خرداد 42
بارقه فعالیت سیاسی هاشمی را میتوان در سالها قبل از رخداد سال  42جستجو کرد .همان
زمانی که با همراهی محمدجواد باهنر ،ناصر مکارم شــیرازی ،امام موسیصدر و حسین نوری
همدانی نشریه مکتب تشیع را منتشر کردند که با تیراژ 10هزار نسخه حساسیت حکومت پهلوی
را برانگیخت و سبب شد که پس از چند شماره به محاق تعطیلی برود .نقش هاشمی در صدور
اعالمیه امام خمینی علیه انجمنهای ایالتی و والیتی وانتشــار آن در مجله مکتب تشییع قابل
تردید نیست .هاشمی در این زمان به دنبال تصمیم رژیم برای فرستادن طالب به سربازی،عازم
سربازی شد و به این علت در واقعه  15خرداد حضور نداشت .تبعید امام خمینی،رسالت یاران
امام خمینی و از جمله هاشمی را سنگینتر کرد و تالش گستردهای صورت گرفت تا چراغ نهضت
همواره روشن باقی بماند .سازماندهی نیروهای انقالبی اقداماتی بود که هاشمی در این دوران
انجام داد تا نهال انقالب هرچه زودتر به باربنشیند.
پیروزی انقالب
پیروزی انقالب کام همه مبارزان را بعد از  15ســال مبارزه ،شاد کرد .این شادی در چهره همه
مبارزان هویدا بود .هاشمی با وجود خوشحالی اما نگرانتر از همیشه به نظر میرسید .این دغدغه
که آینده انقالب چه خواهد شد ،به راحتی از چهره وی قابل تشخیص بود .مهمتر اینکه ،پیروزی
انقالب دشواریهای گذشته را پایان نداد بلکه مسیری سختتر پیش روی او و همرزمانش قرار
داد .این نگرانی با تثبیت انقالب ،پایان نیافت و تا  38ســال بعد که هاشمی در قید حیات بود،
ادامه یافت .هاشمی در طول چهار دهه پس از انقالب ،همواره نگرانی خود را نسبت به انقالب و
آرمانهایش ابراز میکرد .هاشمی به دلیل قرابت بیشتر با امام خمینی ،از همان ابتدا به فردی
امین تبدیل شد که همواره طرف مشاوره ایشان قرار میگرفت به ترتیبی که حکم نخست وزیری
مهدی بازرگان توسط هاشمی قرائت شد.همین موجب شد که بیش از سایرین آماج حمالت تند
و تیز ،رفیقان قدیم که درشرایط کنونی به رقیبان امروز تبدیل شده بودند ،قرار بگیرد.
با این حال هاشمی چشم خودرا بر تمام نامهربانیها که هر روز شدت بیشتری پیدا میکرد ،بست.
نقش تعیینکننده هاشمی در شورای انقالب اسالمی به همراه هوش و ذکاوت سیاسی موجب
شد که وی در صدر پستهای سیاســی مهم قرار بگیرد .سرپرستی وزارت کشور را در شرایطی
برعهده گرفت که کشور در شرایط بسیار ناامنی قرار داشت و هنوز نتوانسته بود پایههای خود را
محکم کند .حضور در اولین دور انتخابات مجلس وقرارگیری در سمت ریاست مجلس شورای
اسالمی ،حساسیت جایگاه او را مضاعف کرد .حساسیت این نقش ،زمانی هویدا شد که مجلس
تصمیم گرفت تا رای به عدم کفایت سیاسی بنیصدر بدهد .اقدام مجلس در برکناری بنیصدر
بیجواب نماند .این برکناری ،بهانه را برای انتقامگیری به دست مجاهدین خلق داد تا کشور را به
حمام خون تبدیل کنند همچنانکه بهشتی ،رجایی و باهنر به دنبال بمبگذاری در دفتر حزب
جمهوری اسالمی و دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند.
پذیرش قطعنامه
حمله عراق به ایران و آغاز جنگی دشوار ،عرصه را بر تمام مدیران کشور تنگ کرده بود .در دوره
جنگ ،هاشمی در راس پارلمان کشور قرار داشت و هر امکاناتی را به کار میگرفت تا امور جنگ
با مشکل مواجه نشود .این نقشآفرینی در ســال  67به اوج خود رسید .درست در شرایطی که
هاشمی بار دیگر ریاست مجلس ســوم را در دســت گرفت .همزمان حکمی را از امام خمینی
دریافت کرد که بر آن اساس به عنوان جانشــین فرماندهی کل قوا انتخاب شد .از زمان دریافت
حکم یعنی دوزادهم خرداد ماه ،تنها چند روز کافی بود تا آقای هاشمی امام خمینی (ره)را مجاب
کند که ادامه جنگ بیفایده است و جنگ حالت فرسایشی پیدا کرده است.
« مورداعتماد کامل بودن»آقای هاشمی موجب شد تا امام خمینی قطعنامه را بپذیرد .هرچند
همان زمان تعدادی از مخالفان تاکید کردند که هاشمی موجب شــده است تا امام جام زهر را
بنوشد .با این حال هاشمی از پذیرش قطعنامه همواره دفاع کرد و آن را جز خاطرات شیرین خود
برشمرد .باور هاشمی این بود که با این کار جلوی آسیبهای بیشتر به کشور گرفته شد.به دنبال
پذیرش قطعنامه اولویت کشور بر بازســازی قرار گرفت و هاشمی به عنوان سردمدار این شعار
تالش کرد تا افق جدیدی را پیش روی مردم بگشاید.
رحلت امام
زمانی که امام خمینی به منظور درمان عازم بیمارستان شــدند ،کسی تصور نمیکرد که امام
دیگر به خانه بازنگردد .با این حال امام خمینی در میان ناباوری مردم ،رحلت کرد .در این مقطع
زمانی بحث رهبر آینده انقالب به عنوان یک دغدغه بســیار مهم مطرح شد .مهمتر اینکه آقای
منتظری ،جانشین رهبری هم عزل شده بود .در این مقطع زمانی ،آقای هاشمی بار دیگر نقش
تاریخی خود را در مجلس خبرگان ایفا کرد .وی در مجلس خبرگان در سخنرانی خود به نقل از
امام خمینی ،خاطرهای را تعریف کرد که منجر به انتخاب آقای خامنهای به عنوان رهبر شد .با
وجود اینکه نقش هاشمی در مورد انتخاب آقای خامنهای به عنوان رهبر ،قابل خدشه نیست اما
به وضوح مشاهده میشود که عدهای از مخالفان هاشمی تالش دارند تا این نقش را تقلیل داده
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و این موضوع را به جامعه بقبوالنند که تالش ایشان در جهت خالف رهبری آقای خامنهای بوده
است .انتخاب رهبری تا حدودی خیال هاشــمی را راحت کرد زیرا هر لحظه این نگرانی وجود
داشت که یازده ســال پس از پیروزی انقالب به دلیل رحلت امام خمینی ،جریانهای معارض
درصدد برآیند تا از این فرصت سواستفاده کرده و باردیگر بخواهند کشور را در شرایط بحرانی و
نه چندان مطلوب قراربدهند.
ریاست جمهوری
انتخاب رئیس جمهور وقت آیت اهلل خامنهای به سمت رهبری،موجب شد تا انتخابات ریاست
جمهوری یک ماه و نیم زودتر از موعد مقرر برگزار شود .در سالهایی که عرصه سیاست ایران
فقدان امام خمینی را به شدت احســاس میکرد ۷۹ .نفر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
شــدند اما از میان این افراد ،تنها اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شــیبانی شانس حضور در
انتخابات را پیدا کردند .نتیجه این رقابت از پیش قابل تشــخیص بود .هاشــمی رفسنجانی از
مجموع  ۱۶میلیون و  ۴۵۲هزار و  ۶۷۷نفر رای ماخوذه با کسب  ۱۵میلیون و  ۵۵۰هزار و 528
نفر (۹۴درصد) رای را به خود اختصاص داد و رئیس جمهور ایران شد .میزان رای عباس شیبانی
 ۶۳۵هزار و  165رای بود .میزان مشــارکت بنا برگزارشهای رسمی ،در این دوره  ۵۴/۶درصد
بود .در شرایطی که کشور در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر میبرد و ضرورت داشت تا هرچه
سریعتر روند بازسازی کشور آغاز شود ،بهترین انتخاب صورت گرفت .تنها فردی که میتوانست
کار عظیم سازندگی را به سرمنزل مقصود برساند ،هاشــمی بود .دولت سازندگی نامی بود که
هاشمی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای دولت تکنوکرات خود انتخاب کرده
بود .تمام تالش هاشمی این بود که کاری کند تا چرخهای صنعت بچرخد .جنگ تحمیلی هشت
ســاله واقعا فرصتی را برای مسئوالن باقی نگذاشــته بود تا بخواهند به امور دیگر توجه کنند و
کشور را در مدار توسعه قرار بدهند .بدتر اینکه در این مدت بسیاری از صنایع آسیب دیده بود و
حجم خرابیها بسیار گسترده بود .تالش هاشمی در دوره ریاست جمهوری خود بر این استوار
شد تا برخالف سالهای ابتدایی انقالب و تاکید بر اقتصاد دولتی ،تالش کند تا اقتصاد را از چنبره
دولتی بودن نجات دهد .تصمیم دولت این بود تا رویکرد سیاســت باز اقتصادی را در دســتور
کار قرار دهد .هاشمی با مرور تجربیات موفق کشــورهای دیگر دریافت که اقتصاد دولتی قادر
نیست تا کشور را از این مرحله به سالمت عبور دهد .هاشمی به منظور نیل به این هدف ،تالش
کرد تا برنامههای اقتصادی دولت را بر ســه محور حرکت به سمت اقتصاد آزاد ،کاهش دخالت
دولت در اقتصاد و تعامل بینالمللی با هدف توسعه اقتصادی بنا کند .همین انگیزه موجب شد
تا اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقالب در دولت هاشمی تدوین شود .استراتژی
نخستین برنامه توسعه در کشور«آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» تعیین شد تا کشور بتواند
هرچه زودتر عقبماندگی گذشته را جبران کند .هاشمی درست در شرایطی رئیسجمهور شد
که ایران خسته از جنگ ،تمایل داشت تا طرحی نو بنا شــود .به همین دلیل هاشمی با فراست
این نکته را دریافت که باید در سیاستخارجی حاکم بر کشور ،تغییراتی حاصل شود تا ایران از
انزوا درآمده و به سمت عملگرایی حرکت کند .اولویت دادن به عملگرایی در راستای توسعه
اقتصادی کشور بود .هاشمی به خوبی میدانســت در حالی اقتصاد کشور ترمیم خواهد شد که
«تنشزدایی و توسعه مناسبات دیپلماتیک مسالمت آمیز با جهان»« ،تسهیل در دسترسی ایران
به تکنولوژیهای نوین جهانی به خصوص در حوزه نفت و گاز» و «تعامل فعاالنه ایران در شبکه
اقتصادی جهانی» فراهم شود .تاکید صورت گرفته در جهت تعامالت صورت گرفته به ترتیبی
بود که هاشمی از اجرای طرح فاینانس حمایت کرد .این نکته را نباید فراموش کرد که تمام این
اقدامات در بستری از هویت انقالبی صوت میگرفت چرا که هاشمی خود از ارکان انقالب اسالمی
بود .با این حال قرائت خاصی داشت که با نگرش بســیاری از مردم متفاوت بود .همین نگرش
متفاوت ،تقابل آقای هاشمی را با برخی که عالقهای با آشتی ایران با دنیا نداشتند،بیشتر کرد.
دولت هاشمی در بوته نقد
با وجود گذشت نزدیک به بیست ســال از پایان دولت هاشمی در سال  76شــاید بهتر بتوان
عملکرد دولت او را مورد بررسی قرار داد .مروری کوتاه بر آامار رسمی کشور نشان از آن دارد که
شاخصهای اقتصادی وضعیت رو به بهبودی را تجربه کردهاند .رشد تولید ناخالص داخلی کشور
که در دوران جنگ تحمیلی به منفی  5 /5درصد رســیدهبود ،با تغییر جهت چشمگیر به بیش
از  6درصد افزایش یافت .بر مبنای اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسالمی ایران که در
سال  1378از سوی سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسید ،درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران
سازندگی بهطور متوسط سالیانه حدود  5درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر ،تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین بدهیها
و تعهدات دولت کاسته شد .طی  8سال یاد شده نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود  5واحد
درصدی به حدود  9درصد کاهش یافت .درســت است که دولت هاشــمی توانست زیربناهای
اقتصادی را ترمیم کرده و شاخصهای اقتصادی را بهبود ببخشد اما با این حال در کنار موافقان
دولت هاشمی ،میتوان به صف طوالنی منتقدان اشاره کرد که بر این باورند که دولت هاشمی
توسعه سیاسی را فدای توسعه اقتصادی کرده اســت .مهمتر اینکه افزایش نرخ تورم کمر مردم

