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 خاطره نویسی هاشمی/ 
 

 
 حرف های امام باعث سوء استفاده دشمن شده است!!!

برگررفر رز  ز        - 4631فروردین سال  92خاطره روز 
 سایت حجت  السالم هاشمی رفسنجانی

کردم. به زیارت امام رفتمت .        تا ساعت نه صبح در منزل مطالعه می
امام به مناسبت بعثت پیامبر)ص(، در حسینیه جتمتارام متال تات          

های امام بر کوبیدم متاتالت تام             عمومی داشمند. تکیه صحبت 
شود کز  یشان بیر   ز      تصور میاخاللگرام در جنگ بود.  

حد الزم بز  ین موضوع پرد خ ند کز  ح ماالً مورد سرو   
شود و جریان مخالف جنگ ر     س فاده دشمنان و قع می

  کند. بزرگ می

عقد ازد اج یکی از د سمام فاطی را جاری کردم. گتزار  هتا را        
خواندم. عقب ماندگی د  سه ر زه خود را در تحریر خاطرات جبترام   

  کردم.

شب آ ای صیاد]شیرازی[ آمد. گزارشی از علت تاًخیر در عمتلتیتات       
شود که فرمتانتدهتام      های آینده را گ ت. گ مه می   ارائه داد   برنامه

اصلی سپاه مایل نیسمند که در این طرح با ا  همکاری شود، اگر چه 
کند. آخر شب آ تازاده در یت             خود  چنین سوء ظنّی ابراز نمی

که امر ز خیلتی   -اللهی   گ مگوی تل نی، برای کنمرل نیر های حزب
اسممداد کرد. به ا  گ م  که فردا در نماز جمعه،   -شلوغ کرده بودند 

 شود. این مسأله مطرح می
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ای تحت نظر رهبری       آیا جزئیّات مذاکرات هسته    

 است؟

بنده در جزئیّات مذاکره دخالمی نکردم، بازه  نمیکن ؛ من مسائل          

های مه    خّط  رمزها را به            کالم، خطوط اصلی، چهارچوب    

ام؛ عمدتاً به رئیس جمهور محمرم که         مسئولین کشور همواره گ مه   

ما با ایشام جلسات مرّتب داری ،   موارد معد دی ه  به  زیر                 

محمرم خارجه؛ خطوط اصلی   کّلی. جزئیّات کار، خصوصیّات              

کوچ  که تأثیری در تأمین آم خطوط کالم ندارد، مورد توّجه              

نیست؛ اینها در اخمیار آنها است، میموانند بر ند کار کنند. اینکه               

حاال گ مه بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است،            

 ۴5/۱/۱۴/۳۱این حرف د یقی نیست. 

 ای چگونه باید رفتار کند؟ دولت با منتقدین هسته

ام همین چند ر ز؛ مسئولین       من به خود مسئولین ه  این را گ مه        

باید بیایند مردم را   باصوص نابگام را از جزئیّات    ا عیّات                

مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداری ، چیز ما ی نداری . این مصداق    

همدلی با مردم است... االم فرصت خوبی است برای همدلی؛ ی            

ای اعمراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین         ای ماال ند، ی  عدّه     عدّه

اند،   مند به منافع ملّی     ما که مردمام صاد ی هسمند، مردمام عال ه      

بسیار خب، ی  جمعی از ماال ین را تت از آم افرادی را که                    

شاخصند تت دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا در                 

ای باشد که این نکمه را اگر رعایت کنند،             حرفهای آنها ی  نکمه   

ای ه  نبود، آنها را  انع        کارشام بهمر پیش بر د؛ اگر چنانچه نکمه      

سازی دلها          کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسام            

احساسها،   به تبع آم عملها. به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث               

کنند. حاال ممکن است بگویند آ ا ما سه ماه بیشمر زمام نداری ؛               

آید؛ چه    خب، حاال سه ماه بشود چهار ماه، آسمام که به زمین نمی           

ی دیگری ه ت ماه زمام       اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در ی  برهه      

را عقب انداخمند. خیلی خب، د سمام ما ه  اگر چنانچه در این                

 نظرها ی    می گرفمه شد، چه  ها   تبادل زبانی ها   ه  همدلی

اشکال دارد،   می گرفمه بشود، ی  خرده زمام آم تصمیمات               

 ۴5/۱/۱۴/۳۱نهایی عقب بی مد؛ طوری ناواهد شد. 

ای ایران    حدود و شیوه نظارتها بر فعالیتهای هسته       

 باید چگونه باشد؟

ی نظارت، اینها به حری          جه اجازه داده نشود که به بهانه         هیچ  به

امنیّمی   دفاعی کشور ن وذ کنند؛ مطلقًا. مسئولین نظامی کشور             

ی   ی نظارت   به بهانه         جه مأذ م نیسمند که به بهانه         هیچ  به

بازرسی   مانند این حرفها، بیگانگام را به حری    حصار امنیّمی                

ی دفاعی کشور را ممو ّف کنند؛        دفاعی کشور راه بدهند، یا توسعه     

ی دفاعی کشور، توانایی دفاعی کشور، مشت محک  مّلت در            توسعه

تر   ی نظامی، این بایسمی همچنام محک  بماند   محک              عرصه

بشود؛ یا حمایت ما از برادرام مقا ممام در نقاط ماملف؛ اینها                

 مطلقاً نبایسمی در مذاکرات مورد خدشه  رار بگیرد.

ی نظارتی غیر ممعارف که        تذکّر بعدی این است که هیچ شیوه        

جمهوری اسالمی را به ی  کشور اخمصاصی از لحاظ نظارت               

 جه مورد  بول نیست. همین نظارتهای           هیچ  تبدیل میکند، به   

ی دنیا معمول است، اینجا ه  همام نظارتها           ممعارفی که در همه   

  ۴5/۱/۱۴/۳۱]باشد[،   نه بیشمر. 

پس  ز دو سال والی ی  ظهار ت  در مناظره های               
 ن خاباتی ر  نقض کرد: عادت آمریکا همین  ست کز بعد          

 شروع مذ کر ت دبز می کند!
ظاهرا آ ای  الیمی امر ز تازه مموجه شده که دبه کردم آمریکایی ها            
بعد از آغاز مذاکرات، باشی از عادت   هویت آنهاست   د  سال  بل 
در جریام مناظره های انمااباتی ریاست جمهوری به این موضوع             
عل  نداشت   بر همین اساس مدعی شده بود که می توام با عقب                

به راحمی در مذاکرات به نمیجه         ۳۱۲نشینی در فرد    غنی سازی        
رسید! هر چند گذشت این د  سال   عقب نشینی های پی در پی تی   
مذاکره کننده هسمه ای فعلی از خطوط  رمز ممعدد نظام نیز نشام داد 
باز ه  طرف مقابل اراده ای برای به نمیجه رسیدم مذاکرات                    

  .برداشمن تحری  ها ندارد
این ر زها علی اکبر  الیمی درباره نمیجه مذاکرات هسمه ای                  

کردم آمریکایی ها   “  دبه”محطاتانه تر صحبت می کند   نسبت به          
ها همین است   بعد از اینکه           هدف   عادت آم    ”هشدار می دهد:     

نشینند.    دم از آم  ول ا لیه عقب می        به  شود،  دم   مذاکرات شر ع می  
کنند، بعد  دبّه      ی مه  این است که هربار مذاکره می              نکمه
ها ت اه     ی آم   نوعی درباره   هایی که  بالً به     آ رند   همام حرف     درمی

کنند   بعد ادعاهای جدیدی          حاصل شده است، د مرتبه تکرار می      
 “.نمایند مطرح می

 KHAMENEI.IR اینها باشی از سانام  الیمی در گ مگو با     
 است که چند ر ز گذشمه منمشر شد. 

بر پایه این گزار ،  الیمی در شرایطی این ر زها نسبت به دبه                 
کردم آمریکا اعمراض کرده   این موضوع را باشی از عادت آنها می   

در جریام مناظره های یازدهمین د ره          ۳/داند که در خرداد ماه        
انماابات ریاست جمهوری یازده ، اظهاراتی ممنا ض با مواضع             
امر ز  را بیام کرد   با طرح ادعاهایی کامال خالف  ا ع، سرنوشت            
انماابات را تغییر داد تا با انمااب حسن ر حانی، ر ند مذاکرات هسمه          

 .ای به سرنوشت امر ز دچار شود
خطاب در باشی     ۳/خرداد    ۴۱ الیمی در مناظره سوم انمااباتی در       

از سانانش ضمن ادعای نادرست   خالف  ا ع تذکر رهبر انقالب به 
در آخرین د ری که در       ” :جلیلی در جریام مذاکرات آلماتی گ ت       

آلماتی آ ای دکمر جلیلی داشت، آنها پیشنهادهایی به ایرام کردند که           
بر اساس آم می شد کارها را مقداری جلو ببری    آم پیشنهاد این                

درصد را ممو ف کنید      ۳۱گ ت غنی سازی      ۴+3بود که طرف مقابل     
ه  مقداری کندی ایجاد شود ... دیپلماسی بیانیه           در کارهای فرد      

 “!صادر کردم پشت تریبوم نیست
اما جلیلی در پاسخ به اطالعات غلط  الیمی، از مقا مت تی  مذاکره             
کننده هسمه ای   ت کشورمام در مذاکرات  زا سمام پرده برداشت   

اگر اطالعات دیگرتام ه  مثل اخبار سوم درباره آلماتی             ” گ ت:  
باشد،  ا یال است! نوار گ ت   گوهای آلماتی پیاده شده   خدمت آ ا             
داده شده است. بگذارید به مردم بگوی  که در آلماتی چه گذشت؟ در             
آلماتی آنها همین بحث را که ایشام می گوید می گ مند، ما بیایی                 

می خواهد انجام بشود،    “  بعدا“درصد را در ازای د  تحریمی که         ۳۱
غنی سازی( سه درصد شوند.     (بدهی . ُدر برابر آب نبات. بعد آنها  ارد         

همین ر ند خطاست که عده ای از د سمام شما زمانی همین بحث را 
 “.دنبال می کردند

آنجا بحث شد که ما به ”  :جلیلی در باش دیگری از اظهاراتش گ ت
آنها گ می  ما حاضری  گام های ممقابل برداری . هر میزام که شما               

 ۳3آیی . اگر شما پنج کیلوممر، ما ه  پنج کیلوممر.    می آیید ما ه  می
کیلوممر ه  همین طور.آنجا نماینده انگلیس گ ت           ۴۱۱کیلوممر     

شما حاضرید همین االم این را انجام دهید؟ گ م  بله. گ م  شر ع              
کنی . من کاغذم را در آ ردم. نماینده آمریکا به نماینده انگلیس گ ت            
ساکت، چیزی نگو! ایشام ممو ف شد که همه خندیدند. گ م  خب              

 “.کیلوممر ۳3کیلوممر، خب  ۳3ادامه دهی . شما می گویید 
  

این چه حرفی است؟ چیزی که      ” ی خطاب به  الیمی تصریح کرد:       
آنجا نماینده انگلیس گیر کرده   همه به ا  خندیدند   بعد نماینده                
آمریکا به ا  گ ت این طور پیش نر    به همین دلیل منطق محک                
ما بود که آنها اعالم کردند که پس ما باید به مراکزمام بر ی                      

 ۱۱مشورت کنی    بعد از چند ر ز به شما بگویی . چند ر زشام شد               
ر ز. بعد خان  اشموم آمد در اسمانبول این را مطرح کرد. بعد ما می                
آیی  این را کاری که آنها در آم گیر کردند   نموانسمند در برابر منطق 
ما جوابی داشمه باشند   اجازه خواسمند که بر ند در مراکز خود، امر ز             
مماس انه از سوی فردی مثل شما این طور بیام شود؟ کاری که                 

 “!نماینده انگلیس آنجا  ا عا نموانست این جواب را بدهد
  

حاال بعد از نزدی  به گذشت د  سال آم ر زها که آ ای  الیمی                 
  کاهش فعالیت     ۳۱۲معقمد بود می توام با تعطیلی غنی سازی            

فرد ، به نمیجه رسید   تحری  های طرف مقابل را لغو کرد،  ی در                
ها همین    عادت آم ”اظهاراتی کامال ممناض با آم برهه می گوید:            

 دم از آم  ول      به  شود،  دم   است   بعد از اینکه مذاکرات شر ع می        
ی مه  این است که هربار مذاکره             نشینند. نکمه   ا لیه عقب می   

 “.آ رند کنند، بعد  دبّه درمی می
به نظر می رسد درباره چرایی چرخش های ناگهانی    ابل توجه                
 الیمی در عرصه سیاست خارجی باید به سانام احمد پورنجاتی              
نماینده اصالح طلبِ مجلس شش  توجه داشت که به فاصله چند ر ز         
بعد از انماابات ریاست جمهوری با تجلیل از نقش  الیمی در مناظره            
ها در حمایت از ر حانی   نقد عملکرد تی  مذاکره کننده  بلی گ مه               

اینگونه نبود که باشی از کاندیداهایی که در جبهه اصول گرا             ” :بود
شدند خود خواسمه   ات ا ی مواضعی را بگیرند که نهایما به             تعریف می 

ریزی بود به این معنا       تمام اینها با برنامه    .سود کاندیدای پیر ز باشد   
گیری آ ای    به عنوام نمونه موضع     .که با تدبیر عقالنی همراه بود       

 الیمی در مسائل سیاست خارجی   مواجهه ایشام با آ ای جلیلی              
صرفا به خاطر خاسمگاه شاصی ایشام نبود بلکه نمیجه تدبیر عقالنی 
بود که به شکل د یقی اندیشیده شده بود. من این را با اطالع                    

 “ گوی    تحلیل نیست می
الزم به ذکر است ی  سال بعد از انماابات ریاست جمهوری یازده ،    

سعید جلیلی را جایگزین    رهبر معظ  انقالب طی حکمی 5/در خرداد 
علی اکبر  الیمی در شورای راهبردی ر ابط خارجی جمهوری                

 .اسالمی ایرام کردند

 والیتی پس از دوسال اظهاراتش در مناظره های انتخاباتی را نقض کرد! چند سؤال بسیار مهم از محضر رهبر حکیم انقالب

ریم...  ما چیز محرماهن ای ندا

 خاطره 
 

حجت االسالم هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای حزب  حدت   همکاری ملی گ مه است:                  -۴

ریزی   افکار خود را       ها باید برای اعمالی کشور برنامه       طلبام   معمدل    سه جریام اصولگراها، اصالح   

 معرفی کنند تا مردم بر اساس آم، نظرات خود را در انماابات بیام کنند.

شود که ر ابت در انماابات آینده سه ضلعی خواهد           از اظهارات آ ای هاشمی رفسنجانی مسم اد می      

ها تعریف کرده است. تجربه       دهد که  ی خود را در جریام معمدل         بود. نوع اظهارات ایشام نشام می   

گری   خشونت   نادیده گرفمن رای ملت، کارنامه   نشام داد که سکوت در برابر افراطی 88تلخ فمنه 

خوبی در عملکرد سیاسی آ ای هاشمی به جا نگذاشمه است که  ی حاضر نیست آم را تکرار کند.                   

این ر یکرد خوبی است. عا بت همنشینی با اصالح طلبام افراطی که همیشه بر طبل خر ج از                    

 کوبیدند، چیزی جز تهدید امنیت   ا مدار ملی نیست. حاکمیت   خر ج بر حاکمیت می

طور که از ر یکرد ا  مکشوف         امید اری  ایشام در انماابات آینده همام      

 ها  رار گیرد. است، در جریام معمدل

طلبام نیز با تعیین راهبردهای خود در             شورای مرکزی اصالح     -۳

انماابات، با ساماندهی سمادهای انمااباتی خود در سراسر کشور ر ی             

 اند. ائمالف حداکثری   اجماع بین اضالع جریام خود، حساب باز کرده

شنیده شد آنها توافق کردند یکی از سرام فمنه را به عنوام رهبر                    

ر ی   اصالحات، فصل الاطاب بدانند   از طرفدارام خود باواهند با میانه        

   د ری از رادیکالیس  به عنوام ی  تاکمی  در انماابات آینده ظاهر شوند.

اند که باید به اعضا آموز  دهی    می که دیدند ما با ر حانی یکی هسمی        آنها به این نمیجه رسیده

اند که فعال سکه اعمدال در بازار سیاست ایرام اعمبار دارد   باید با  اعمراض نکنند. آنام بر این عقیده

 های انمااباتی بیایی . همین سرمایه به بازار ر ابت

را کلید زدند که جز       88ماهه    8  فمنه     ۱8تیر    ۴8طلبام با کاربرد ده فرمام هانمینگموم فمنه          اصالح

 شام نشد. آبر یی چیزی نصیب رسوایی   بی

های انقالب ماملی در جهام است. ا  در            ها   یکی از تئوریسین       هانمینگموم طراح جنگ تمدم   

 گوید: رهنمودهای براندازی می

 الف ت عدم خشونت را تبلیغ کن اما خودت با خشونت عمل کن.

 ب ت از هر فرصمی برای نشام دادم ماال ت با نظام اسم اده کن.

های حقوق بشری ارتباط بر رار کن   سعی کن در آمریکا برای خود                  ها   سازمام    ج ت با رسانه   

 حامیانی دست   پا کنی.

  دت ی  رهبر مردمی پیدا کن   ا  را جلو بینداز   در انماابات از طریق جلب حمایت خارجی بویژه                     

 آمریکا برای پیر زی گام بردار.

 های اپوزیسیوم تبلیغ، تر یج   تقویت کن. هت ت  حدت   یگانگی را در گر ه

   ت رژی  را به فساد   خشونت ممه  کن.

 ز ت ...

ها د  بار ر ی باسکول "باراندازی              سال گذشمه با کاربرد این ر           ۴۱اصالح طلبام طی     

براندازی نظام" رفمند    زم خود را اممحام کردند. ظاهرا در انماابات آینده همین مسیر را                        

 خواهند طی کنند. می

را در پیش دارند، به همین دلیل          ۳/البمه آنها تجربه سال      

گری   رادیکالیس   ارد انماابات       خواهند با پرچ  افراطی     نمی

 شوند.

دهند با پرچ  اعمدال به میدام بیایند. لذا          آنها ه  ترجیح می   

ها به طور        طلب   ها   اصالح       رسد معمدل     به نظر می    

رسند. باید    ناپذیر از د  جاده مم ا ت به ی  اتوبام می          اجمناب

کنند که به     دید سرعت خود را در اتوبام چگونه تنظی  می          

 تصادف منجر نشود؟

کنند.   فقط به همگرایی فکر می      ۳/گیری از تجربه انماابات سال        اصولگرایام این ر زها با بهره      -5

ها بر اساس عقالنیت سیاسی منجر به         های اضالع اصولگرایی در تهرام،      مراکز اسمام          نشست

 همدلی   همزبانی در سطوح ماملف شده است.

گیری مجلسی است که      راهبرد اصلی اصولگرایام ی  انماابات خوب با مشارکت باال برای شکل            

 بمواند در راس امور بودم را مدیریت کند.

دانند   لذا     های بزرگ برای ح ظ امنیت   ا مدار ملی می          را سال تصمی  سازی     ۱/اصولگرایام سال   

ی  ر ابت سال  را می خواهند تدارک کنند   نمیجه آم را برای نشام دادم ثبات   امنیت کشور به                    

نمایش بگذارند. دغدغه آنها دغدغه ملی است. دغدغه ح ظ نظام   صیانت از آم در برابر هجوم                    

ای بر انماابات ممرتب خواهد بود. لذا اصولگرایام در          های جهانی است فارغ از اینکه چه نمیجه گرگ

 کنند. درجه ا ل همزبانی   همدلی در میام خود   سپس در سطح ملی را دنبال می

 محمدکاظ  انبارلویی

 انتخابات آینده در چند اشاره
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