
بخت هاشمي از اميركبير بلندتر بود
ميرزاتقي خان اميركبير با وجود جايگاه به غايت ممتازي كه در تاريخ قرون متاخر ايران دارد در دوره حياتش محبوبيت چنداني نداشت و ده ها سال بعد بود كه ملت ايران از گوهر وجودي او مطلع 

 شد. اما مرحوم هاشمي رفسنجاني چنانچه اشاره شد در جامعه ايران از جايگاهي برخوردار بود كه تنها به اشاره اي توانست سرنوشت 3 انتخاب مهم و
 سرنوشت ساز را رقم بزند.
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شايد كمتر كس��ي بتواند در اين نكته ترديد 
كند كه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از شامگاه 
18 دي ماه 95 )يكشنبه شب( براي خيلي ها متفاوت از آن 
چيزي شد كه پيش از آن بود. آنهايي كه روزانه به صد زبان 
بعضا درشت و تلخ در مذمت او سخن مي راندند بعد از اعالم 
خبر درگذشتش سعي كردند روي ديگري از نسبت خود با او 
را به نمايش بگذارند و با بيان خوبي ها، فداكاري ها، تدبيرها، 
ابتكار عمل ها، ش��هامت ها، صداقت ها و ساير ويژگي هاي 

مثبتي كه براي او بر مي شمردند در تالش بودند كه خود را 
در زمره عالقه مندان و ارادتمندان آن مرحوم نشان دهند.

 نمونه اعالي اين چرخش موضع را مي توان در رفتار صدا و 
سيما مشاهده كرد. سازماني كه از تاريخ آخرين مصاحبه اش 
با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 10 سال تمام مي گذشت و در 
طول اين 10 سال هر روز گويي تمايل كمتري براي پخش 
اخبار، تصاوير و س��خنان رييس مجمع تشخيص مصلحت 

نظام در اين سازمان مشاهده مي شد. 
چرخش يكصد و هشتاد درجه اي نگاه برخي جريان ها 

نسبت به هاشمي
ش��ايد در توضيح اين تغيير گفته شود پيام تسليت رهبري 

و تصريح ايشان مبني بر اينكه اختالف نظرها و اجتهادهاي 
متفاوت هرگز نتوانست پيوند رفاقت بين ايشان را بگسلد، 
مساله را براي بسياري از كساني كه امر بر آنها مشتبه شده 
بود روش��ن ك��رد و از اين رو اين چرخش يكصد و هش��تاد 
درجه اي را از خود نش��ان دادند. در درستي اين نكته البته 
ترديدي وجود ندارد و شايد كساني بوده اند كه به غلط تصور 
مي كرده ان��د برخي تفاوت ها در اجتهاد اين دو ش��خصيت 
اصلي انقالب و نظام راه آنها را از هم جدا كرده است. ممكن 
است برخي ها واقعا حافظه شان در اين سي و هفت، هشت 
سالي كه از انقالب اسالمي مي گذرد آنقدر تحليل رفته باشد 
كه جايگاه آيت اهلل هاشمي را در اصل انقالب و اساس نظام از 

سويي و مقام او در نزد امام و رهبري را از سوي ديگر طوري 
فراموش كرده بودند كه با عيان شدن برخي اختالف نظرها 
و تفاوت اجتهادها در سال هاي اخير اين امر بر ايشان مشتبه 
شود كه جايگاه هاشمي رفس��نجاني در نظام تضعيف شده 
است. از آن طرف برخي كه در انقالب و سال هاي حيات امام 
خميني )ره( محلي از اعراب نداش��تند نيز شايد به تسامح 
بتوان گفت هاشمي و موقعيت ممتاز او در نظام را درك نكرده 
بودند و بنابراين با صدور پيام رهبري اينها تا حدي مس��اله 
براي شان روشن ش��د و براي همين سعي در جبران قصور 

گذشته خود كرده اند. 
اما به نظر نمي رس��د اين همه ماجرا باشد. اگرچه تاثير پيام 
به غايت مهم رهبري بر هيچ كس پوش��يده نيست. در عين 
حال اين س��كه روي ديگري هم دارد و آن اينكه سرنوشت 
عمل گرايي در سياست، هميشه كم و بيش به همين منوال 

بوده است. 
آيت اهلل هاشمي به عنوان كس��ي كه در طول عمر سياسي 
خود هيچ��گاه از م��دار پراگماتيس��م خارج نش��د چنين 

سرنوشتي برايش متصور بود. 
سياس��تمداران عملگرا در طول حيات شان آنقدر محبوب 
نيستند كه بعد از آن مي شوند و البته اين نيز داليل خود را 
دارد. عمل گرايي معموال براي عموم جذابيتي ندارد چراكه 
نه ش��عارهاي بزرگ مي دهد و نه وعده ه��اي خيال انگيز. 
عملگرايي گام هايش را كوچك ام��ا محكم بر مي دارد ولي 
اين ويژگي لزوما نمي توان��د هيجاني در جامعه ايجاد كند. 
بنابراين سياستمدار عمل گرا تا زماني كه در قيد حيات باشد 
و كار كند نه قدر مي بيند و نه بر صدر مي نشيند اما به محض 
اينك��ه از دنيا رفت عالوه بر اينكه برصدر مي نش��يند و قدر 
مي بيند در هر شش كانال تلويزيون مرتب صدا و تصويرش 
را پخش و خاطراتش را بازگو مي كنند و حتي كس��اني كه 
عمري به انتقاد از او مشهور بودند زبان به مدح و ستايشش 
مي گشايند و در روز تشييع جنازه اش براي نزديك شدن به 
محل تابوت او و عرض تس��ليت به بازماندگانش از يكديگر 

سبقت مي گيرند. 
تفاوت سياستمدار پراگماتيست و اپورتونيست

اين خاصيت سياس��تمدار پراگماتيس��ت اس��ت كه قدر او 
در زمان ممات بيش��تر از دوران حياتش شناخته مي شود. 
شايد به عكس سياستمدار اپورتونيست كه مصلحت را تنها 
در فرصت طلبي مي داند و اي��ن فرصت طلبي صد البته در 

هياهو سازي هاي بي معني كاربردي تر هستند. 
اما در عوض سياستمداري مي تواند در داوري تاريخ نام نيك 
از خود گذارد كه با چشم پوشي از فرصت طلبي هاي فردي 

تنها به فرصت سازي هاي ملي انديشيده باشد. 
بنابراين تعجبي ندارد اگر سياس��تمداري عملگرا در دروان 
حياتش از سوي پاره اي دست اندركاران امور ترش رويي و 
بي حرمتي ببيند اما به محض اينكه رخت خود را از اين عالم 
بس��ت خأل وجودش در عرض چند س��اعت به قدري حس 

شود كه دوستان و نادوستانش به يك اندازه از فقدان او ابراز 
تاسف و نگراني كنند. 

پراگماتيستي كه بخت بلندي داشت
البت��ه ناگفته نماند كه در ميان سياس��تمداران عملگرا در 
تاريخ ما آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بخت بلندتري داشت. 
او در زم��ان حياتش اگرچه از س��وي برخ��ي جريان هاي 
سياس��ي و نهادهايي نظير ص��دا و س��يما بي مهري هاي 
زيادي ديد ام��ا در عوض در متن و بط��ن جامعه موقعيت 
بي نظيري يافت. تاجايي كه تنها به اشارتي از سوي او مردم 
رييس جمهوري را براي خود انتخاب كردند كه از سوي او 
مورد تاييد قرار گرفته بود و در اسفند ماه سال گذشته هم 
در انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي و هم در انتخابات 
مجلس خبرگان رهبري به ليس��تي راي دادند كه افرادش 

به تاييد او رسيده بودند. 
بخت هاشمي از اميركبير بلندتر بود

چنانچه مي دانيم ميرزاتقي خان اميركبير با وجود جايگاه 
به غاي��ت ممتازي كه در تاريخ قرون متاخ��ر ايران دارد در 
دوره حياتش محبوبيت چنداني نداش��ت و ده ها سال بعد 
بود كه ملت ايران از گوهر وجودي او مطلع ش��د. اما مرحوم 
هاشمي رفس��نجاني چنانچه اش��اره ش��د در جامعه ايران 
از جايگاه��ي برخوردار بود كه تنها به اش��اره اي توانس��ت 

سرنوشت 3 انتخاب مهم و سرنوشت ساز را رقم بزند. 
بنابراين مي توان مرحوم هاش��مي را پراگماتيس��تي موفق 
دانست كه عالوه بر اينكه نام نيك او در تاريخ بيش از دوران 
حياتش خواهد درخشيد اما در عين حال توانست در دوران 
حيات خود آنچه را مي خواس��ت انجام ده��د و نتايجش را 
ببيند. از قضا اين ويژگي را در طول دوران حيات سياسي او 

مي توان مشاهده كرد. 
آرزوهاي هاشمي كه در حياتش به واقعيت پيوست

م  نظ��ا س��ت  مي خوا ن��ي  ا جو در  هاش��مي    -1
شاهنش��اهي را در اي��ران س��رنگون كن��د و اي��ن هم��ان 
 آرزوي��ي ب��ود كه ب��ا رهب��ري ام��ام خميني ب��ه واقعيت

 پيوست. 
2-  هاشمي در ميانسالي مي خواس��ت بعد از امام خميني 
رهبري جمهوري اسالمي در دستان آيت اهلل خامنه اي قرار 
بگي��رد. اين آرزو هم با ارجاع به نظ��ر امام و بيان صريح و به 

جاي هاشمي در موقعيتي حساس به واقعيت پيوست. 
3-  هاشمي در سال هاي آخر عمر خود نيز آرزوي بازگشت 
اعتدال به ملك و ملت را در سر مي پروراند كه در تحقق آن 
نيز به ش��رحي كه رفت دس��ت به توفيق منحصر به فردي 

يافت. 
در اين شماره »سياستنامه« از روشنفكران و اساتيد دانشگاه 
پرس��يده ايم مرحوم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني را چطور 
سياستمداري مي دانستيد؟ اغلب پاسخ ها به اين پرسش ما 
همانا بر عمل گرا بودن آن مرحوم در عالم سياس��ت تاكيد 

دارد كه مشروح آن را مي توانيد در زير بخوانيد.
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 سياستمدار ارزشمند انقالب 

به طور كلي آق��اي هاشمي رفس��نجاني، در 
دوره اي كه در عرصه سياس��ت حضور داشت 
چهره هاي مختلفي داشت و اين چهره ها برخي مواقع بسيار 
با يكديگر متفاوت بودند. چنانچه طي سال هاي اخير مدافع 
جري��ان اصالحات، آزادي و حقوق مردم ب��ود . به طور كلي، 
سياستمداري بود كه در مجموع براي انقالب، انسان با ارزشي 

به شمار مي آمد. 

غالمعباس توسلي
جامعه شناس

 سياست ورز نظر و عمل

تا پيش از ش��روع نهضت اسالمي در س��ال هاي آغازين دهه 
1340 روحانيون كمتر وارد عرصه سياست مي شدند. البته 
چنين نبود كه روحانيت به سياست كاري نداشته باشد، اما 
مس��اله مداخل��ه مس��تقيم در سياس��ت ب��ود. آق��اي 
هاشمي رفس��نجاني ام��ا از چهره هايي بود كه از س��ال هاي 
آغازين اين دهه وارد عرصه سياس��ت ش��د و در اين زمينه 
فعاليت كرد و به زندان افتاد و تبعيد شد، اما به مبارزه اش ادامه 
داد. سياس��ت ورزي ايشان البته تنها به ش��كل عملي نبود، 
نگارش كتاب اميركبير ايشان كه البته كتاب ارزنده اي است، 

نشان مي دهد كه نگاه عميقي نيز به اين مقوله دارد. 

محمد توسلي
عضو نهضت آزادي

الگوي عقالنيت سياسي و مدارا

الگوي سياس��ت ورزي مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
ريش��ه در خصوصيات ش��خصي ، آموزش ه��اي حوزوي، 
تاثير پذيري از ديدگاه هاي ام��ام خميني در جريان نهضت 
روحانيت و جو فرهنگي و سياس��ي چ��پ انقالبي حاكم بر 
فضاي سياس��ي بعد از پي��روزي انقالب و س��رانجام فضاي 
سياس��ي بع��د از دوم خ��رداد س��ال 1376 دارد. مرحوم 
هاش��مي با برخورداري از هوش، زيركي و فرصت شناس��ي 
و ق��درت تجزي��ه و تحليل ب��اال در هر مقطعي متناس��ب 
ب��ا ش��رايط و ديدگاه هاي ايمان��ي خود عمل كرده اس��ت 
 و در اي��ن رابط��ه باي��د او را سياس��تمداري ب��ا عقالنيت و 

عملگرا توصيف كرد. 
آقاي هاش��مي يكي از ش��خصيت هاي اصلي تاثيرگذار در 
سياست هاي چهار دهه بعد از انقالب بوده است. شايد بتوان 
اي��ن دوران را در دو بخش مورد ارزيابي قرارداد. بخش اول؛ 
در كنار رهبر فقي��د انقالب براي اس��تقرار نظام جمهوري 
اس��المي و به طور طبيعي ترد و نفي معارضان نظام و حتي 
منتقدين قانوني است. در شرايطي كه فرهنگ چپ انقالبي 
در سپهر سياس��ي ايران حاكم اس��ت و »آزادي« را كاالي 
لوكس تلق��ي مي كردن��د و محور اصلي سياس��ت ورزي بر 
محكوميت امپرياليسم امريكا متمركز بود، به طور طبيعي 
توسعه سياسي، آزادي و حاكميت ملت كه در اصول قانون 
اساسي نيز تصريح شده است، كمتر مورد توجه و تاكيد قرار 
گيرد. در مقابل توس��عه اقتص��ادي و تمركز امور در دولت و 
ملي كردن صنايع و بسياري از خدمات در درون دولت قرار 
مي گيرد. نگاه مرحوم هاش��مي در دوره رياس��ت جمهوري 
به سياس��ت و انتخاب همكاران و مديري��ت از باال از ويژگي 
سياس��ت ورزي در اين دوره محس��وب مي ش��ود. با وجود 
خدمات دوران سازندگي كه در اين دوره صورت گرفته است، 

اما توس��عه فرهنگي، اجتماعي و سياسي و جلب همكاري 
مردم در امور در پايين ترين سطح خود قرار دارد. پيامد آن 
تورم باال، شكاف طبقاتي و رش��د بي رويه نهادهاي اقتصاد 
دولتي و نيمه دولتي در اين دوره كامال  محس��وس اس��ت. 
پيامد ش��رايط سياسي اجتماعي دو دهه اول در دوم خرداد 
76 ب��ا راي اعتراضي مردم به روند گذش��ته و انتخاب آقاي 
سيد محمد خاتمي با راي باال و با تاكيد بر برنامه هاي توسعه 
سياسي اس��ت. دس��تاوردهاي دو دوره رياست جمهوري با 
گفتمان اصالحات، نگاه آقاي هاش��مي را به تدريج متحول 
ساخت و در مقاطع مختلف از اين سياست ها حمايت كردند. 
مصاحبه مطبوعاتي ايشان با خبرنگاران داخلي و خارجي در 
ديماه س��ال 1378 كه براي شفاف سازي و توضيح عملكرد 
در دو ده��ه گذش��ته او ص��ورت گرفت در اين راس��تا قابل 
بررسي است. وي با سياست هاي عوامگرايانه دو دوره بعدي 
رياس��ت جمهوري آقاي محمود احمدي نژاد كه پيامدهاي 
س��وئي در عرصه ه��اي فرهنگ��ي، اجتماع��ي،  اقتصادي و 
سياسي در پي داشت؛ آقاي هاش��مي همواره در كنار ملت 
ايس��تاد و از مطالبات مردم و اجراي قانون اساسي حمايت 
كرد. مواضع مرحوم هاشمي در جريان انتخابات سال 1388 
و رياست جمهوري سال 1392 و خبرگان رهبري و مجلس 
در س��ال 1394 و حمايت بي دريغ از برنامه هاي آقاي دكتر 
روحاني با وجود فشارهايي كه بر او و خانواده اش وارد شد و 
با صبوري و مراعات اخالق و قانون مداري ايس��تادگي كرد؛ 
گوشه اي از رفتار سياسي آقاي هاشمي است كه زمينه هاي 
حضور گسترده مردم قدرشناس را در مراسم تشييع جنازه 

آن مرحوم فراهم ساخت. 
مش��ي عقالنيت سياسي و مداراي مرحوم هاشمي مي تواند 
الگويي براي همه سياست ورزان باشد تا با پيگيري مطالبات 
تاريخ��ي ملت ايران، در چارچوب قان��ون در كنار ملت قرار 
گيرند و با تقويت زمينه هاي وفاق ملي و همدلي در س��طح 
مديران و شهروندان؛ امكان اجراي برنامه هاي توسعه پايدار 

فراهم  شود. 

اعظم طالقاني
دبيركل جامعه زنان انقالب اسالمي

 سياستمدار صبور

مهم ترين ويژگي اي��ن مرد بزرگ، حلم و صبوري او در برابر 
ناماليمات، رنج ها و نامردمي ها و مخالفت هاي عده اي كه از 
رنج مبارزه و شكنجه هاي زندان بهره اي نبرده اند، است. و اين 
مهم ترين عامل موفقيت و پيروزي ايشان در طول حياتش 
بوده است. هاشمي را شخصي دانا و زيرك و سياستمداري 
حليم و متفكري كه در صحنه حيات انقالب مان كمتر ديده 
شده يا ديده نشده است، يافتم. از اين رو تسليت قلبي خودم 
را خدمت مردم و ملت قدرشناس كه آماده پذيرش و آموزش 
هر هنري كه موفقيتي در پي دارد و همچنين به همسر مقاوم 
و فرزندان عزيزش ع��رض مي كنم و از حضرت حق به پاس 
مقام صبرش طلب دارم كه او را از زمره ابرار قرار داده و مقام 

او را با بندگان خاصش همراه سازد. 

محمدرضا تاجيك
استاد علوم سياسي

 آفرينش امرسياسي از سكوت

هاش��مي از نادر كنش��گران سياس��ي بود كه مي دانست )و 
مي توانس��ت( چگونه حتي از س��كوت و انفعال و مرگ خود 
مي توان امر سياس��ي س��اخت. او از مرگش قلمي و دفتري 
ساخت تا خود و تمامي آناني كه جز قلمي شكسته و دفتري 

پاره در اختيار ندارند، بتوانند در آن بنويسند. 

احسان شريعتي
استاد فلسفه و پژوهشگر

 هاشمي عامل دنياي سياست

ارس��طو در كتاب مش��هور و س��ترگ سياس��ت، انسان را 
جان دار يا حيوان سياس��ي مي خواند، يعني انسان موجود 
زنده اي است كه سياست ورز يا سياسي است. البته مفاهيم 
»سياسي« و »سياس��ت ورز« در اين تعبير ارسطو معاني 
گوناگون��ي دارد، مثل اينكه برخي سياس��ت را در ترجمه 
مفاهيمي چون پليس و پليتئيا و... ترجمه كرده اند. يعني 
گفته اند كه سياسي بودن انس��ان به معناي سكونت او در 
پليس )شهر( و در نتيجه به معناي شهروند بودن اوست. اما 
سياسي بودن انسان يك معناي ديگري نيز دارد كه به نظر 
من اين معنا در آقاي هاشمي به خوبي مصداق مي يابد و آن 
به معناي فاعليت و عامليت در دنياي سياست است. آقاي 
هاش��مي يك فاعل يا عمال در دنياي سياس��ت بود. امروز 
شاهديم در رس��انه هاي جهان او را به عنوان يك پديده يا 
فاعل يا عامل دنياي سياس��ت مي خوانند. او نماينده تام و 
تمام سياست در معناي »رئال پلتيك« آن بود و مي توانست 
عقالنيت سياسي نظام جمهوري اسالمي ايران را نمايندگي 
كند. هاشمي رفس��نجاني همواره ش��خص دوم جمهوري 
اس��المي و اسم مس��تعار اين نظام بود و از اين حيث حتي 

فقدانش مي تواند نگران كننده باشد. 

مقصود فراستخواه
جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي

 صيرورت يك سياستمدار

مردم حداقل سه هاشمي را تجربه كردند: هاشمي اول يك 
اسالمگراي فابريك بود تا پايان جنگ تحميلي. در هاشمي 
دوم ك��ه بعد از جن��گ و طي دهه هفت��اد و بخش بزرگي از 
هش��تاد ش��كل گرفت عنصر عمل گرايي در سياست هاي 
اقتصادي و خارجي و بعضا فرهنگي و اجتماعي، به مصلحت 
فعال ش��د، بدون آنكه تحول خواهي و دموكراسي خواهي و 
حقوق بشر در مركز گفتمان باشد. هاشمي سوم اما از اواخر 
دهه هش��تاد داشت ويراسته مي ش��د. اين نيز علت داشت. 
دگرگوني هاي جهاني، اينترنت و رش��د زيرپوستي جامعه 
ايران سبب شده بود قدرت مدني تنه به تنه قدرت حكومتي 
بزند و در نتيجه هاش��مي باز به مصلح��ت الزم ديد تعادلي 
ميان اين دو قدرت برقرار بكند. ويرايش اجتماعي هاشمي 
با درگذش��ت او ناتمام ماند. تنش مركزي در سياست ورزي 
از نوع هاش��مي سوم، تنش ميان شريعت و مصلحت و تنش 

ميان امر ايدئولوژيك و امر پراگماتيك بود. 

محمد فاضلي
جامعه شناس

 عاملي براي گفت وگو و ائتالف

نظام هاي سياسي در طيفي قرار مي گيرند كه در يك سوي 
آن نظام هايي با س��اختارهاي سياس��ي نهادين��ه و كارآمد 
قرار دارند و در س��وي ديگر س��اختاري وجود ندارد و فقط 
نزاع هاي عامالن و ظرفيت بسيج آنها تعيين كننده سرنوشت 
سياسي اس��ت. ايران داراي نظامي سياس��ي در ميانه اين 
طيف اس��ت. تركيبي از قانون مكتوب و رقابت هاي سياسي 
نيمه س��اختاريافته در قالب احزاب و گروه هاي نامستحكم 
به اضافه كنش��گري هاي عامالني كه س��رمايه سياس��ي و 
اجتماع��ي متفاوت دارند، در بس��تر نظم��ي ايدئولوژيك، 
سرنوش��ت سياس��ت را تعيين مي كنند. كنشگران در همه 

نظام هاي سياسي اهميت دارند، اما در نظام سياسي ايران، 
كنشگري كه سرمايه سياسي بسيار داشته و از ويژگي هاي 
فردي مناسب – ظرفيت تعامل، سابقه همنشيني با نخبگان 
سياسي، داشتن شبكه اي از رفقاي سياسي، هوش شخصي، 
شناخت جهان و آرزوهاي غيرش��خصي بزرگ - برخوردار 
باش��د، اهميت مضاع��ف مي يابد. آيت اهلل هاش��مي همان 
كنشگري است كه اين ويژگي ها را داراست. آيت اهلل هاشمي 
همواره ميانه چپ و راست ايس��تاد و هرگز باب گفت وگو را 
نبست و خودش واس��طه اي براي گفت وگو ميان نيروهاي 

متعارض بود. 
مس��ائل در جوامعي با ساختارهاي سياس��ي غيرنهادينه  و 
نامس��تحكم، به س��رعت مي توانند چنان پيچيده شوند كه 
به راحتي بش��ود آنه��ا را بدخيم خواند. مس��ائل اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي وقتي بدخيم مي شوند و هزينه هاي حل 
مساله چنان سنگين مي شوند كه كنشگران از ورود به مساله 
اجتناب مي كنند يا اساسا از شناخت آن بازمي مانند. گفت وگو 
براي ش��ناخت مس��اله، درك هزينه ها و فواي��د هر راه حل، 
سازوكارهاي تقسيم بار هزينه ها بر دوش طرف هاي درگير 
و چگونگي فايق آمدن بر عقالنيت هاي كوتاه بين و اجتناب 
از ورود ب��ه بازي هاي س��رجمع  صفر، نيازمن��د گفت وگوي 
فراگير مي شود. گفت وگوست كه ظرفيت يادگيري جمعي 
و ايستادن در ترازهاي باالتري از خردورزي و ديدن افق هاي 

دورتر را ايجاد مي كند. 
سياست در جوامعي نظير ايران به سرعت از ذخيره منازعات 
شخصي نيز تغذيه مي كند و به دليل ظرفيت باالي كنشگري، 
صبغه عاطفي و احساس��ي نيز بر كنش هاي سياس��ي غلبه 
مي يابد. گفت وگو در چنين وضعيتي، راهي به سوي رهايي 
از كوتاه بيني و كم ظرفيتي است. گفت وگوست كه مي تواند 
ظرفيت ايجاد كند براي خلق ائتالف هاي موثر براي تعديل و 

رفع مسائلي كه حل ناشدني به نظر مي رسند. 
آيت اهلل هاش��مي ظرفيتي بود براي آنكه سياس��ت ورزان با 
گفت وگو افق هاي تازه تري بيابند و از حد منازعاتي كه هنوز 
ساختارهاي منسجم براي سامان مند كردن آنها پديد نيامده 
است فراتر روند و براي آنكه مسائل از آن چه هستند، بدخيم تر 
نشوند. اين ظرفيت به مدد سابقه سياسي، سرمايه فرهنگي، 
تجربه و منش فردي وي به دس��ت آمده ب��ود. من عميقا با 
جواد كاشي موافقم كه »هاشمي رفت، اما جمهوري اسالمي 
نيازمند هاشمي است. اگر هاشمي رفت، بايد شخصيتي ديگر 
در موضع او بنشيند.« مسائل سياسي ايران در نبود ظرفيت 

هاشمي مي توانند از آن چه هستند بدخيم تر شوند. 

عمادالدين باقي
فعال مدني

 سياستمداري عملگرا و مصلحت انديش

آقاي هاشمي سياس��ت عملي داش��ته و نيز سياستمداري 
عملگ��را و مصلح��ت انديش ب��ود. مهم ترين نمون��ه آن نيز 
تصميم ايشان در دوره جنگ بود كه برخالف مواضع اوليه اي 
كه نسبت به ادامه جنگ داشت وقتي كه واقعيت ها را ديد كه 
مغاير با آن آرزو هستند، تسليم واقعيت شد. اين نمونه واقعي 

عملگرايي و مصلحت انديشي است. 

تقي آزادارمكي
جامعه شناس

 قدرت چانه زني با رقيب و سهم دهي به او

آقاي هاش��مي يك شخصيت سياس��ي بزرگ و برجسته 
جامعه ايران��ي بوده، هس��ت و به نظر مي رس��د در تاريخ 
ماندگار خواهد بود. ويژگي اصلي ايشان، قدرت چانه زني او 

است كه عمده سياستمداران از آن ناتوان هستند و قدرت 
چانه زني با رقيب و دوس��تان خ��ود را ندارند و همين مانع 
از پيش��رفت آنها مي شود. آقاي هاشمي، قدرت چانه زني و 
دي��دن رقيب، گفت وگو با او و س��هم  دهي به او را داش��ت. 
يكي ديگر از ويژگي هاي ايش��ان اين ب��ود كه خداوند يك 
فرصت طاليي در اختيار او گذاش��ت و توانست در دوره اي 
كه ريسك كرد و به عنوان كنشگر فعال در عرصه انتخابات 

حضور داشت، داوري كند.
 ايشان داور انقالب اس��المي، جنگ و... بود. در واقع، داور 
ب��ود تا قاضي و ب��ه نظر من اي��ن ويژگي دومي اس��ت كه 
خداوند به ايشان داده بود زيرا بس��ياري از سياستمداران 
گرچه برجسته هس��تند و بازي همه جانبه اي نيز مي كنند 
اما فرصت بازانديش��ي دنياي اطراف خود را پيدا نمي كند. 
ايش��ان در 12- 10 س��ال اخير، ب��ه داليلي ك��ه از حوزه 
تصميم گيري اصلي خارج شد، فرصت داوري درباره خود 
و دنياي اط��راف خويش را پيدا ك��رد و همين امر به عمق 
بخشيدن به تاريخ معاصر ايران، انقالب و جمهوري اسالمي 

و قابل تامل كردن آنها كمك كرد. 

احمد نقيب زاده
استاد علوم سياسي

 توجه توامان به آرمان گرايي و عملگرايي

آق��اي هاش��مي سياس��تمداري خ��ردورز ب��ود ب��ا تمام 
ويژگي هايي كه يك سياس��تمدار بايد داش��ته باشد. او به 
آرمانگرايي و عملگرايي به صورت توامان توجه داش��ت و 
در مقاطع مختلف به اقتضاي وضعيت و مس��اله مورد نظر 

موضع گيري مي كرد. 

فاضل ميبدي
تحليلگر مسايل ديني

 سياستگذار كهنه كار ميدان سياست

آيت اهلل هاش��مي در عرصه سياس��ت جديدال��ورود نبود. 
سياس��تمدار كهن��ه كاري بود كه 60 س��ال از عمر خود را 
در ميدان سياس��ت، مشق سياس��ي كرده و در اين عرصه 
نيز انس��ان باهوش و خردمندي بود. ايشان در ادامه مسير 
سياس��ي خود نيز يك خط اعت��دال را در پيش گرفت و به 

وسيله آن توانست در اين 60 سال خود را نگه دارد. 
ايشان سياس��تگذار بس��يار باهوش��ي بود. دنيا نيز اين را 
فهميده بود، پيام هاي تس��ليتي كه براي ايش��ان از سوي 
س��ران كشورها صادر شد نشاني بر اين گفته است. به ويژه 
در اين س��ال هاي اخير پختگي سياس��ي نيز پيدا كرده و 
فهميده بود كه براي نجات كش��ور ايران بايد در يك خط 
اعتدال و به دور از اف��راط و تفريط حركت كرد در نتيجه با 
تالش ايش��ان، آقاي روحاني توانست به رياست جمهوري 
برس��د و با در پيش گرفتن مشي اعتدال، ايران را از انزواي 

سياسي خارج كرد.
 آقاي هاش��مي اين را بر اس��اس تجربيات چند ساله خود 
فهميده بود كه كش��ور اي��ران و نظام جمهوري اس��المي 
ب��راي بقا و پايداري خود بايد با س��اير كش��ورهاي دنيا در 
تعامل قرار بگيرد. اين پيش بيني نش��ان مي دهد ايش��ان 
در عرصه سياس��ت تازه كار نبود. تجربيات اجرايي ايشان 
در رياس��ت جمهوري، مجلس ش��وراي اس��المي، مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و... ايشان را به 
اين درك رس��انده بود كه براي باق��ي ماندن در اين جهان 
بايد به س��ه مولف��ه توجه داش��ت؛ به آراي م��ردم احترام 
گذاش��ت، انتخابات ها را س��الم برگزار كرد و در نهايت، با 

دنيا در ارتباط بود.

آيت اهلل هاشمي در 12 نگاه

 آرزو هاي بزرگ
  تحقق  يافته

  هاش�مي در جوان�ي 
م  نظ�ا س�ت  ا مي خو
شاهنش�اهي را در ايران 
سرنگون كند و اين همان 
آرزويي بود كه با رهبري 
امام خميني ب�ه واقعيت 

پيوست. 
  هاشمي در ميان سالي 
مي خواس�ت بعد از امام 
خميني رهبري جمهوري 
دس�تان  در  اس�المي 
آي�ت اهلل خامن�ه اي قرار 
بگي�رد. اي�ن آرزو هم با 
ارجاع ب�ه نظر امام و بيان 
صريح و به جاي هاش�مي 
در موقعيتي حس�اس به 

واقعيت پيوست. 
 هاش�مي در سال هاي 
آخر عمر خود نيز آرزوي 
بازگش�ت اعت�دال ب�ه 
مل�ك و مل�ت را در س�ر 
مي پروراند كه در تحقق 
آن نيز دس�ت به توفيق 

منحصر به فردي يافت. 

خبرگزاري مهر


