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شمخانی :آیتاهلل هاشمی هیچگاه در چارچوب حزب و جناح عمل نکرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت :آیت اهلل هاشمی یک شخصیت برجسته و ستون نظام بود .به گزارش ایلنا ،علی شمخانی گفت :آیت اهلل هاشمی
یک شخصیت برجسته و ستون نظام بود .در  ۴۰سال پس از پیروزی انقالب با چالشها و گردنههای مختلفی در دوران رهبری و امام روبرو بودند که همواره آقای هاشمی در کنار این گردنهها همراه امام و
رهبری بودند .آیتاهلل هاشمی هیچگاه در چارچوب حزب و جناح عمل نکرد ترقی همه ملت ایران از آقای هاشمی تلقی واحدی است که ناشی از رفتار شخصیت وی است.

هاشمی رفسنجانی و جریانهای سیاسی پیش از انقالب

مبارزه و اصالح

.

اواسط دهه  50که بسیاری از جریانهای مبارز انشعابهایی
در درون خود پیدا کرده بودند و هر گروه ،جریان دیگر را به
سازشکاری و مصالحه با رژیم محکوم میکرد .این وضعیت موجب
شده بود تا هیچ یک از این گروهها نتوانند به وفاقی قابل قبول
دست یابند .بسیاری از مبارزان مذهبی و مسلمان در این دوره
و در بهترین واکنش ،مشی زیست انفرادی در زندان را پیش
میگرفتند و بی توجه به آنچه در اطرافشان میگذاشت ،خود
را در بستری تنها و به دور از منازعات درون زندان یا سازمانهای
مرتبط تعریف میکردند .وضعیت حاکم بر آن دوره به گونهای بود
که با شکلگیری سازمان مجاهدین خلق در اواخر دهه ( 40سال
 )1347و اعالم مواضع این گروه جوان منشعب از نهضت آزادی،
بسیاری از فعاالن سیاسی مسلمان به ویژه گروههای مرتبط با
هیاتهای مؤتلفه اسالمی ،کار را تا آنجا پیش بردند که از مبارزه
مسلحانه دست کشیده و سعی کردند از حداقل ارتباط با این گروه
تازه برآمده از قرائتی جدید از دین و مذهب تشیع هم پرهیز کنند.
در چنین موقعیتی بود که رفتار و عملکرد هاشمی رفسنجانی
رخ عیان کرد و توانست توازنی حداقلی را در ساختارهای مبارزاتی
پدید آورد .نباید فراموش شود که ارتباط وثیق و دائمی او با
رهبری انقالب ـ امام خمینی ـ میتوانست در بسیاری از این
بزنگاهها به کار او آید.
اکبر هاشمی رفسنجانی طی حیات مبارزاتی خود ،همواره به

یادداشت
اصولگرایان از هاشمی رفسنجانی عقب ماندند

علیرضاصدقی

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از زمانی که در دهه  30پای
به عرصه فعالیتهای سیاسی گذاشت ،مسیر پر پیچ و
خم و سراسر فراز و فرودی را طی کرد .گرچه همیشه و
همواره بر اصولی استوار بود که او را از دیگر همسلکان
و هملباسانش متمایز میکرد .هاشمی رفسنجانی شاید
بیش از هر چیز از اصول اساسی فقه سیاسی مشرب امام
خمینی ،متأثر بود .اندیشههایی که توانست او را تا آخرین
روزهای عمرش همراهی کند .ویژگیهای شخصیتی و
صالبت در تفکر پیشرو نیز از دیگر وجوه شخصیتی او بود.
نمیتوان عرصههای گوناگون مبارزه و مقابله با نظام پهلوی را
بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه و کارکرد آیتاهلل هاشمی در
آن دوره به بحث نشست .بدون شک هاشمی یکی از اصلیترین
چهرههای مبارز سیاسی زمان پهلوی محسوب میشود .مبارزی
که مسیری جداگانه از دیگر هملباسان خود را طی کرد .از شروع
فعالیتهایش در دهه  30تا زمان پیروزی انقالب ،منش و رفتار
و کردار آیتاهلل خاص و ویژه بود .او از یک سو حمایتهای
مستقیم خود از مؤتلفه و جمعیت فدائیان اسالم را در کارنامه
داشت و از سوی دیگر ،ارتباط و تعاملی ویژه با سازمان مجاهدین
خلق برقرار کرده بود .آمد و شد با اعضای نهضت آزادی ایران،
نمونهای دیگر از رفتارهای خاص آیتاهلل بود .نباید توجه او به
سازمانهای آزادیبخش منطقه و جهان اسالم را هم از یاد برد.
ترجمه کتاب ارزشمند «اسرائیل و فلسطین» در زمانهای که کمتر
روحانی و اهل حوزهای به این مسئله توجه داشت ،از تیزهوشی و
ذکاوت مثالزدنی آیتاهلل هاشمی حکایت میکرد .به گواه تاریخ
و همعصران هاشمی رفسنجانی ،او به طور قاطع برای تمامی
حرکات و تصمیمات خود برنامه داشت و هیچ تعاملی را بدون
طراحی نظامنامهای دقیق دنبال نمیکرد .گروههای مختلف مبارز،
برای او اصالتی ذاتی داشتند و با همین رویکرد برای هر یک از
آنها اعتبار ویژهای قائل بود.
همین بررسی اجمالی و کوتاه نشان میدهد که او برای مبارزه با
رژیم پهلوی از همه ظرفیتهای موجود در جامعه بهره میگرفت.
توجه به انرژیهای پراکنده گروههای مختلف و روشهای
گوناگون آنها در مواجه با نظام سلطنتی ،استفاده از تواناییهای
هر یک از این گروهها و مشی مبارزاتی آنها ،آیتاهلل هاشمی را
تبدیل به چهرهای کرد که توانست به عنوان حلقه رابطی میان
کلیه جریانهای مبارز عمل کند .نکته بسیار مهم در این خصوص،
توجه به وضعیت مبارزان سیاسی در آن دوره است .به ویژه از

موضوعاتی توجه نشان میداد که کمتر کسی متوجه آنها بود.
از جمله اقدامات مؤثر آیتاهلل تشکیل ساختاری در بدنه جامعه
مبارزان بود .ساختاری که با هدف حمایت مالی از خانوادههای
زندانیان سیاسی تشکیل شد .هاشمی رفسنجانی در این دوره
بدون توجه به مشرب سیاسی ،ایدئولوژی مبارز و کنش سیاسی
او ،از خانوادههای زندانیان سیاسی حمایت مالی میکرد .در این
مسیر ،خانوادههای بسیاری از مبارزان رژیم پهلوی ،اعم از تودهای
و مسلمان و چریک فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق و
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و ...از این حمایتها برخوردار
شدند .شاید یکی از مهمترین دالیلی که میتواند نشان از تیزبینی
آیتاهلل هاشمی داشته باشد ،توجه به همین نکته همیشه مغفول
است.
با نزدیک شدن به روزهای حساس فرآیند انقالب و در شرایطی
که احساس میشد روحانیت متأثر از فقه سیاسی اندیشههای
امام خمینی نیازمند ایجاد تشکیالتی ساختارمند و بسامان بود،
آیتاهلل هاشمی در درون حلقهای از نزدیکترین یاران امام
خمینی نظیر شهید بهشتی ،مطهری ،مفتح و ...هسته مرکزی
«جامعه روحانیت مبارز» را در سال  1356تأسیس کرد .این اقدام
هوشمندانه منجر به برنامهریزیهای دقیقی شد که کمتر از یک
سال بعد ثمرات خود را نشان داد و توانست به بار بنشیند .به هر
روی ،نمیتوان منکر نقش این نهاد سازمانیافته در حرکتهای

روحانیون مبارز در آخرین سال منجر به پیروزی انقالب اسالمی
ایران در سال  1357شد .این تشکل از چنان ساختار قدرتمند و
بنمایههای دقیقی برخوردار است که توانسته نزدیک به چهار دهه
در نهاد حاکمیت باقی بماند.
حطلب
انقالبیاصال 
از دیگر پیچیدگیهای شخصیت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
تلفیق دوگانه انقالبی  -اصالحطلبی بود .از نخستین
موضعگیریهای آیتاهلل هاشمی تا واپسین اظهارنظرهایش در
مورد تاریخ ایران ،امیرکبیر به عنوان یک الگو و مدل حکومتداری
مدنظر او بود .تأثیرپذیری از امیرکبیر حکایت از افق فکری خاصی
دارد که قطعا ارتباط چندانی با روحیات انقالبی ندارد .چه اینکه
«امیر» حاضر میشود تا در سایه حکومت ناصرالدین شاه دست
به اصالحات اجتماعی بزند و جامعه را از حداقلها و امکانات
رفاهی برخوردار کند« .امیر» فارغ از مبارزات سیاسی ،از بین
بردن جهل ،تأمین رفاه اجتماعی ،کوتاه کردن دست طبقه
اشراف ،اهتمام نسبت به مسائل طبقه فرودست جامعه و ...را مورد
توجه قرار میدهد .او سعی میکند عمده توجه خود را از منازعه
قدرت سیاسی به انجام خدمات اجتماعی معطوف کند و با این
وجه بارز به مقابله با جهل و نادانی بپردازد .هاشمی هم متأثر و
مشحون از همین اندیشه «امیر» است .او اصالحات اجتماعی را
در تمام سطوح مدیریتی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دنبال
میکند .اصالحاتی که سعی بر بازآفرینی اندیشههای اصالحطلبانه
اجتماعی دارد .به هر روی ،پیچیدگیهای شخصیتی مرحوم
آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی بسیار بیشتر از دیباچه پیش
روست .حضور بیش از  6دهه در عرصه سیاست ،ارتباط و تعامل
سازنده با گروههای مختلف مبارز سیاسی ،سکانداری  8ساله
کشور در زمان ریاست جمهوری ،حل و فصل منازعات داخلی،
اعتبار بینظیر بینالمللی ،باالترین سطح درک از اندیشههای
امام خمینی در عرصه حکومتداری و ...همهوهمه موضوعاتی
است که آیتاهلل هاشمی را به یگانهای در عصر ما تبدیل میکند.
او همواره سعی داشت تا با استفاده از تمام اعتبار خود توازنی
میان جریانهای مختلف سیاسی ایجاد کند و همواره هر یک
از جناحهای سیاسی به دوری از عرصه اجتماع دچار میشد،
هاشمی با همراهی آن جناح ،تعادل و توازن را به ساختار سیاسی
کشور بازمیآورد .میزان اثرگذاری و اثربخشی و حضور پررنگ
و بینظیرش در عرصههای مختلف به گونهای بود که موافقان
و مخالفانش ،هیچ تعریفی از جمهوری اسالمی بدون هاشمی
نداشتند .آزمون سختی که پس از رفتن آیتاهلل همه جریانهای
سیاسی را به چالشی تازه دچار میکند و این گروههای مختلف
هستند که باید خود را در دنیای بدون هاشمی دوباره تعریف
کنند .هاشمی رفسنجانی همان بود که در زمان مبارزه عمل
میکرد و چون نخ تسبیح و حلقه وصل جریانهای گوناگون،
اتحاد و انسجام ملی را تحکیم میبخشید.

«اعتماد»؛ راهکار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای سیاست خارجه

انقالب به پیروزی رسید اما تا چشم بر هم بزنیم این انقالب نوپا به سرعت درگیر جنگ
شدهبود .جنگی طوالنی و نفس گیر .جنگی که تمام توجه مقامات را به خود جلب کرده و
در نهایت این کشور را به سمت انزوا سوق داد .این درحالی بود که ایران در جنگ نه با عراق
بلکه با تمام دنیا بود ،تحریم بودیم و تسلیحات رو به پایان که تدبیر سردار سازندگی ورق را
برگرداند.ماجرا به جنگ ختم نشد ،پس از جنگ هم رئیسجمهوری شد برای سازندگی و
حتی روابط دیپلماتیک را از نو ساخت.
بی شک اگر هاشمیرفسنجانی نبود ،باور اینکه پس از بحبوحه جنگ تحمیلی ایران و
دوران سختی که پس از آن در پیش بود ،روزنهای برای گشایش روابط دیپلماتیک ایران
باز شود .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تدبیر و برنامهریزی درست توانست پنجرهای را برای
روابط دیپلماتیک کشور بگشاید .از همان زمانی که پروژه مک فارلین را برای تبادل گرفتن
تسلیحات از آمریکا درحالی که ایران را همه کشورها تحریم کردهبودند ،مدیریت کرد تا
زمانی که روابط حسنهای با عربستان برقرار کرد که ترس از قدرت گرفتن و یکپارچگی
کشورهای اسالم ،جهان را فراگرفت ،همه مدیون تدبیر و کیاست مردی بود که از پیش از
انقالب اسالمی آرزوی تجلی هویت امت اسالمی را داشت.
هاشمی رفسنجانی در دوران جنگ نقش کلیدی را در پیشبرد جنگ ایفا کرد .عامل
تاثیرگذار پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و در نهایت هم شروعی دوباره برای ایران پس از
جنگ .کارنامه هاشمی رفسنجانی پس از انقالب پر از تالشهایی است که همه برای افزایش
اقتدار و اعتماد ایران بود .در دوران پس از جنگ با حضور در عرصه اجرایی کشور ،اولین
گام را برای ارتقای روابط دیپلماتیک ایران برداشت و به سمت عادی سازی روابط خارجی
رفت .شعار دولت پنجم به ریاست هاشمی رفسنجانی ،سازندگی بود و یکی از مهمترین ابعاد
سازندگی ،در روابط خارجی صورت گرفت.
هاشمی خود در مصاحبهای که با مجله مطالعات خاورمیانه داشت ،معتقد بود که مبنای
سیاست خارجی را برا اساس قانون اساسی کشور تنظیم کردهاست .او اساس قانون اساسی را
در اولویت دادن به کشورهای جهان اسالم ،کشورهای جهان سومی و همسایه معنی میکند.
سیاستی که در کنار رابطه با کشورهای همسایه با کشورهای اروپایی و غربی را هم مبنا قرار
میدهد .او نوع روابط سیاست خارجی را روابطی یکسان با همه کشورها میداند ،روابطی که
موجب همکاری متقابل با کشورها شود اما در این موضوع فقط دو گروه را استثنا میکند.
اسرائیل و کشورهای مبتنی بر نظام آپارتاید.
سایه سردار سازندگی برای بازسازی روابط خارجی
اکثر کارشناسان حوزه سیاست خارجی ،هاشمی رفسنجانی را در چارچوب سازندگی
معنی میکنند .در همین راستا ،حمیدرضا آصفی در گفتوگو با «ابتکار» با اشاره به اینکه
همه هاشمی را به عنوان سردار سازندگی میشناسند ،میگوید :او کسی بود که در زمینههای
سازندگی در هشت سال ریاست جمهوری خدمات شایسته و اقدامات فراوانی را انجام داد
و بسیاری از زیرساختهای کشور مرهون و حاصل تالش ایشان است .سخنگوی وزارت
خارجه دولت اصالحات تاکید میکند که خدماتی هاشمیرفسنجانی در سیاست خارجی
دولت سازندگی کمتر از اقدامات داخلی در زمینه سازندگی نیست .او با اشاره به ویژگیهای
شخصیتی و ممتاز هاشمیرفسنجانی اذعانمیکند که یکی از ویژگیهای حساس و فردی

.
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سالیان بسیاری است ،شاید چیزی حدود  20سال که آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را
می شناسم و با او ارتباط داشتهام؛ اندیشمند دوراندیش و ژرفنگری که همواره به منافع
ملی ،توسعه و آبادانی کشور میاندیشید و هرآنچه که درحوزههای سیاسی و اقتصادی
مطرح میکرد جز در راه رسیدن به ایرانی آباد و رشد یافته نبود .سخنان هاشمی
رفسنجانی سال  84به بعد همان رویهای را دنبال میکرد که سخنانش در سال ،76و آن
چیزی نبود جز حفظ دستاوردهای انقالب و امید به اینکه کشور رو به جلو حرکت کند.
مشی آیتاهلل هاشمی اعتدالی بود و فراتر از دیدگاه های مرسوم .افراد زیادی رادیدهام اما
دوراندیشی و نگرش هاشمی رفسنجانی به افق های دوردست بسیار فراتر از دیگران بود.
برخی سخنان که درخصوص جدایی وی و اصولگرایان از سال  84به بعد مطرح میشود
و اینکه این جناح او را طرد کردند ،صحت ندارد؛ چراکه اصولگرایان مسائل را سطحی
نگریسته و به افقهای دور اندیشه نمیکنند به همین خاطر براین باور هستند که اقای
هاشمی رفسنجانی از آنها فاصله گرفته است ،لیکن آنها از او عقب ماندند و این عقب
ماندگی از هاشمی تلقی فاصله گرفتن از اصولگرایان شده است .اکبرهاشمی رفسنجانی
اگر در سالهای  77و  78در انتخابات مجلس ششم سخنرانی میکرد ،از همین جنس
سخنانی بود که امروزه مطرح مینمود.
از سال  77به بعد ،بارها در نشستهای متعدد چه خصوصی و چه در جمع سفارش
میکردند که در مسیر رشد و توسعه ایران حرکت کرده و ذهن بالنده داشته باشیم نه
افکار جمود و خشکه مقدس .بهرغم اینکه ایشان در مواردی دلخوریهایی از برخی
بخشهای نظام و حاکمیت داشت ،هرگز توصیه به تندی نکرد و حتی آن زمان که عدهای
درصدد برآمدند تا خطاهایی را به ایشان نسبت دهند ،این آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
بود که سعی داشت نظام وانقالب پابرجای بماند .سخنان و نظرات سیاسی مختلف هرگز
باعث نشد که اصل و اساس انقالب را زیرسوال ببرد و بارها ،وقتی به طوراختصاصی با
این اندیشمند بزرگ مالقات داشتم ،توصیه می کرد که در مسیر امام و حمایت از رهبر
بکوشیم.
همواره یک اصل برای آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از اهمیت ویژه برخوردار بود؛ انقالب
برای مردم است و باید آیندهای روشن و پر ازامید داشته باشند .در سفرهای مختلف مدام
تاکید میکرد که نگذارید امید دردل مردم زائل شود .هاشمی رفسنجانی به انتخابات 96
هم که اشاره داشت می گفت دلم روشن است و مردم راه خود را انتخاب کردهاند .همین
که مردم با امید به آینده نگاه کنند ،تنها آمال و ارزوی او بود و این مهم ترین درس بزرگی
برای ما بازماندگان است .راه هاشمی را نه با افسوس خوردن ،بغضی در گلو یا حرمان
دل میتوان ادامه داد ،برای اینکه بتوانیم با او همساز و همگرا باشیم ،باید راه ایشان را در
امیدبخشی به مردم از دست ندهیم و مردم را به آینده ایران و انقالب و دموکراسیخواهی
انقالب و اینکه مردم راس امور هستند ،دلبسته کنیم .این است که می توانیم بگوییم
او در یک بردار درست حرکت کرد اگرچه که نوساناتی در زندگی وجود داشته است.
شاید نکاتی در صحبت های آیتاهلل وجود داشته که عدهای تلقیشان این است که
هاشمی رفسنجانی سخنانش تغییر کرده ،اما به نظر من او فرمایش و گفتمانش نگرش
اصالحطلبی بوده و سخن ایشان در هرمکانی و درهرموقعیتی حاکی از این بود که باید به
منافع ملی و توسعه کشور نگاهی ژرف و عمیق داشت.
*عضو حزب کارگزاران سازندگی

یادداشت

تنش زدایی در عرصه دیپلماسی

ایشان ،این بود که مسائل اصلی و فرعی را به راحتی از هم تشخیص میدادند و هیچگاه در
مسائل فرعی و حاشیهای گیر نمیافتاد .او حتی وقت خود را برای چنین موضوعاتی تلف
نمیکرد .برهمین اساس در مسائل روابط خارجی تاکید ویژهای بر روی کشورهای منطقه
و همچنین کشورهای اروپایی داشتند .تالشی که هاشمیرفسنجانی روی گسترش روابط
با کشورهای اروپایی و صنعتی برای بازسازی اقتصادی کشور داشت ،از این دید نشئت
میگرفت که اگر جمهوری اسالمی بعد از جنگ بخواهد پیشرفت قابل توجهی داشته باشد
عالوه بر اینکه باید همه امکانات داخلی را به کار بگیرد و نیروها و امکانات داخلی فعال شوند
با توجه به عمق فاجعهای که عراق در جنگ هشت ساله بر ایران تحمیل کرده بود ،الزم بود
از ظرفیتهای خارج از کشور هم استفاده شود .آصفی میافزاید :تشخیص هاشمی رفسنجانی
در این دوره موجب گسترش جدی روابط و سرمایه گذاری از سوی اروپایی شد که در نتیجه
آن انتقال تکنولوژی و گسترش صنایع بود .نمونه آن مبادالت نفتی با فرانسه است که پایه
آن در دوران ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی بود و همین موضوع هم ناشی از توجه و
تشخیص مسائل اصلی و فرعی از همدیگر بود.
توجه ویژه به جهان اسالم
آصفی با بیان ویژگیهای دیگر هاشمی رفسنجانی میگوید :او توجه خاصی به مسئله
فلسطین و جهان اسالم داشت که کتاب «فلسطین» او هم نشاندهنده توجه خاص به
جهان اسالم ،قدس شریف ،مسئله فلسطین و آزادسازی سرزمینهای اشغالی است .آیتاهلل
هاشمی از قبل از انقالب به این مسئله توجه داشتند و بعد از رسیدن به ریاست جمهوری
هم همه ظرفیتها را در این زمینه استفاده کردند .وی تاکید میکند :وقتی کسی به جهان
اسالم و کشورهای اسالمی تاکید دارد بهتبع آن در منطقه بسیار فعال خواهدشد و همکاری
با کشورهای منطقه را دستور کار قرار میدهد .این امر موجب شد که در زمان ایشان
روابط ایران با منطقه جهش و عمق جدی پیدا کند و به حداکثر رسید .وی افزود :البته این
همکاری در سالهای بعد به دلیل دخالت آمریکاییها ،انگلیس و نفوذی که آنها در منطقه
داشتند ،شیطنتها و موذیگریهایی اسرائیل در پشت پرده ،روابط دچار تحول شد.
موقعیت شناسی هاشمیرفسنجانی در برقراری رابطه با عربستان
این کارشناس مسائل سیاستخارجه به روابط خوب هاشمی با عربستان اشاره میکند اما
تاکید هم میکند که عربستان آن موقع با عربستان کنونی تفاوت بسیاری داشت .درهمین
راستا ،آصفی میگوید :در آن زمان امیر عبداهلل حاکم بود که فردی با تجربه و ملیگرا بود،
دنیا را میشناخت و با افراد جوان تازه به دوران رسیده حکومت سعودی بسیار فرق داشت.
آصفی درباره علت توجه هاشمی به عربستان و ارتباط با این کشور میگوید :این توجه اوال
ناشی از توجه به امت اسالمی بود که ایران و عربستان در کنار همدیگر قرار میگیرند و
هویت و اقتدار کشورهای اسالمی را بازسازی کنند .درهمین راستا ،مالقات تاریخی هاشمی
در حاشیه کنفرانس اسالمی در پاکستان با مقامات این کشور موجب جهش روابط شد.
ثانیا عالوه بر روابط سیاسی ،حضور ایران و عربستان در اوپک بهعنوان دو کشور قدرتمند
میتوانست موجب افزایش یا تثبیت قیمت نفت و شرایط بهتر اقتصادی هم برای ایران هم
برای عربستان و حتی کشورهای منطقه و اسالمی شود .این توجه هم موجب افزایش روابط
با کشورهای منطقه و هم موجب بهبود روابط با عربستان و حتی کشورهای عربی و اسالمی
شد .آصفی درخصوص روابط فعلی ایران و عربستان اظهارمیکند که برخی تحوالت در
منطقه و جابجاییها در میان سعودیها و البته کارشکنیهای فرامنطقهای به تدریج موجب
شد تا اکنون روابط ایران و عربستان در بدترین حالت خود قرار گیرد که مقصر اصلی آن
هم دولت سعودی است.
هاشمیسیاستمدارچندوجهیبیبدیل
آصفی تاکید میکند که هاشمی رفسنجانی سیاست خارجی را هم در خدمت منافع
اقتصادی و هم در ایجاد فضای بهتر سیاسی با کشورهای مختلف قرار داد .هاشمی
رفسنجانی سیاستمدار چندوجهی و بی بدیلی بود که نه تنها در ابعاد داخلی بلکه در ابعاد
خارجی هم جای ایشان تا مدتها خالی خواهد بود.
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تحولتوسعهایهاشمیرفسنجانی
در همین خصوص عبدالرضا فرجی راد هم با تشریح نقش هاشمی رفسنجانی پس از
انقالب در گفتوگو با «ابتکار» اظهار میکند :جنگ تحمیلی هشتساله در سالهای آخر
آنقدر ویرانی بر جای گذاشت که کشور از نظر تولید با بحرانی موجه میشد به ویژه اینکه با
کاهش شدید درآمدهای نفتی در طول جنگ ،بهویژه در شش سال آخر ،کار توسعهای قابل
توجهی انجام نشدهبود؛ لذا ایران بعد از جنگ نیاز به تحول و یا انقالب اقتصادی و توسعهای
داشت .فرجی راد به درایت و عقالنیت ،زیرکی و تجربه هاشمی رفسنجانی اشاره میکند
و ادامه میدهد :هاشمی بهویژه با تجربهای که در طول جنگ آموخته بود ،سیاستهایی را
اعالم کرد که این سیاستها برای اینکه جهانیان هم آنها را بشنوند از طریق نمازجمعه و یا به
صورت مصاحبه از تلویزیون اعالم میشد .همین کار در سطح جهانی اعتمادسازی نسبت به
ایران در درجه اول بهوجود آورد.
اعتمادسازی برای ایران تنها
فرجی راد تاکید میکند :در هشت ساله جنگ تبلیغات گستردهای علیه جمهوری اسالمی
صورت میگرفت ،به نحوی که جمهوری اسالمی ایران در این دوران تنها بود و بهحدی
درگیر تدارک جنگ بود که فقط درباره تبلیغات جنگ تاحدی کارشد .به همین دلیل در
ارتباط با سیاست خارجی مسئوالن وقت زیادی برای فکر کردن در این باره نداشتند لذا
هاشمی با درایت خود از ابتدا سیاستهای خود را اعالم کردند و شروع به اعتماد سازی کردند.
دیپلمات ها و شخصیتهای سیاسی را به کشورهای مختلف فرستادند و در ضمن سیاست
جدیدی را بنا نهادند که اعتماد از قِبل آن بهوجود آمد .ایران که از جانب بسیاری از کشورها
تحریم بود و کشورهایی مانند ژاپن هم حتی وانت تویوتا به ایران نمیداد .پس از آن درهای
کشور باز شد ،ب ه ویژه با کشورهای اروپایی هرچند که هنوز مشکالتی در برخی مسائلی که
آنها مطرح میکردند باقی بود اما اعتماد به وجود آمدهبود .اعتمادی که آنها ایران را با برنامه
بلندمدت توسعه به رهبری هاشمی رفسنجانی بهعنوان رئیسجمهور پذیرفتند و برمبنای آن
تجارت با ایران شروع شد؛ خصوصا کشورهای قدرتمند اقتصادی اروپا از جمله کشوری مانند
آلمان ،اتریش و ایتالیا روابط اقتصادی را با ایران آغاز کردند که منجر به اتفاقات خوبی شد.
فرجی راد اشاره میکند :در نتیجه اتخاذ این سیاست خارجی است که بعد از پایان جنگ
سرعت گرفت .در این میان عالوه بر روابطی که با غرب داشتیم ،کارهایی را انجام دادیم که
بتوانیم کارخانه راه بیندازیم ،روابط خوبی را هم با همسایهها برقرار کنیم.
اوج گیری روابط با کشورهای همسایه شمالی
فرجی راد اظهار میکند که اوج روابط با کشورهای تازه استقالل یافته شمالی ایران مانند
کشورهای قفقاز و حتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در دوران ریاست جمهوری
هاشمی رفسنجانی را شاهد بودیم .در این دوران ماهی نبود که هاشمی رفسنجانی با یکی از
روسای جمهور کشورهای شوروی و قفقاز مالقات نداشته باشد و در هر کدام از این مالقاتها
با توجه به نیازهایی که آنها داشتند و روابط صمیمی که شخصا خود هاشمی رفسنجانی با
آنها برقرار کرده و اعتماد آنها را جلب کرده بود ،پیش میرفت .او میافزاید :بزرگترین قرارداد
استراتژیک ایران با روسیه در رابطه با خرید سالح در دوران ریاست جمهوری هاشمی
رفسنجانی صورت گرفت .حتی چراغ رابطه با چین در زمان هاشمی رفسنجانی روشن شد
و از این زمان روابط دو کشور شکل گرفت.
هنوز هم نان اقدامات زیربنایی هاشمیرفسنجانی را میخوریم
فرجی راد در پایان تاکید میکند :با اقدامات هاشمی ما توانستیم با دنیا روابط خوب
دیپلماتیکی را برقرار کنیم که نتیجه آن توسعهای بود که هنوز نان این توسعه و زیربنایی
که هاشمی رفسنجانی در یک کشور ویران شده به خاطر جنگ ایجاد کرد را می
خوریم .ناگفته نماند در دوران اصالحات هم همان روند ادامه یافت و فضاسازی توسعه
و دیپلماسی هاشمی ادامه یافت .اما در حقیقت ما مدیون هاشمی هستیم که توانست
با دیپلماسی دقیق ،منجر به اعتمادسازی چه در سطح منطقه و چه در جهانی با
کشورهای غربی و اروپایی شود.
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فارغ از همه نگاه های سیاه و سفید به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،همه اتفاق نظر دارند
که او نماد بلوغ سیاسی در نظامی بود که اکنون در آستانه چهارمین دهه استقرار خود قرار
دارد .آنچه او را نزد حتی تندترین مخالفانش محترم می کند ،بروز شخصیتی است که مرز
میان منافع خرد و کالن را به درستی تشخیص داده و در خدمت به ارزش های اصولی
اش عمل می کرد .به این دلیل او را سیاستمداری عملگرا می خوانند که می توانست در
بزنگاه های شوک آور ،مرد عبور از بحران ها باشد.
انگیزه مخالفت ها با او نیز به همین دلیل بوده است .او می داند چه می خواهد ،با چه
ابزاری در پی تحقق اهدافش باشد و در واقع بینانه ترین حالت چه انتظاری از رفتارش
داشته باشد.
مهمترین ویژگی او تعریف روشن از اهدافی است که ابزار آن در بستری از واقعیت های
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور شکل گرفته بود .از این رو در تعریف سابقه اش برخی
او را نقد می کردند و برخی در درک او دچار تردید می شدند.
منطقی ترین راه برای درک آیت اله هاشمی رفسنجانی ،تحلیل شخصیت او همگام
با تاریخ انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی است .هاشمی دوران نهضت
اسالمی گونه ای متفاوت از گونه ای است که از او در مقطع پیروزی انقالب و استقرار
نظام سیاسی سراغ داریم .همچنین است تصور از هاشمی در دورانی که نظام سیاسی با
استقرار پیروزمندانه در پی اجرای برنامه های خود در همه سطوح مربوط به یک نظام
موفق و ماندگار است .او در تمامی دوران یاد شده شخصیتی انعطاف پذیر و عملگرایانه را
از خود بروز داده است؛ انعطافی که منتقدانش گاه اورا تا سازشکاری و لیبرالیسم سیاسی
متهم کردند و تا آخرین ساعت های حیاتش با همین صفت مورد تهاجم قرار دادند.
آنچه مخالفان هاشمی را در درک او دچار مشکل می کرد از یک سو قائل نبودن تفکیک
الزمه های رفتاری یک سیاستمدار به قد و قواره هاشمی در مقاطع زمانی مختلف و از سوی
دیگر ،هنر او در مدیریت اوضاع بود .موقعیت های از دست رفته برای آیت اهلل هاشمی نه
تنها هرگز نقطه پایان نبوده ،بلکه فرصتی برای ایجاد موقعیت های تازه تر و موفق تر بوده
است .تجربه انتخابات سال  92مصداق روشنی از مدعای باالست .درحالی که اعالم عدم
صالحیت او برای حضور در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری می توانست مفهومی
از کنارگذاری او را در افواه ایجاد کند ،او توانست به کمک قدرت نفوذ خود بسیج عمومی را
در شکل دهی به نتیجه انتخابات ایجاد کند .نکته ظریف در رفتار هاشمی رفسنجانی همان
نگاه عملگرایانه او در این مقطع بود .برای آیت اهلل تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری
هدف نبود بلکه هدف استقرار گفتمانی بود که هم منافع نظام سیاسی و هم منافع کالن
کشور را تأمین کند .به نظر او "اعتدال" نیاز زمان بود که مردم و منافع کشور محتاج آن
بودند .به اعتقاد او نظام سیاسی با بلوغ قریب به چهاردهه اکنون باید نگاه به خود و بیرون
را از منظری بنگرد که بیشترین منافع را برای نظام سیاسی و مردم در بر داشته باشد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در بیش از یک دهه گذشته همه همت خود را مصروف وفاق
ملی ،توسعه و آبادانی و دوستی میان همه بازیگران سیاست داخلی کشور کرد .او زمانه
و لزوم تغییرات را به درستی می شناخت و با تعهد به اصول ارزشی و نیز تجربه های
گرانبارش ،کوشش می کرد پاسخ خردمندانه سیاستمداری باشد که زمانه از او می خواهد.
فارغ از نگاه های سیاه و سفید ،او جای خود را در تاریخ ایران ماندگار کرده است و به نظر
می رسد اکنون تمام بازیگران سیاسی کشور باید به گونه ای رفتار کنند که توگویی هاشمی
رفسنجانی هنوز زنده است؛ این یعنی تقویت وفاق و اتحاد.

