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اصل بازنگری میشــدند .آقای هاشمی با درایت
جمعيت عزادار امكان
شهروند حقوقي|خيل
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از تاثیر بر روند قانونگذاری تا تشکیل و اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام
و مدیریتی خوب ایــن قوانین را روزآمد و مدرن،
حركت را ناممكن كرده اســت .حضــور ميليوني
بازنگری و تصویب کردند.
براي بدرقه مبار ِزتاريخســاز انقالب نشان از شدت
نوشتن لوایح مهم
درد و اندوه مرگ نه فقط در دانشــگاه تهران بلكه
وی در ادامه به دور دوم زندگیهاشــمی اشاره
در سراســر خيابان انقــاب تا مرقــد مطهر امام
کرد و گفــت :در این دوران لوایحی که توســط
راحل و سراسر کشــور دارد .این روزهاي پرحزن
ایشــان تهیه و تصویب شــد با توجه به تجربهای
و اندوه درکنار عزاداری فرصت مناســبی است که
که در دوران ریاستشــان در مجلس به دســت
با ابعاد گوناگون زندگی یــار دیرین امام و رهبری
آورد ،نظارت و اشــراف کاملی بــر لوایحی که در
آشــنا شــویم و نگاهي به زندگــی حقوقي مرگ
این دوره تهیه میشد ،داشته باشد .آقای هاشمی
مردي بیندازیم كه  4دهه نقــش تأثيرگذاري در
باعث شــد که دو برنامه توســعه  5ساله در دوره
اداره كشور داشــته اســت .هرچند او را همگان
ریاستجمهوری نوشته شد.
بهعنوان چهرهای مبارز،سیاسی و بعضا اقتصادی
هدایت سکان کشور جنگزده
میشناســند اما رویکرد تقنینی که او منشأ آنها
نعمت احمدی در ادامه سخنان خود به دوران
بوده نیــز ،کم نیســت .از تأثیر بر رونــد تدوین و
ریاســتجمهوری آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی
تصویب قانون اساســی گرفته تا تشــکیل و اداره
اشاره کرد و گفت :کافی اســت نگاهی به دوران
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ریاســت ایشــان بر قوه مجریه بیندازیم .بعد از
در رابطه بــا نقش آیتاهلل در بحث تشــخیص
پذیرش قطعنامه  598و گرفتن ســکان هدایت
مصلحت نظام درکنار نگاه و تأثیر وی درتشــکیل
کشــوری جنگزده بسیار ســخت بود .تعامالت
این مجمع داشته که باید به کارکردهای مفید این
بینالمللــی ما بســیار محدود و مخــدوش بود.
مجمع نیز توجه ویژه داشــت .زمانی که اختالف
بعــد از انقالب شــکوهمند اســامی و جنگ و
مجلس شورای اسالمی با شــورای نگهبان قانون
گروگانگیــری روابط ما با کشــورهای خارجی
اساســی دربرخی موارد باال میگرفت و شــورای
محدود بود .کشــورهای غربــی و عربی از صدام
نگهبان تن به مصوبات مجلس نمیداد ،حلکردن
حمایت کرده و پشــت او بودند .دشمن چهرهای
مشــکل پیشآمده ســخت بود .مجمع تشخیص
منفی از ایــران در دنیا تبلیغ میکرد .دوســت و
مصلحت راهگشــای حل مســائل بــود و نقش
همپیمــان نداشــتیم .از طرفــی در بهمن 67
میانجی حــل اختالفات را داشــت ،البته یکی از
ماجرای سلمان رشدی رخ داده بود و کشورهای
دالیل این امر قدرت این مجمع درتصویب قوانین
غربی ســفرای خود را از تهران فراخوانده بودند.
بود« .قانون کار»« ،قانون مبــارزه با موادمخدر»،
در این شــرایط او بر مســند هدایت قوه مجریه
«قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری
نشســت .در آن زمان امام رحلــت کردند .او در
صنعتی» و ...ازجملــه قوانینیانــد که محصول
مردادسال  68رئیسجمهوری ایران شد .در آن
اندیشی تقنینی اســت .این نشانگر
این مصلحت
ِ
سالها ما  5استان تخریبشــده داشتیم .وقتی
آن اســت که مجمع تشــخیص مصلحت و خود
جنگ تمام شــد ،جمعیت بزرگی از ســربازان و
شخص هاشــمی ،مصالح نظام سیاسی را شاخص
سرداران در نیروی هوایی ،دریایی ،سپاه و بسیج
تصمیمات خود قرار داده و به تصویب قانونی اقدام
در جبههها بودند .وی ادامه داد :آقایهاشــمی
میکند که گرهای از مشکالت جامعه را باز کند .او
میخواســت ســازندگی کند اما پول نداشتیم؛
به راســتی مرد تصویب قوانین سخت و مهم بوده
شرکتها ،موسســات و کارخانجات و ...تعطیل
اســت و در بزنگاههای مهم تاریخی کشور با ایفای
بودند یا در حالت ورشکسته قرار داشتند .فروش
نقشی مهم توانسته گرههای حقوقی بزرگی را باز
نفت کم بود؛ اما سازندگی آغاز و انجام شد.
کند .حال که هاشمیرفســنجانی دیگر در بین ما
احمــدی در ادامه خاطرنشــان کرد :توســعه
نیست ،نگاهی بر زندگی حقوقی و آینده تشخیص
سیاســی که رئیس دولت اصالحــات نوید داد
مصلحت نظام بعد از او خالی از لطف نخواهد بود.
از صنــدوق انتخاباتــی بیــرون آمد کــه آقای
سالها در مسند قانونگذاری
هاشــمی برگزار کرد؛ اما به یکبــاره ما به دوره
مجمع نبوده اســت ،ادامــه داد :مجمع تعدادی
مصلحت نظام درســال  68با توجه به اصل 112
همینطور که میبینید ،آقایهاشــمی مشــی
درتشــکیل این مجمع خاطرنشان کرد :باید گفت
دکتر نعمت احمدی در گفتوگو با «شهروند»،
غیرقابل دفاعترین مقاطــع تاریخی یعنی دوره
اعضای ثابت دارد کــه برخی از آنها را مقام معظم
قانون اساســی برای حل اختالفــات بین مجلس
اعتدالی داشــت و همین کار ایشان یکی از دالیل
که آقایهاشــمی نخســتین نفری بودنــد که با
در نقــد زندگانی حقوقی این سیاســتمدار گفت:
آقای احمدینــژاد رســیدیم .دورهای که آقای
رهبری تعیین میکند ازجملــه رئیس .تاکنون
و شــورای نگهبان ،مشــورت با رهبری و تعیین
مهمی بود که جنگ پایان یافت.
تأســیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام امکان
آقایهاشــمی ازهمان آغازین روزهای انقالب که
احمدینــژاد همه چیــز را با دشــمنی با آقای
مجمع تشــخیص مصلحت نظام کسی را به غیر
سیاســتهای کالن کشور تشــکیلشد .ریاست
 13بار در مقام انتخاب ملت قرار گرفت
انجام این کار و دســتور آن را ازحضرت امام پیش
به شدت فضا انقالبی بود ،پســت مهم مسئولیت
هاشــمی انجام داد .پیروزی در انتخاباتش فقط
از آقای هاشمی باالی سر خودش ندیده است .از
این مجمع را برای یک دوره 5ســاله ،مقام معظم
وی با بیان اینکه آیتاهللهاشمیرفسنجانی از
ازبازنگری قانون اساسی خواستند.
مجلس را به عهده گرفتند .من خودم به شــخصه
با کوبیــدن آقایهاشــمی بــود .انتخابات دور
ســال  68که قانون اساسی بازنگری شد ،تاکنون
رهبری انتخاب میکند .اســفندماه امسال ،دوره
ابتدا همه فکرشــان این بود که هم بــا دنیا و هم
انقالبی معتدل
بارها شنیدهام که در ابتدا پست ریاست قوهقضائیه
دوم را هم برد بــاز هم در مجلــس و در مناظره
ی هاشــمی رئیس مجمع
27سال اســت که آقا 
5ســاله آقایهاشــمی تمام
در داخل کشــور با همه تعامل
وی ادامه داد :درحال حاضر کســانی که منتقد
به ایشان پیشــنهاد شــد ولی به گفته خودشان
هاشمینخستيننفری
تلویزيونــی حمالتش بههاشــمی ادامه یافت و
تشــخیص مصلحت بودهاند؛ از زمانــی که مقام
میشــود و امســال بــا توجه
داشته باشیم ،افزود :اگر نگاهی
آقایهاشمی هستند ،میگویند که ایشان در آغاز
به دلیل اینکه مــدت زیادی را زندانــی بودهاند
بودندکهباتأسیسمجمع
حق دفاعی برایهاشــمی قایل نشــد .فرزندان
معظم رهبری ،آقای هاشــمی را بهعنوان رئیس
به نبــود آقای هاشــمی ،باید
به خطبههای نمازجمعهای که
انقالب نظریــات اعتدالی امروز را نداشــتند که با
و قوهقضائیه درهمه حال با بنــد و قانون و زندان
تشخیصمصلحتنظام
هاشــمی را مورد اتهام قرار داد و  8سال علیه وی
تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند.
رهبری شــخص دیگــری را
ایشــان برپا کرده و خواندهاند،
توجه به عملکرد ایشان به راحتی میتوان فهمید،
سروکار دارد ،این پســت را نپذیرفتند .پس از آن
امکانرفعمشکالتمیان
انواع تهمتها و توهینها به زبان آورده شــد؛ در
نعمت احمدی عملکردهاشــمی در مجمع را
برای ریاســت مجمــع تعیین
بیندازیم؛ متوجه خواهید شــد
وضع برعکس آنچــه که آنها میگویند ،اســت و
زمانی که ریاســت مجلس را به عهــده گرفتند و
مجلسوشوراینگهبان رادر
حالی که مشی اعتدالی آیتاهلل
قدرتمند خواند و اضافه کرد:
کننــد .حال اینکه شــخصی
که ایشــان هم چهره معتدل و
آقای هاشمی همیشــه رفتار
متوجه شــدند که قرار اســت
دستورکارقرارداد
در این  8ســال ادامــه یافت.
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حقوقــدان
ایــن
اعتقاد داشت
رهبریانتخابمیکند
بارهاشنیدهامکهدرابتدا
بخشــید و حتــی زمانــی که
آن زمان به بعد آقای والیتی
با توجه به شــغل و پستی که
دورهای که آقــای احمدینژاد
آقایهاشــمی درپایان یافتن
نحوه فعالیت مجمع تشخیص
پستریاستقوهقضائیهبه
احمدینژاد فرزندانش را متهم
رئیــس ایــن مرکز شــدند.
دارند ،درمجمع هستند ،مثل
8ســال حکومــت داشــت و
جنگ را نمیتــوان هیچوقت
مصلحت نظــام اشــاره کرد و
ایشانپیشنهادشدولیبه
کــرد ،او قهر سیاســی کرد اما
آقایهاشــمی با تشکیل این
اعضای شــورای نگهبان .اینها
دولتش را تشــکیل داد ،اگر به
از یاد برد .ایشــان در آن زمان
توضیــح داد :همانطــور که
گفتهخودشانبهدلیلاینکه
هاشمی همیشه ایستادگی کرد.
مرکز در مجمع ،سیاســتهای کالن را نوشته و
اعضــای ثابت هســتند .یک
آمــار مراجعین دفتــر مجمع
از بزرگان و سرداران ســپاه نامهای برای تخمین
میدانید ،نحوه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت
مدتزیادیرازندانیبودهاندو
قدردانی ملت از آیتاهلل
مشــاورههای عالی به مقام معظم رهبری دادند.
دســته از اعضا نیز با توجه به
تشــخیص مصلحت نظام نگاه
هزینهها و مدت زمان جنگ فرستادند و زمانی که
نظام طوری اســت؛ زمانی که بین مجلس شورای
قوهقضائیهدرهمهحالبابندو
وی در پایان به مراســم تشــیيع جنازه دیروز
ی هاشمی
این خود نشاندهنده این است که آقا 
شــغلی که دارند ،بدون آنکه
کنید ،متوجه خواهید شــد که
اعداد و ارقام را دریافت کردند ،متوجه شدند که با
اســامی و شــورای نگهبان درمــورد مصوبهای
قانون و زندان سر و کار دارد این
آیتاهلل اشاره کرد و گفت :نتیجه زندگی هاشمی
یک شخص استراتژیک بسیار توانمندی بودند و
منصوب شــوند ،درجلســات
از هرطیــف و جناح سیاســی
بودجه دولت همخوانــی ندارد و با توجه به اعداد و
اختالفی به وجود میآید ،این طرح برای بازنگری
پسترانپذیرفتند
همین مراسم تشیيع جنازه ایشان بود که دیدیم.
با تشــکیل این مرکز سیاستهای کالن کشور را
مجمع حضــور دارند .وزیرانی
درمیان آنها وجود داشته است.
ارقام پیشــنهادی یک دولت باید تمام بودجهاش
به مجمع تشــخیص مصلحت نظــام ارجاع داده
بعد از تشیيع جنازه امامخمینی(ره) چنین تجمع
راهبردی کرد .این مرکز جزو یادگاریهای آقای
که جلســه روز مجمع درباره
انتخاب رئیس جدید با
را صرف جنگ میکــرد و به همین دلیل قطعنامه
میشــود .بهطور مثال ،شــورای نگهبان مصوبه
جمعیتی را تا کنون ندیــده بودیم .حضور مردم
هاشــمی برای این کشور اســت که باقی مانده
حــوزه فعالیت آنها درکشــور
رهبری
 598را پذیرفتند و بعد از پذیرفتن نامه درجلســه
مجلس را مخالف با شــرع و قانون اساسی میداند
قدردانی از آیتاهلل بود .از منتها علیه چپ تا منتها
است.
باشــد ،درآن جلسه مربوطه از
احمدی درپاســخ بــه این
آخری که با حضرت امام داشــتند و صدای ایشان
و مجلس هــم اصرار به تصویــب و اجرای مصوبه
علیه راست در این مراسم بودند که نشان از منش
ی هاشــمی ،برابر
در دوره ریاســت مجلس آقا 
مجمع باید شرکت کنند.
سوال ،اکنون که ایشــان دیگر در بین ما نیستند،
هم موجود است ،گفتند که قطعنامه را میپذیرند
دارد و درایــن صورت این مصوبه بــرای بازنگری
اعتدالی وی دارد .او فردی قانونگرا و قانونمند بود
با اصل  4قانون اساســی قوانینی در کشور نوشته
عملکر د هاشمی قدرتمند بود
رئیس تشــخیص مصلحت نظام چگونه مشخص
و بعدا محاکمه میشــوند که در ابتدا حضرت امام
و تصمیمگیری بــه مجمع تشــخیص مصلحت
و رفتار و منش اعتدالی او ســبب محبوبیت وی
شــدند که مطابق با اسالم باشــند و افزون بر آن
این وکیل پایه یک دادگستری با نظر به اینکه
خواهند شــد ،گفت :رئیس تشــخیص مصلحت
ظاهرا پیشــنهاد آقای هاشــمی را قبول کردند و
میرود.
شده بود.
بایــد قوانین مصوب ســابق هم با توجــه به این
تاکنون کســی غیر از آقای هاشــمی رئیس این
نظام را رهبری تعیین میکنند .مجمع تشخیص
پس از آن نپذیرفتند که ایشــان محاکمه شــوند.
احمدی با اشــاره به نقش هاشمیرفســنجانی
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ايران بعد از انقالب
دفتر رازهاي
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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 كودك
بودم و عاري از فهم سياســي .مرد صبــور لبخند بر لب را
خيلي نميشــناختم فقط ميشــنيدم ســردار سازندگي
صدايــش ميزنند .بهخاطــر دارم به پاسداشــت خدمات
بعد از دوران ويرانيهاي جنگ تحميلي به او لقب ســردار
ســازندگي را دادند و ميشــنيدم آن كه جاي او بر مسند
رياست جمهوري تكيه زده هم بسيار محبوب است .گاهي
از خود ميپرسيدم مگر ميشــود هم او را كه رفته دوست
دارند و هم سيدي كه جايش را گرفته .امروز او رفته؛ همه
ناراحتند اما اينبــار از جايگزين خبري نيســت ،قرار هم
نيست جايگزيني باشد.
براي شناختنش جز جستوجو در گذشته راهي نيست
و آنچه در اين ميــان خودنمايي ميكنــد وجود يك قرن
فاصله ميان ســالهاي دور مرد روزهاي ســخت انقالب با
مرد مصلحت ســالهاي اخير است .هاشمي مرد تشخيص

بزنگاههــاي تاريخي بارهــا در مقام نجاتبخــش 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 نقدها گفتند و گاهي بسيار
مدحها ،بارها تهمتها زدند و عوامفريبانه 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 ســالهاي پرالتهاب گذشــته سرك ميكشم
و ميخوانــم از نقش كليدي او در تدوين قانون اساســي تا
شوراي انقالب فرهنگي ،از وقايع دهه  60تا جنگ تحميلي
و قطعنامه شوراي امنيت براي پاياندادن به جنگ ،از دهه
 70و شرايط سخت اقتصادي دوران سازندگي تا ماجراهاي
سياسي و اجتماعي دهه  80و به آرامش رساندن كشور در
انتخابات .92
دنيايي كــه از او ميخوانم نه خيلي روشــن اســت و نه
تيره ،ســادهترين 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 انقــاب يافتن

حقيقــت آنچه در 4دهه اخير بر ايران گذشــته ســخت و
طاقتفرسا خواهد شــد البته اين جداي سختي تشخيص
خاطرات و ماجراهايي اســت که به زودي در ســايه نبود
آيتاهلل نقل خواهند شد.
با همه آنچه در اين دو روز خواندهام هنوز هم شــناخت
من كمتر از آن اســت كــه در يك نوشــتار بــه قضاوت
عملكرد مردي بنشــينم که در مقاطعي در دفاع از حقوق
شهروندي نقشي موثر داشته است بهخصوص كه شنيدهها
و خواندههايم مربوط به ســالهاي اخير اســت ،روزهايي
كه تريبوني نداشــت و از رســانه ملي هم رانده شده بود،
به هر بهانهاي منتقدانــش بر او ميتاختنــد و كم نبودند
كســاني كه فقط نظارگر روزهاي نه چندان روشن هاشمي
بودند .تشخيص حق و باطل ســخت است اما «حق دفاع»
مشــروعترين حق هر انســان وقتي از او دريغ شود نتيجه
محاكمه حتي اگر توســط رسانههاي پر مخاطب هم باشد،
دستاوردي ندارد .يك سويه نوشــتن را حاصلي نيست جز
كاشت بذر نفاق زیرا مشق عدالت جز با صبر و تحمل مقابل
مخالفان رنگ واقعي نخواهد گرفت.
دفتر روزگارهاشــمي ،مرد پر از راز و رمزهاي ايران بعد
از انقالب هم بســته شــد و ميگويند به ايران بعدهاشمي

بايد عادت كرد ،اما عادت كلمه مناســبي بــراي پركردن
جاي خالي مردان تاريخســاز نيســت .پر بيراه نميگويند
كه گنجينه اســرار انقالب و نظام را به خاك سرد سپردهاند

هرچند نميدانم چــرا!!! اما مطمئنم رازهاي ســر به مهر
بســياري بود كه اگر مرگ هم مجالي ميداد او هرگز لب به
سخن نميگشود ،او قيمت كالم را خوب ميدانست.

