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متاخر میراث سیاسیِ هاشمیِ  
 

22/10/95سایت زیتون، روز چهارشنبه، مورخ:  :منبع  
 

روز پیش بر اثر سکتۀ قلبی روي در نقاب خاك کشید و براي همیشه  هاشمی رفسنجانی، چنداکبراهللا آیت 
ر جمهوري اسالمی دفتبود،  57که تاریخ مجسمِ انقالب بهمن  يسیاست پیشۀ متنفذ با مرگ هاشمی،خاموش شد. 

ه می توان سپهر سیاست در دهه هاي اخیر را به دو دوران پیشا هاشمی و پسا به نحوي ک ؛ورق آشکاري خورد
  هاشمی تفکیک کرد.  

  
براي نسل من که در زمان وفات آیت اهللا خمینی، سنین نوجوانی را سپري می کرد، نام هاشمی با جنگ هشت 

هم رئیس مجلس بود،  می شنیدیم،پر تب و تب، نام او را بسیار  دورانِ. در آن عراق گره خورده است -سالۀ ایران
پاي تلویزیون می نشستم و خطبه درانتهاي روز تعطیل، به خاطر دارم که جمعه شب ها،  .جنگ را اداره می کرد هم

در حال و هواي آن سالها که دانش آموز دبستان و  می کردم. نگاه به امامت هاشمی رفسنجانی راهاي نماز جمعه 
امن است و ارتش  ازاینکه می شنیدم فعال مملکت شوم،سخنان ایشان  وجه جزئیاتمتبدون اینکه راهنمایی بودم، 

   ذوق می کردم.عراق در جبهه ها پیشروي نکرده، 
  
آغاز  »سازندگی«موسوم به هشت سالۀ با شروع به کار ریاست جمهوريِ هاشمی، دوران پس از اتمام جنگ،   
 هشت ساله، دوباره ساخته شود. از اینرو، خانمانسوزِ جنگ ازو خسته مجروح روزگاري که قرار بود کشور شد؛

هاشمی و نزدیکان و در دستور کار ،اقتصادي عمرانی و و سد سازي و توسعا  توسعۀ صنعتی و جاده سازي
و توسعۀ سیاسی. نقل خاطره اي، فضاي حاکم بر آن  ت به مقولۀ فرهنگکم و بیش بی عنای ؛قرار گرفت همکارانش

   شده را بهتر به تصویر می کشد.  روزگارِ سپري
  

سیاسیِ عبدالکریم سروش که در سی جلسه ضبط شده،  به تفاریق نام  ـ در  سلسله جلسات زندگی نامۀ  فکري
نقل می سروش در یکی از این جلسات   1ذکر شده است. ند از ایشانهاشمی رفسنجانی به میان آمده و خاطراتی چ

وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته، سخن از  ز استعفاي محمد خاتمی، وزیرِپس ا در دیداري که با هاشمی  کند
چرایی استعفاي خاتمی به میان آمده است. سروش به هاشمی می گوید: کاش شما از آقاي خاتمی حمایت و 

مسائل اقتصادي و صنعتی شده، کمتر به مقولۀ فرهنگ می  شما مصروف بانی بیشتري می کردید، اکثر وقتپشتی

                                                
  منتشر کردم. نگاه کنید به:» جرس«، در سایت "تنها صداست که می ماند "جزئیات چگونگیِ تهیۀ این زندگی نامه را  دو سال و نیم پیش در نوشتار  .1
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دربارة وزارت ارشاد، من مالحظات و نظراتم را با آقاي خاتمی  پاسخ می دهد: درنگ می کند و هاشمی  دازید. پر
در میان گذاشته ام. بعد در حالی که از صندلی خود بلند می شود، با حرکت سر و چشمان خود به عکس مقام 

وید: فرهنگ در این مملکت، متولیِ خود را اشاره می کند و می گر باالي سر ایشان قرار گرفته بود، رهبري که د
  دارد....

  
می در دوران ریاست سمت و سوي فعالیت ها و دغدغه هاي هاش این خاطره،سطور می توان از الباليِ 

فرهنگی و آنچه و به محاق رفتنِ  امور قتصادي : محوریت بخشیدنِ به آبادانیِ کشور و توسعۀ ادریافتجمهوري را 
، وزیر و علی فالحیان میرسلیممصطفی  غیر قابل دفاعِ  نامۀ. کاردارد از و کار دموکراتیک نسبتبا جامعۀ مدنی و س

در عین حال، هاشمی، به سرپنجۀ تدبیر، دولت دوم هاشمی نیز بر این امر صحه می نهد.  اطالعاتوزیرو  ارشاد
  .د خاتمی را فراهم کرد. را برگزار کرد و مجال به قدرت رسیدنِ محم 76سال  انتخابات ریاست جمهوريِ

  
فصل دیگري در ، شمسی 84در سال  احمدي نژادپس از اتمام ریاست جمهوريِ خاتمی و سر برآوردن محمود  

توسعۀ متوازن و همه  دیگر مؤلفۀ توسعۀ سیاسی، اهمیترفته رفته، در این دوران، زندگی سیاسیِ هاشمی آغاز شد. 
 رضانِدر سمت معت ،که رسیدیم، هاشمی 88است جمهوريِ جنجالی سالِ بر او آشکار شد. به انتخابات ری ،جانبه

حضور  که از قضا آخرین 88تیرماه  در خطبه هاي نماز جمعۀ معروفایستاد و  »فتنه گران« و  به نتایج انتخابات
پس،  از آنجمعه بود، خواهان آزادي زندانیان سیاسی و پاسداشت حقوق مردم شد.  وي در کسوت خطیب نماز

مخالفانِ بی امانِ آماج حمالت  و قلمداد شد»  خواص بی بصیرت« و » ان فتنهساکت« در زمرة ، سال آخر عمر 7ی ط
اما به زندان افتادند؛ زه و مهدي فائ، پاي خانواده هم به میان کشیده شددر این میان،  .گشت خویش سیاسیتندروي 
با اعتماد و  نبود» تا دم آخر دمی غافل« و به رغم طعن هاي تند طاعنان،  پا پس نکشیدخم به ابرو نیاورد و هاشمی 

خدایش . به نفسی مثل زدنی، ایده ها و آرمانهاي سیاسیِ خویش را مجدانه و صادقانه پیگیري کرد و پیش برد
  رحمت کند!

  
وارد است؛ اما  عدديمتجديِ هه هاي شصت و هفتاد شمسی، انتقادات سیاسیِ هاشمی در د کارنامۀ بر هر چند  

اقتضا می کند دو دورة سیاست ورزي او را از  رداوري منصفانۀ جامع االطراف دربارة این شخصیت مهم و تاثیر گذا
دوران نخست از فرداي انقالب آغاز می شود و تا انتهاي دورانِ متاخر. هاشمی : هاشمی متقدم و یکدیگر جدا کنیم

 آغاز می شود و در بازةشمسی  84از سال  هاشمی متاخر، از سوي دیگر ریاست جمهوري خاتمی ادامه می یابد.
در پرتو  ؛ هاشمی»مدی دگر آتکشتیبان را سیاس«  به اوج خود می رسد. در این روزگار، به مصداقِ 95-88زمانیِ 

، موکراتیکساز و کار د رفته رفته به اهمیت قواعد خاص خود، مختصات و  و آنچه بر او رفته، با اش تجربۀ زیسته
ریاست در انتخابات  وآفرینی اصالحیت و نقش  رد .تقویت جامعۀ مدنی و تحقق توسعۀ سیاسی پی می برد

ن راي در ویهمچنین کسب میزان بیش از دو میل ه داشت،اروحانی را به همر که پیروزي حسن 92سال  جمهوريِ
اشمی در . هر چه ههاشمی اند سیاست ورزيِ این دورانِهاي نماد ، مهم ترین94سفند خبرگان امجلس خابات انت
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 زان در میان مردم، خصوصا طبقۀ متوسط شهري، محبوبیت می آید، صریح تر می شود و به همان می این دوران پیش
در این مراسم نفر میلیون  2,5بالغ بر  دیروز متجلی شد؛راسم تشییع جنازة باشکوه در ماوج این محبوبیت،  .می یابد

و  ت و شجاعتدرایتوام با  اخیر، عقالنیتبخش قابل توجهی از طبقۀ متوسط شهري که در سالیان شرکت کردند. 
و زهرا رهنورد  دلی در گروي میرحسین موسوي،، همچنین اند را در مواضع سیاسیِ هاشمی دیده آینده نگري

  .  ار را رقم زدندلبیک گفتند و حادثه اي ماندگ عزیز خاتمیمحمد ؛ به دعوت دارند مهدي کروبیِ محصور
  

احوال و اطوار گوناگونی را در زندگی خویش تجربه  انسانها، نه سفید اند و نه سیاه، بلکه خاکستري اند وعموم 
از جنس مهدي سیاست پیشه اي  هاشمی رفسنجانی،می کنند؛ عالم سیاست نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

می توان به ارزیابی انتقاديِ مشی و سلوك سیاسیِ هاشمی بود؛ بازرگان، آیت اهللا منتظري و عزت اهللا سحابی ن
کارنامۀ  با لحاظ کردنِ دوران دومِ حال،در عین متقدم همت گمارد، امري که در جاي خود بایسته و رهگشاست؛ 

  عاقبت بخیر شد. هاشمی که می توان گفت  ،و میراثی که ازخود بر جاي گذاشتسیاسی 
  
در سیاست  نگران کننده که ابرهاي آسمانِ تالطم و در این ایام پراعتدالیون،  ان واصالح طلببا مرگ هاشمی،  

پشتوانه و سرمایۀ مهمی را از دست داده تلخکام و محزون گشته اند، که  ،و افق مه آلود و مبهم استهم فرو رفته 
قضاي آسمان است و « ، اما کاش هاشمی می ماند وعمر بیشتري می کرد؛ هنوز براي رفتن او زود بود د.ان

یاس و ناامیدي زد و دل قوي داشت و به ادامه  دست رد به سینۀ ایدبدر اوضاع کنونی،  .»دیگرگون نخواهد شد
مشی اصالح طلبانه را فرو ننهاد و به رغم بادهاي ناموافق بسیاري که می وزد،  قدر سرمایه هاي ، دادن ادامه داد

 حانی را بیش از پیش دانست.محمد خاتمی و حسن رو ، نظیرموجودسیاسی 

   
  
  


