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ابطحی :باور ایران بدون هاشمی رفسنجانی دشوار است
محمدعلی ابطحی در اینستاگرام خود ،نوشت :نگرانی پس از درگذشت آیت اهلل هاشمی به این دلیل است که همیشه سیاست جمهوری اسالمی با هرگرایشی نگاهی به هاشمی و نقش او داشتهاند  .به
گزارش ابتکار ،محمد علی ابطحی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بیان کرد :رفتن هاشمی هم تلخ و هم بهت آور بود .باور ایران بدون هاشمی رفسنجانی دشوار
است .او هرفصلی مخالفان خودش را داشت ،اما همه آنها به بزرگی و نقش آفرینی او در حل مشکالت باور داشتند وشخصیت های سیاسی همیشه مورد توجه ،نقد به حق یا ناحق جامعه بودهاند .اما بهت و
نگرانی پس از مرگ او به همین دلیل است که همیشه سیاست جمهوری اسالمی با هرگرایشی نگاهی به هاشمی و نقش او داشته اند .از خوبیهای زندگی سیاسی هاشمی رفسنجانی این بود که با یک
تسامحی همیشه معتقد بود که خیمه انقالب باید گسترش یابد .امروز ابتدا در منزل مرحوم هاشمی و سپس در حسیینیه جماران عرض تسلیت کردم.

آثار رحلت «آیتاهلل» بر آینده سیاسی جمهوری اسالمی چگونه خواهد بود؟

ایران بدون هاشمی

یادداشت
هاشمی در اقتصاد ،اقتضائی عمل می کرد

.

یحیی آل اسحاق

*

بررسی دیدگاه های اقتصادی آقای هاشمی به روند مسائل کشور در بعد از انقالب بر
می گردد .در این تاریخ شرایط انقالب ،جنگ ،بعد از جنگ را داشتیم .از خصوصیات
آقای هاشمی این بود که به خوبی خود را با اقتضائات زمانی ،مکانی و مصلحت کشور
تطبیق می داد .این شناخت در عین حال با جامعیت نیز همراه بود .ایشان صاحب ابداع
و ابتکار در اکثر حوزه ها مانند سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و امور بین الملل بود .آقای
هاشمی در حوزه اقتصاد هم اقتضائی عمل می کرد .در شرایط جنگ الزم بود شیوه
اداره اقتصادکشور ،جنگی باشد .ایشان جانشین فرمانده کل قوا بود بنابراین تدارک و
لجستیک جنگ را اولویت خود قرار داده بود و با یک برنامه ریزی دقیق در تمام نهاد ها
و وزارت خانه ها نهادی به نام معاونت جنگ تاسیس کرد ،که در حیطه هر وزارت خانه
هدایت امکانات و شرایط درمسیر جنگ بود .در آن شرایط اولویت نظام بر جنگ بود
لذا علیرغم تمام محدودیت هایی که در شرایط جنگ و تحریم ها داشتیم ،برنامه ریزی
دقیقی صورت گرفت تا از این مرحله عبور کنیم .بعد از جنگ با چندین موضوع روبرو
بودیم .یک بخش مربوط به بازسازی ویرانی های جنگ بود که بر اساس برآوردهای آن
زمان حدود  1000میلیارد دالرخسارت جنگی دیدیم .پاالیشگاه ها ،پل ها ،نیروگاه ها،
سد ها و شهرها و روستاهای ما تحت تاثیر  8سال جنگ عظیم ،آسیب های فراوانی
دیدند که نیاز به سازندگی و ترمیم داشت .بخش دیگر اما مردم بودند که دوران  8ساله
جنگ را گذرانده بودند که انتظارات انباشته ای برای تجربه زندگی راحت تر داشتند.
انتظارات مردم در موردنیازها و رفاهشان با دوران جنگ متفاوت بود .از طرف دیگر باید
برای توسعه کشور برنامه ریزی می کردیم .همه این نیازها با نبود امکانات روبرو بود .در
برخی از دوره ها کل درآمد ارزی مان  10میلیارد دالر بیشتر نبود و این مبلغ به شکل
یوزانس و  6ماهه به کشور پرداخت می شد .مدیریت همه این موارد برای اقتصادی
که نیاز به رشد و توسعه نیز داشت یک برنامه ریزی دقیق و مدیریت قدرتمندی را می
طلبید که آقای هاشمی در مقاطع مختلف از آن بهره مند بود.
طراحی ،اجرا و مدیریت اقتصاد در این دوره به خصوص بازتاب هایی که داشت
کار دشواری بود .ما در آن زمان پولی برای سرمایه گذاری نداشتیم.راه هایی مانند
کم کردن واردات و مواد مصرفی به کار رفت و به جای آن ماشین آالت صنعتی وارد
کشور شد که نه همان لحظه بلکه  4سال بعد جوابگو بود .فشار روی عرضه ،تمرکز
بر روی توسعه و نبود منابع نیازمند مدیریت و صبر بود که آقای هاشمی از آن بهره
برده بود .ساخت و بازسازی جاده ها ،سد ها ،پتروشیمی ،ذوب آهن و اکثر زیر ساخت
هایی که امروز شاهد آن هستیم نطفه و پایه های آن در دوران آقای هاشمی با تمام
محدودیت ها بسته شد .این اقدامات بازتاب ها و فشارهای اجتماعی فراوانی را برای
شخص آقای هاشمی به همراه داشت که با تمام این فشارها صبوری زیادی برای آن
به خرج می داد.
هر کدام از اقدامات ایشان از جهات مختلف فشارهایی را به همراه داشت که تحمل
آن نیازمند سینه گشاده و سعه صدری بود که با هر کس با ادبیات خودش برخورد کند
که یکی از خصوصیات مهم آقای هاشمی بود که در طول زندگی شان آن را تمرین
کرده بودند .آقای هاشمی  7بار به زندان رفت و تحت شکنجه های فراوانی نیز قرار
گرفت اما صبوری را از این سختی ها آموخت.
* وزیر بازرگانی دولت سازندگی

یادداشت
هاشمی رفسنجانی ،فراجناحی بود

.

حسینکنعانیمقدم

*

ازابتدای تاریخ انقالب اسالمی که آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را شناختیم تا مالقاتی
که هفتههای اخیر با ایشان داشتیم ،همیشه ارتباط میان اصولگرایان با او وجود داشته
و نگاه ایشان به مسائل انقالب نگاهی پدرانه بود و نمیتوان هاشمی رفسنجانی را در
حزب یا جناحی خاص تعریف کرد؛ چرا که همیشه از جایگاه انقالب به مسائل نگاه
کردهاند و تمامی جناحهای سیاسی نیز ارتباط خود با او را حفظ کردند .در حوادث
سال  84نیز به این ترتیب نبود که اصولگرایان از هاشمی رفسنجانی کناره گرفتند بلکه
در این سال اختالف نظرهایی در بحث مدیریت کشور مطرح بود که به هرحال بخشی
از جریان اصالحطلب و گروههای سیاسی مختلف سعی کردند با مصادره آقای هاشمی
به نفع خودشان ،وی را از دیگران جدا کنند که ایشان با تدبیر و درایت ،مانع از این
کار شدند تا جناح خاصی نتواند ایشان را مصادره کنند .باید بگویم که آقای هاشمی
از موضعی پدرانه به جریانهای سیاسی نگریسته و همواره با تمامی احزاب سیاسی
تعامل داشتهاند ،به عالو ه اینکه نقش اصلی در حزب جمهوری و شکل گیری انقالب
اسالمی نیز به عهده ایشان بود .حتی بعد از سال  ،84شاید بسیاری انتظار داشتند که
رهبری در پیام خود درآن زمان که نامی از خناسان می برند ،هاشمی را از انقالب و
رهبری جدا کنند که موفق نشدند.
هاشمی رفسنجانی را در هفت دوره می توان تعریف کرد؛ قبل از سال  42ایشان در
قم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت میکرد و از همان زمان منشا تحوالت بسیاری در
بحث انقالب بود .دوره بعد ،پس از سال  42بود که همراه امام(ره) ،نهادهای انقالبی را
شکل داده و مبارزات علیه شاه را سازماندهی و تشکیالتی کرد .با پیروزی انقالب اسالمی
آیتاهلل هاشمی در پیروزی انقالب و در شورای انقالب ،نقش بسیار مهمی برعهده
داشت ،آقای هاشمی کارهای تشکیالتی ،سازمانی و حاکمیتی زیادی در ذهن داشت و از
همان ابتدا برای شکل گیری جمهوری اسالمی ایران تالش کرد .دوره بعدی را به اعتقاد
خود هاشمی رفسنجانی « ،دوران عبور از بحران» مینامیم که کتاب خاطراتش هم در
همین زمان چاپ شد .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،کشور با بحرانهای بسیاری دست
و پنجه نرم کرده است؛ از جریانهای نفاق گرفته تا بنی صدر و تهاجم آمریکا به ایران
و نهایت النه جاسوسی .در چنین شرایطی این هاشمی رفسنجانی بود که نقش مهمی
را در مدیریت صحنه ایفا کرد و همراه با یاران امام(ره) و مقام معظم رهبری توانستند
کشور را از بحران هایی که هرکدام از آنها میتوانست یک کشور را سرنگون کند ،عبور
دادند .بعد عبور از بحران ،دوران جنگ آغاز میشود و او مهمترین عامل شکلگیری دفاع
مقدس و شورای دفاع بود؛ پیروزی ایران ،ساماندهی نیروهای مسلح جز با همراهی و
همفکری هاشمی رفسنجانی امکانپذیر نبود؛ ایشان نقش بیبدیلی در این میان داشتند.
به دوران سازندگی میرسیم ،او امیرکبیر بود و سردار سازندگی .پس از خرابیهای
دوران جنگ ،زیرساختهایی که ایشان به مرحله اجرا در آوردند و اقدامات آقای
هاشمی یکی از مهمترین اقداماتی بود که در تاریخ ایران ثبت شده و می توان گفت
بسیاری از پروژههای کشور مرهون دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی است .پس از
دوران سازندگی ،دورانی بود که فعالیت ایشان در خبرگان رهبری آغاز شد و اقداماتی
که ایشان در تعیین رهبری در خبرگان انجام دادند و آشکار است که مواضع رفسنجانی
نسبت به رهبری چگونه بوده و چطور عمل کردهاند.
* دبیرکل حزب سبز

.

رضا دهکی

رفسنجانی ،هاشمی ،هاشمی رفسنجانی ،آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی ،آیتاهلل؛ این که «اکبر هاشمی بهرمانی» با
کدام عنوان خوانده شود ،میتواند نشانی از نوع نگاه
گوینده به او باشد .حال هر آن چه که او را بخوانیم ،پیشوند
«مرحوم» به نامش اضافه شده است.
پس از انتشار خبر فوت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در غروب
یکشنبه 19 ،دی ماه  ،1395بسیاری از پس شوک خبر ،به این
فکر کردند که ایران و به طور خاصتر جمهوری اسالمی ایران
پس از هاشمی رفسنجانی چگونه خواهد بود .زمانه رحلت هاشمی
رفسنجانی را نمیتوان با روند دورانهای مختلف زندگیاش
سنجید .چه زمانی که دست راست امام خمینی (ره) در مبارزه
با سلطنت پهلوی و در نهایت پیروزی انقالب اسالمی بود و چه
پس از آن که زمانی در قالب شورای انقالب ،سپس رییس مجلس
شورای اسالمی ،بعدتر رییسجمهوری و رییس مجلس خبرگان
رهبری و در نهایت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت
میکرد ،روزگاری بودند که تنها در زمانه خود قابل بررسی هستند.
دوران پس از روحانی  82سالهای که غروب دی ماه چهارشنبه،
به دلیل ایست قلبی در بیمارستان شهدای تجریش تهران دیده
از جهان فروبست ،با این سمتها قابل ارزیابی نیست .هاشمی
رفسنجانی در هنگام رحلت ،فراتر از یک مقام سیاسی بود .هر
چند روند رسیدن به این جایگاه از سالهای سال قبل آغاز شده
بود ،اما تحلیل جمهوری اسالمی ایران پس از هاشمی رفسنجانی
به کاراکتر و کاریزمای هاشمی باز میگردد.
رازهای مدفون
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را صندوقچه اسرار نظام میدانند.
هر چند هاشمی دست به قلم داشت و خاطراتش را در قالب
روزنگارههایی مینوشت و حتی این روزنگارهها از سال  59تا سال
 71نیز منتشر شده است ،اما نمیتوان انتظار داشت که شیخ
مصلحتاندیش نظام ،همه رازها را گفته باشد .با این حال بعید
هم نیست عادت آیتاهلل به یادداشتنویسی ،همچنان بخشهایی از
اسرار ناگفته را در میان اسناد و اوراق دفترش بر جای گذاشته باشد.
این رازهای سر به مهر ،چه فاش شوند و چه مکتوم بمانند ،میتوانند
آثار ویژهای بر آینده ایران و نظام جمهوری اسالمی داشته باشند .در
واقع در این مورد نمیتوان تحلیل خاصی ارائه داد ،اما اگر بخشی از
اسراری که همراه پیکر هاشمی رفسنجانی مدفون شد ،زمانی منتشر
شود و البته حاوی اطالعاتی موثر و قابل توجه باشد ،شاید بزرگترین
اثرگذاری هاشمی بر دوران پس از خود را شاهد باشیم.
وزنه تعادل
هاشمی رفسنجانی را وزنه تعادل نظام جمهوری اسالمی
میدانند .فارغ از سالهای ابتدایی انقالب که رفسنجانی در کنار

یادداشت

همفکرانی که بعدها شاکله حزب جمهوری اسالمی را تشکیل
دادند ،در تقابل با گروههای سیاسی دیگر همچون مجاهدین
خلق به سر میبرد ،با آغاز انشقاق در حزب جمهوری اسالمی
از یک سو و جامعه روحانیت مبارز از سوی دیگر و شکلگیری
جناحهای چپ و راست سیاسی در ایران ،نمیتوان نقش هاشمی
رفسنجانی را در ایجاد تعادل سیاسی بین جناحهای سیاسی
نادیده گرفت .در این باره میتوان دو روایت داشت .در روایتی
که از بیرون به رابطه هاشمی رفسنجانی با جناحهای سیاسی
نگاه میکند ،وی در هنگامه ضعف هر جناح ،به آن سو نزدیک
میشد تا با وزنه خود تعادل فضای سیاسی ایران را حفظ کند.
هنگامی که رفسنجانی در راس دولت قرار داشت ،یک اصولگرای
تمام عیار به نظر میرسید .این در حالی بود که در آن دوران
جناح چپ به تازگی ظهور کرده بود و برد فکری و اجتماعی
خوبی در فضای سیاسی داشت .هاشمی تا حدود سال  80هم به
نقش خود در جایگاه یکی از زعمای اصولگرایی ادامه داد .با این
حال از این زمان بود که رویکرد اعتدالیتری را در پیش گرفت.
هنگامی که اصولگرایان در سال  84علیرغم کاندیداتوری هاشمی
رفسنجانی ،از محمود احمدینژادی حمایت کردند که اتفاقا
یکی از محورهای انتخاباتی خود را هجمههای پنهان و آشکار
به رییسجمهور دوران استانداریاش قرار داده بود ،با توجه به
رویکرد احمدینژاد در کنار رد صالحیت گسترده اصالحطلبان
در دوران پس از مجلس ششم شورای اسالمی که باعث کمرنگ
شدن این جریان شده بود ،هاشمی کم کم به اصالحطلبان
متمایل شد .این اتفاق از سال  88به بعد پررنگتر به نظر رسید

آیتاهلل در آینه جناحهای سیاسی

زمانی از آیتاهلل هاشمیرفسنجانی پرسیدم که شما به چه
دلیل در مقاطعی با یک جناح و در مقاطعی دیگر با جناح دیگری
همکاری میکنید ایشان پاسخ دادند «بنده هیچ زمان نه با این جناح
و نه با آن جناح نبودهام و تنها راه خود را میپیمایم و یک طراز و
تعادلی دارم و در این مسیر گاهی این جناح و گاهی آن جناح منتقد
*
محمودصدری
میشوند .بنده سر جای خود هستم و این بقیه هستند که جای خود
را تغییر میدهند».آیتاهلل هاشمیرفسنجانی از دیرباز یعنی از قبل از پیروزی انقالب اسالمی یک ایده و آرمانی داشت که پا به پای
تغییر زمان دگرگون شده به این معنا که هدف سر جای خود قرار دارد اما ابزارهای تحقق آن تغییر کرده است؛ کمااینکه قبل از
انقالب اسالمی فردی رادیکالی ،انقالبی و مبارز بود چراکه باید وضعیت پیشین شاهنشاهی را یا تغییر میدادند و یا بر میانداختند
طبیعی است که وی در این مقطع فردی انقالبی بوده است .منتهی وقتی انقالب اسالمی پیروز میشود بعد از امام خمینی (ره) به
نفر دوم این مملکت تبدیل شد و مسئولیت ساختن ،اداره و حفظ نظم مستقر را برعهده داشت که وی را به نماد ثبات تبدیل کرد.
در مرحله سوم زندگی ایشان در درون نظام جمهوری اسالمی بحران ایجاد میشود و بین یاران قدیم یعنی مجمع روحانیون و
جامعه روحانیت جدایی میافتد و آیتاهلل هاشمیرفسنجانی باید انتخاب کند و در این انتخاب شعارها و معیارهایی است که قبل از
انقالب برای تاسیس این نظام دنبال کرده بود .این نظام در وهله اول باید به لحاظ اقتصادی راهی را برود که از نظامی پیشین که آن
را سرنگون کرده است موفقتر بوده یا حداقل ناکامتر نباشد ضمناینکه از جنبه سیاسی آن نظام را دیکتاتوری سرکوبگر میدانست
بنابراین سیستم ما نباید سرکوبگر باشد .از جنبه فرهنگی قاطبه این ملت مسلمان بوده و بر ارزشهای اسالمی و دینی پایبند
هستند که باید پاسداری شود .این جا بود که آیتاهلل هاشمیرفسنجانی بنیاد برنامه خود را بر اساس این موارد بنا کرد و طبیعی
است که آثار تنشزدایی دارد ازجمله دوستی با همسایگان و وفاق ملی که چارچوب برنامههای ایشان را تشکیل میداد ولی در هر
مقطعی افرادی به گونهای اقدام کرده که به زعم آیتاهلل هاشمیرفسنجانی خالف این قاعده را عمل کردند .بیتردید هر فردی
که نزدیکتر به این قاعده بوده خودبخود به وی نزدیکتر شده است به طور مثال در دهه  60در طول جنگ تحمیلی اولویتهای
نظام جمهوری اسالمی این بود که جنگ را به گونهای اداره کند که به پیروزی برسد .هر فردی که خالف این معیار عمل میکرد
خودبخود از آیتاهلل هاشمیرفسنجانی فاصله میگرفت .در این برهه از زمان تمام گروههای سیاسی نزدیکترین فاصله را با ایشان
داشتند چراکه هدفشان مشترک بود .بعد از پایان جنگ تحمیلی دو هدف ایجاد میشود به این صورت که برخی معتقدند باید تنها
به صدور فیزیکی انقالب و مشی انقالبی خود ادامه دهند که آیتاهلل هاشمیرفسنجانی معتقد بود این روش مخالف مصالح انقالب
اسالمی است چراکه ما باید به سمت سازندگی بخشهای ویرانشده در جنگ تحمیلی حرکت کنیم اینجاست که بار دیگر یکی از
دو جناح از ایشان فاصله میگیرد و جناح راست همراه آیتاهلل هاشمیرفسنجانی میشود چراکه در قدرت شریک هستند و حفظ
نظم موجود به مصلحت آنها است .جناح چپ از قدرت رانده شده و در انتخابات نیز شکست خورده و خیلی پایبند به نظم مستقر
نیست به همین دلیل از ایشان فاصله میگیرند تا سال  73که جابجایی منافع رخ میدهد و در میان جناح راست عدهای احساس
میکنند سیاستهای دولت سازندگی ،بهویژه خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی منافع آنها را تهدید میکند بنابراین اینبار جناح
راست از آیتاهلل هاشمیرفسنجانی جدا شده و رودرروی ایشان قرار میگیرند و جناح چپ که بیپناه شده احساس میکند باید
با کمک ایشان میتواند خود را اعاده کند بنابراین به آیتاهلل هاشمیرفسنجانی نزدیک میشوند .در سال  76با مدیریت ایشان
انتخاباتی برگزار میشود که رییس دولت اصالحات بهعنوان رییسجمهور به میدان میآید که یک رادیکالیسم تحولخواه شدید
شکل میگیرد که آیتاهلل هاشمیرفسنجانی را نماد نظم مستمر میداند و به این دلیل که جسارت انتقاد به فرد دیگری را ندارند به
سیبل انتقاد تبدیل میکنند و مجدد از ایشان فاصله میگیرند .جناح راست هم دیگر منفعتی در همراهی با ایشان نمیبیند چراکه
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی قدرت اجرایی نداشته و از منابع مالی دولت نیز بهرهمند نیست و توانایی تامین یا بهخطر انداختن منافع
هیچ گروهی را ندارد بنابراین آنها هم بر مخالفت پیشین خود باقی میمانند و ایشان تنها میشود منتهی همچنان مسیر خود را
ادامه میدهد تا سال  84و به شدت بیشتر سال  88که جناح چپ ناگزیر میشود خود را با آیتاهلل هاشمیرفسنجانی همسو کند.
در سال  88ایشان احساس میکند که کیان ملی به دلیل ایجاد شائبههایی پیرامون نتیجه انتخابات بهخطر افتاده است فارغ از اینکه
این شائبهها درست یا نادرست باشد این مباحث منافع ملی را تهدید می کرد و مملکت دچار نوعی بحران شده بود .اینجا بود که
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی احساس میکند برای وارد کردن سیل عظیم مخالفان به زیر چتر ملی باید از آنها حمایت کند که در پی
آن سخنرایی معروف  26خرداد را ایراد میکند .البته این تلقی اشتباهی است که برخی تصور کنند آیتاهلل هاشمیرفسنجانی به
سمت جناحی که ضعیفشده میرفت تا آن را تقویت کند ولی واقعیت این است که مواضع ایشان تغییر نکرده است و هر جناحی
برای بهرهمندی از نقش ایشان با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی به آیتاهلل هاشمیرفسنجانی نزدیک میشد و این موضوع باعث
شده بود که همان حرفی که به نقل از ایشان  5سال قبل انقالبی تفسیر میشد امروز اصالحطلبی یا خروج از انقالب تفسیر شود.
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تا جایی که پیروزی حسن روحانی در انتخابات  - 92به عنوان
یکی از نزدیکترین چهرهها به «آیتاهلل»  -در سایه همراهی
اصالحطلبان و قرارگیری «رییس دولت اصالحات» و «آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی» محقق شد .روایت خود آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی از این روند اما متفاوت است .در واقع وی معتقد بود که
همواره مشی اعتدالی خود را حفظ کرده و این جناحهای سیاسی
بودند که در هنگام افول جایگاه سیاسیشان به او نزدیک شدهاند.
در واقع هاشمی رفسنجانی خود را یک چهره جناحی نمیدانست
و اعتقاد داشت که همواره حرکت بر مسیر اعتدال را حفظ کرده
است .با این حال به هر کدام از این دو تعبیر باور داشته باشیم،
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی وزنه تعادل جناحهای سیاسی ایران
بود .نبود وی میتواند اثر قابل توجهی بر موازنه این جناحها در
هنگامه قدرت یافتن یکی و افول ستاره دیگری داشته باشد که در
نهایت در آینده نظام هم موثر است .شاید به همین دلیل بود که
شخص آیتاهلل ،پس از موفقیت دولت حسن روحانی در مذاکرات
هستهای و البته بهبود شاخصهای اقتصادی ،در مصاحبهای اظهار
کرد که «اکنون میتوانم با خیال راحت بمیرم» .در واقع هاشمی
رفسنجانی با حضور دولتی که شعارش را بر اعتدال گذاشته بود،
خیالش راحت بود که حداقل در صورت رحلتش ،تا مدتی نظام با
چالش بر هم خوردن موازنه سیاسی مواجه نخواهد شد .اما آیا این
روند ادامه خواهد یافت؟ بعید به نظر میرسد.
انتخابات  96و فراتر از آن
نزدیک بودن زمان رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به
انتخابات  96میتواند آثار و نتایج واضحی بر این انتخابات داشته

یادداشت

باشد .هاشمی رفسنجانی را به عنوان اصلیترین حامی حسن
روحانی میشناسند .بسیاری تحلیل کردند که با فوت هاشمی،
پشت روحانی خالی شد .چهرههای در هم رفته و گریان اعضای
دولت یازدهم از اسحاق جهانگیری تا جواد ظریف نشان میدهد
که حضور هاشمی رفسنجانی چه پشتوانه محکمی برای دولت
تدبیر و امید بود .با این حال اگر فرض کنیم جریان اعتدال پدر
معنوی خود و اصالحطلبان یک حامی بزرگ را از دست دادهاند،
باز هم حداقل میتوان پیشبینی کرد که در جو عاطفی و روانی
پس از رحلت آیتاهلل ،شانس روحانی برای پیروزی در انتخابات –
که در حالت عادی باال بود – بیشتر هم شده است.
با این همه پس از انتخابات جای خالی هاشمی رفسنجانی
برای اعتدالگرایان و اصالحطلبان بیشتر احساس خواهد شد.
هر چند امکان جانشینی وی با همه خصوصیاتش برای این
دو جریان همراه شده با یکدیگر تقریبا ناممکن است ،اما با این
حال به نظر میرسد که این دو جریان با توجه به این که در
همراهی هم موفقتر خواهند بود ،به چهرهای نیاز دارند که بتواند
پشتوانه اعتدال بوده و در نگاه اصالحطلبان هم مقبول باشد .به
نظر میرسد حسن روحانی با اصالح و تقویت در برخی رویههای
سیاسی خود بتواند به این جایگاه برسد .از سوی دیگر اصولگرایان
هرچند در گیرودار تشتت و افتراق و رقابتهای درون جناحی
خود اسیرند ،اما رقیب بزرگی را از دست دادند .رقیب نه فقط
از جنبه رقابت سیاسی – که رفسنجانی همچنان مقبول طیف
بزرگی از اصولگرایان است – که به عنوان کسی که در شرایط
حساس و تنشهای احتمالی ،میتوانستند روی تدبیر و مصلحت
او حساب کنند .به عالوه نباید فراموش کرد که هاشمی رفسنجانی
و فرزندانش همواره یکی از محورهای حمله تندروها به حامیان او
بودند و اکنون در فضای خاص پس از ارتحال هاشمی رفسنجانی،
این فرصت هجمه از آنها گرفته شده است.
جای خالی کادرسازی
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در کنار آیتاهلل خامنهای تنها
بازماندگان حلقه اصلی انقالب اسالمی بودند .کسانی که در
جمع روحانیون مورد وثوق امام خمینی(ره) قرار داشتند و بعد از
انقالب از شورای انقالب تا سمتهای مختلفی در مسیر جمهوری
اسالمی قدم برداشتند .از این جمع چهرههای شاخصی همچون
شهید آیتاهلل بهشتی ،شهید دکتر مطهری ،شهید مفتح ،مرحوم
آیتاهلل منتظری و  ....از دنیا رفتهاند .در شرایطی که نگرانیهای
فراوانی در مورد سرنوشت انقالب اسالمی پس از ارتحال امام
خمینی(ره) وجود داشت ،این تدبیر خبرگان رهبری با اثرگذاری
ویژه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و انتخاب آیتاهلل خامنهای بود که
توانست بر نگرانیهای انقالبیون فائق آید .فقدان آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی این نکته را یادآوری میکند که نه فقط در سر و باالی
نظام که حتی در بدنه نظام با مساله کادرسازی مواجه خواهیم بود.
در واقع فارغ از هوش و توانمندیهای فردی ،این که فردی کاریزما
و محبوبیت خاص خود را هم در جامعه داشته باشد ،در جمهوری
اسالمی کمیاب شده است و این تلنگری است که نبود کادرسازی
مناسب ،ممکن است در آینده این نظام را دچار چالشهایی کند.

رفتارهای مدرن شهامت می خواست که آیت اهلل فقید داشت

آمارهای در دسترس نشان می دهد شاخص های عمده اقتصادی
در سالهای  1358تا  1368روند نگران کننده ای پیدا کرده بودند.
به طور مثال درآمد سرانه ایرانیان در سال  1367به کمترین اندازه
خود در دو دهه منتهی به این سال رسیده بود ،سرمایه گذاری با
نزول شدید رو به رو بود و رشد اقتصادی منفی شده و نرخ بیکاری
محمد صادق جنان صفت
و تورم به سمت باال حرکت می کرد .یکی از دالیل توقف جنگ
از سوی ایرانیان شاید همین روند نگران کننده شاخصهای اقتصادی بود .در چنین شرایطی بود که زمزمه های رئیس جمهوری
آیت اهلل فقید هاشمی رفسنجانی به گوش رسید و این مسئله با توجه به تجدید نظر در ساختار و توزیع قدرت نهادهای اداره کننده
جامعه به ویژه حذف نهاد نخست وزیری و بر آمدن نهاد ریاستجمهوری که اختیاراتش فوقالعاده افزایش یافته بود هر روز بیشتر
میشد .آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بدون رقیب جدی در انتخابات برنده و منصب ریاستجمهوری را کسب کرد .او وقتی اداره
قوهمجریه را در دست گرفت چند کار در حوزه اقتصاد کالن انجام داد که بدون تردید نو ،مدرن و اصالحگرانه بود .یکی از اقدامهای
او که البته از دوره ریاست بر مجلس کلید آن زده شده بود ،استفاده از منابع خارجی برای جبران کمبود سرمایه ارزی و ریالی بود.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به این نتیجه رسیده بودند که منابع حاصل از فروش و صادرات نفت به تنهایی نمیتواند
تکافوی سرمایه مورد نیاز برای ساخت و توسعه امور زیربنایی مثل ساخت سد ،پاالیشگاه ،نیروگاه ،فرودگاه ،جاده و راهآهن را بدهد.
این شاید نقطه افتراق آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با جناح چپ مذهبی بود.
چپهای ایرانی که در دهه  1358تا  1368بیشترین قدرت دولت و تا اندازهای مجلس قانونگذاری و سایر نهادها را در اختیار
داشتند ،این کار دولت را نمیپسندیدند و مخالفتهای جدی با آن داشتند .در مجلس سوم بود که طیفی از نمایندگان به رهبری
شادروان محسن نوربخش و همراهی افرادی مثل اسحاق جهانگیری ،معاون اول فعلی رئیسجمهور حسن روحانی ،عبدالعلی
کالنتری ،هدایت اهلل آقایی ،مرتضی الویری و  ...رویکرد به خارج را در دستور کار قرار دادند و آیت اهلل شهر رفسنجان در مقام ریاست
مجلس و سپس ریاست قوهمجریه این کار را تایید کرد.
در آن روزهای سخت و سرد نسبت به خارجیها این کار شهامت میخواست که در نزد هاشمی رفسنجانی بود و بعدها
و در زمانی که آیت اهلل فقید هاشمی رفسنجانی دو تن از وزیران ارشد خود را به کشورهای اروپایی فرستاد تا نسبت به
جذب سرمایه خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور اقدام کنند ،شکاف دیدگاهی او با چپهای مذهبی بیشتر شد.
ت نامه هایی که در اختیارشان بود این کار رئیسجمهور وقت را با
برخی افراد شاخص آن روزها در روزنامه سالم و در هف 
این اصطالح که فرش قرمز زیر پای سرمایهداران باز میشود ،مخدوش نشان میدادند و این حرکت را در مسیر آموزههای
سرمایهداری مینامیدند.
خصوصی سازی
یکی از برنامههای آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری که بازهم موجب شکاف بیشتر با چپهای حاکم بر
جامعه در دهه نخست انقالب شد ،خصوصیسازی سهام شرکتهای دولتی بود .خصوصی سازی به مثابه استراتژی اتخاذ شده
از سوی «مارگرت تاچر» ،نخست وزیر بریتانیا و «رونالد ریگان» ،رئیس جمهور آمریکا عالوه بر مسائل اقتصادی واجد یک فلسفه
سیاسی بود و آن توزیع مجدد قدرت میان نهاد دولت و نهادهای مدنی مثل خانواده ،بنگاه و احزاب بود .به این معنی که با فروش
سهام شرکتهای تحت تملک دولت از حجم تصدیگری دولتی و در نتیحه فرمانروایی دولت و حکومت کاسته میشود و بر ابعاد
قدرت بخش خصوصی و خانوادهها میافزاید.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که مردانی کارآزموده و دارای فلسفه خاص اقتصادی در کنارش بودند ،درک دقیقی از این موضوع
داشت و به همین دلیل بود که خصوصیسازی را با همه دشواری های سیاسی میپذیرفت.
این خواست دولت به صورت ضمنی در تبصرههای  32و بند های  4-37و  8-1تا  8-4قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-
اجتماعی شکل گرفت .هدفهای کلی مثل بهبود مدیریت ،تقویم داراییها ،تعیین حداقل سودهی و لغو معافیت شرکتهای دولتی
در همین مسیر ارزیابی میشود .چپهای مذهبی ایران این کار را تخطئه کرده و آن را مخفیسازی نامیدند .منظور آنها این بود
که رهبران دولت وقت ،کارخانهها را به آشنایان ،دوستان ،اقوام و خویشاوندان خود واگذار میکنند .قانون برنامه دوم توسعه و قانون
واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت با دو هدف کاهش حجم اعتبارات دولتی و افزایش رفاه الیههای کمبضاعت اجتماعی دنبال
شد .شاید دولتهای سازندگی به دلیل فقدان تجربه و ناکاربلدی و یا حتی برخی رانتخواریهای پنهان و پوشیده نتوانست در
جذب سرمایه ایرانیان که رفع مصادره بورژوازی یکی از شرایط برگشتشان بود و همچنین خصوصیسازی تمام عیار کامیابی کافی
به دست نیاورده باشند اما راه را باز کردند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با پذیرش آرای کارشناسان و اقتصاددانان طرفدار آزادی اقتصاد در مسیر مدرنیسم نه تنها سنگی
نگذاشت بلکه با گذاشتن آبروی خویش ،سنگ ها را تاجایی که میتوانست برداشت.
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