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رجمع همکاران المی در مرکزتحقیقات استراتژیک دبه مناسبت سالروز انقالب اس سخنان مهندس فروزشمتن 

 ۱۳۹۵ -و پژوهشگران 

 الرحیم. سالم علیکم الرحمن بسم اهلل

ترین  ترین و مؤمن رهبری یکی از شجاعبه سی و هشتمین سالگرد  انقالب مبارک و عظیم اسالمی را که 

به جناب آقای دکتر والیتی و همه اساتید و همکاران محترم صمیمانه تبریک عرض ، گرفتمردمان زمانه صورت 

اهداف  ها ووردادسته ب ایشان خواهم که سایه پر برکت مقام معظم رهبری را برای اهتمام کنم و از خدای متعال می می

اما مهم  ،دها اگرچه قابل توجه استدستاور ،این انقالب بر سر ما نگهدارد. برای انقالبی به بزرگی انقالب اسالمی

 مهم اهداف است.بلکه نیست. 

 از قبل تر هر سال باشکوه ،که خیل مؤمنان را در دریای خودش دارد الحمدهلل از آنجا ،شکوه و عظمت انقالب 

انقالب  یکی از ارکان و معماران و اولین سالی است که یکی از همراهان امام و رهبری ،شود. البته امسال برگزار می

است. اگر  بسیار را در جمع خودمان نداریم و از این بابت مایه تأسفاهلل هاشمی رفسنجانی)ره(  اسالمی، حضرت آیت

 .نمود چنین مسایلی دشوار میتحمل یک  ،مثلها أو نأت بخیر منها آیة أو ننسها من ما ننسخ قران نبود کهبشارت 

های برجسته و اصیل و صبور و مسلط به مبانی نظری و عملی انقالب  به عنوان یکی از شخصیت عالیاز جناب 

 یک مقدار ما را عالمانه و از نگاه باالتر نسبت به این اهداف راهنمایی کنند. با سخنان خود، کنم امروز  میخواهش 

 که کنم  اطره کوتاهی را عرض میخ ،اهلل هاشمی اسم بردم به مناسبت اینکه از مرحوم حضرت آیتقبل از آن، 

 .کند کمک می به شناخت نظم و انضباط برخی از بزرگان این انقالب

من در دفتر فرمانده کل سپاه در قصر فیروزه بودم  . ها سرنگون کردند ایرباس را آمریکایی ٦۵۵وقتی پرواز 

کردیم. تقریباً در اواخر جلسه بود که یک نفر آمد و در گوش  یکی از مسایل مربوط به جنگ مشورت می در موردو 

نفر دیگر  ٢به اتفاق  ،بودم )ره(اهلل هاشمی بعد از آن من عازم دفتر حضرت آیت ایشان خبر سرنگونی ایرباس را داد. 

با  ،وجود داشتمدیریتی و اختالفاتی را که معموالً  بعضی مسایل تا از همکاران جهادی که در آنجا به من ملحق شدند

 سته بودند. رئیس مجلس شورای اسالمی بودند و در دفترشان نشن زمان، در آایشان طرح کنیم. ایشان 

ولی از آنجا که فاجعه خیلی  . بودم حل این مشکالت  و مسئول آنها برای نظرخواهی ومن سخنگوی آن جمع 

کننده برای کشور و جغرافیای  کنم که با این خبر نگرانمن به نظرم رسید به ایشان عرض  ،خیلی مهمی رخ داده بود
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ن راجع به اختالف بین چند مدیر و دیگر جا ندارد که من ا ال ،ا و جنگشرایط روابط ما با دنیبا این سیاسی کشور و 

به این  جنابعالیرخص بشوم که خواهم م ام و می کیفیت اداره جهاد سازندگی مشورت کنم. لذا بنده منصرف شده

 رسید.بموضوع مهم 

آمادگی برای پرداختن به این شنیدن این خبرها و ایم که  ایشان با لبخند مثل همیشه فرمودند که ما جایی نشسته 

متاثر نظم و انضباط حاکم بر مدیریت را  ،لهئوظایف ماست و نباید وقوع یک مشکل و یک مس جزو ذاتیها  موضوع

 کنم. هماهنگ می مسایل راو من خودم این  کند

هرگز ترک  ،گشت که به سرنوشت مردم و انقالب برمی را مسایل مهمی ،وقوع یک مسئله دلیلیعنی ایشان به 

 خداترس داشت. فرد نکردند و واقعاً ایشان سمبل ادب و احترام و رعایت همه آدابی بودند که یک 

من به نمایندگی از دکتر والیتی که موضوعی داشتیم قات استراتژیک تحقیآخرین بار هم در ارتباط با مرکز 

. "قانون را رعایت بفرمایید مرّ"ایشان مصلحت را در این دیدند که به من بفرمایند  خدمت ایشان رفتم.برای مشورت 

 کردم. منتقلقانون را دور نزنید که من بالفاصله  پیام را  ،بعضی از مسایل دیگر دلیلیعنی به 

های شما و با توجه به  این مدت با راهنمایی لکنم که در طو عرض می و کنم خدا را شکر میپایان،  در

که همکاران در مرکز انجام شود  و رفاه تالش شده اقدامات مفیدی در جهت رفع نیازهاهمکاران  های مندینیاز

 .گرددنها و نتیجتاً مشارکت بیشتر برای مباحث مربوط به مرکز فراهم آموجبات آرامش 

 خود هم صادقانه به وظایف همکاران ما .است از قبل بیشترچون این روزها مشغله شما  ،کنم من از شما تشکر می

 شود. میبهتر  ،هلل در سال آینده وضع از اینکه هستءاانشاو  کنند عمل می

  برکاتهاهلل والسالم علیکم و رحمه


