته بود «قسمتی از
قوانین که در مجلس شورای اسالمی به تصویب میرسد به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا
دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن در واقع مربوط اجرای احکام و
سیاستهای اسالمی و جهادی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمیباشد و در رابطه با اینگونه قوانین
به اعمال والیت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سهگانه را تحت نظر دارند احتیاط میشود
و تقاضا دارد که مجلس شورای اسالمی را به این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید ».امام در  ۶0/۷/1۹جواب
آقای هاشمی را دادند و با قیودی اشاره کردند هر آنچه که الزم است و تصویب نشدنش اخالل به نظام میزند با
قید اینکه به صورت موقت و بر اساس ضرورت است تصویب شود .مجلس مجاز است در این زمینه قانون وضع
کند و احتیاطا دوسوم آرای مجلس را داشته باشد .مدتی چند تا قانون بر اساس ضرورت تصویب شد ولی خیلی

نتایج خوبی به نظر نمیرسید داشته باشد؛ بیم و نگرانی از این بود که مجلس دقت الزم را در قیودی که امام در
نامهشان برای تصویب قانون براساس ضرورت ذکر کرده بودند ،نداشته باشد .گاهی مجلس قانونی را تصویب
میکرد و به شورای نگهبان و شورا اعالم میکرد خالف شرع است وقتی برمیگشت ،میگفتند اگر بر اساس
ضرورت طرح کنیم ،شورا مخالفتی نمیکند .آنوقتها هم دبیر شورای نگهبان نامه مفصلی خدمت امام نوشت و
نگرانیهای خود را از این روند اعالم کرد .این شد که کمکم قرار شد این روش کنار گذاشته شود .یکی از قوانینی
که در ارتباط با ضرورت داشت در مجلس تصویب میشد و فوریتی هم بود در مورد اراضی کشت موقت بود.
میگفتند اینها غصبی است و تصرفشان حرام است .اما گفته شد که به حرام و حاللش کاری نداریم مسأله
ضرورت است .زارعی که رفته این زمین را گرفته و دارد کشت میکند ،این زمین مال خودش بشود .من همان
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
رها شوی دگر از محنت و رنج دوران
ضرورت است که صاحب زمین شود زارع
روند مالک و خان در جهنم سوزان
اگر که مالک مسلمان چون خون اوست حرام
ولی به حکم ضرورت مباح گشته بدان
هر آنچه خواندهای از بحث غصب و حق الناس
به حکم اولی از گوی شرع گشته بیان
ولی چو مجلس اسالمی انقالبی ما
نمود کشف ضرورت ز سنت و قرآن
دگر نیاز نباشد که در مواقع فقه

ز غصب بحث نمایند عالمان زمان
بعد به فکر این افتادیم که همیشه نمیشود قانون را براساس ضرورت و اضطرار وضع کنیم از این جهت ،به فکر
یک ساختاری افتادیم که ترتیبی به این وضع داده شود؛ آن ساختار همین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
آنجا هم نامهای که نوشته شد و همانطور که گفتند یکی از امضاکنندگان نامه خدمت امام برای تشکیل این نهاد
آقای هاشمی بود .انشاء نامه از آقای هاشمی بود و در  1۷بهمن  ۶۶مجمع تشخیص مصلحت نظام به حکم
امام(ره) به وجود آمد .همانطور که میدانید کارکرد اصلی مجمع ،همین رفع اختالف بین مجلس و شورای
نگهبان بود .البته در آییننامهای که همان اوایل تنظیم شده بود یک اختیار قانونگذاری هم به مجمع داده شد و
همان اوایل هم چند تا قانون تصویب کردند .این اختیار جداگانهای بود که امام(ره) به مجمع داده بود .بعد از
مدتی در سال  ۶8اصل  11۲قانون اساسی نهاد مجمع تشخیص مصلحت را به صورت قانون آورد و امام هم در
دستور بازنگری قانون اساسی ،یکی از مواردی که مأموریت داده بودند بازنگری شود ،همین تأسیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام بود.
مجمع تشکیل شد و حاال رسیدهایم به چالشهایی که امروز و اخیرا مطرح شده است .طبیعتا در ابتدا حل
اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان به مجمع واگذار شده بود و طبیعتا قانونگذاری در قانون
اساسی برعهده مجمع نبود .تأکید امام(ره) هم این بود که نباید قوهای در عرض قوای دیگر باشد؛ اما امام(ره)
اجازهای داده بودند که بعدا برداشتند و فرمودند مصوباتی که مجمع تا حاال داشته ،به قوت خود باقی است ولی از
این به بعد همان کار اصلی خودش را انجام میدهد و تفسیر قوانین سیر عادی و قانونی خودش را طبق قانون
اساسی میگذراند؛ بنابراین آن اجازه هم از سوی امام(ره) برداشته شد .ولی عمال مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنان قانونگذاری میکرد .من در سال  ۷1مقالهای درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتم که شاید جزو
اولین نوشتههایی بود که آن موقع در ارتباط با تشکیل مجمع و سیر وظایفش نوشته میشد ،در آن مقاله به این
پرداختم که آیا مجمع میتواند قانونگذاری کند و مفصال بحث کردم که از لحاظ قانون اساسی وجهی برای اینکه
مجمع بتواند قانون وضع کند وجود ندارد؛ اگر چیزی هم بوده یک اجازه موقتی بوده است که امام(ره) از موقعیت
والیی خود داده و بعد هم آن را پس گرفته است .آن موقع مجمع در فاصله سال  ۶۶تا  ،۷1پنجاه مصوبه داشت
که  14تا از آنها به حل اختالف بین شورای نگهبان و مجلس مربوط میشد ولی بقیهاش واقعا قانون بود .یعنی
بیش از دوسوم تصمیات مجمع قانونگذاری بود .این مقاله منتشر شد و برخی از دفتر رئیسجمهوری به من زنگ
زدند .یکی از دوستان با بنده تماس گرفتند و گفتند شما مقالهای راجع به مجمع نوشتهاید که به نظر آقای
رئیسجمهوری رسیده است .حاال یک وقتی را تعیین میکنیم که شما بیایید با آقای رئیسجمهوری مالقات

کنید .قرار بود وقتی تعیین کنند که من خدمت آقای هاشمی بروم و در مورد این موضوع صحبت کنم ولی وقت
ندادند .یک مقداری هم ما وحشت کردیم که میخواهند چه کار کنند ولی خوشبختانه همانطور که میگویم
آقای هاشمی یکی از خصوصیاتش این بود که هم تحمل داشت و هم منطقی بود .بعدها ایشان و گفته بود دیگر
مجمع قانونی را مستقیما وضع نمیکند و اگر بنا باشد مصوبهای بگذارند که حالت قانون داشته باشد تنها در
مواردی است که به عنوان معضل اسالم از سوی رهبری ارجاع شده است .انصافا هم در طول این سالیان شاید دو
سه مورد تحت این عنوان در زمان آقای هاشمی در مجمع تصویب شده است.
ایشان تا آنجایی که من پیگیری کردم ،به قول و فرموده خودش عمل کرد؛ اما در بحث حل اختالف ،تا جایی که
میتوانست در جهت گشایش امر تالش میکرد .مثال یکی از موارد ،تبعیضی است که در اعمال برخی مجازاتها
از لحاظ جنسیتی بین زن و مرد و یا از نظر عقیدتی بین مسلمان و غیرمسلمان اعمال میشود .مثال مجازات قتل
عمد ،قصاص است اما اگر یک مسلمان ،غیرمسلمانی را عمدا به قتل برساند ،طبق قانون ما قصاص نمیشود و
دیه هم ندارد .در مورد اهل کتاب دیه دارد ولی در قانون مجازات ما تا قبل از قانون سال  ۹۲صراحتا اسمی برده
نشده بود و عمال در مورد دیه همان نظر نسبتا مشهور فقهی یعنی دیه غیرمسلمان هشتصد درهم است ،عمل
میشد .اینها مدتها محل بحث بود و سرانجام مجلس شاید هم با رهنمود گرفتن از مقام معظم رهبری تصویب
کردند که دیه اهل کتاب با دیه مسلمانان یکی است ولی شورا آن را خالف شرع و خالف فتوای متعارف و مشهور
فقهی دانست .موضوع به مجمع ارجاع شد .مجمع طرف مجلس را گرفت که دیه اهل کتاب با مسلمانان یکی
باشد .من یک بار خدمت آقای هاشمی رسیدم و یک مصاحبه علمی هم با ایشان داشتم که در یکی از مجلههای
راهبرد مربوط به مرکز تحقیقات استراتژیک چاپ شد .به ایشان گفتم یکی از کارهای مؤثر و مفید حقوقی که
مجمع انجام داده ،همین است که این تصویب شد .ایشان گفتند ما جدای از باب مصلحت و تشخیص مصلحت،
تساوی اهل کتاب و مسلمانها را تصویب کردیم .ما بحث ماهوی هم در این زمینه کردهایم و از لحاظ فقهی و
فتوایی هم به این نتیجه رسیدیم که دیه اهل کتاب و مسلمانان یکی است .من خدمت ایشان گفتم که این یک
قدم مثبتی است که برداشته شده است اما غیر اهل کتاب وضعشان چه میشود .باالخره آنها هم انسان هستند و
دارند زندگی میکنند و تابعیت این کشور را هم دارند .اگر کسی آنها را به قتل برساند ،نباید دیهای بدهد؟ ایشان
گفتند چرا و در مورد آن هم باید فکری کنیم ،حاال این مبتالبه بوده و آن مبتالبه نبوده است .گفتم اتفاقا آن هم
مبتالبه است .ایشان گفت این هم هست که باید یک راه چارهای برایش پیدا کنیم و دنبالش هستیم.
میخواهم بگویم در همه زمینههای مختلف ،این ظرفیت در آقای هاشمی وجود داشت که راهکار پیدا کند.
خداوند انشاءاهلل ایشان را رحمت کند و مقامات عالی بدهد .خداوند اجر و مزد این همه زحمات مختلف را که

خود بهتر از ما میداند به ایشان بدهد .وقتی میخواستم آیهای برای ابتدای سخنم بیاورم ،این آیه از سوره نور به
چشمم رسید که« :وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی ال یُشْرِکُونَ بی شَیْئاً وَ
مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون»؛ فکر میکنم هر پنج مورد در مورد ایشان تحقق پیدا کرده است و
خداوند اجر و مزد زحمات ایشان را بدهد.
نکته پایانی اینکه در مورد قانونگذاری همان احساس احتیاج شدید که اوایل انقالب و در سال  ۶0بود ،همچنان
وجود دارد .برخی از مسائل به جا مانده است و گرهاش به این باز میشود که دید جدید ،جامعنگرتر ،روشنتر و
منطبقتر با مقتضیات زمان و مکان از لحاظ فقهی ارائه شود .باید بتوانیم از لحاظ فقهی گرهگشایی بکنیم .انتظار
میرود همه دوستان و دستاندرکاران و صاحب نظران از مراجع بزرگ تقلید تا مراجع بزرگ حوزوی در این
زمینه واقعا تالش و گرهگشایی بکنند تا به تعبیر حضرت امام(ره) ،یک طوری نشود که بگویند اسالم و فقه
اسالمی عاجز است از اینکه جامعه را اداره کند .نشان بدهیم که عاجز نیست و میتوانیم برایش راه حل پیدا
کنیم و چنین انتظاری وجود دارد .امیدوارم که خداوند به همه توفیق بدهد.

در ابتدا حل اختالف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع واگذار شده بود و قانونگذاری در قانون اساسی
برعهده مجمع نبود .تأکید امام هم این بود که نباید قوهای در عرض قوای دیگر باشد؛ اما امام(ره) اجازهای داده
بودند که بعدا برداشتند و فرمودند مصوباتی که مجمع تا حاال داشته ،به قوت خود باقی است ولی از این به بعد
همان کار اصلی خودش را انجام میدهد و تفسیر قوانین سیر عادی و قانونی خودش را طبق قانون اساسی
میگذراند؛ بنابراین آن اجازه هم از سوی امام(ره) برداشته شد .ولی عمال مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان
قانونگذاری میکرد

