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شهروند حقوقي|خيل جمعيِت عزادار امكان 
حركت را ناممكن كرده اســت. حضــور ميليوني 
براي بدرقه مبارِزتاريخ ســاز انقالب نشان از شدت 
درد و اندوه مرگ نه فقط در دانشــگاه تهران بلكه 
در سراســر خيابان انقــالب تا مرقــد مطهر امام 
راحل و سراسر كشــور دارد. اين روزهاي پرحزن 
و اندوه دركنار عزاداری فرصت مناســبی است كه 
با ابعاد گوناگون زندگی يــار ديرين امام و رهبری 
آشــنا شــويم و نگاهي به زندگــی حقوقي مرگ 
مردي بيندازيم كه 4 دهه نقــش تأثيرگذاري در 
اداره كشور داشــته اســت. هرچند او را همگان  
به عنوان چهره ای مبارز،  سياسی و بعضا اقتصادی 
می شناســند اما رويكرد تقنينی كه او منشأ آنها 
بوده نيــز، كم نيســت. از تأثير بر رونــد تدوين و 
تصويب قانون اساســی گرفته تا تشــكيل و اداره 

مجمع تشخيص مصلحت نظام.
در رابطه بــا نقش آيت اهلل در بحث تشــخيص 
مصلحت نظام  دركنار نگاه و تأثير وی درتشــكيل 
اين مجمع داشته كه بايد به كاركردهای مفيد اين 
مجمع نيز توجه ويژه داشــت. زمانی كه اختالف 
مجلس شورای اسالمی با شــورای نگهبان قانون 
اساســی دربرخی موارد باال می گرفت و شــورای 
نگهبان تن به مصوبات مجلس نمی داد، حل كردن 
مشــكل پيش آمده ســخت بود. مجمع تشخيص 
مصلحت راهگشــای حل مســائل بــود و نقش 
ميانجی حــل اختالفات را داشــت، البته يكی از 
داليل اين امر قدرت اين مجمع درتصويب قوانين 
بود. »قانون كار«، »قانون مبــارزه با موادمخدر«، 
»قانون رفع برخی از موانع توليد و سرمايه گذاری 
صنعتی« و... ازجملــه قوانينی انــد كه محصول 
اين مصلحت انديشِی تقنينی اســت. اين نشانگر 
آن اســت كه مجمع تشــخيص مصلحت و خود 
شخص  هاشــمی، مصالح نظام سياسی را شاخص 
تصميمات خود قرار داده و به تصويب قانونی اقدام 
می كند كه گره ای از مشكالت جامعه را باز كند. او 
به راســتی مرد تصويب قوانين سخت و مهم بوده  
اســت و در بزنگاه های مهم تاريخی كشور با ايفای 
نقشی مهم توانسته گره های حقوقی بزرگی را باز 
كند. حال كه  هاشمی رفســنجانی ديگر در بين ما 
نيست، نگاهی بر زندگی حقوقی و آينده تشخيص 

مصلحت نظام بعد از او خالی از لطف نخواهد بود.
سال ها در مسند قانونگذاری

دكتر نعمت احمدی در گفت وگو با »شهروند«، 
در نقــد زندگانی حقوقی اين سياســتمدار گفت: 
آقای  هاشــمی ازهمان آغازين روزهای انقالب كه 
به شدت فضا انقالبی بود، پســت مهم مسئوليت 
مجلس را به عهده گرفتند. من خودم به شــخصه 
بارها شنيده ام كه در ابتدا پست رياست قوه قضائيه 
به ايشان پيشــنهاد شــد ولی به گفته خودشان 
به دليل اين كه مــدت زيادی را زندانــی بوده اند 
و قوه قضائيه درهمه حال با بنــد و قانون و زندان 
سروكار دارد، اين پســت را نپذيرفتند. پس از آن 
زمانی كه رياســت مجلس را به عهــده گرفتند و 

متوجه شــدند كه قرار اســت 
قوانينی نوشــته شود كه مشی 
اعتدالی دارد، بــه همين دليل 
در نــگارش و تدويــن قوانين 
نظارت كامل داشــتند و جالب 
اينجاســت كــه بدانيــد آقای 
 هاشمی نخســتين بار مدعی به 
وجود آمدن مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام پيش از بازنگری 

قانون اساسی بودند. 
ايــن حقوقــدان در ادامه به 
نحوه فعاليت مجمع تشخيص 
مصلحت نظــام اشــاره كرد و 
توضيــح داد: همان طــور كه 

می دانيد، نحوه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام طوری اســت؛ زمانی كه بين مجلس شورای 
اســالمی و شــورای نگهبان درمــورد مصوبه ای 
اختالفی به وجود می آيد، اين طرح برای بازنگری 
به مجمع تشــخيص مصلحت نظــام ارجاع داده 
می شــود. به طور مثال، شــورای نگهبان مصوبه 
مجلس را مخالف با شــرع و قانون اساسی می داند 
و مجلس هــم اصرار به تصويــب و اجرای مصوبه 
دارد و درايــن صورت اين مصوبه بــرای بازنگری 
و تصميم گيری بــه مجمع تشــخيص مصلحت 

می رود.
احمدی با اشــاره به نقش  هاشمی  رفســنجانی 

درتشــكيل اين مجمع خاطرنشان كرد: بايد گفت 
كه آقای  هاشــمی نخســتين نفری بودنــد كه با 
تأســيس مجمع تشــخيص مصلحت نظام امكان 
انجام اين كار و دســتور آن را ازحضرت امام پيش 

ازبازنگری قانون اساسی خواستند.
انقالبی معتدل  

وی ادامه داد: درحال حاضر كســانی كه منتقد 
آقای  هاشمی هستند، می گويند كه ايشان در آغاز 
انقالب نظريــات اعتدالی امروز را نداشــتند كه با 
توجه به عملكرد ايشان به راحتی می توان فهميد، 
وضع برعكس آنچــه كه آنها می گويند، اســت و 
آقای  هاشمی هميشــه رفتار 
معتدلی داشتند و رفتار ايشان 
به دليل خاصيــت انقالب كه 
چرخ دنده های ظريفی دارد، و 
نمی توان گفت كه رفتار ايشان 
در آغــاز انقالب كــه درحال 
زيروروكردن نظام پيشــين و 
روی كارآمدن نظام جديد بود، 
بايد با حال حاضر يكی باشــد، 

زيرا اين ذات انقالب است.
احمدی افزود: نقش بی بديل 
آقای  هاشــمی درپايان يافتن 
جنگ را نمی تــوان هيچ وقت 
از ياد برد. ايشــان در آن زمان 
از بزرگان و سرداران ســپاه نامه ای برای تخمين 
هزينه ها و مدت زمان جنگ فرستادند و زمانی كه 
اعداد و ارقام را دريافت كردند، متوجه شدند كه با 
بودجه دولت همخوانــی ندارد و با توجه به اعداد و 
ارقام پيشــنهادی يک دولت بايد تمام بودجه اش 
را صرف جنگ می كــرد و به همين دليل قطعنامه 
598 را پذيرفتند و بعد از پذيرفتن نامه درجلســه 
آخری كه با حضرت امام داشــتند و صدای ايشان 
هم موجود است، گفتند كه قطعنامه را می پذيرند 
و بعدا محاكمه می شــوند كه در ابتدا حضرت امام 
ظاهرا پيشــنهاد آقای  هاشــمی را قبول كردند و 
پس از آن نپذيرفتند كه ايشــان محاكمه شــوند. 

همين طور كه می بينيد، آقای  هاشــمی مشــی 
اعتدالی داشــت و همين كار ايشان يكی از داليل 

مهمی بود كه جنگ پايان يافت.
13 بار در مقام انتخاب ملت قرار گرفت 

وی با بيان اين كه آيت اهلل  هاشمی رفسنجانی از 
ابتدا همه فكرشــان اين بود كه هم بــا دنيا و هم 

در داخل كشــور با همه تعامل 
داشته باشيم،  افزود: اگر نگاهی 
به خطبه های نمازجمعه ای كه 
ايشــان برپا كرده و خوانده اند، 
بيندازيم؛ متوجه خواهيد شــد 
كه ايشــان هم چهره معتدل و 
تأثيرگذار و استثنايی درتاريخ 
و سياست كشور بوده اند. آقای 
 هاشــمی 13بــار روی ترازوی 
وزن كشی رأی مردم قرار گرفت 
و تقريبــا هيچ دولــت مردی 
در ايــران نداريم كه بــه اندازه 

ايشــان خودش را درمعرض آرای مردم قرار دهد 
و اعتبار ايشــان هم به همين دليل بود و چون به 
رأی مردم باور داشــتند، به حقوق شهروندی هم 

به طبع اعتقاد داشتند. شما در 
دوره ای كه آقــای احمدی نژاد 
8 ســال حكومــت داشــت و 
دولتش را تشــكيل داد، اگر به 
آمــار مراجعين دفتــر مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام نگاه 
كنيد، متوجه خواهيد شــد كه 
از هرطيــف و جناح سياســی 
درميان آنها وجود داشته است. 
انتخاب رئیس جدید با 

رهبری
احمدی درپاســخ بــه اين 

سوال، اكنون كه ايشــان ديگر در بين ما نيستند، 
رئيس تشــخيص مصلحت نظام چگونه مشخص 
خواهند شــد، گفت: رئيس تشــخيص مصلحت 
نظام را رهبری تعيين می كنند. مجمع تشخيص 

مصلحت نظام در ســال 68 با توجه به اصل 112 
قانون اساســی برای حل اختالفــات بين مجلس 
و شــورای نگهبان، مشــورت با رهبری و تعيين 
سياســت های كالن كشور تشــكيل  شد. رياست 
اين مجمع را برای يک دوره 5ســاله، مقام معظم 
رهبری انتخاب می كند. اســفندماه امسال، دوره 
5ســاله آقای  هاشــمی تمام 
می شــود و امســال بــا توجه 
به نبــود آقای  هاشــمی، بايد 
رهبری شــخص ديگــری را 
برای رياســت مجمــع تعيين 
كننــد. حال اين كه شــخصی 
كه مدنظــر آقا باشــد، همان 
خط مشــی آقای  هاشــمی را 
داشته باشد، بســتگی به نظر 
مقام معظــم رهبــری دارد. 
وی دربــاره چگونگی انتخاب 
اعضــای مجمــع تشــخيص 
مصلحــت نظام، گفــت: مجمع تشــخيص از دو 
دسته اعضا تشكيل می شــود؛ يک دسته اعضايی 
كه مقام معظم رهبــری آنها را به مدت 5 ســال 
تعيين می كنــد و اعضايی كه 
با توجه به شــغل و پستی كه 
دارند، درمجمع هستند، مثل 
اعضای شــورای نگهبان. اينها 
اعضــای ثابت هســتند. يک 
دســته از اعضا نيز با توجه به 
شــغلی كه دارند، بدون آن كه 
منصوب شــوند، درجلســات 
مجمع حضــور دارند. وزيرانی 
كه جلســه روز مجمع درباره 
حــوزه فعاليت آنها دركشــور 
باشــد، درآن جلسه مربوطه از 

مجمع بايد شركت كنند. 
عملکرد  هاشمی قدرتمند بود

اين وكيل پايه يک دادگستری با نظر به اين كه 
تاكنون كســی غير از آقای  هاشــمی رئيس اين 

مجمع نبوده اســت، ادامــه داد: مجمع تعدادی 
اعضای ثابت دارد كــه برخی از آنها را مقام معظم 
رهبری تعيين می كند ازجملــه رئيس. تاكنون 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام كسی را به غير 
از آقای  هاشمی باالی سر خودش نديده است. از  
ســال 68 كه قانون اساسی بازنگری شد، تاكنون 
27 سال اســت كه آقای  هاشــمی رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحت بوده اند؛ از زمانــی كه مقام 
معظم رهبری، آقای  هاشــمی را به عنوان رئيس 

تشخيص مصلحت نظام تعيين كردند. 
نعمت احمدی عملكرد  هاشــمی در مجمع  را 

قدرتمند خواند و اضافه كرد: 
خط مشــی اين مجمــع را از 
ابتــدا آقای  هاشــمی تدوين 
كرده انــد. آقای  هاشــمی در 
مجمــع قدرتمندانــه عمل 
كردند. ايشــان يــک مركز 
استراتژيک تأســيس كردند 
كه تــا مدت ها رئيــس اين 
مركــز آقای روحانــی بودند 
تــا زمانی كه آقــای روحانی 
رئيس جمهوری شــدند و از 
آن زمان به بعد آقای واليتی 
رئيــس ايــن مركز شــدند. 
آقای  هاشــمی با تشكيل اين 

مركز در مجمع، سياســت های كالن را نوشته و 
مشــاوره های عالی به مقام معظم رهبری دادند. 
اين خود نشان دهنده اين است كه آقای  هاشمی 
يک شخص استراتژيک بسيار توانمندی بودند و 
با تشــكيل اين مركز سياست های كالن كشور را 
راهبردی كرد. اين مركز جزو يادگاری های آقای  
هاشــمی برای اين كشور اســت كه باقی مانده  

است.
در دوره رياســت مجلس آقای  هاشــمی، برابر 
با اصل 4 قانون اساســی قوانينی در كشور نوشته 
شــدند كه مطابق با اسالم باشــند و افزون بر آن 
بايــد قوانين مصوب ســابق هم با توجــه به اين 

اصل بازنگری می شــدند. آقای  هاشمی با درايت 
و مديريتی خوب ايــن قوانين را روزآمد و مدرن، 

بازنگری و تصويب كردند. 
نوشتن لوایح مهم

وی در ادامه به دور دوم زندگی  هاشــمی اشاره 
كرد و گفــت: در اين دوران لوايحی كه توســط 
ايشــان تهيه و تصويب شــد با توجه به تجربه ای 
كه در دوران رياست شــان در مجلس به دســت 
آورد، نظارت و اشــراف كاملی بــر لوايحی كه در 
اين دوره تهيه می شد، داشته باشد. آقای  هاشمی 
باعث شــد كه دو برنامه توســعه 5 ساله در دوره 

رياست جمهوری نوشته شد. 
هدایت سکان کشور جنگ زده

نعمت احمدی در ادامه سخنان خود به دوران 
رياســت جمهوری آيت اهلل هاشــمی رفسنجانی 
اشاره كرد و گفت: كافی اســت نگاهی به دوران 
رياســت ايشــان بر قوه مجريه بيندازيم. بعد از 
پذيرش قطعنامه 598 و گرفتن ســكان هدايت 
كشــوری جنگ زده بسيار ســخت بود. تعامالت 
بين المللــی ما بســيار محدود و مخــدوش بود. 
بعــد از انقالب شــكوهمند اســالمی و جنگ و 
گروگانگيــری  روابط ما با كشــورهای خارجی 
محدود بود. كشــورهای غربــی و عربی از صدام 
حمايت كرده و پشــت او بودند. دشمن چهره ای 
منفی از ايــران در دنيا تبليغ می كرد. دوســت و 
هم پيمــان نداشــتيم. از طرفــی در بهمن 67 
ماجرای سلمان رشدی رخ داده بود و كشورها ی 
غربی ســفرای خود را از تهران فرا خوانده بودند. 
در اين شــرايط او بر مســند هدايت قوه مجريه 
نشســت. در آن زمان امام رحلــت كردند.  او در 
مرداد  سال 68 رئيس جمهوری ايران شد. در آن 
سال ها ما 5 استان تخريب شــده داشتيم. وقتی 
جنگ تمام شــد، جمعيت بزرگی از ســربازان و 
سرداران در نيروی هوايی، دريايی، سپاه و بسيج 
در جبهه ها بودند. وی ادامه داد: آقای  هاشــمی 
می خواســت ســازندگی كند اما پول نداشتيم؛ 
شركت ها، موسســات و كارخانجات و... تعطيل 
بودند يا در حالت ورشكسته قرار داشتند. فروش 

نفت كم بود؛ اما سازندگی آغاز و انجام شد.
احمــدی در ادامه خاطرنشــان كرد: توســعه 
سياســی كه  رئيس دولت اصالحــات نويد داد 
از صنــدوق انتخاباتــی بيــرون آمد كــه آقای 
 هاشــمی برگزار كرد؛ اما به يک بــاره ما به دوره 
غيرقابل دفاع ترين مقاطــع تاريخی يعنی دوره 
آقای احمدی نــژاد رســيديم. دوره ای كه آقای 
احمدی نــژاد همه چيــز را با دشــمنی با آقای  
هاشــمی انجام داد. پيروزی در انتخاباتش فقط 
با كوبيــدن آقای  هاشــمی بــود. انتخابات دور 
دوم را هم برد بــاز هم در مجلــس و در مناظره 
تلويزيونــی حمالتش به  هاشــمی ادامه يافت و 
حق دفاعی برای  هاشــمی قايل نشــد. فرزندان  
هاشــمی را مورد اتهام قرار داد و 8  سال عليه وی 
انواع تهمت ها و توهين ها به زبان آورده شــد؛ در 
حالی  كه مشی اعتدالی آيت   اهلل 
در اين 8  ســال ادامــه يافت. 
يكی از اين مخالفت هايي كه با 
آقای  هاشمی شد يا تهديداتی 
كه عليه  هاشــمی شد، عليه هر 
می شد،  ديگری  سياســتمدار 
برای هميشــه صحنه سياست 
را تــرک می كرد. بــرای مثال 
می گويم آقای ناطق نوری بعد 
از شكســت در انتخابــات 76 
عطای سياســت را بــه لقايش 
بخشــيد و حتــی زمانــی كه 
احمدی نژاد فرزندانش را متهم 
كــرد، او قهر سياســی كرد اما 

 هاشمی هميشه ايستادگی كرد.
قدردانی ملت از آیت اهلل

 وی در پايان به مراســم تشــييع جنازه ديروز 
آيت اهلل اشاره كرد و گفت: نتيجه زندگی  هاشمی 
همين مراسم تشييع جنازه ايشان بود كه ديديم. 
بعد از تشييع جنازه امام خمينی)ره( چنين تجمع 
جمعيتی را تا كنون نديــده بوديم. حضور مردم 
قدردانی از آيت اهلل بود. از منتها عليه چپ تا منتها 
عليه راست در اين مراسم بودند كه نشان از منش 
اعتدالی وی دارد. او فردی قانونگرا و قانونمند بود 
و رفتار و منش اعتدالی او ســبب محبوبيت وی 

شده بود.

یادداشت

تمام شد. ســرداري كه ايران بعد از جنگ را ساخت براي 
هميشــه رفت تا زندگي ابدي خود را آغاز كند. سبكبال و 
راحت به منزلگاه جاودانه خود چنان رهسپار شد كه گويي 
دلتنگ ياران ســفر كرده خود بوده و مجالي براي صبوري 

نداشته است.
زماني كه رياســت او بر قوه مجريــه پايان گرفت كودک 
بودم و عاري از فهم سياســي. مرد صبــور لبخند بر لب را 
خيلي نمي شــناختم فقط مي شــنيدم ســردار سازندگي 
صدايــش مي زنند. به خاطــر دارم به پاسداشــت خدمات 
بعد از دوران ويراني هاي جنگ تحميلي به او لقب ســردار 
ســازندگي را دادند و مي شــنيدم آن كه جاي او بر مسند 
رياست جمهوري تكيه زده هم بسيار محبوب است. گاهي 
از خود مي پرسيدم مگر مي شــود هم او را كه رفته دوست 
دارند و هم  سيدي كه جايش را گرفته. امروز او رفته؛ همه 
ناراحتند اما اين بــار از جايگزين خبري نيســت، قرار هم 

نيست جايگزيني باشد.
براي شناختنش جز جست وجو در گذشته راهي نيست 
و آنچه در اين ميــان خودنمايي مي كنــد وجود يک قرن 
فاصله ميان ســال هاي دور مرد روزهاي ســخت انقالب  با 
مرد مصلحت ســال هاي اخير است. هاشمي مرد تشخيص 

بزنگاه هــاي تاريخي بارهــا در مقام نجات بخــش نظام و 
انقالب ايفاي نقش كرد و از هر چه داشت از خانه و خانواده 
و اعتبار براي كشــورش گذشــت. گاهي متهم بود و گاهي 
قهرمان ملي، گاهي بر او بسيار نقد ها گفتند و گاهي بسيار 
مدح ها، بارها تهمت ها زدند و عوام فريبانه از ثروت باد آورده 

تبليغات انتخاباتي ساختند.
امروز  شوكه از خبر مرگ مرد تاريخ  سازي كه خود راوي 
بخش مهمــي از تاريخ معاصر بود به دنبال دســتاوردهاي 
او به دنياي ســال هاي پرالتهاب گذشــته سرک مي كشم 
و مي خوانــم از نقش كليدي او در تدوين قانون اساســي تا 
شوراي انقالب فرهنگي، از وقايع دهه 60 تا جنگ تحميلي 
و قطعنامه شوراي امنيت براي پايان دادن به جنگ، از دهه 
70 و شرايط سخت اقتصادي دوران سازندگي تا ماجراهاي 
سياسي و اجتماعي دهه 80 و به آرامش رساندن كشور در 

انتخابات 92.
دنيايي كــه از او مي خوانم نه خيلي روشــن اســت و نه 
تيره، ســاده ترين تعريف دنياي خاكستري است و سواالت 
بسياري كه ديگر »پاسخگويي« برايشان نيست  كه اگر قرار 

بر گفتن بود پرسشگري نبود.
با پايان تقويــم زندگي تاريخ شــفاهي انقــالب يافتن 

حقيقــت آنچه در 4دهه اخير بر ايران گذشــته ســخت و 
طاقت فرسا خواهد شــد البته اين جداي سختي تشخيص 
خاطرات و ماجراهايي اســت كه به  زودي در ســايه نبود 

آيت اهلل نقل خواهند شد.
با همه آنچه در اين دو روز خوانده ام هنوز هم شــناخت 
من كمتر از آن اســت كــه در يک نوشــتار بــه قضاوت 
عملكرد مردي بنشــينم كه در مقاطعي در دفاع از حقوق 
شهروندي نقشي موثر داشته است به خصوص كه شنيده ها 
و خوانده هايم مربوط به ســال هاي اخير اســت، روزهايي 
كه تريبوني نداشــت و از رســانه ملي هم رانده شده بود، 
به هر بهانه اي منتقدانــش بر او مي تاختنــد و كم نبودند 
كســاني كه فقط نظارگر روزهاي نه چندان روشن  هاشمي 
بودند. تشخيص حق و باطل ســخت است اما »حق دفاع« 
مشــروع ترين حق هر انســان وقتي از او دريغ شود نتيجه 
محاكمه حتي اگر توســط رسانه هاي پر مخاطب هم باشد، 
دستاوردي ندارد. يک سويه نوشــتن را حاصلي نيست جز 
كاشت بذر نفاق زيرا مشق عدالت جز با صبر و تحمل مقابل 

مخالفان رنگ واقعي نخواهد گرفت.
دفتر روزگار  هاشــمي، مرد پر از راز و رمزهاي ايران بعد 
از انقالب هم بســته شــد و مي گويند به ايران بعد  هاشمي 

بايد عادت كرد، اما عادت كلمه مناســبي بــراي پركردن 
جاي خالي مردان تاريخ ســاز نيســت. پر بيراه نمي گويند 
كه گنجينه اســرار انقالب و نظام را به خاک سرد سپرده اند 

هرچند نمي دانم چــرا!!! اما مطمئنم رازهاي ســر به مهر 
بســياري بود كه اگر مرگ هم مجالي مي داد او هرگز لب به 

سخن نمي گشود، او قيمت كالم را خوب مي دانست.

دفتر رازهاي ايراِن بعد از انقالب

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از  تاثیر بر روند قانونگذاری تا تشکیل و اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام

تشخیص مصلحِت هاشمی

|  وحیده کریمی  |   روزنامه نگار|
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هاشمی نخستین نفری 
بودند که با تأسیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 

امکان رفع مشکالت میان 
مجلس و شورای نگهبان  را در 

 دستورکار قرار داد 
و از حضرت امام پیش از 
بازنگری قانون اساسی 

خواستند

بارها شنیده ام که در ابتدا 
پست ریاست قوه قضائیه به 
ایشان پیشنهاد شد ولی به 

گفته خودشان به دلیل اینکه 
مدت زیادی را زندانی بوده اند و 
قوه قضائیه در همه حال با بند و 
قانون و زندان سر و کار دارد این 

پست را نپذیرفتند

 هاشمی 13 بار روی 
ترازوی وزن کشی رأی 

مردم قرار گرفت و تقریبا 
هیچ دولتمردی در ایران 
نداریم که به اندازه ایشان 
خودش را در معرض آرای 
مردم قرار دهد، او به رأی 

مردم باور و به حقوق 
شهروندی هم به طبع 

اعتقاد داشت

مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در سال 68 با توجه به 

اصل 112 قانون اساسی برای 
حل اختالفات بین مجلس و 
شورای نگهبان، مشورت با 

رهبری و تعیین سیاست های 
کالن کشور تشکیل می شود. 

ریاست این مجمع را برای 
یک دوره 5 ساله، مقام معظم 

رهبری انتخاب می کند
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