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«شرق» از جلسه مشترک هماهنگی مجلس و دولت گزارش می دهد

اقتصادی نشستی مشترک به امید رهایی از فشار 

 جلسات مشترک  دولت  و  مجلس  دوره ای  برگزار  می شود
عالوه بر دو عضو هیئت رئیســه مجلــس، محمدصالح جوکار، 
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در توضیح جلسه 
فوق در گفت وگویی با «شــرق» گفت  امروز پیش جلســه ای قبل از 
جلسه عصر برگزار می شود تا موضوع جلسه اصلی مشخص شود.
او در پاسخ به اینکه آیا در جلسه فوق موضوعات و دغدغه های 
اقتصادی کشور هم مطرح خواهد شد، توضیح داد که موضوعات 
اقتصادی قطعا از جمله مواردی اســت که در این جلسه مشترک 

از ســوی نمایندگان بیان می شــود. جوکار ادامه داد: «عالوه بر آن 
روی مباحــث مربوط به حوزه قانون گذاری و طرح ها و لوایحی که 
از سوی نمایندگان مجلس و دولت ارائه می شوند، تمرکز خواهیم 

داشت».
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس بیان کرد که 
«جلســات شــورای هماهنگی پیش از این هم برگزار می شده اند و 

این اولین بار نیست که چنین جلساتی برگزار می شوند».
او توضیح داد: «این جلســات مشــترک به صورت دوره ای یا به 

دعوت مجلس یا دولت یا حتی قوه قضائیه برگزار می شــوند. مثال 
دو هفته پیش مجمع اســتان ها با رئیس جمهور جلسه داشت و با 
توجه به مشکالتی که در حوزه اقتصاد و مشکالت اجتماعی داریم، 

این مسائل در جلسات مربوطه مطرح می شوند».
جوکار در پاســخ به اینکه ممکن اســت رئیس جمهور به دلیل 
اطالعــات نادرســت اطرافیان در جریــان مشــکالت اقتصادی و 
دغدغه های جامعه قرار نگیرد، آیا ســعی می کنید به صورت واقع 
این دغدغه ها و مشــکالت را به رئیس جمهــور انتقال دهید، بیان 

کرد: «قطعا هم دولت و هم مجلس از اوضاع و شــرایط اقتصادی 
و اجتماعی کشــور باخبرند و در قالب طرح ها و لوایح سعی داریم 

راه حلی برای برون رفت از مشکالت پیدا کنیم».
  حرکت  دولت  مثل  کســی  اســت که  روی  تردمیل  می دود  و 

مسافتی  طی  نمی شود
اگر چه این نشســت مشترک دولت و مجلس عصر امروز برگزار 
می شــود  اما این جلســه با جلسات گذشــته تفاوت فاحشی دارد. 
این روزها کشــور در شرایط ســخت اقتصادی قرار دارد و فشار آن 
بر دوش مردم ســنگینی می کند و همین فشــار، فضای متفاوتی را 
نســبت به جلســات قبل ایجاد کرده اســت. وخامت اوضاع آنجا 
خودنمایی می کند که حتی مجلس نشینان همسو با دولت هم به 
دلیل وعده های محقق نشــده دولت و نابسامانی شرایط اقتصادی 
و جامعه در حال گسســت، زبان به انتقاد گشــوده اند. به حدی که 
حتــی مجتبی ذوالنور، نماینده حامی دولــت هم صدایش را بلند 
کرده و با حمله شــدید به رئیســی، حرکت دولتش را مثل حرکت 

کسی دانسته که روی تردمیل می دود اما به جایی نمی رسد!
مجتبــی ذوالنــور، عضو کمیســیون امنیت مجلــس ۱۱ مرداد 
در نطــق میان دســتور خود از تریبــون علنی مجلــس خطاب به 
رئیس جمهــور گفــت: «نماینــدگان مجلــس ارزشــی، انقالبی و 
دلسوز هســتند ولی به مثابه دانه های پراکنده یک تسبیح هستند و 
هیئت رئیسه باید به عنوان نخ اتصال و انسجام، کارآمدی الزم را به 
مجلــس بدهد و نقش الزم را ایفا کنــد؛ امروز کدام برنامه و طرح 
مشــترک بین مجلس و دولت به عنوان میثاق مشترک وجود دارد 
که ما براساس آن مطالبه گری و مشکالت مردم را پیگیری کنیم؟».
ذالنور خطــاب به رئیس جمهــور، بیان کرد: «تحــرک، روحیه 
انقالبی و منش شــما موجب تشکر اســت اما امروز حرکت دولت 
مانند حرکت کسی اســت که روی تردمیل می دود و مسافتی طی 
نمی شــود؛ امروز نقطه ( الف ) و ( ب ) شــما کجاســت که ارزیابی 
کنیم پیشــرفتی در امور اتفاق افتاده یــا خیر؟ آقای رئیس جمهور! 
یک چهارم فرصت خدمت شــما گذشت، آیا یک چهارم اهدافی که 
باید طی کنید، وصول شــده اســت و به آن رســیده اید؟ فرصت ها 

مانند ابر می گذرد».
  هشدار  کریمی قدوســی  به  رئیســی برای  برکناری  مخبر  از 

معاون اولی / ماندن او  برای  یک  ساعت  هم  ضرر  است
عــالوه بــر او، نماینده مجلــس دیگری که این روزهــا زبان به 
انتقاد از دولت رئیســی گشــوده و به دلیل حمایت هــا و نزدیکی 
پیش از این با دولت ســیزدهم، انتقاد و هشــدار اخیرش به دولت 
دربــاره معاون اول رئیس جمهور خودنمایــی می کند، محمدجواد 
کریمی قدوسی، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس است. این 
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس ضمن انتقــاد از ناکارآمدی 

معاون اول رئیس جمهوری خواستار برکناری او شد.
کریمی قدوســی، نماینــده چند دوره مجلس و فعال سیاســی 
اصولگرا، در توییتی نوشــته اســت: «رئیس جمهــور محترم تأکید 
دارم بنا بر مشاهدات عمومی، جناب مخبر از توانایی الزم برای این 
جایگاه برخوردار نیست؛ ایشان برای حفظ فردایش هزینه می کند و 
از قدرت مدیریت راهبردی تهی دست است و توانایی اقناع جامعه 

را ندارد. ماندن ایشان برای یک ساعت هم ضرر است».
بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور و فشار تحریم ها 
و بالتکلیفی نتیجه مذاکرات و برجام و... انتظار می رود هم دولت و 
هم مجلس با نگاهی واقعی به شرایط جامعه در جلسه ای مشترک 
که مبنای هماهنگی حرکت قطار انقالب روی ریل قانون گذاری است، 
شرایطی را برای مردم فراهم کنند تا روزنه ای برای نفس کشیدن آنها 

ایجاد شود و از فشار موجود رها شوند.

معصومه معظمی: نشســت مشــترک هماهنگی دولت و مجلس هر چند وقت یک بار به میزبانی دولت یا مجلس برگزار می شــود که در این جلســات و نشست های مشترک، دغدغه ها و 
مشــکالت روز کشور به شور و مشورت بزرگان قوا گذاشته می شــود. امروز عصر هم همان طور که احمد امیرآبادی و محمدرضا دشتی، اعضای هیئت رئیسه مجلس اعالم کردند؛ قرار است 
ساعت ۱۸:۰۰ اهالی پاستور میزبان بهارستان نشینان شوند و این نشست مشترک میان اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون های مجلس با اعضای کابینه دولت با حضور رئیس جمهور و 
رئیس مجلس برگزار شــود. به گفته امیرآبادی، قرار است در این نشست مشترک «مهم ترین مسائل اقتصادی کشور و همچنین موضوع بودجه به بحث و بررسی گذاشته شود». امیرآبادی 
توضیح داد که در این جلســه رؤسای کمیسیون های مجلس نیز به ارائه دیدگاه های خود خواهند پرداخت و دغدغه های روز جامعه را به سمع و نظر رئیس جمهور و اعضای کابینه خواهند 
رســاند. محمدرضا دشتی هم در تشریح جلسات امروز گفته است: «روز یکشنبه ساعت ۶:۰۰ صبح جلسه هیئت رئیسه مجلس به ریاست آقای قالیباف برگزار خواهد شد و در ساعت ۱۲:۰۰ 
تا ۱۴:۰۰ نیز جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون ها با موضوع همکاری و تعامل با دولت برگزار می شود». در  نهایت ساعت ۱۸:۰۰ هم منتخبان مجلس 

به پاستور می روند تا با حضور در این جلسه مشترک، هماهنگی های الزم را درقبال موضوعات مورد  بحث که در پیش جلسه تعیین کرده اند، با دولت داشته باشند.
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یادداشت

طرح نماینده حقوقی
برهم زدن نظام حقوقی کشور یا 

حســین طالع*: از دیرباز تصدی نمایندگی حقوقی مستلزم داشتن 
دانش و تجربه برخاسته از حضور در مراجع قضائی (اعم از حقوقی 
و کیفری) بوده است. این رویکرد ناشی از یک بینش عقالنی و منطقی 
منطبق با مقتضیات و مالحظات اجتماعی، حقوقی و اقتصادی بوده 
اســت. پرواضح اســت که دلیل وجود چنین تفکری وجود ارتباط و 
پیوند مستقیم میان منافع مادی و معنوی اشخاص با نتایج حاصله 
از رســیدگی های قضائی است. در این بین وکالی دادگستری به دلیل 
بهره مندی از تجربه الزم و اشراف کامل به قوانین نقش بسیار مهم و 
حیاتی در تضمین برگزاری دادرسی های عادالنه و جلوگیری از ورود 
لطمات مادی و حقوقی ناشــی از طرح دعاوی اشــتباه به اشخاص 
جامعه اعم از حقوقی یا حقیقی ایفا کرده اند؛ امری که ســبب شــد 
قانون گــذار در آیین دادرســی مدنی حضور اشــخاصی غیر از وکیل 
دادگستری در رسیدگی های قضائی را محدود به نمایندگان حقوقی 
ادارات دولتی کند که در توجیه این موضوع نیز اســتدالل شده است 
که در امور حقوقی مربوط به نهادها و دستگاه های دولتی، نمایندگان 
حقوقی دســتگاه ذی ربط به دلیل ارتباط کاری بیشــتر با موضوعات 
حقوقی نهاد دولتی یا احیانا وجود برخی از مسائل محرمانه یا حتی 
موضوعات مرتبط با بودجه بر استفاده از وکالی دادگستری ارجحیت 
دارند. صرف نظر از درســتی یا نادرستی استدالل های فوق باید به این 
موضوع توجه کرد که قانون گذار حتی در این مورد اســتثنائی، تجویز 
اســتفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکالی دادگســتری توســط 
نهادهــا و دســتگاه های دولتی یا عمومی موضــوع را با ذکر عبارت 
«می تواننــد» مندرج در ماده ۳۲ قانون آیین دادرســی مدنی به قید 
اختیار و نه تکلیف بیان کرده و به تمامی دســتگاهای موضوع ماده 
۳۲ از قانون اخیرالذکر اجازه داده است که عالوه بر استفاده از وکالی 
دادگســتری از نمایندگان موصوف اســتفاده  کنند که بازگشت چنین 

حکمی به ضروریات و اقتضائاتی است که در باال گفته شد.
متأســفانه مدتی اســت که افراد بی اطالع بــه موازین حقوقی و 
قضائــی و تأثیری که این موازین و قواعــد می توانند بر نظم و امنیت 
اجتماعی کشــور بگذارند، مشــغول تصویب طرحــی در مجلس با 
عنوان «طرح اصالح قانون اســتفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده 
حقوقی در مراجع قضائی» هستند که می تواند منجر به یک توفان و 

هرج ومرج قضائی شود.
طرحی که طرفداران آن حتی ســطح دانش حقوقی نمایندگان 
حقوقی را به داشتن تحصیالت حوزوی کافی دانسته اند. به موجب 
طــرح موصوف، همه اشــخاص حقوقی خصوصــی می توانند از 
نماینــدگان حقوقی کــه یا دارای لیســانس حقوق یــا تحصیالت 
حوزوی ســطح دو هســتند، در مراجع قضائی استفاده کنند، امری 
که قطعا لطمات جبران ناپذیری به اشخاص فوق الذکر وارد خواهد 
کــرد که علت آن نیز کامال مشــخص اســت. نماینــدگان حقوقی 
اشــخاص خصوصی برخالف نمایندگان اشخاص حقوقی عمومی 
بــه جهت گوناگونــی موضوعات مرتبط با شــخص حقوقی، توان 
حل وفصل کردن آنها یا حتی طرح دعوی مناسب را ندارند. توضیح 
آنکه هر شــخص حقوقی در ســطح مراودات مالی و اقتصادی با 
گستره عظیمی از موضوعات اعم از تجاری، ملکی، حقوقی یا حتی 
مالیاتی به اقتضای موضوع فعالیت خود مواجه است و هر کدام از 
موضوعات پیش گفته مستلزم کسب دانش و ممارست در فراگیری 
ظرافت های حقوقی مرتبط است که این مهم نیز میسر نخواهد شد 
مگر در پرتو کسب تجربه. تجربه ای که خود نیازمند سال ها حضور 
در مراجع قضائی و آگاهی از رویه های قضائی اســت. حال معلوم 
نیســت که نمایندگان حقوقی که حتی ســطح دانش آنها تا سطح 
دو تحصیالت حوزوی طبق این طرح کافی است، چگونه می توانند 
این تجارب گران بها را به دســت بیاورنــد؟ از طراحان طرح مذکور 
و مدافعان آن باید پرســید هدف از این طرح اشــتغال زایی است یا 

نابودی بخش خصوصی؟
راقم ایــن متن طی تجربه حضــوری که ســال های دهه ۷۰ در 
سازمان های مندرج در ماده ۳۲ ق . ا. م به عنوان کارشناس و  نماینده 
حقوقی داشــته، شــاهد بودم که النهایه مســئوالن آن سازمان ها و 
حتی بانک های دولتی به این نتیجه رســیدند که عملکرد و اقدامات 
نمایندگان حقوقی به واســطه دریافت حقوق ثابت و نداشتن تجربه 
و  انگیــزه کافی مطلوب نبــوده و  نتیجه عکس داشــته و بعد از آن 
سازمان ها و نهادها و بانک ها با وکال قرارداد وکالت تنظیم کردند که 
نتیجه مثبتی در بر داشته و موضوعی به نام استفاده از عنوان نماینده 
حقوقی به محاق رفت و سازمان ها دیگر استقبالی از آن نکردند و به 
نظر حتی ســبب صرفه جویی و کاهش هزینه های مالی و ســازمانی 
شــد، چراکه به جای اســتخدام کارمند و  نماینده حقوقی و  پرداخت 
حقوق و  مزایای قانونی و  عواقب و  مسئولیت های سازمان ها که بعضا 
مشــکالتی را نیز برای این نهادها ایجاد کرده بــود، با تنظیم قرارداد 
وکالت عمدتا به میزان تعرفه و  حتی کمتر، نتیجه مطلوب تری برای 
ایشــان داشــت. حال چه اتفاق جدیدی افتاده اســت که نمایندگان 
مجلس بــه فکر این ایده جدید افتاده اند که مطمئنا ناشــی از افکار 
کسانی است که با کانون های وکال همدلي ندارند و به بهانه اشتغال 
جوانان مجدد در مقام برهم زدن نظم حقوقی کشــور هستند، جالب 
اســت که باید از طراحان این طرح پرسید با تصویب طرح تسهیل و 
جذب فله ای وکیل که آن هم بنیان های حقوقی را از بین خواهد برد 

چه ضرورتی به تصویب این طرح نادرست و بدون پشتوانه است؟
بدیهی اســت که پیامدهای زیان بار اجتماعی و اقتصادی آرای 
قضائــی که بدون حضــور وکیل دادگســتری و صرفا بــا مداخله 
نمایندگان حقوقی بی تجربه صادر می شــوند بر هیچ کس پوشیده 
نیســت و حتی گاه ممکن اســت تا مــرز ورشکســتگی بنگاه های 
خصوصی نیز پیش برود. گذشته از تبعات اقتصادی ناگوار استفاده 
از افراد غیرمتخصص و بی تجربه در نمایندگی اشــخاص حقوقی، 
از ٌبعد اشــتغال زایی نیز این طرح نه تنها نمی تواند به اهداف خود 
برســد بلکه برعکس ســبب بی کاری وکالی باتجربــه و درنتیجه 
معطل ماندن بخش عظیمی از متخصصان حقوقی کشــور خواهد 
شــد که توانســته اند پس از طی دوره طوالنی کارآموزی و تحصیل 
مهارت هــای الزم در امور حقوقی ملبس به لباس وکالت شــوند. 
تجربه حقوقی کاالی باارزشی است که نزد هرکسی یافت نمی شود. 
اثــرات زیان بار اجتماعی و اقتصادی این طرح دلســوزان جامعه و 
حقوق دانان را وادار به عکس العمل کرده و امید است که طراحان 
چنین طرحی که ناشــی از افکار کسانی است که سابقه طوالنی در 
مخالفــت با نهــاد وکالت دارند به خود آینــد و منافع جامعه را بر 
منافع برخی از اشخاص مقدم دارند و با نگرش خردمندانه و به دور 
از خصومت نسبت به نهاد وکالت با رعایت مصالح عامه از اصرار بر 

تصویب طرح مذکور خودداری کنند.
*وکیل دادگستری

تازه ترین جلد از خاطرات روزنوشــت آیت اهللا هاشمی رفسنجانی 
با نام «حضور و انصراف» رونمایی می شــود. مراسم رونمایی از این 
کتاب کــه ناگفته های مهمی از حــوادث ســال ۱۳۷۸ را در بردارد، 
هم زمان با ســی و دومین ســال پیروزی ایران در جنــگ تحمیلی، در 
خانــه موزه آیــت اهللا هاشمی رفســنجانی واقع در محلــه جماران 
تهران برگزار می شــود. برخی شــخصیت های سیاسی و فرهنگی در 
این مراسم که روز سه شــنبه، ۲۵ مرداد از ساعت ۱۸ برگزار می شود، 
حضور خواهند داشــت. در مقدمه این کتاب آمده اســت: «خاطرات 
سال ۱۳۷۸، دریچه ای   است به عرصه تحوالت در زمانی  که دو دهه 
از پیروزی انقالب و اســتقرار نظام جمهوری  اسالمی سپری شده بود. 
مسئوالن کشور، دهه ای را به تثبیت انقالب و مدیریت جنگ تحمیلی 
و دهه دیگر را به بازسازی خرابی های ناشی از جنگ پرداخته بودند».
محســن هاشمی رفســنجانی پیش از این در گفت وگویی درمورد 
انتشار خاطرات روزنوشت آیت اهللا هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۸ 
پس از انجام ممیزی گفت: پس از تعامل با وزارت ارشــاد و کاهش 
درخور توجــه حجم ممیزی های انجام شــده و مشــورت با بزرگان و 
استادان، برای انتشــار خاطرات آیت اهللا هاشمی رفسنجانی تصمیم 

گرفته شد.
رئیس هیئت مدیره دفتر نشــر معارف انقالب گفــت: روال ما در 
۲۲ ســالی که از انتشــار خاطرات روزنوشت آیت هاشمی رفسنجانی 
می گــذرد، این بوده اســت که پــس از آماده ســازی و تدوین نهایی 
خاطرات، نســخه ای از آن را تقدیم رهبر معظــم انقالب می کردیم 
و نســخه ای را هم جهت صدور مجوز نشــر به وزارت ارشــاد ارائه 

می کردیم و مجوز کتاب بدون ممیزی صادر می شد.
محســن هاشــمی بــا بیــان روال انتشــار خاطــرات آیــت اهللا 
هاشمی رفســنجانی، اعالم کرد: نوشــتن خاطرات ایشــان از ابتدای 
ســال ۱۳۶۰ تا روز واپســین حیاتشــان در دی ماه ۱۳۹۵، به مدت ۳۶ 
ســال مداوم و بدون یک روز کاســتی انجام شده بود. تصمیم گرفته 
شــد خاطرات با فاصله زمانی مناســب با زمان نگارش منتشر شود 
که با کاهش حساســیت ها و شرایط زمانی، کمترین میزان سانسور و 
حذفیات را داشــته باشد و به همین علت فاصله حدود ۲۰ ساله بین 
نگارش و انتشــار خاطرات وجود دارد و پیش از انتشــار نیز معموال 
ایشان مواردی را که به آبروی افراد یا اسرار کشور آسیب می رساند، در 
خاطرات تصحیح می کردند و البته این موارد معموال بسیار ناچیز بود.
او درباره ممیزی صورت گرفته در خاطرات امســال گفت: اگرچه 
اعمال ممیزی و سانســور در اســناد تاریخی و روایت هــای اولیه از 
حوادث که به عنوان منبع و ســند دســت اول مورد استفاده و استناد 
پژوهشــگران قرار می گیرد، قابل پذیرش نبوده و موجب آسیب دیدن 
صحت و اصالت روایت های تاریخی می شــود؛ اما امسال، خاطرات 

روزنوشت آیت اهللا هاشمی رفسنجانی، به عنوان سندی منحصربه فرد 
و دســت اول از تاریخ معاصر و ثبت انقالب اســالمی، دچار ممیزی 

محدود شد.
هاشــمی توضیح داد: پس از حدود چهار ماه از ارســال نســخه 
خاطرات روزنوشــت ســال ۱۳۷۸ آیت اهللا هاشمی رفسنجانی برای 
دریافت مجوز، به دفتر نشــر معارف انقالب، به عنوان متولی انتشــار 
این خاطرات اصالحیه ای ابالغ شد که در آن حدود صد مورد ممیزی 
شامل حذف کلی یک موضوع شامل چند پاراگراف یا سانسور و اصالح 
بخشــی از عبارت های مندرج در این کتاب درج شــده بود که نیمی 
از ایــن موارد مربوط به متن خاطرات و نیــم دیگر مربوط به مقدمه 
ناشر، پاورقی های ویراستار و پی نوشت های مرتبط برگرفته از خاطرات 
ســرکار خانم عفت مرعشی، همســر آیت اهللا هاشمی رفسنجانی که 

نقش پررنگی در خاطرات این سال دارند، بود.
او ادامه داد: دفتر نشــر معارف انقــالب رایزنی های الزم را برای 
کاهــش این موارد و صدور مجوز انتشــار این خاطــرات انجام داد و 
پــس از تعامالت و گفت وگوهای مشــروح در ســطوح مختلف، از 
ریاســت جمهوری تــا مراکز عالی نظــام و وزارت ارشــاد، میزان این 
ممیزی ها به حدود ۱۹ مورد در متن خاطرات در حد یک کلمه تا یک 
جمله و ۲۸ مورد در مقدمه و پاورقی ها کاهش یافت و بر اســاس این 
مجوز انتشار خاطرات صادر شد که در نوع خود دستاورد جدیدی در 

دولت آقای رئیسی است.
هاشــمی افــزود: پس از صدور ایــن مجــوز، تصمیم گیری برای 
انتشــاریافتن یا انتشارنیافتن خاطرات با این شرایط، تصمیمی پیچیده 
و دشــوار بود که هر تصمیمی می توانست هزینه ها و منافع متفاوتی 
را به همراه آورد، به صورت طبیعی چهار گزینه پیش روی دفتر نشــر 

معارف انقالب قرار داشت:
نخســت: خودداری از انتشــار خاطرات در اعتــراض به ممیزی 
صورت گرفته و منوط کردن چاپ کتاب به لغو ممیزی ها. دوم: انتشار 
خاطرات به صورت کامل و بدون ممیزی در خارج از کشور که نیاز به 
مجوز از وزارت ارشاد نداشته باشد. سوم: پذیرش ممیزی ها و اعمال 
ممیزی ها که دو نوع حذفیات و تعدیل عبارت ها را شــامل می شدند. 
چهارم: انتشار خاطرات تنها با حذف مطالب سانسور شده به گونه ای 
که مشخص باشد کدام بخش از متن مورد سانسور قرار گرفته است 
تا در آینده که پس از کاهش حساسیت ها، امکان انتشار تصویر نسخه 
دســت نویس آیت اهللا هاشمی رفســنجانی فراهم شود، پژوهشگران 
و عالقه مندان امکان تطبیق متن منتشر شــده با ســند دست نویس و 
پی بردن به بخش های سانسور شده را داشته باشند. او همچنین گفت: 
البته کتاب هنوز به صورت کاغذی، چاپ نشده؛ اما برای استفاده افکار 

عمومی، نسخه نهایی را در اختیار رسانه ها قرار دادیم.

الزم به توضیح اســت که تاریخ رونمایی کتاب ۲۵ مرداد اســت؛ 
زیرا که «۲۵ مرداد سال ۱۳۶۹، روزی است که سرانجام پس از هشت 
ســال دفاع مقدس رزمنــدگان و تالش هــای دیپلماتیک جمهوری 
اسالمی ایران، صدام حسین، رئیس حکومت بعثی عراق، در نامه ای 
به آیت اهللا هاشمی رفســنجانی، رئیس جمهور وقت، اعالم کرد همه 
خواسته های ایران، به ویژه تثبیت قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، آزادی اسرا و 

بازگشت به مرزهای بین المللی را می پذیرد».
در بخشــی از خاطرات مرداد سال ۷۸ ماجرای فعالیت هسته ای 
ایــران و کشــورهای منطقــه داغ بــوده که هاشمی رفســنجانی در 
روزنوشت های خود به آنها اشاره دارد. برای نمونه در روزنوشت های 
«جمعــه ۱۵ مرداد ۱۳۷۸/ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۰/ ۶ آگوســت ۱۹۹۹» 
آورده اســت: «در رســانه ها، برای اولین بار احتمــال تمایل یا اقدام 
عربستان [سعودی]، برای داشتن سالح هسته ای مطرح شده است؛ 
به بهانه بازدید وزیر دفاع عربســتان از تأسیســات هسته ای پاکستان، 
گرچه سریعا تکذیب شد. در مونته نگرو هم نغمه های استقالل طلبانه 

آغاز شده که طبعا به مذاق ناتو خوش  آمده است.
در خانــه بودم. گزارش ســازمان انرژی اتمــی را درمورد صنایع 
هسته ای اسرائیل و سالح  های هسته ای اش خواندم. می گوید از سال 
۱۳۶۰، اولین بمب هســته ای را آزمایش کرده است. عصر فاطی آمد. 
نمونه هایی از ویراستاری خاطرات سال ۱۳۶۱ را ارائه داد؛ با مشورت 

آقای [باسم] شریعتمدار عمل می کند».
همچنیــن در خاطرات «شــنبه ۱۶ مــرداد ۱۳۷۸/ ۲۴ ربیع الثانی 
۱۴۲۰/ ۷ آگوست ۱۹۹۹» نوشته شده: «کمیسیون زیربنایی [و تولیدی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام]، در کلیات سیاســت حمل ونقل 
جلســه داشــت؛ ولی ناتمام ماند. آقای [غالمرضا] آقازاده، [رئیس 
ســازمان انرژی اتمی] آمد و از آقای [محسن] نوربخش، [رئیس کل 
بانک مرکزی] شکایت داشت که مصوبات را درمورد تأمین ارز کارهای 

حساس سازمان، اجرا نکرده است.
ظهر محســن آمد. مشــکلی که مصلی با عبور تونل مترو از زیر 
مصلی دارد و هواکش میان تونلی را توضیح داد. از مشکالت ساخت 
بنای مصالی [امام خمینی] تهران با ســازمان برنامه [و بودجه] نیز 
گفت. الزم اســت متولیان مصلی، شرایط سازمان برنامه و بودجه را 
بپذیرند. برای شــرکت در جلسه شــورای عالی امنیت ملی، به دفتر 
آقای [سیدمحمد] خاتمی، [رئیس جمهور] رفتم؛ علی رغم خواست 
رهبری و آقای خاتمی و آقای [حســن] روحانی، گفته بودم شــرکت 
نمی کنــم، ولی با اصرار زیاد پذیرفتم. خواســت آنها این اســت، در 
مواقعی که دســتور مهمی دارند، شــرکت کنم. امروز مسئله تهدید 
آمریکا و راه مقابله با آن و اصوال مسئله «روابط با آمریکا» در دستور 
بود؛ ناتمام ماند. قرار شد جواب محکمی به تهدید اخیر آمریکا داده 

شود. [همچنین قرار شد] در جلسه بعد، درمورد مقدار تهدید و نحوه 
مقابله بحث شود و بحث اصلی به موقعی محول شود که تهدیدی 
در کار نباشد. خواستم، احتمال مزاحمت آمریکا را جدی بگیرند و در 
جلســه آینده، بحث کاملی درباره آن بشود. قرار شد، دو سرباز ترکیه 
به نشانه ُحســن نیت آزاد شــوند؛ از موضع ضعف است. نیز جواب 
[بیل کلینتون]، رئیس جمهور آمریکا، از طریق دولت عمان داده شود؛ 
رهبری موافق جواب توســط عمان نیستند. پیشــنهاد آقای خاتمی 
برای واســطه کردن دبیر کل سازمان ملل و نیز مکالمه تلفنی با آقای 
[سلیمان] دمیرل، [رئیس جمهور ترکیه] برای مسائل مرزی، رد شد».

البته یکی از روزنوشــت های جالب، مربوط به تیر ۷۸ اســت که 
مرکز اسناد آیت اهللا هاشمی رفسنجانی، در خاطرات ۲۹ تیرماه ۱۳۷۸ 
که آن را منتشــر کــرده آورده: «نامه ۲۴ نفر از فرماندهان ســپاه به 
رئیس جمهور، دیروز در روزنامه کیهان و امروز در روزنامه آزاد منتشر 
شــده و بحث های جدی در جامعه ایجاد کرده است؛ هواداران آقای 
خاتمی، [مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
و حزب مشــارکت]، آن را مقدمه ای بــرای کودتا معرفی می کنند که 
در حرکت جدید، مجوز تبلیغات آنهاســت و سؤالی مطرح کرده اند 
که چرا روزنامه ســالم، به خاطر نشر یک نامه محرمانه، توقیف شد و 
کیهان توقیف نشــد و دفتر رئیس جمهور هم صریحا اعالن کرده که 

نامه [فرماندهان سپاه]، محرمانه بوده است.
اطالع رســانی وزارت اطالعات، درباره عوامل آشوب اخیر و تکیه 
روی منوچهر محمدی که یک دانشــجوی مردود شــده است و سفر 
او به خارج- آمریکا و ترکیه- و ســخنرانی در جمع ســلطنت  طلبان 
و گرفتن کمک از آنهــا و نیز بعضی از اعضای گروه طبرزدی و حزب 
ملت و پان ایرانیسم هم تفســیرهای گوناگونی دارد؛ بعضی ها آن را 
در جهــت تبرئه دفتر تحکیم وحدت می داننــد و بعضی آن را برای 
متهم کردن عوامــل خارجی یا ضد انقــالب و در مجموع خیلی جا 
نیفتاده اســت و بحث مهم روز اســت. آقای [امیر] تهرانی، معاون 
[پارلمانی] وزارت اطالعات آمد. از بروز دوگانگی در وزارت، بین جریان 
راست و چپ اظهار نگرانی کرد. گفت، بعضی تالش دارند که تحکیم 
وحدت را تبرئه کنند و بازداشتی های آنها را آزاد کنند؛ آقای خاتمی و 
دولت هم دنبال همین هستند و حتی با دستور شخص آقای خاتمی، 
آقای خزاعی را از جمع بازجویان کنار گذاشــته اند. گزارشــی از نتایج 
بازجویی ها آورد و گفت، حدود ۸۰۰ نفر آزاد شده اند و حدود ۳۰۰ نفر 

هنوز تحت بازجویی  اند».
به هر حال این کتاب مطمئنا مانند سایر خاطرات مرحوم هاشمی 
نقطه عطفی خواهد بود در بررســی تاریخ شفاهی بعد از انقالب که 
می تواند زوایای مختلفی از روابط و کنش های سیاســی آن دوران را 

نمایان کند.

تازه ترین جلد  از  خاطرات روزنوشت آیت اهللا هاشمی رفسنجانی رونمایی می شود
حضور  و  انصراف


