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تأملی بر وجوه فکری آیتاهلل هاشمی در گفتوگو با دکتر محمود شفیعی

هوادار پرشور فقه پویا

عکس :سجاد صفری/ایران

مهسا رمضانی

آیتاهلل هاشـــمی ،که این روزها در چهلمین روز فقدان او به ســـر میبریم،
بیشتر بهعنوان چهرهای سیاسی شناخته میشـــود .این در حالی است که
در کنار کنشگری سیاسی ،از وجوه اندیشهای قابل تأملی نیز برخوردار بود و
در این راستا ،میتوان به دو اثر ایشـــان اشاره کرد؛ یکی« ،تفسیر راهنما» که
بیانگر تأمالت دینی او اســـت و دیگری کتاب «امیر کبیر» که نمایانگر مشی
و تفکر سیاســـی ایشان اســـت .بر این اساس ،بر آن شـــدیم در گپوگفتی
با حجتاالســـام دکتر محمود شـــفیعی ،رئیس دانشـــکده علومسیاسی
دانشـــگاه مفید ،وجوه فقهی و تفکر سیاســـی آیتاهلل هاشمی را به بحث
بگذاریم که ماحصل آن از نظرتان میگذرد:

ëëجناب دکتر شفیعی ،آیتاهلل هاشمی
از محضر بزرگانی چون امامخمینی(ره)،
سیدحســـین طباطباییبروجـــردی،
ســـیدمحمد محققدامـــاد ،محمدرضا
گلپایگانی،سیدمحمدرضاشریعتمداری،
عبدالکریـــم حائرییزدی ،شـــهابالدین
نجفیمرعشی ،محمدحسین طباطبایی
و ...بهـــره بـــرد .به اعتبـــار این پشـــتوانه
علمی-فقهی ،چگونـــه میراثداری برای
اندیشـــههای این بـــزرگان بـــود؟ در واقع
میخواهیـــم بدانیـــم شـــأنفقهی او را
چگونهارزیابیمیکنید؟
از آنجا که شـــیعه در طول تاریخ بلند
مدت اسالم از صحنه سیاست و حکومت
به دور بوده اســـت ،ادبیات فقهی شیعه
بیشـــتر در ســـطح فـــردی و خصوصـــی،
تأسیس شده و گسترش یافته است .بعد
از تحوالتی که در تاریخ معاصر ایران و با
روی کار آمدن دولت شیعی صفوی ،به
وجود میآید ،شیعیان صاحب حکومت

میشـــوند و بتدریج نوعی تفکر سیاسی
در حوزه فقه به وجـــود میآید و بتدریج
علما و فقها تالش میکنند که در ارتباط
بـــا حکومت و سیاســـت نیز بـــه مباحث
فقهی ورود کنند.
طـــرح مباحـــث سیاســـی و حکومتی
در چارچـــوب مباحث فقهـــی با حضور
حضرت امام(ره) در تاریخ معاصر ایران
به اوج میرسد و ایشان برای نخستین بار
به صراحت و به تفصیل درباره حکومت
و سازمان سیاســـی در چارچوب مباحث
فقهـــی مســـائلی را مطـــرح میکننـــد و
در زمینـــه حکومـــت اســـامی نظریهای
متفاوت از گذشته ارائه میدهند .بعد از
حضرت امام(ره) ،شاگردان ایشان نگاه
سیاسی در مباحث فقهی را دنبال کردند
و از جمله شاگردان برجستهای که تفکر
فقهی خود را در سطحی باالتر از زندگی
خصوصی پیش گرفت ،مرحوم آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی بودند .بنابراین ،یکی

از برجستگیهای فقهی ایشان ،این است
کـــه تفکر فقهـــی را از ســـطح خصوصی
فراتر بردند و با یک نگاه بازبینانه به فقه
شـــیعه تالش کردند تا همـــه آموزههای
فقهی شیعه را از نو بازتعریف کنند و در
ســـطح سیاســـی و اجتماعی آنها را از نو
ساماندهی کرده و به کار گیرند.
یکـــی از مبانی تفکر فقهی سیاســـی
ایشان ،جهانبینی «دو جهاننگر» است.
ما در طول تاریخ جهان اسالم در ارتباط
با جایگاه دنیا ،دیدگاههای متفاوتی سراغ
داریم؛ برخی که معروف به گرایشهای
عارفانـــه و صوفیانه در معنـــای محدود
بودهاند ،تک جهاننگر هســـتند و اساساً
بـــرای زندگـــی دنیـــوی اهمیتـــی قائـــل
نیســـتند و تنها بـــه آخرت میاندیشـــند
اما در مقابل و در خارج از جهان اســـام
هـــم هســـتند افرادی کـــه آخـــرت را رها
کردهاند و تنها به این جهان میاندیشند.
آیـــتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی در هیچ
یک از ایـــن جهانبینیها نمیگنجد .به
زعم من ،ایشان فقیهی «دو جهاننگر»
بودنـــد بـــه این معنـــا که دنبـــال آخرت
حداکثری و دنیای حداکثـــری بودند .در
قـــرآن به صراحت بیان شـــده اســـت که
تمامی مواهب زمین بـــرای بهرهمندی
انســـانها آفریده شده اســـت .در روایات
معصومیـــن(ع) نیـــز داریـــم کـــه بـــرای
دنیایت چنان باش که گویی همیشـــه در
ایـــن جهان زندگـــی خواهی کـــرد و برای
آخرتت چنـــان باش که گویی فردا وفات
خواهی یافت.
ëëبســـیاری از صاحبنظـــران از آیتاهلل
هاشـــمی بهعنوان «نماد عقالنیت» یاد
میکنند ،چقـــدر با ایـــن توصیف همدل
هســـتید و به اعتقاد شـــما ،ایشـــان در چه
سنتعقلیمیاندیشید؟
در تفکـــر دینـــی آیـــتاهلل هاشـــمی
«عقالنیت» به وضوح متبلور اســـت .در
طول تاریـــخ ،نوع نگاه بـــه عقل موجب

پیدایـــش دو گرایـــش فکـــری بـــزرگ در
جهان اســـام شـــده اســـت؛ کســـانی که
«عقلگریـــز» هســـتند و در فهـــم دینی
بـــرای عقـــل جایگاهـــی قائل نیســـتند و
کســـانی که «عقلگرا» هستند و در تفکر
دینـــی ،بیـــن زندگـــی دینـــی و عقالنـــی
دیـــوار نکشـــیدهاند .بـــا این حـــال ،همه
عقلگرایان هم در یک سطح نبودهاند.
بســـیاری از عقلگرایان تنهـــا به عقل در
کلیات یـــا به تعبیـــری ،عقلی فلســـفی
و انتزاعـــی بســـنده کردهانـــد و در عمل
نتوانســـتهاند از مواهـــب عقلگرایـــی
چندان بهره ببرند .در این میان هســـتند
کسانی که عقلگرایی آنان از سطح عقل
فلســـفی فراتر رفتـــه و عقالنیت تاریخی
تجربی خطاپذیر و تغییرپذیر را در ادامه
عقلگرایی محـــض بســـط دادهاند و به
نتایج بزرگ عملـــی در بهبودی زندگی
دنیوی و اخروی دست یافتهاند .مرحوم
آیـــتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی از ایـــن
گروه به حســـاب میآیند .ایشـــان هم به
«عقل فلسفی» و هم به «عقل تجربی،
تاریخی و تغییرپذیر» باور داشت و متأثر
از آرا و اندیشـــههای حضـــرت امام(ره)،
بحث «فقه پویـــا» را دنبـــال میکرد و با
وارد کردن مســـائل زندگی اجتماعی به
دســـتگاه فکر فقهی به جرگـــه مدافعان
اساسی فقه پویا پیوسته بود.
ëëبراین اســـاس ،به زعم شما ،هاشمی از
جمله متفکرانی اســـت که توانست بین
هویت دینی و فقهـــی از یک طرف و بین
اقتضاهای زندگی مدرن و جدید که دائماً
متغیر و سیال است ،به یک ترکیب جدید
برسد؟
بله ،دستگاه فقهی آیتاهلل هاشمی
رفســـنجانی ارتباط دائمـــی و عمیقی با
زندگـــی متغیر مدرن داشـــت و دائماً در
حـــال گفتوگو با مســـائل جدیـــد بود تا
اقتضائات جدیـــد را بپذیرد و هماهنگ
با زندگی دنیوی ،زندگی دینی را بازتولید

کند .این رویکرد ،از دســـتاوردهای فکری
ایشان بود چراکه ایشان هم متفکر و هم
عملگرا بود ،ما افکار ایشان را نه در گفتار
که در اعمال ایشان دیدیم.
ëëبیشـــک وجه دیگری از تفکر ایشـــان،
مشـــی سیاســـی و تأمالت سیاسیشـــان
اســـت ،اگر بخواهیـــم به افکار ایشـــان از
دریچه اندیشه سیاســـی بنگریم ،ایشان را
در چه گفتمان فکری قرار میدهید؟
من هاشـــمی رفســـنجانی را در مشی
کار
سیاســـیاش دولتمـــر ِد محافظـــه ِ
معتدل و میانهرو و باالخره اصالحطلب
تمامعیار اقتصادی و تا اندازهای سیاسی
میدانم.
«دولتمـــرد( »)statesmanبه معنای
سیاســـتمدار بـــا «حاکـــم» ()governor
بـــه معنای کســـی که حکومـــت میکند،
متفاوت اســـت .هـــر حاکمـــی دولتمرد
نیســـت .فقط تعـــداد انگشتشـــماری
از حاکمان هســـتند که میتـــوان به آنها
لقب «دولتمرد» یا «سیاســـتمدار» داد.
در معنای عـــام ،به همه کســـانی که کار
سیاســـی میکننـــد میتـــوان برچســـب
سیاســـتمدار زد .ولـــی در معنای خاص،
دولتمرد و سیاســـتمدار کســـی اســـت که
«عقـــل سیاســـی» او در مقایســـه با دیگر
سیاســـتورزان باالتر اســـت؛ به عبارتی،
سیاستمداران کســـانی هستند که منطق
سیاســـت را در نظر درســـت میشناسند
و در وضعیتهـــای بحرانی ،تصمیمات
جسورانه و درســـت میگیرند .همچنین
آنان کسانی هستند که بر اخالق انسانی
و عقالنی در سیاســـت پایبند هستند و در
میان مـــردم به خوشـــنامی معروفاند؛
ایـــن دو خصلت معرفتـــی و اخالقی اگر
در کســـی جمع شـــود ،او «دولتمـــرد» و
«سیاستمدار» میشود.
هاشـــمی بـــه معنـــای واقعـــی کلمه
سیاســـتمدار بـــود و از جملـــه معـــدود
دولتمـــردان تاریخ معاصر ایران اســـت
که منطق سیاســـت را درست شناخت و
آن را بدرســـتی در مرحلـــه عمل به اجرا
درآورد .بر این اســـاس ،آیتاهلل هاشمی
رفســـنجانی در طول نزدیک به  60سال
زندگی سیاسی خود ،در مسائل حساس
ایران و در مقاطع بحرانی تاریخ سیاسی
جمهـــوری اســـامی ،بهعنـــوان منجـــی
سیاسی نقش تاریخی سرنوشتساز ایفا
کرده اســـت .اگر بخواهیم بـــه مواردی از
نقشهـــای مهـــم سیاســـی وی در طول
تاریخ انقالب و جمهوری اسالمی اشاره
کنیم میتوان گفت:
بعد از وقوع هر انقالبی ،نظام جدید،
بسیار متزلزل ظاهر میشـــود تا آنجا که
بسیاری از انقالبها به خاطر حساسیت
موقعیـــت انقالبـــی بالفاصلـــه بعـــد از
پیروزی شکســـت میخورنـــد اما انقالب
ایـــران ،ازجملـــه انقالبهایی اســـت که
ضمن پیـــروزی ،پایـــدار میماند .یکی از
نهادهای مهمی کـــه به منظور مدیریت
انقـــاب و جمهوری اســـامی تأســـیس
شـــد «شـــورای انقالب» بود کـــه بتدریج
همزمـــان نقش قـــوه مقننـــه و مجریه و
تـــا انـــدازهای در موارد خـــاص نقش قوه
قضائیه را ایفا میکرد .یکی از مهمترین
اعضای این شـــورا ،آیتاهلل هاشمی بود
که از ســـوی حضرت امـــام خمینی(ره)
انتخـــاب شـــدند و از جملـــه مهمتریـــن
کســـانی بـــود که وضعیـــت داخلـــی را با
وجود جنگهـــای داخلی متعدد کنترل
کرد و انســـجام حداقلی را بین گروههای
مختلف انقالبی به وجود آورد .او شـــاید
تنهـــا دولتمردی بـــود که هنـــر ارتباط با
گروههای انقالبی مختلف را داشت و در
متشکل کردن آنها موفق عمل میکرد.
همچنین ،مدیریـــت و پایان دادن به
جنگ از دســـتاوردهای بزرگ هاشـــمی
بهعنوان دولتمرد و سیاستمدار خوشنام
به حســـاب میآید .شـــاهد دیگر ،نقشی
اســـت که او ،در دوره ســـازندگی داشـــت
و طـــی آن مجموعـــهای از فنســـاالران
را شناســـایی و دور خـــود جمـــع کـــرد تا
بـــه ترمیـــم خرابیهـــا همت گمـــارد .او
متخصص امر توســـعه نبود ،اما این هنر
و درایت را داشت که نخبگان فکری فنی
متعهـــد و متخصـــص را دور خود جمع
کند و به ســـازندگی کشـــور جنگ دیده با
میلیاردها دالر خسارت مادی بپردازد.
ëëاشاره کردید که ایشـــان را «محافظهکار
اصالحطلـــب» میدانیـــد ،جمـــع این
دو چگونـــه ممکـــن اســـت؟ و شـــما
محافظهکاری و اصالحطلبـــی را چگونه
معنامیکنید؟
تفکر سیاسی ایشـــان ،محافظهکاری
معتدل و میانهروانه اســـت .به زعم من،
در ادبیـــات سیاســـی« ،محافظـــهکاری»
در مقابـــل تفکر انقالبـــی و انتقادی قرار
میگیرد ،محافظـــهکاری چندان معنای
مثبتـــی نـــدارد امـــا چنـــدان هـــم منفی
نیست .محافظهکاری به معنای «حفظ
وضعیت موجود سیاسی» و «ممانعت
از تغییر بنیادی» در آن اســـت .از جهتی
دیگر محافظهکاری کسب قدرت ،حفظ

اندیشه

iran-newspaper

چرا فقدان «آیتاهلل هاشمی» از سنگینترین مصائب دوران ما توصیف میشود؟

نماد عقالنیت

یادداشت

مصیبت فقدان آیتاهلل
هاشـــمی رفســـنجانی از
ســـنگینترین مصائـــب
ایـــن دوران اســـت .هنوز
زود است که درباره ابعاد
ایـــن مصیبـــت بتوانیـــم
درک درســـت و واقعـــی
محمد سروش محالتی داشته باشیم .باید زمان
استاد حوزه و پژوهشگر بگذرد تا معلوم شود چه
فقه سیاسی
خألیـــی در جامعه ما به
وجود آمده است.
ایـــن روزها ایـــن کالم امیرالمؤمنیـــن(ع) زیاد
بـــه خاطـــر میآید؛ حضـــرت در آخرین ســـاعات
عمرشـــان فرمودندَ :
یکش ُ
«غداً َت َر ْو َن أیا ِمی َو َ
ـــف
َ َُ َ
وننِی َب ْع َد ُخُلِّو َمکانِی وَ
لَ ْ
ِری َو ت ْعِرف
کم َع ْن َســـ َرائِ
قِیام َ
یری َم َقا ِمی» آینده ،مرا خواهید شناخت،
غ
ِ ِ
امروز علیبن ابیطالب را نمیشناسید .زمان باید
بگذرد و نســـلها از پی هم بیایند ،اندیشهها مورد
بازبینی قرار گیرد تا علی در آینده شـــناخته شود.
مرا خواهید شـــناخت در حالی که آن روز علی در
میان شـــما نخواهد بود و وقتـــی دیگران جای مرا
بگیرنـــد معلوم میشـــود علی بـــن ابیطالب چه
کسی بود.
البته در سطح علیبن ابیطالب (ع) هیچکس
را نمیتوان مقایســـه کرد ولی اگـــر جامعهای قدر
ســـرمایههای خویش را نداند ارزش شخصیتها
بعد از آنکه از دست بروند شناخته میشود.
مرحـــوم هاشـــمی امتیـــازات زیادی داشـــت؛
سوابق طوالنی در مبارزه ،فداکاریها ،ایثارگریها
و از خودگذشـــتگیهای زیادی از او ســـراغ داریم.
بعـــد از پیـــروزی انقالب هم در مدیریت کشـــور و
بویژه در بحرانها در خط مقدم بود .مردی با یک
سابقه پرافتخار در میدان علم و عمل!
آنچه بیشـــتر باید مـــد نظر باشـــد و به عموم
جامعه مربوط میشـــود این اســـت که جامعه با
از دســـت دادن ایشان دچار خأل شـــده است ،که
این خأل باید شـــناخته شـــود و مورد بررســـی قرار
گیرد که چگونـــه آن را میتوان جبران کرد .نباید
در گذشـــته توقف کرد .ایشـــان جنگ را مدیریت
کرد ،بنیانگذار سازندگی بود ،کار تفسیری بزرگی
بـــر قرآن انجام داد ولی این کارها پس از ایشـــان
هم توســـط دیگران انجام میشود .آن چیزی که
جامعه به آن نیاز دارد و خأل آن بسیار محسوس
اســـت این اســـت که مرحوم هاشـــمی در کشور و
نظـــام «نماد عقالنیـــت» بود و امـــروز مصیبتی
بـــزرگ در ایـــن ناحیـــه وارد شـــده که بایـــد برای
پـــر کردن ایـــن خأل چارهاندیشـــی کـــرد .این نوع
عقالنیت نیـــاز حتمی و ضروری نظام اســـامی
است و بزرگترین تأسفی که باید خورد این است
کـــه این عنصر عقالنیت را از دســـت دادهایم ؛در
شـــرایطی که عناصر تند و افراطی در گوشه و کنار
کشور مجال فعالیت پیدا کردهاند.
این موضوع را از دو زاویه میتوان بیان کرد؛ اول
میتوان از کالم امیرالمؤمنین(ع) درباره «جایگاه
تدبیر و عقالنیت» سخن گفت .امیرالمؤمنین(ع)

دستگاه فقهی
آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی ارتباط
دائمی و عمیقی با
زندگی متغیر مدرن
داشت و دائماً
در حال گفتوگو
با مسائل جدید
بود تا اقتضائات
جدید را بپذیرد و
هماهنگ با زندگی
دنیوی ،زندگی
دینی را بازتولید
کند .این رویکرد از
دستاوردهای فکری
ایشان بود چراکه
ایشان هم متفکر و
هم عملگرا بود ،ما
افکار ایشان را نه در
گفتار که در اعمال
ایشان دیدیم

در کنار پیامبر اکرم(ص) نخســـتین مجاهد است.
پس از رحلت پیامبر(ص) امام علی(ع) کنار زده
شدند و در این زمان حضرت باید تصمیم بگیرد.
تعبیر حضرت در این باره این اســـتَ :
«ف َرأ ُ
یت أ َّن
ْ َ َ َ ًَ
َ
َ ََ
ُ
ین قذى
َّ
الصْب َر َعلى هاتا أ ْح َجى ف َصَبرْت َو فِی الع ِ
َو فِی ْال َح ْلق َش ًجاَ أَرى ُت َراثِی َن ْهباً َحتى َم َضى الَْولُ
َّ
َّ
ِ
َ
َ
لَ
ِســـبِیِل ِه َفأ ْدلَى بِ َها إِلَى ُفَل ٍن َب ْع َد ُه ُث َّم َت َمثَّ َل بِ َق ْو ِل
الَْ ْع َشى»
تأمـــل کردم دیدم صبر کـــردن و تحمل کردن
و خویشـــتنداری کردن و ســـکوت کـــردن به عقل
نزدیک تر اســـت و در برابر ظلمی که به من شده
عقل حکم میکنـــد که صبر کنم .صبـــر کردم در
حالی که خار در چشم و استخوان در گلو بودم.
همـــان طـــور کـــه مرحـــوم هاشـــمی در برابر
اتهامات و تعرضها صبر پیشه کرد .تحمل آقای
هاشـــمی فوقالعاده بود و سعه صدر بینظیری
داشت که ریشه آن همین مطلب است که در کالم
امیرالمؤمنین(ع) نیز آمده است که صبر و تحمل
ریشـــه در «عقالنیت» دارد .وقتی عقالنیت وجود
داشته باشـــد احساسات انســـان کنترل میشود و
پای عقالنیت میایســـتد .در این زمینه تعبیرات
زیادی در نهجالبالغه وجود دارد که بسیار عمیق
و پرمعنا اســـت .یکـــی از این تعبیرات این اســـت
که حضرت فرمودنـــدَ« :و َل َت َ
کون َّن ِم َّم ْن َل َتْن َف ُع ُه
ت فِی إ َیل ِم ِه َفإن ْال َعاق َ
ْال ِع َظه إَّل إ َذا َبالَ ْغ َ
ِل یتَّ ِع ُظ
ِ َّ
ِ
ِ ِ
ب ْال َداب َو ْالَب َهائ َ َ
ُ
الضرْب»
ِم ل َتتَّ ِعظ إَِّل بِ َّ
ِ ِ
یعنی از جمله کسانی نباشید که وقتی گرفتاری
برایشـــان پیش میآید تازه متذکر میشوند بلکه
انســـان باید عاقل باشد .عاقل پیش از آنکه درد را
احساس کند روش خود را عوض میکند.
در کالم مـــوال امیرالمؤمنیـــن(ع) تأکید بر این
است که عقل به انسان حکم میکند که کجا اقدام
کند ،کجا با سرعت برود و کجا سرعتش را کم کند.
کسی که همیشه با ســـرعت حرکت میکند عاقل
نیست .بله ممکن است یک زمانی متوجه شود و
بخواهد ترمز کند و سرعت را کم کند ولی فرصت
ترمز گرفتن گذشته است.
این کالم امیرالمؤمنین(ع) اســـت که ْ
«ال ِح َّده
َ
ْب ِم َ ْ ُ
احَب َها ْین َ
َضر ٌ
ـــد ُم َفإِ ْن لَ ْم
ـــون ِل َّن َص ِ
ـــن ال ُجن ِ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ٌ
ْین َد ْم فجنونه م ْســـتحکم» یعنی تندروی و شدت
نمونهای از جنون اســـت زیرا افراد تندرو پشیمان
خواهند شد و اگر پشیمان نشوند نشانه این است
که جنون و دیوانگیشان بیشتر است.
حضرت درباره مالک اشـــتر میفرماید ویژگی
مالک این اســـت که او میداند کجا باید تند برود
و کجا جای توقف است و این نشانه عقل است.
امـــام خمینـــی(ره) دربـــاره آقـــای فلســـفی
فرمودند« :زبان گویای اسالم»یک زمان ،درباره
شـــخصیت دیگری میفرمایند« :او بازوی اسالم
و مملکـــت اســـت ».یعنی نقـــش عملیاتی دارد
ولی یک زمان از دســـت دادن یک شخصیت در
واقع از دست دادن «عقل» است و این بزرگترین
مصیبتی اســـت کـــه میتواند در جامعـــه اتفاق
بیفتد .مرحوم آقای هاشـــمی نمـــاد عقل بود و
میتوانست در جامعه اعتدال به وجود آورد.

قدرت و انباشـــت قدرت سیاســـی است.
هـــر حکومتـــی یـــک چهـــره خصوصی
دارد ،کـــه در آن مســـأله کســـب ،حفظ و
انباشـــت قدرت مطرح میشـــود .بر این
اساس ،هاشـــمی یک چهره محافظهکار
سیاســـی اســـت چراکـــه بـــرای او حفـــظ
قدرت ،کســـب و انباشـــت آن مهم بوده
و در این راستا ،شـــاهد هستیم که بعد از
جمهوری اســـامی ایران ،ایشان همواره
عالقهمند هســـتند که در قدرت رسمی،
باالتریـــن نقشهـــا را داشـــته باشـــند از
ریاســـتجمهوری گرفتـــه تـــا ریاســـت
مجلـــس شـــورای اســـامی و مجلـــس
خبرگان ،تشـــخیص مصلحت نظام و...
به این جهت میتوان گفت ایشـــان یک
«مـــرد سیاســـی محافظهکار» اســـت و از
جهت سیاســـی الاقـــل دنبـــال تغییرات
بنیادیـــن نیســـت .البتـــه این را نیـــز باید
اذعان کـــرد که او در محافظهکاری دارای
یک چهره معتـــدل و میانهروانه اســـت
که تالش میکنـــد بین بلوکهای قدرت
توازن ایجاد کند و از حذف کلی بازیگران
سیاسی رقیب جلوگیری کند.
ایشان با میانهروی در محافظهکاری،
موفـــق شـــد بهعنـــوان یـــک چهـــره
«اصالحطلب اقتصادی تمامعیار» هم
ظاهر شود .آنچه در وجود ایشان نهادینه
شـــده بود ،عالیق اصالحطلبی در حوزه
اقتصـــادی اســـت .مـــا میدانیم ایشـــان
ســـابقه فعالیت تجاری داشـــته اســـت.
بنابراین ،با منطق اقتصاد هم آشنا بوده
و پس از جنـــگ و به دنبـــال خرابیهای
گسترده بر اصالحات اقتصادی متمرکز
میشـــوند و بعد از تصویـــب برنامه دوم
توســـعه در مجلـــس به منظـــور اجرایی
کردن آن ،ســـمت ریاستجمهوری را به
عهده میگیرند .هاشمی و تیم اقتصادی
او در اصالحـــات اقتصـــادی بـــه دنبـــال
خصوصیســـازی معتـــدل اقتصـــادی
بودنـــد .آنان بـــر ایـــن اعتقـــاد بودند که

«منطق سیاســـت» با «منطق اقتصاد»
متفاوت اســـت و دولت با مجهز بودن بر
منطق سیاست نمیتواند همزمان برای
مدیریت اقتصاد کشـــور متولی مناسبی
باشد.
کار دولـــت ایجاد امنیـــت همه جانبه
برای کشـــور و شهروندان اســـت .در این
راســـتا از جهت اقتصاد سیاســـی ،دولت
مأمور حفاظـــت از منابـــع زیر-زمینی و
رو-زمینی است .اما کار دولت ،اقتصادی
نیســـت و کار اقتصـــادی را باید گروههای
اقتصـــادی انجـــام دهنـــد .منطـــق بازار
را کســـی میفهمـــد کـــه در بـــازار اســـت
و بـــازار هـــم بایـــد در دســـت گروههـــای
مختلـــف تجـــاری ،صنعتی ،کشـــاورزی
و دیگـــر گروههـــای اجتماعـــی و مردمی
باشـــد .بنابراین ،باید اقتصاد را از دست
دولـــت گرفته و به دســـت مردم و بخش
خصوصی سپرد تا یک رقابت اقتصادی
گســـترده در جامعه شـــکل گیرد و رشد و
تولیـــد در جامعه با تکیه بـــر «عقالنیت
اقتصـــادی» افزایـــش یابـــد .همـــه اینها
باعث شـــد تا زمینه توســـعه اجتماعی و
سیاسی نیز در دولتهای هاشمی فراهم
شود.
هاشـــمی زمینه را برای طرح توسعه
سیاسی و اصالحات سیاسی که بعدها به
وجود آمد ،فراهم ســـاخت .با این حال،
«اصالحات سیاســـی» اولویت سیاســـت
داخلی هاشـــمی نبـــود و نمیتوانســـت
باشـــد .او بـــه اصالحات سیاســـی عالقه
داشـــت اما خود مرد میـــدان اصالحات
سیاسی نبود و هیچگاه اصالحات سیاسی
را مدیریـــت عملی نکـــرد .همین عالقه
بود که در دولت اول و دوم خود کسانی را
روی کار آورد که دنبال اصالحات سیاسی
و فرهنگـــی بودنـــد .همچنین ایشـــان در
پیروزی دولت اصالحات در سال 1376
نقـــش بیطرفانه و منصفانه مهمی ایفا
کردند.

