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همپیوندی<توسعه> و نام هاشمی

محسن هاشمی :از نگاه <آیتاهلل> توسعه اقتصادی با انسداد سیاسی ممکن نیست
خســرو مبشــر /محسن هاشــمی فرزند ارشــد رئیس
فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،معــاون
عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی است .گرفتاریهای بعد
از رحلت آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی فرصت نداد
که در گفتوگویــی حضوری نگاه این چهره شــاخص
جمهوری اســامی به توســعه و جایگاه مــردم در روند
توســعه را جویا شــویم .با این حال محســن هاشمی با
تمام مشغولیتها پاسخگوی  3ســؤال روزنامه ایران
در همین موضوع شــدند و مصاحبه مفصل در این باره
را به وقتــی دیگر موکــول کردند .بــه گفته او هاشــمی از
بیان توســعه ،نوع متوازن آن را مراد داشــتند که محور
توگوی کوتاه را در
اساسی آن هم مردم بودند .این گف 
ادامه میخوانید:

سیا

سی
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توســعه از منظــر مرحــوم آيتاهلل هاشــمي رفســنجاني
چگونهبود؟
نــگاه آيــتاهلل هاشــمي به توســعه ،نگاهــي منحصــر بهفرد و
متفــاوت بــا ديگران در كشــور بــود .علت آن نيز مشــخص اســت؛
ايشان از يكسو يك اسالمشناس و مجتهد بودند كه به مباني تفكر
اســامي تســلط داشــتند و از ســوي ديگر با مطالعات و ســفرهاي
متعددي كه هم به نقاط مختلف ايران و هم به كشورهاي توسعه
يافته داشــتند ،از مظاهر و داليل توســعه يافتگي و روشهاي رفع
محروميتها بخوبــي آگاه بودند .همچنين بهدليل فعاليتهاي
اقتصــادي كــه قبــل از انقــاب داشــتند ،نگاهــي واقــع گرايانــه و
عملگرايانــه بــه اقتصــاد و توســعه و پيشــرفت داشــتند .طبيعي
اســت چنيــن جامعيتــي را نميتوانيــم در شــخصيت ديگــري
دركشــور پيــدا كنيم و بــه همين دليل نام توســعه در كشــور بعد از
انقالب با نام هاشــمي گره خورده است .كمتر ميتوانيد نمادي از
توســعه و پيشرفت در ايران امروز پيدا كنيد كه آيتاهلل هاشمي در
پايهگذاري يا پيگيري آن نقشي تأثيرگذار نداشته باشد؛ از صنعت
كشــور تــا تأميــن آب و برق ،پتروشــيمي و نفــت ،مترو و دانشــگاه،
اهتمام ايشــان نيز به اين دليل بود كه آيتاهلل هاشــمي توسعه را
اولويت و نياز اول مردم و كشور ميدانستند .در نگاه ايشان ،اسالم،
مردم محروم و عقب مانده و فقير را مطلوب نميداند و اسالم بر
اين تأكيد دارد كه «من المعاش له المعادله»
الزم اســت در اينجــا به موضوعي اشــاره كنم؛ بيش از  20ســال
اســت برخي چهرههاي سياســي با بيمهري به آيتاهلل هاشــمي
اينگونــه عنــوان ميكننــد كــه ايشــان فقــط بــه موضــوع توســعه
اقتصــادي توجــه داشــت و از توســعه سياســي و فرهنگــي غافــل

بــود .در حالــي كــه واقعيــت اينگونــه نبودهاســت .شــما در حوزه
فرهنگي ميبينيد كه يكي از مشــكالت اصلي كشور كه پايين بودن
تحصيالت دانشگاهي بود با تدبير ايشان در تأسيس دانشگاه آزاد
حل شــد .دانشــگاه آزاد باري را كه بدون بودجه دولتي و امكانات و
برخورداري از نفت طي  30ســال گذشته به دوش كشيده ،معادل
است با سهم همه سيستمآموزش عالي دولتي با  60سال سابقه.
در حــوزه مطبوعــات هــم ،مطبوعات مــدرن كشــور در دولت
ايشــان پايهگــذاري و روزنامههــاي همشــهري و ايران متولد شــد.
در ســاير حوزههاي فرهنگــي نيز بههمین صورت اســت .در حوزه
سياســي نيز القاي نادرســتي كه توســط برخي چهرههاي سياسي
داخلــي و خارجــي بــه افــكار عمومي شــده بود ايــن بود كــه آقاي
هاشــمي قدرت مطلــق و فعال مايشــاء در حوزه سياســي اســت.
همين القا موجب شــد هر مشــكل ،معضل و برخــوردي را به نام
ايشان تمام كنند ،به طور نمونه برخي افراطيون جناح چپ سعي
كردند دستگيريها و برخوردها را به ايشان منتسب كنند در حالي
كه ايشان هميشه با اين نوع برخوردها مخالف بودند اما مخالفت
علني و رسانهاي را نه مؤثر ميدانستند و نه مفيد.
نمونه بارز ايــن موضوع هم برخوردي بود كــه با مرحوم الهوتي
يكي از نزديكترين دوســتان و پدر همســر دختر ايشان شد و ايشان
با وجود اينكه در آن شــرايط رئيــس مجلس و فرمانده جنگ بودند،
ســكوت را ترجيح دادند و غمي بزرگ را بهجان خريدند اما ترجيح
دادنــد كــه كشــور را در آن شــرايط حســاس درگيــر تنش و تشــويش
نكننــد و وحــدت جامعــه ضربــه نخــورد .يــا در مســائل فرهنگــي و
روشــنفكري هميشــه برخوردها به ايشان نســبت داده شد در حالي
كه يكــي از مصاديق بارز برخوردهايي كــه در دهه  70صورت گرفت
بــا فعاليتهاي خواهرم فائزه و روزنامه تحت مديريت ايشــان بود.
در نگاه آيتاهلل هاشــمي ،توســعه ،امري متوازن است؛ در اين نگاه
توسعه اقتصادي با انسداد سياسي و عقب افتادگي فرهنگي ممكن
نيســت .اما تحقق توسعه هم امري تبليغاتي و شعاري نيست بلكه
بايد بســترها و زمينههاي آن فراهم شود .ايشان نميتوانست وقتي
كه كشــور بر اثر جنگي هشــت ســاله مخروبه شــده اســت ،مردم آب
سالم،بهداشت،برقونانندارند،بيكاريبيداد ميكندوكارخانهها
تعطيــل اســت بــا ژســتهاي سياســي بهدنبــال محبوبكــردن
خودش باشــد و ســعي ميكرد حتي به قيمت كاهــش محبوبيت و
به جــان خريدن تخريبها مســائل مــردم را حل كند .بــراي همين
مشــاهده ميكنيــد از دل دولــت ســازندگي كــه بهقــول مخالفانش
اولويت نخســت آن اقتصاد بود و به توســعه سياســي و فرهنگي كم
توجهي كرده بود ،دولت اصالحات متولد ميشــود چرا كه بســترها
و زيــر ســاختهاي توســعه سياســي و فرهنگــي كــه مطبوعــات،
دانشگاهها و معيشت حداقلي مردم است ،فراهم شده بود.
جايگاه مردم در روند پيشبرد توســعه از نگاه آقاي هاشمي
چهبود؟
آيــتاهلل هاشــمي جملهاي داشــت كه بــه برخــي نزديكانش

ميگفت ،اما رســانهاي نشــده اســت .بارهــا اتفاق ميافتــاد كه به
ايشــان ميگفتند ،بهجاي آنكه بــا مردم حرف بزنيد ،شــما برويد
مســئوالن كشــور را توجيــه كنيد .ايشــان ميگفتند اصــاح ديدگاه
و آگاه كــردن مــردم مهمتــر از توجيــه سياســتمداران اســت و بــه
هميندليل با مردم سخن ميگفتند .اگر بخواهيم وجود آيتاهلل
هاشــمي را در يــك كلمه خالصه كنيــم ،آن واژه« ،مردم» اســت.
ايشــان به هيچ مســأله ديگري به اندازه مردم اهميــت نميداد و
همه دغدغهو اهتمامش مردم و حل مسائل مردم بود .بههمين
دليل مدل توســعه مد نظر ايشان مردم مدار بود ،يعني اگر مردم
به آگاهي و توانمندي برسند ،توسعه اجتنابناپذير خواهد بود.
مشــاهده ميكنيم ايشــان در همه مقاطع چــه در انقالب ،چه
در جنــگ و چــه در ســازندگي و دوره پــس از آن ،نقــش اصلي را به
مــردم مــيداد و خطبههــاي نمــاز جمعــه ايشــان براي ســه دهه
بهعنوان يكي از مهمترين تريبونها محســوب ميشــد جايگاهي
كــه با متن جامعه پيوند خورده بود .ايشــان در آخرين خطبه نماز
جمعه خود ،دقيقاًاين موضوع را ميشكافد .شايد به ايشان الهام
شــده بود كه ممكن اســت آخرين خطبهاش باشد ،نميدانم؛ اما
مهمتريــن حــرف ايشــان
همانــي بــود كــه در آن
در نگاه آيتاهلل
خطبــه زدنــد؛ همــه چيــز
هاشمي،
نظــام و حكومــت دينــي،
متوازن
توسعه ،امري
مــردم هســتند و اگــر مردم
است؛ در اين نگاه
نخواهنــد ،هيــچ امــري
توسعه اقتصادي با
مشروع نيست.
مــن بــه نســل جــوان
انسداد سياسي و
توصيــه ميكنــم كــه آن
عقب افتادگي
خطبــه را بازخوانــي كننــد؛
فرهنگيممكن
چــرا كــه باالترين دلســوزي
نيست .اما تحقق
ايشــان براي نظام و انقالب
توسعه هم امري
در كنار بيشــترين همراهي
تبليغاتي و شعاري
ايشان با مردم در آن خطبه
متبلور است.
نيست بلكه بايد
رونــد ثبــت خاطــرات
بسترها و زمينههاي
آيتاهلل هاشمي را تشريح
آن فراهم شود
بفرماييد.
ايشــان خــود بهطــور
مشــروح ايــن مســأله را در
مصاحبههــا و مقدمهها بيان كردهاند و از قول ايشــان مســتقيماًنقل
كنيد بهتر اســت؛ اما بهطور اجمال ،ايشان روزانه و تا روز آخر زندگي،
مطالب را در صفحه همان روز سررسيد مينوشتند .تا االن با فاصله
حدود  20ســال اين خاطرات منتشر شده اســت .با رحلت ايشان 23
ســال از خاطرات ايشان باقيمانده اســت كه بايد در آينده و با تجديد
ساختار دفتر نشر معارف انقالب و هماهنگيهاي الزم منتشر شود.
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