
25

مقدمه
آیت  اهلل اکبر هاش��می رفس��نجانی، رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یار دیرین 
ام��ام )ره( و رهب��ری و از س��ابقون انقالب 
اس��المی و پایه گ��ذاران نظ��ام جمهوری 
اس��المی، در شامگاه یکش��نبه 19 دی ماه، 
بر اثر ایست قلبی درگذشت و پیکر ایشان 
در روز 21 دی ماه پس از تش��ییع باشکوه و 
مردمی در حرم مطهر حضرت امام )ره( و در 

جوار مرادش به خاک سپرده شد. 
مقام معظم رهب��ری، حضرت آیت  اهلل 
خامن��ه ای )مد ظله العالی( در پیام تس��لیت 
خ��ود در پ��ی ارتح��ال آیت  اهلل هاش��می 
فرمودند: »او نمونه کم نظیری از نس��ل اول 
مبارزان ضد ستم ش��اهی و از رنج دیدگان 
ای��ن راه پرخط��ر و پرافتخار بود. س��ال ها 

زندان و تحمل ش��کنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه 
و آن گاه، مس��ئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس 
ش��ورای اس��المی و مجلس خبرگان و غیره، برگ  های درخشان 

زندگی پرفراز و نشیب این مبارز قدیمی است«. 
در این نوش��تار، به شخصیت آیت  اهلل هاش��می رفسنجانی و 
س��بک و منش مدیریتی ایشان در طول حدود چهار دهه حضور 
در مناص��ب عال��ی نظام جمهوری اس��المی، از منظ��ر راهبردی 
می پردازیم و به طبع، مناس��ب اس��ت که در فقدان ایشان به تبیین 
می��راث راهب��ردی آن مرحوم همت گماری��م. در این خصوص 
و ب��ا مطالعه بیش از پن��ج دهه فعالیت های سیاس��ی و حضور در 
مناص��ب و جایگاه های مختلف سیاس��ی– اجتماعی و حکومتی، 
می ت��وان گفت مهم تری��ن میراث راهبردی ایش��ان، »خردورزی 
در حکم ران��ی« و تحکی��م و تثبی��ت عقالنی��ت سیاس��ی در امر 
کش��ورداری، چه در مناس��بات داخلی و چه در عرصه سیاس��ت 
و روابط خارجی بوده اس��ت. نوش��تار حاضر به تبیین این میراث 
اختصاص یافته و نویس��نده آن تداوم و بقاء جمهوری اسالمی و 

آیت  اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام )ره( و رهبری، در شامگاه یکشنبه 19 دی ماه، بر 
اثر ایس�ت قلبی درگذش�ت و پیکر ایشان در روز 21 دی ماه پس از تشییع باشکوه و مردمی در 
حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( به خاک سپرده شد. در این نوشتار به تبیین میراث راهبردی 
آن مرحوم بر مبنای سبک و منش مدیریتی ایشان در طول حدود چهار دهه حضور در مناصب 

عالی نظام جمهوری اسالمی می پردازیم.
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اعتال و تعالی نظام و کش��ور را در گرو حراس��ت و نهادینه کردن 
این میراث در ش��یوه و ایده حکم رانی در ایران می داند.

خردورزی در حکم رانی
آی��ت  اهلل اکبر هاش��می رفس��نجانی )ره(، همچنانکه گفته ش��د، از 
س��ابقون مبارزه برای پیروزی انقالب اس��المی و پایه گذاران نظام 
جمهوری اس��المی، تحت زعامت حض��رت امام خمینی )رضوان 
 اهلل تعال��ی علیه( ب��ود و پس از پی��روزی انقالب اس��المی نیز در 
حساس ترین و سرنوشت س��ازترین مناصب جمهوری اسالمی در 
مقاطع مختلف ایف��ای نقش کرد و در هر منصبی که بود، جایگاه 
حقوقی آن تحت تأثیر ش��خصیت حقیقی ایش��ان قرار می گرفت 
و وزنی باالتر از ظرفیت حقوقی اش می یافت. س��ه دوره ریاس��ت 
مجلس ش��ورای اس��المی، جانش��ینی فرماندهی کل قوا در دوره 
پایانی جنگ تحمیلی، دو دوره ریاست جمهوری، ریاست مجلس 
خبرگان رهبری و ریاس��ت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً 
بخش��ی از عناوین رس��می آن مرحوم بود و مهم ت��ر از آن، نقش 
بی بدیلی بود که ایش��ان در مقاطع مختلف و در نقاط عطف تاریخ 
جمهوری اس��المی در عرصه نظام س��ازی، تحکیم و تثبیت نظام و 
بازس��ازی نهادی آن ایفا کرد. بنابرای��ن، می توان گفت که بخش 
مهمی از تجربه و س��بک حکم رانی در نظام جمهوری اس��المی، 
از س��وی ایش��ان ش��کل گرفته و نهادینه ش��ده و در این صورت، 
مهم ترین میراث راهبردی آیت  اهلل هاشمی، همین نحوه حکم رانی 
خواهد بود که چنانکه در ادامه شرح داده خواهد شد، می توان آن 

را حکم رانی خردمندانه یا »خردورزی در حکم رانی« نامید.
بر این اس��اس، با م��رور تاریخ تحوالت و تجرب��ه حکم رانی 
در جمهوری اس��المی، به نظر می رس��د میراث مذکور را در مقام 
تعری��ف عملیاتی و تبیین اجزای آن، می توان در مرتبه نخس��ت به 
دو حوزه ارزش و روش تقس��یم کرد که البته، این دو نسبتی تام و 

تمام با یکدیگر دارند.

میراث راهبردی در حوزه ارزشی
در حوزه ارزش��ی، مرحوم آیت  اهلل هاش��می، ب��ه دو ارزش مهم 
و بنیادی��ن، معتق��د و ملتزم بود و تا پایان عمر خود در پاسداش��ت 
آن ها کوش��ید. این دو ارزش را ب��ه ترتیب می توان »حفظ نظام« و 
»پیشرفت و آبادانی کشور« نامید. در واقع، چارچوب حکم رانی از 

منظر ایشان بر مبنای این دو ارزش راستین 
و راهبردی تعیین می شد و نحوه حکم رانی 
می بایست پاس��دار این ارزش ها باشد. این 
س��طح از خردورزی را در الگوی مد نظر 
ایش��ان می ت��وان خ��ردورزی معطوف به 
ارزش دانست. در این سطح، ارزش حفظ 
نظام در س��بک مدیریتی آیت  اهلل هاشمی، 
خود به س��ه مؤلفه ارزش��ی به هم پیوسته و 
متداخل تحویل می ش��د. مؤلفه نخس��ت، 
محوری��ت جایگاه رهب��ری و والیت فقیه 
و فص��ل الخطاب ب��ودن آن در هم��ه امور 
و س��طوح حاکمیتی و حکومت��ی بود. در 
واقع، ایشان در طول حیات خویش، عمده 
هم��ت و تالش خ��ود را معطوف به حفظ 
این جایگاه و اعتالی آن کرد و در جریان 
بازنگری قانون اساس��ی و همچنین پس از 
وف��ات حضرت ام��ام )ره(، در جریان تعیین 
رهبری جدی��د )حضرت آیت اهلل خامنه ای 
)م��د ظل��ه العال��ی(( در مجل��س خبرگان 
رهبری، نقش کلیدی و سرنوشت ساز خود 
را ایفا نمود و همواره نسبت خود را با ولی 
فقیه و رهبری نظ��ام، به عنوان رهرو/ رهبر 
تعریف می نمود. همچنانکه در پیام تسلیت 
مقام معظ��م رهبری نیز ایش��ان به تصریح 
می فرماین��د: »چ��ه دش��واری ها و تنگناها 
که در این ده ها س��ال بر ما گذش��ت و چه 
همفکری ها و همدلی ه��ا که در برهه های 
زیادی ما را با یکدیگر در راهی مش��ترک 
به تالش و تحمل و خطرپذیری کش��انید. 
هوش واف��ر و صمیمیت کم نظیر او در آن 
سال ها، تکیه گاه مطمئنی برای همه  کسانی 
که ب��ا وی هم��کار بودند، به وی��ژه برای 
اینجانب به ش��مار می آمد. اختالف نظرها 
و اجتهادهای متفاوت در برهه هائی از این 
دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی 

خردورزی در حکم رانی؛ میراث 
راهبردی آیت  اهلل هاشمی



27

را که سرآغاز آن در بین  الحرمین کربالی 
معلّی بود به کلی بگسلد و وسوسه  خناسانی 
که در سال های اخیر با شّدت و جدیت در 
پ��ی بهره برداری از ای��ن تفاوت های نظری 
بودند، نتوانس��ت در محبت شخصی عمیق 

او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد«.
مؤلفه دوم در این چارچوب، تأکید بر 
مردم س��االری و مردم گرایی به مثابه حفظ 
پایگاه اجتماعی نظام اسالمی بود. آیت  اهلل 
هاشمی، بیش از 13 بار خود را در معرض 
آراء عمومی م��ردم قرار داد که در دو بار 
آن با اقبال عمومی مواجه نش��د و یک بار 
نیز صالحیت ایشان از سوی شورای محترم 
نگهبان احراز نش��د، اما همواره به صندوق 
رأی و ت��داوم آن اهتمامی ویژه داش��ت. 
در واقع، ایش��ان تنها شخصیتی بود که در 
ط��ول تاریخ جمه��وری اس��المی همواره 
خ��ود را در معرض انتخ��اب و رأی مردم 
ق��رار داد و عدم اقبال م��ردم در یک برهه 
خاص، هیچ گاه ایش��ان را از نامزدشدن در 
انتخابات منصرف نکرد تا اینکه در س��ال 
پایانی عمر ش��ریف خود با بیش��ترین رأی 
به عنوان نماینده نخس��ت م��ردم تهران در 
مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. این 
کن��ش رفتاری بیش��ترین تأثیر را در تثبیت 
مردم س��االری و جمهوریت نظام داشت و 
آیت  اهلل هاشمی سهم سترگی در این روند 
داش��ته اند. نکته مهم در ای��ن رویکرد این 
بود که ایشان به درستی میان مردم گرایی و 
مردم انگیزی یا پوپولیس��م قائل به تفکیک 
بود و هی��چ گاه مردم س��االری دینی را به 
مردم انگی��زی توهمی فرو نکاس��ت. دلیل 
این امر آن بود که به درس��تی می دانس��ت 
که پوپولیسم هیچ گاه به گونه ای بلندمدت 
و نهادین��ه نمی توان��د درهم تنیدگی مردم 

ل
حلی

ت
و حکوم��ت را تضمی��ن و تأمین کند. سرنوش��ت حکومت های 
مختلف در جهان عرب در یک دهه گذش��ته، به خوبی مؤید این 
نکته است. بنابراین، تأکید ایشان بر وجه مردم ساالرانه جمهوری 

اس��المی نیز بیش از هرچیز از منظر حفظ نظام بود.

س��ومین مؤلفه یا بعد ارزش نخس��ت نیز ایران گرایی است. در 
واقع، ایش��ان در رویک��رد مدیریتی خود هی��چ گاه اجازه نداد که 
پیگیری سیاست های رشد و توسعه و همچنین، تأکید بر جمهوریت 
نظام، به فضاسازی برای جریان های واگرا و تجزیه طلب منتهی شود 
و همواره تمامیت سرزمینی ایران و الزامات و استلزامات آن را در 
عرصه سیاست گذاری و اجرای سیاست ها به مثابه یک ارزش مهم 
و بنیادین می فهمید و از آن پاس��داری می کرد. در واقع، ایشان به 
درستی می دانست که در همه تجربیات جهانی، پیگیری برنامه های 
رشد و توسعه، منجر به تقویت جریان های گریز از مرکز و قوم گرا 
می شود و آن ها محملی برای ابراز وجود و بازیگری پیدا می کنند. 
دلیل این امر آن اس��ت که توس��عه گرایی عمدتاً به ش��کل گیری 
محرومیت نس��بی در جوامع می انجام��د و قوم گرایان این فرصت 
را می یابند که به این احس��اس محرومیت و تبعیض، رنگ و بویی 
قومی و مذهبی بدهند و از پتانس��یل و انرژی قومی، برای اعتراض 
سیاسی و شورش اجتماعی بهره ببرند. مرحوم آیت  اهلل هاشمی نیز 

مرح�وم آی�ت  اهلل هاش�می، ش�اید از مع�دود 
سیاستمداران در تاریخ جمهوری اسالمی ایران 
اس�ت که سازندگی و توس�عه ایران اسالمی را 
ب�ه مثاب�ه ارزش حیاتی و اس�تراتژیک، طرح و 
آن را نهادین�ه و تثبیت ک�رد و همواره در همین 
مس�یر حرک�ت نم�ود و ه�رگاه احس�اس نمود 
سیاس�ت های مس�لط و ج�اری کش�ور از ای�ن 
مس�یر منحرف ش�ده اس�ت، بدون مالحظه هر 
گونه منافع شخصی و جناحی، با آن به مخالفت 
برمی خاس�ت و نارضایتی خود را اعالم می کرد. 
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با این ش��رایط مواجه شد، اما هیچ گاه اجازه نداد که توسعه گرایی 
و مردم ساالری در نظام اسالمی، به شکل گیری فضای استراتژیک 
در جه��ت واگرایی و تجزیه طلبی در ایران منتهی ش��ود. به همین 
دلیل بود که پس از درگذشت ایشان، اپوزیسیون قومی جمهوری 
اسالمی اعم از پان ترک ها، پان عرب ها و جریان های کردی اعم 
از کومله و دموکرات بدون هیچ  گونه پرده پوشی و تعارف سیاسی، 
به ابراز خوشحالی و مسرت و شادی پرداختند و در بیانیه های خود 
ایش��ان را لعن و نفرین نمودند. در این خصوص، حتی جریان های 
به اصطالح معتدل قوم گرا نیز همین مسیر تبلیغی و کنش گفتاری 

را پی گرفتند.1

دومی��ن ارزش مهم و پایه ای در چارچ��وب میراث آیت  اهلل 
هاش��می و الگ��وی حکم رانی منتج از س��بک مدیریتی ایش��ان، 
تأکید و اهتمام به »پیش��رفت و آبادانی ایران« است. مرحوم آیت 
 اهلل هاشمی، ش��اید از معدود سیاس��تمداران در تاریخ جمهوری 
اس��المی ایران است که سازندگی و توس��عه ایران اسالمی را به 
مثابه ارزش حیاتی و اس��تراتژیک، طرح و آن را نهادینه و تثبیت 
ک��رد و همواره در همین مس��یر حرکت نمود و هرگاه احس��اس 
نمود سیاس��ت های مسلط و جاری کش��ور از این مسیر منحرف 
1. برای مثال می توانید نگاه کنید به مقاله یوسف عزیزی بنی طرف با عنوان »رفسنجانی و نیمه 

دیگر ایران«.

شده اس��ت، بدون مالحظه هر گونه منافع 
ش��خصی و جناحی، ب��ا آن ب��ه مخالفت 
برمی خاس��ت و نارضایتی خ��ود را اعالم 
می کرد. دلی��ل این امر آن ب��ود که اوالً، 
بر مبن��ای درس هایی ک��ه از دوره جنگ 
تحمیلی گرفته بود، به خوبی می دانس��ت 
که بنیه نیرومند و ساخت مستحکم اقتصاد 
کشور و همچنین توس��عه زیرساخت های 
حیات��ی آن راف��ع ه��ر گون��ه تهدی��د در 
سطح امنیت ملی اس��ت؛ همچنانکه همین 
رویک��رد توس��عه گرا ب��ود که توانس��ت 
در دوره س��خت تحریم ه��ای هس��ته ای، 
جمه��وری اس��المی ای��ران را هرچن��د با 
آس��یب های بسیار، به س��المت و با اقتدار 
حفظ کرده و از این بحران دشمن س��اخته 
عبور دهد. ثانیاً، تجربیات برآمده از هشت 
سال دفاع مقدس به ایشان آموخته بود که 
تقوی��ت بنی��ه دفاعی و نظامی کش��ور، به 
عنوان مهم ترین عامل بازدارنده تهدیدات 
دشمن، در گرو توسعه اقتصادی و توسعه 
علمی و فناوری کش��ور است. همچنانکه، 
صنای��ع موش��کی ب��ه عن��وان نقط��ه ثقل 
اسالمی  جمهوری  بازدارندگی  استراتژی 
و همچنی��ن دیگر صنای��ع نظامی و دفاعی 
کشور و پیشرفت در آن ها، بر دوش همین 
رویک��رد و رهیافت به مدیریت کش��ور و 
فهم مس��ائل استراتژیک س��وار و بنا شده 
است. ثالثاً و مطابق همین رویکرد، مرحوم 
آیت  اهلل هاشمی به درستی درک می کرد 
که در دنی��ای امروز، ب��رای تأمین امنیت 
نظام های سیاس��ی، نمی توان  کش��ورها و 
در رویکرد س��لبی به امنی��ت متوقف ماند 
و می بایس��ت رویک��رد ایجابی ب��ه مقوله 
امنیت را س��رلوحه حکم ران��ی قرار داد و 
این مهم میس��ر نمی شود مگر آنکه توسعه 

خردورزی در حکم رانی؛ میراث 
راهبردی آیت  اهلل هاشمی

ایجاد تعادل و موازنه بخش�ی میان نیروها و 
بازیگ�ران، از جمله ش�یوه های مهم حفظ و 
تأمی�ن منافع و امنیت کش�ور، ه�م در حوزه 
داخل�ی و ه�م در عرص�ه سیاس�ت و روابط 
خارجی اس�ت و آیت  اهلل هاشمی، در هر دو 
عرص�ه قائل به اهمیت راهبردی این ش�یوه 
بود و خود نیز به مثابه چکش تعادل و موازنه 

در این دو فضا عمل می کرد.
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و پیشرفت و آبادانی کشور در دستور کار 
قرار  گیرد و کش��ور به مثابه الگو و مدلی 
برای دیگر کش��ورها و نظام های سیاسی، 
حداقل در سطح منطقه جلوه گر شود. در 
ای��ن صورت، نه تنها احتمال تهدید امنیت 
کش��ور از سوی دش��من کاهش می یابد، 
بلکه مس��یر ص��دور پیام انق��الب و نظام 
اس��المی نیز همواره خواهد ش��د. بر این 
اس��اس، در صورت تأمین این ارزش ها و 
اهتمام به آنها، منافع ملی و مصلحت نظام 
و کشور و در واقع، امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران در وجوه گوناگون سلبی و 
ایجاب��ی و در ابعاد مختل��ف تأمین خواهد 

شد.

میراث راهبردی در حوزه روشی
در چارچ��وب مدل و الگ��وی حکم رانی 
خردورزان��ه و مبتنی بر عقالنیت سیاس��ی 
صحنه ه��ای  در  مدیری��ت  از  برآم��ده 
اس��المی و جمهوری  انق��الب  گوناگون 
اس��المی به مثابه میراث راهبردی آیت  اهلل 
هاش��می، می توان از روش ها و تکنیک ها 
بس��یاری س��خن گفت.  تاکتیک ه��ای  و 
در عی��ن ح��ال، از می��ان ای��ن روش ها و 
تکنیک ها، صرفاً بخش��ی از آن ها اهمیت 
و ارزش راهب��ردی دارند ک��ه معموالً در 
فض��ای ژورنالیس��تی و تبلیغی نی��ز کمتر 
از آن ها س��خنی ب��ه میان می آی��د. بر این 
اس��اس، در نوش��تار حاضر به پنج شیوه و 
روش مشخص اشاره می کنیم که می توان 
آن ه��ا را در چارچ��وب م��دل حکم رانی 
خردورزانه به مثابه میراث مرحوم آیت  اهلل 
هاشمی به ش��مار آورد.1 این پنج مورد به 

اجتماعی  فعالیت سیاسی–  تاریخ  مطالعه  با  می توان  البته،   .1
ایشان، روش ها و تاکتیک های دیگری را نیز برجسته کرد. به 

بیان منطقی، اثبات شیئ نفی ماعدا نمی کند.

ترتیب عبارتند از گفتمان س��ازی، بازیگری در س��طح راهبردی، 
نهادسازی، هدف گذاری و موازنه بخشی.

1. گفتمان سازی
یکی از شیوه ها و تکنیک های مرحوم آیت  اهلل هاشمی برای پیشبرد 
سیاس��ت ها و اه��داف خود، گفتمان س��ازی پیرام��ون آن اهداف 
و سیاس��ت ها بود؛ گفتمان س��ازی به این معنا که با معناسازی ها و 
مفهوم سازی های غلیظ پیرامون آن اهداف و سیاست ها و ترویج و 
تکرار آن ها از طریق رسانه های کوچک و بزرگ، اوالً به ته نشینی 
و رسوب آن ها در ذهن جمعی و ناخودآگاه جامعه کمک کند و 
ثانیاً مخالفین این رویکرد را وادار نماید در همان فضای گفتمانی 
و معنایی به مخالفت و کنش گفتاری و نوشتاری بپردازند تا از این 
طری��ق این گفتمان را به گفتمان مس��لط جامعه و حکومت تبدیل 
کند. آیت  اهلل هاشمی این شیوه را در خصوص دو مقوله یا مفهوم 
سازندگی و اعتدال به پیش  برد و به طور نسبی در هر دو مقوله نیز 
به نتایج دل خواه رسید. به بیان دیگر، ایشان توانست اوالً در زمانی 
که با پایان جنگ تحمیلی، جامعه به لحاظ معیشتی و اقتصادی در 
تنگنای بسیاری بود و نیاز مبرم به تالش و کار برای رفاه و آبادانی 
داشت، از فرصت استفاده کرده و سازندگی و توسعه را به گفتمان 
مس��لط تبدیل کند و ثانیاً در زمانی که جناح های سیاسی کشور بر 
اثر افزایش تنش ها و اختالف ها بعضاً چهره فضای سیاس��ی کشور 
را تنش آل��ود کردند، با طرح مفهوم و ایج��اد جریان اعتدال گرا، 
میان��ه روی و اعت��دال را به ص��ورت گفتمانی مط��رح و رقیب در 
آورد تا در نهایت، نماینده و نامزد آن در س��ال 1392، به ریاست 

جمهوری اسالمی ایران برگزیده شود.

2. بازیگری در سطح راهبردی
یکی از ش��یوه های مدیریتی آیت  اهلل هاشمی در سطح حکم رانی، 
پیوندزدن موفقیت ها و پیروزی ها در سطوح تاکتیکی و عملیاتی با 
بازیگری در س��طوح راهبردی بود. به بیان دیگر، ایشان به درستی 
می دانس��ت که موفقیت و کامیابی نهای��ی و تعیین کننده در بازی 
میان رقبا یا دش��منان، در سطوح کالن و راهبردی شکل می گیرد 
و پیروزی ها در س��طوح خرد و تاکتیکی جنبه مقدماتی دارد و به 
 مثابه میوه خام یا کالی اس��ت که در سطح کالن و راهبردی پخته 
و رس��یده و آماده چیدن می شود. به همین دلیل بود که در جنگ 
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تحمیلی، ش��عار عمومی و مردمی »جنگ جنگ تا پیروزی« را در 
س��طح کالن، تبدیل به اس��تراتژی »جنگ جنگ تا یک پیروزی« 
کرد. مطابق این راهبرد، جمهوری اس��المی می بایس��ت در سطح 
میدانی و عملیاتی در جنگ به یک پیروزی مهم و با ارزش دست 
می یافت تا آن را دس��تمایه ای برای پذی��رش آتش بس و ورود به 
دوره مذاک��رات با رژیم بعثی عراق و در واقع، قدرت های بزرگ 
حام��ی صدام و در نهایت، حفظ نظام و کش��ور کند. پایان جنگ 
تحمیل��ی و پذی��رش قطعنامه 598 نیز در عم��ل و تا حدود زیادی 
در چارچ��وب همین راهب��رد صورت گرفت. ع��الوه بر این و بر 
مبنای همین تجربه جنگ تحمیلی بود که در پرونده هس��ته ای نیز 
دستاورد های جمهوری اس��المی در عرصه های تکنیکی و علمی 
و فناوری هس��ته ای، با مذاکرات در س��طح بین المللی پیوند خورد 
و جمهوری اس��المی ایران موفقی��ت در عرصه های تاکتیکی را با 
بازی بزرگ در س��طح راهبردی و کالن پیوند زد که ماحصل آن 
شکل گیری یکی از فرصت های راهبردی مهم برای نظام در عرصه 
مناسبات منطقه ای و حتی بین المللی است. به همین دلیل، آیت  اهلل 
هاشمی یکی از مهم ترین حامیان توافق هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران و قدرت های بزرگ در عرصه نظام بین الملل بود. ایشان، روز 
دس��تیابی به توافق، توافق هسته ای ایران با قدرت های بین المللی را 
به ش��خص مقام معظم رهبری، رئیس  جمهور، وزیر امور خارجه 
و تیم دیپلماس��ی و مردم عزیز ایران تبری��ک گفت و افزود: »این 
پیروزی مرا به یاد پیروزی فتح خرمشهر و همچنین پیروزی پذیرش 
قطع نام��ه انداخت که دنی��ا در آن مقطع به رغم همه دش��منی ها و 
حمایت هایي که از صدام می کردند، در بین المللی ترین س��ازمان 
جهان بر حق ایران صحه گذاش��تند و تأکید کردند«. او ادامه داد: 
»آنچه در طول این مذاکرات تیم دیپلماسی ایران با صبوری انجام 
دادند، نشان از ذات مردم ایران در صلح طلبی و صلح جویی دارد«.

3. نهادسازی
از جمل��ه اصول و اقتضائ��ات مهم تفکر اس��تراتژیک و مدیریت 
راهب��ردی این اس��ت که تهدیدات جدید و مس��ائل و چالش های 
نوپدی��د، نیازمند نهادهای جدید اس��ت و بدون ایجاد و اس��تقرار 
نهاده��ای جدید نمی ت��وان در مقام پاس��خ گویی و واکنش به این 
مس��ائل و چالش ه��ا ی��ا مدیریت و رف��ع تهدیدات نوی��ن برآمد. 
آیت  اهلل هاش��می رفس��نجانی در ماه های پیش از پیروزی انقالب 

اسالمی به همراه عده ای دیگر از شاگردان 
»جامع��ه  )ره(،  ام��ام  مری��دان حض��رت  و 
روحانیت مبارز« را تأس��یس نمود و مدت 
کوتاه��ی پس از پی��روزی انق��الب نیز به 
همراه مقام معظم رهب��ری، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای، مرحوم ش��هید دکتر بهش��تی 
و ش��هید دکت��ر باهن��ر، ح��زب جمهوری 
اس��المی را تأس��یس کرد. پ��س از آن نیز 
در ه��ر موقعیت و چالش��ی، از تأس��یس و 
تثبی��ت نهاد جدی��د غافل نب��ود. نهادهایی 
همچون مجمع تش��خیص مصلحت نظام و 
ش��ورای عالی امنیت ملی، مثال های بارزی 
در ای��ن خصوص به ش��مار می آیند. یکی 
از مسئوالن امنیتی کش��ور در دهه نخست 
انقالب، در بیان خاطرات خود از آیت  اهلل 
هاشمی می نویسد: »با تجاربی که در اختیار 
داشتم طرح تش��کیل »شورای عالی امنیت 
ملی« را که پیش تر نوش��ته بودم به ایش��ان 
]آیت اهلل هاش��می[ ارائه کردم. چون قباًل 
در اس��ناد باقی مانده از دولت قبل و بعضی 
از کتاب ها نمونه هایی چون1NSC  متعلق 
ب��ه آمریکا و چند کش��ور دیگ��ر را دیده 
بودم، احس��اس کردم ج��ای چنین نهادی 
برای ایران خالی است؛ ایشان استقبال کرد 
و قول داد که ط��رح را بخواند و آن را در 
شورای بازنگری قانون اساسی مطرح کند 
ک��ه االن آن طرح با حک و اصالح تبدیل 
به اصل 176 قانون اساسی شده است. ...  با 
توجه به  گفت و گوی قبل، به ایش��ان گفتم 
که »ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی« نیازمند 
 think ات��اق فکر ی��ا به ق��ول فرنگی ه��ا
tank اس��ت. از این جه��ت کلیاتی برای 
ایش��ان توضیح دادم که در نهایت، »مرکز 

تحقیقات استراتژیک« تشکیل شد«.

1. National Security Council
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ع��الوه بر این، ایش��ان در س��اماندهی 
فضای سیاس��ی کش��ور نیز ب��ا ایفای نقش 
کلیدی در تأس��یس برخی احزاب میانه رو 
و اعتدال گ��را در ه��ر دو جن��اح اصل��ی 
کش��ور، ضمن کمک به برق��راری تعادل 
در این فضا، تا ح��د ممکن از تبدیل روند 
تخریبی جدال های سیاسی و کنش حذفی 
در عرصه رقابت های سیاس��ی به تهدیدی 
ب��رای امنیت ملی کش��ور پیش گیری کرد 
و این به معنای آن اس��ت ک��ه به خوبی از 
ارزش نهادسازی در چارچوب حکم رانی 
خردورزانه و معطوف به ارزش حفظ نظام 

و توسعه کشور آگاه بود.

4. هدف گذاری
اقتدار و تداوم هر نظام سیاس��ی، به  ویژه 
نظام  ایدئولوژی��ک همچ��ون  نظام ه��ای 
جمه��وری اس��المی در گرو آن اس��ت 
ک��ه سیاس��ت گذاران آن نظ��ام، ع��الوه 
بلندمدت و  ایده آل ه��ای  بر آرمان ه��ا و 
مبتنی بر امنیت هستی شناختی و وجودی، 
اق��دام ب��ه هدف گذاری ه��ای کوت��اه و 
میان مدت و مبتنی بر ش��اخص های عینی 
و ارزیابی ه��ای کّمی در جهت پیش��رفت 
و اعتالی کش��ور در ابعاد مختلف و البته 
در راس��تا و هم جهت با همان آرمان های 
بلندم��دت و وجودشناس��انه کنن��د و این 
هم��ان رویکرد و س��نتی ب��ود که مرحوم 
آیت  اهلل هاش��می در جمهوری اسالمی، 
پایه ری��زی و نهادینه ک��رد. نقش کلیدی 
ایش��ان در تدوی��ن برنامه های پنج س��اله 
توس��عه پس از پیروزی انقالب اس��المی 
و همچنین، س��ند چش��م انداز بیست ساله 
کش��ور و تدوین سیاس��ت های کلی نظام 

در مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، در همی��ن چارچوب قابل 
توضیح و تبیین است.

در واقع، هدف گذاری های کوتاه و میان مدت در هر کشوری 
موج��ب تجمیع نیروها، جلوگیری از هدررف��ت منابع و انرژی ها، 
جهت دارش��دن اقدام��ات و تالش ها، هماهنگی س��ازمان ها و در 
نهای��ت، حساب کش��ی و ارزیابی مناس��ب تر و عقالیی تر از آن ها 
می ش��ود و از همین  روس��ت که واجد ارزش راهبردی در دنیای 

امروز است.

5. موازنه بخشی
ایجاد تعادل و موازنه بخش��ی می��ان نیروها و بازیگ��ران، از جمله 
ش��یوه های مهم حفظ و تأمین منافع و امنیت کشور، هم در حوزه 
داخلی و هم در عرصه سیاس��ت و روابط خارجی است و آیت  اهلل 
هاش��می، در هر دو عرصه قائل به اهمیت راهبردی این ش��یوه بود 
و خ��ود نیز به مثاب��ه چکش تعادل و موازن��ه در این دو فضا عمل 
می ک��رد. به بیان دیگر، هرگاه در عرصه داخلی احس��اس می کرد 
که به واس��طه برخی سیاس��ت ها یا رقابت ها، یک��ی از جناح های 
سیاسی کشور تضعیف ش��ده و یا در معرض فروپاشی قرار گرفته 
است، برای حفظ تعادل و موازنه در جهت تقویت آن می کوشید. 
ایشان در جایی درباره حضورش در انتخابات مجلس ششم چنین 
گفته اس��ت: »اگر من در مجلس شش��م بودم، مجلس ششم به این 
شکل نمی شد که این  قدر مش��کل داشته باشد. می دیدم دو جناح 
دارند همه  جا به هم می تازند که برای مملکت بس��یار ضرر دارد. 
فک��ر می کردم اگ��ر در مجلس باش��م، حتی اگ��ر رئیس مجلس 
نباش��م می توانس��تم وزنه تعادل باش��م«. اهمیت و ارزش راهبردی 
و اس��تراتژیک این ش��یوه آن اس��ت ک��ه اگر چنانچ��ه در فضای 
رقابت  های سیاسی، هر یک از جناح ها و بازیگران اصلی تضعیف 
یا حذف ش��ود، اوالً جناح مقابل عرصه و فضا را برای کنش��گری 
خود فارغ از نظارت و کنترل مهیا می بیند و ممکن است در فضای 
فقدان رقیب و مهارکننده، منافع و مصالح نظام و کش��ور را تحت 
 الش��عاع منافع حزبی و باندی خود قرار دهد و در ثانی، گروه ها و 
جریان های اپوزیسیون نظام، اعم از چپ و راست در صدد برآیند 
که از این خالء فضای ش��کل گرفته استفاده کنند و با بازیگری و 
کنش گری در آن فضا به نظام ضربه بزنند. ایجاد تعادل و توازن در 
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عرصه روابط خارجی نیز واجد همین ارزش راهبردی است و مانع 
از زیاده خواهی و افزون طلبی یا سوء استفاده یک قدرت خارجی 
در غیاب دیگران می شود و قدرت انعطاف پذیری و چانه زنی نظام 
را برای امتیازگیری و تأمین منافع ملی ارتقا می بخشد. این ویژگی 
آن مرحوم، پس از درگذش��ت ایش��ان بیش از پی��ش مورد توجه 
و تأکید دش��منان و ض��د انقالب قرار گرفت و ب��رای مثال، مریم 
رجوی، س��رکرده منافقین، پس از درگذشت ایش��ان در بیانیه ای 
به صراحت اعالم کرد که جمهوری اس��المی ایران هم اینک، به 
تعبی��ر او، »تعادل درونی و بیرونی خود را از دس��ت داده اس��ت«. 
در واقع، دش��من ب��ه خیال خام خود تصور می کن��د که در فقدان 
آیت اهلل هاش��می، سیاستمدار یا مرجع دیگری که بتواند این نقش 
موازنه بخش��ی را در سیاس��ت داخلی و خارجی ایف��ا کند، وجود 
ن��دارد و این خأل می توان��د مقدمات آس��یب پذیری و در نهایت 

براندازی جمهوری اسالمی را مهیا کند. 

نتیجه گیری
آیت  اهلل هاش��می در ش��ب س��ال روز قتل امیرکبی��ر از دنیا رفت؛ 
ش��خصیتی که ثبات و امنیت ایران را در گرو اقتدار و پیشرفت آن 
می دانست و آیت  اهلل هاشمی نیز بر همین عقیده بود. پس از وفات 
ایش��ان نیز به لطف و کرم الهی، تشییع جنازه آن مرحوم به صحنه 
اتحاد و هم دلی آحاد ملت ایران از همه اقش��ار اجتماعی و س��نی 
با س��بک های مختلف زندگی و همه گروه های سیاس��ی و فکری 
و همچنین، همه گروه های قومی و مذهبی تبدیل ش��د و س��رمایه 

اجتماعی مناسبی آفرید که همواره از آرزوهای آن مرحوم بود. 
ش��کل گیری این سرمایه اجتماعی، البته مرهون نحوه مدیریت 
این مراسم نیز بود. در واقع، دشمنان جمهوری اسالمی و مخالفین 
نظ��ام در فق��دان آیت  اهلل هاش��می، امید داش��تند که این س��طح 
از خ��الء قدرت در نظام، ب��ه بروز آش��وب و بی ثباتی داخلی در 
کشور و به ویژه در آس��تانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
بیانجامد. به همین دلیل بود که از همان نخس��تین س��اعات پس از 
رحلت ایش��ان، با تمام توان تبلیغاتی و رس��انه ای خود و با اس��تناد 
به برخی ش��واهد جعلی و س��اختگی، تالش کردند این ذهنیت را 
القا کنند که آیت  اهلل هاش��می به مرگ طبیعی از دنیا نرفته اس��ت 
ت��ا بتوانند انرژی اجتماعی حاصل از فقدان ایش��ان را به س��مت و 

سوی درگیری اجتماعی و تخریب گری و 
قطبی ش��دن جامعه و حکومت سوق دهند 
ک��ه به عون الهی و با مدیریت نرم و عمدتاً 
نامحسوس مراسم تشییع جنازه آن مرحوم 
و به خص��وص امنیتی نکردن این مراس��م 
که مجال حضور بیش��تر مردم را از اقش��ار 
گوناگ��ون فراهم کرد، این توطئه مخالفین 
و عملی��ات روانی اتاق فکر دش��من ناکام 
مان��د و شکس��ت خورد ک��ه در نوع خود 
تجربه موفقی به ش��مار می رود و شایس��ته 

تقدیر است. 
این ش��یوه مدیریت س��بب شد مراسم 
مذکور و روندها و رویدادهای پس از آن، 
بی��ش از پیش در خدم��ت اتحاد و هم دلی 
آحاد مختلف جامعه و اس��تحکام ساخت 
سیاس��ی نظام ق��رار گی��رد و در نتیجه آن، 
آی��ت  اهلل هاش��می در فقدان خ��ود نیز به 
محور و کانونی برای همبس��تگی و وفاق و 
تدبیر و ثبات تبدیل ش��ود. بر این اس��اس، 
مناسب آن اس��ت که از این پس نیز آحاد 
مختلف جامعه و کارگزاران و مسئوالن قوا 
و نهاده��ای حکومتی و حاکمیتی، بیش از 
هر زمانی برای اتحاد و هم دلی و پیش��رفت 
و اعتالی مادی و معنوی کشور بکوشند و 

شکرگزار این نعمت الهی باشند.

خردورزی در حکم رانی؛ میراث 
راهبردی آیت  اهلل هاشمی


