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 .1دانشآموخته سطوح عالیه حوزه علمیه قم
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شناخت جریانات سیاسی برای تحلیلهای دقیقتر و انتخابهای بهتر ضروری است؛ به
ویژه اگر جریان مورد نظر در مقاطع مختلف ،حاکم بر امور اجرایی کشور نیز باشد« .اعتدال»
یکی از جریانات سیاسی ایران است که به رغم تأثیر سیاسی قابل توجه ،کمتر شناخته شده
است و در مورد چهارچوب فکری ،روشی و ارتباطی آن به اندازه کافی بحث علمی و مستند
صورت نگرفته است و همین امر باعث شــده سیاستورزان این جریان نخبهساالر با ابهام
استراتژیک برای رسیدن به اهداف خود دست به اجماعسازی نخبگانی بزنند و حتی گامهایی
را برای تغییر قانون اساسی بردارند.
شناخت این جریان ضروری است؛ چراکه در عین عدم اعتقاد جامع به مبانی سیاسی اسالم
و واگذار کردن سیاست به عقل و عرف جوامع سکوالر توسعهیافته ،خود را تابع شریعت و
رهرو ولیفقیه و مراجع عظام تقلید جا میزنند و از این رهگذر عالوه بر خطر بدعتگذاری

شاخصشناسی جریان اعتدال در سه ساحت :فکری ،روشی و ارتباطی

چکیده

دینی ،منافع ملی را با وابستگی فکری و سیاسی خود به مخاطره میاندازند.
البته شاخصههای فکری این جریان محدود به موارد پیشگفته نیست و «عملگرایی»،
«نسبیگرایی سیاسی» و «تساهل و تســامح اجتماعی» را از دیگر شاخصههای این جریان
میتوان نامید که در این مقاله هر کدام از عناوین فوق در جایگاه خود مورد بررســی قرار
گرفته است.
کلیدواژهها :اعتدال ،مصلحت ،نسبیگرایی ،عملگرایی ،نخبهساالری
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مقدمه
جریانات و تشکلهای سیاسی در عصر حاضر به نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز در هر
کشور و نظامی تبدیل شدهاند و کشــور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از پیروزی
انقالب اسالمی و ایجاد فضای آزاد سیاسی ،جریانات مختلفی ظهور و بروز پیدا کردند و هر
کدام مدتی کوتاه یا طوالنی سکان سیاست اجرایی کشور را به دست گرفتند.
اکنون پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی وقت آن رسیده که کارنامه هر
کدام از این جریانات به صورت دقیق واکاوی شود تا ضمن مشخص شدن سهم هر جریان و
جناح از پیروزیها و شکستها ،راه برای برداشتن هر چه محکمتر «گام دوم انقالب اسالمی»
هموار شود.
در میدان سیاستورزی در عصر استقرار نظام اسالمی ،جریانهای سیاسی به وجود آمدند
که وزن هر کدام به تناسب ارتباط با شخصیتهای محوری ،میزان بقا در قدرت و همچنین
گستره آن یکسان نبوده است .در میان جریانات شاخص کشور ،جریانی با سابقه ،اثرگذار و
پرنفوذ هست که البته به اندازه نفوذ و اثرگذاریاش شناخته شده نیست .جریانی که توسط
هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از متنفذترین شخصیتهای قبل و بعد از انقالب به وجود
آمد و با محوریت حسن روحانی تحت عنوان مجمع عقال در سال  64به فعالیتهای محفلی
پرداخت ،در سال  72با تشکیل حلقه مرکزی در نهاد ریاستجمهوری و بعد از آن مجمع
تشخیص مصلحت نظام به ایدهپردازی و الگویابی علمی پرداخت؛ در سالهای انتهایی دهه
هفتاد حزبی سیاسی تشــکیل داد 1و در مراحل مختلف به صورت مستقیم یا غیرمستقیم
مناصب حساس را تصاحب کرد و در نهایت با انتخاب حسن روحانی به ریاستجمهوری
سال  1392به قدرت رسید :جریان «اعتدال».
البته جریان اعتدال منحصر در حلقه حســن روحانی و همراهان دیرین وی نیست بلکه
.1رضا سراج و محمدجواد اخوان ،از مکتب نیاوران تا کابینه توسعهگرا ،تهران ،دیدمان ،1395 ،ص.16-29

در میان جریانات شاخص
کشور ،جریانی با سابقه ،اثرگذار
و پرنفوذ هست که البته به اندازه
نفوذ و اثرگذار یاش شناخته
شده نیست .جریانی که توسط
هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی
از متنفذترین شخصیتهای قبل
و بعد از انقالب به وجود آمد و
با محوریت حسن روحانی تحت
عنوان مجمع عقال در سال  64به
فعالیتهای محفلی پرداخت
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این حلقه که از شاخصههای فکری -روشی -ارتباطی
جریان اعتدال برخوردار اســت ،خواهرهای سیاسی
دیگری همچون حزب کارگزاران سازندگی را نیز دارد
که در مجموع منش و روشی یکسان در سیاستورزی
و اجرا دارند.
شناخت جریانهای سیاسی به صورت عام و شناخت
جریان اعتدال به صورت ویژه ،ما را در تحلیل هر چه
بهتر کنشهای کالن و خرد سیاســی و همچنین علل
ضعف و کمبودهای امروزی کمک میکند و به ما نشان
میدهد کسانی که چهل سال در مسند اجرایی کشور
بودند و مسبب ناکارآمدیهای امروزی هســتند شاخصههای انقالبیگری را ندارند و اگر
سخن از انقالب میگویند صرف ًا برای حفظ بقاء در صحنه سیاست است .در نتیجه به ضرس
قاطع میتوان گفت عملکرد ضعیفی که در بخشهایی از کشور مالحظه میشود و مربوط به
حوزه کاری این جریانات میشود ،هیچ ارتباطی به انقالب و شاخصههای آن ندارد.
عالوه بر این ،جریان اعتدال شاخصه ویژهای تحت عنوان ابهام استراتژیک دارد .این ویژگی
باعث میشود که این جریان به یک طیف نامرئی تبدیل شود که هنگام تقسیم مناصب همه
جا هست ولی هنگام هزینه دادن (چه برای جریان انقالب چه برای جریان غیر انقالبی) در
صحنه حاضر نباشد .این ویژگی باعث میشود که در ادوار مختلف انتخابات شرکت کنند
و حتی رأی بیاورند و با بیتدبیریهای خود به کشور آسیب بزنند ولی با رندی از مسئولیت
شانه خالی کنند و هزینه کارهایشان را پای جریانات و شخصیتهای دیگر محاسبه کنند و
در ادوار بعدی انتخابات به عنوان چهرههایی پاک که تازه پا به عرصه سیاست گذاشتهاند
و تازهنفساند بار دیگر از مردم رأی بگیرند .بنابراین شــناخت این جریان و شناساندن آن
به نخبگان و مردم حرکتی مثبت در راستای شــفافیت سیاسی و بصیرتافزایی نخبگانی و
عمومی خواهد بود.
ویژگی دیگری که باعث میشود پرداختن به این جریان اهمیت فوقالعادهای یابد ،پوشش
دینی و ملی این جریان اســت .در شــاخصههای فکری خواهیم گفت که سران فکری این
گفتمان اعتقادی به ابعاد سیاسی و همهجانبه اسالم ندارند و الگوی فکری خود را بر اساس
جهانی شدن ،الگوگیری از کشورهای توسعهیافته و عقالنیت منهای وحی تنظیم میکنند اما
برای پیشبرد اهداف خود به فعالیتهای فکری و عملیشان رنگ و بوی دینی میدهند و
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تمام کارهایشان را به نام دین ثبت میکنند .این ویژگی باعث میشود که شناخت اعتدال و
شناساندن آن از یک وظیفه سیاسی صرف به وظیفهای دینی برای پیشگیری از بدعتهای
خطرناک بدل شود .استاد شهید مطهری؛ درباره شخصیتهایی از این دست که ایمانهای
ناقصی را بر اساس منطق معمول بشر میپذیرند میفرمایند:
شايد بعضى از افراد تنها به جنبه منطقى مسائل اديان توجه مىكنند يعنى
مسائلى كه با منطق عادى و معمولى بشــر منطبق است و از بحث درباره
مسائلى كه با منطق معمولى بشــر جور درنمىآيد صرفنظر مىكنند در
صورتى كه نمىشود تبعيض كرد ،بعضى از مســائلى را كه در اديان آمده
است چون با علم و منطق ما جور درمىآيد بپذيريم و بعضى مسائل ديگر را
نپذيريم .اگر بپذيريم ،همه را بايد يكجا بپذيريم و اگر هم نپذيريم هيچ چيز از
ض َو ن َ ْكف ُُر ب َِب ْع ٍ
ض» (نساء )150/نمىشود1.
ن ب َِب ْع ٍ 
آن را نبايد بپذيريم؛«ن ُ ْؤ ِم ُ
همچنین سران این جریان ارتباطات قابل تأملی با سران استکبار دارند که یادآور پروژه
نفوذ اســت و طبیعت ًا عدم جلوگیری از فعالیت نفوذیها که مناصب حساس را نیز اشغال
نمودهاند 2خسارتی فوقالعاده گران خواهد داشت.
با این مقدمه و ضرورت فوق ،مطالب خود را در شناســایی جریان اعتدال با ســه فصل
«شاخصههای فکری»« ،شاخصههای روشی» و «شاخصههای ارتباطی» دنبال میکنیم و در
این راستا ارکان و اصول ثابت فکری ،روشی و ارتباطی این جریان را مورد مطالعه قرار خواهیم
داد .گفتنی است برای تبیین ســرفصلهای فوق از آثار اصلی و دست اول شخصیتهای
برجسته فکری و سیاسی این جریان استفاده شده است که در هر مورد ارجاعدهی مشخصی
برای هر مطلب وجود دارد.

الف .شاخصههای فکری
ریشههای فکری
بررسی ریشههای فکری جریان اعتدال را با نگاهی به پیشینه فکری -علمی شخصیتهای
برجسته آن پی میگیریم چراکه در پیدایش و شکلگیری هر جریان ،چهارچوب و پیشینه
فکری مؤسسین و اعضای برجسته آن نقش اول را دارد.
تصمیمگیری افراد در هر سطح تابعی از فرهنگهای کالن اجتماعی و خردهفرهنگهای
آموزشی ،بومی و خانوادگی است و بدون شک تحصیالت اشخاص در سطوحی که شخصیت
 .1مرتضی مطهری ،مجموعه آثار شهید مطهری ،قم ،صدرا ،1377 ،ج ،4ص.393
 .2شاهراههای ارتباطی این طیف در برخی مقاطع رخنمایی کرده که از آن جمله ماجرای مک فارلین قابل ذکر است.

فکری و اجتماعی آنها شکل میگیرد در این رویه بسیار مؤثر است .سیاستورزان جهانی با
دانستن این نکته از دهههای گذشته درصدد شناسایی و نخبهپروری از میان کشورهای مقصد
برآمدند و در این راه روشهای مختلفی از جمله روش آموزشی را برگزیدند .از جمله جذب
نخبگان کشورهای مختلف به کشور خود و پرورش فکری و عملی آنان که قانون «مبادله
آموزشی و فرهنگی متقابل فولبرایت -هیس» مصوب ســال  1961در امریکا 1یا اعطای
بورس توسط نهادهای وابسته به احزاب سیاسی در آلمان 2از این قبیل میباشند .با این نگاه،
تحصیل یک فرد در دانشگاههای غربی به ویژه دانشگاههای وابسته به ایاالت متحده امریکا
و انگلستان صرف ًا راهی برای کسب دانش نیست بلکه مسیری است که فرد را در معرض
تغییر فکری و فرهنگی قرار میدهد .گفتنی است که این مسیر توسط طراحان آن به صورت
تعمدی و هوشــمندانه در برنامه محصالن غیرامریکایی گنجانده شده است و این افراد به
صورت مشخص آموزش عقیدتی-سیاسی میبینند؛ به گونهای که دانشجو در نهایت به یک
عنصر تمامعیار برای سیستم و نظام امریکایی تبدیل میشود 3.با این مقدمه نگاهی به سوابق
تحصیالت عالی برخی اعضای شاخص حلقه اعتدال ،پیشزمینهای مناسب برای درک طرز
فکر و الگوی تحلیل سیاسی -اجتماعی آنان خواهد بود.
حسن روحانی

حوزوی -دکترای حقوق اساسی دانشگاه کلدونین گالسکو انگلستان

محمود

کارشناسی علوم سیاسی :دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج /ارشد و دکترا

محمود واعظی

مهندسی محیطزیست :دانشگاه ایالتی کالیفرنیا امریکا

6

کارشناسی دانشگاه ایالتی ساکرامنتو مهندسی برق ،ارشد مخابرات دانشگاه
ایالتی سن خوزه ،دکتری مخابرات لویزیانا

7

 .1سید داوود آقایی و دیگران« ،راهبردهای دیپلماسی عمومی امریکا در خاورمیانه؛ مطالعه تطبیقی دوره بوش
و اوباما» ،راهبرد ،ش ،1395 ،78ص.68
 .2محمد پورخوش سعادت« ،تبادالت آکادمیک راهبرد نفوذ آلمان» ،فصلنامه مطالعات عملیات عمرانی ،بهار
و تابستان  ،1394ص.122-124
 .3خبرگزاری تسنیم.1394 ،
 .4محمود فاضلی بیرجندی ،از مهدی بازرگان تا حسن روحانی ،تهران ،پایان ،1393 ،ج ،1ص.383-384
 .5تارنمای دکتر محمود سریعالقلم ،1392/2/2 ،زندگینامه دکتر محمود سریعالقلم.
 .6محمود فاضلی بیرجندی ،همان ،ص.395
 .7تارنمای رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات[ 1392/5/26 ،اطالعرسانی و اخبار] .بازیابی از:
https://www.ict.gov
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نعمتزاده

روابط بینالملل :کالیفرنیای جنوبی /فوق دکترا :اوهایو

5
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محمدرضا

55

سریعالقلم

4

محمدباقر نوبخت
سیدحسین
موسویان

دکتری از دانشگاه پیزلی اسکاتلند

1

دوره ناقص مهندسی :دانشگاه ایالتی ساکرامنتو

2

محمد نهاوندیان

حوزوی -تحصیالت ناتمام در دانشگاه جرج واشنگتن

علی جنتی

حوزوی -مدرسه حقانی

علی ربیعی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

سیدرضا صالحی

کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران ،کارشناسی ارشد علوم سیاسی

امیری

3

4
5

دانشگاه تهران ،دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی

6

در این میان تحصیل چهرههایی شاخص مثل محمود سریعالقلم که از او به عنوان مشاور
ویژه رئیسجمهور یاد میشود ،در دانشگاههایی همچون دانشگاه اوهایو قابل تأمل و بررسی
اســت .این دانشــگاه یکی از بیشــترین پذیرشها تحت برنامه فولبرایت را دارد 7.با این
پیشزمینه وارد تبیین شاخصههای فکری جریان اعتدال خواهیم شد.
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 .1حل مسائل اجتماعی بر اساس عرف کشورهای توسعهیافته
یکی از شاخصههای اصلیشبهجریان اعتدال که میتوان آن را ستون فقرات فکری آن
دانست ،ایکال ابعاد اجتماعی ،سیاسی و حقوقی به عرف است .البته منظور از عرف در این
معنا ،عرف داخلی نیســت بلکه مراد عرف جهانی است؛ چراکه طبق الگوی فکری اعضای
حلقه اعتدال ،جهانی شدن و نگاه به بیرون امری ناگزیر است که سایر امور را باید به تناسب
8
آن تنظیم کرد.
محمود ســریعالقلم ،عضو برجســته حلقه اعتدال که همچون همقطاران خود دغدغه
 .1محمود فاضلی بیرجندی ،همان ،ص400؛ البته در خصوص مدرک تحصیلی ایشان ابهاماتی وجود دارد و برخی
ادعای جعلی بودن مدرک او را کرده و گفتهاند دانشگاه پیزلی مقطع دکتری ندارد.
 .2تارنمای رسمی سید حسین موسویان( ،بدون تاریخ) ،بازیابی ازhttps://hosseinmousavian.com :
 .3محمود فاضلی بیرجندی ،همان ،ص.399-400
 .4همان ،ص.396
 .5همان ،ص.397
 .6پایگاه اطالعرسانی جماران ،بدون تاریخ ،زندگینامه سید رضا صالحی امیری [اطالعرسانی و اخبار] ،بازیابی از:
https://www.jamaran.ir

7. Jennifer Krisch. (2015). University named a top producer of U.S. Fulbright Students.
[سایت رسمی دانشگاه] ،بازیابی ازhttps://www.ohio.edu :

 .8در خصوص این شاخصه توضیحات بیشتری خواهیم داد.
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 1محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ایران ،تهران ،فرزانروز ،1390 ،ص.15-16
 .2همان ،ص15؛ همچنین الگوی ژاپن اســامی که روئنا عبدالرزاق (دانشگاه آکسفورد) به هاشمی رفسنجانی
نسبت میداد در همین چهارچوب تفسیر میشود( .روئنا عبدالرزاق ،نیواستریت تایمز :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
و روابط ایران و مالزی« /ژاپن اسالمی» چشماندازی برای ایران [خبرگزاری] ،1395 ،بازیابی ازhttps://www. :
 )irna.irهمچنین آقای رفسنجانی در اجالس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش گفت« :اگر میبینید آلمان و ژاپن
این روزها محکمترین اقتصاد دنیا را دارند ،اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند ،محروم
شدند( ».علیاکبر هاشمی رفسنجانی ،1395/6/13 ،آلمان و ژاپن به خاطر محرومیت از نیروی نظامی به سمت
تولید و اقتصاد دانشبنیان رفتند /.این راه اکنون برای ما باز است +فیلم [خبرگزاری].
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اساسیاش را «توسعه» به معنای رایج کلمه قرار داده است اعتقاد دارد که اصول «توسعه»
اصولی استقرایی ،ثابت و جهانی است .هر کشوری بخواهد به توسعه دست یابد باید از آن
الگوی عرفی -جهانی تقلید کند:
موضوع توسعهیافتگی از دو بخش کالن تشــکیل میشود :اول اصول
ثابت و دوم الگوهای مختلف به تناسب شرایط گوناگون کشورها ....اصول
توسعهیافتگی از یک کشور به کشور دیگر متحول نمیشود ،بلکه بسترهای
کاربردی و عملی آن تغییــر میکند .از این منظر ،اصول توســعهیافتگی
جهانشمول است در همان حال الگوهای توسعهیافتگی ،قابلیت بومی شدن
1
را دارد.
طبق این نگاه ،تعیین اصول بنیادین توسعه از حیطه فرهنگ دینی و ملی خارج و به حاکمیت
مطلق عرف جهانی درخواهد آمد و دایره فعالیت دین و ملیت صرف ًا در حد مشخص کردن
الگوهایی برای پیادهسازی توسعه عرفی محدود خواهد شد.
کارگزاران جریان اعتدال برای کشف اصول ثابت توسعه ،مخاطبان خود را به کشورهای
توسعهیافته همچون «آلمان ،انگلستان ،ژاپن» 2و ...احاله میدهند و با الگوسازی از این کشورها
و برخی کشورهای سکوالر بیشتر توسعهیافته ،اصول توسعه را ثابت و غیر قابل خدشه عنوان
میکنند .در نتیجه نسخه این جریان برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی ،نگاه به
بیرون و رجوع به عرف کشورهای توسعهیافته و برداشــت اصول آنان است و در این راه
کشورهایی همچون ایران را صرف ًا عاملی برای پیدا کردن بهترین راه برای پیادهسازی آن
اصول میدانند و نه بیشتر .برخی نویسندگان که از جریان اعتدال و اقمار سیاسی -جناحیاش
همچون کارگزاران به «راستمدرن» تعبیر میکنند ،میگویند:
«راست مدرن» در عرصه فرهنگی چندان پایبند به سنتها نیست و دل
در گرو مدرنیسم دارد .این گروه به شدت از توسعه به ویژه توسعه اقتصادی
طرفداری کرده و آن را پیششرط سایر امور نوسازی قلمداد میکند؛ گرچه
معتقد است که فضای باز اقتصادی نیاز به فضای باز فرهنگی و سیاسی دارد.
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آزادی مردم را تا حدی میخواهند که به توســعه لطمه نزند .این گروه به
تساهل و تسامح بیشتری نســبت به جناح «چپ سنتی» و «راست سنتی»
معتقد اســت ...این طیف مظاهر غرب را قبل از این که به دید «تهاجم»
نگاه کند آن را نوعی «تبادل» فرض میکند که باید از دستاوردهای مثبت
آن استفاده کرد .به طور کلی مؤلفههای اصلی اســتراتژی فرهنگی گروه
کارگزاران را میتوان چنین آورد .1 :استقبال از مدرنیسم  .2عدم حساسیت
نســبت به کمرنگ شــدن ســنتها و مظاهر اجتماعی ،دینی در جامعه
 .3کاهش تدریجی نقش دین در جامعه (نه ضد دین یا غیر دینی کردن) و
به تعبیری عرضی کردن امور دینی  .4ایجاد فرهنگی لیبرالیستی با مناسبات
1
مبتنی بر تساهل و تسامح و آزادی.
 .2حل مسائل اجتماعی بر اساس عقل منهای وحی
«اعضای شبهجریان اعتدال» مسائل اجتماعی را با عقل منهای وحی حل میکنند .سران
اعتدال میان عقالنیت عملی و تدین وجه جمعی نمیبینند و حیطه حکومت آن دو را جزایر
جدا از هم میپندارند:
اگر کســی مرز عقل و دین را تفکیک نکند و مرز دقیق آنها را نشناسد
و جایگاه تجربه و تحقیق را نداند و بگوید در همــه امور باید به فقه و دین
2
مراجعه کرد بسیار خطرناک است.
جریان اعتدال بر اساس همین تفکر ،تصمیمگیری ،قانونگذاری و اجرا را که بخش بزرگی
از فعالیتهای اجتماعی هستند ،حیطه حکومت عقل جداشده از وحی عنوان میکنند و حیطه
دین را هم محدود به کلیگوییهای ارزشی و غیرروشی معرفی مینمایند:
متأسفانه ما آنچنان سیستم حکومتی ،مسئولین و اسالم را با هم مخلوط
کردهایم که هــر گونه تغییر در یکی ،عامل تأثیر در دیگری اســت .یعنی
ما برای مردم ،مســائل را تفکیک نکردهایم که اســام بخش بزرگی از
فعالیتهای اجتماعی را بر دوش عقل بشر قرار داده است .یکسری اصول
و ارزشهایی را اسالم برای ما بیان کرده و احکامی هم برای ما مقرر کرده
است ،ولی ما هر کاری را به نام اسالم ،تمام میکنیم .جای خوشبختی است
 .1سید مصطفی تاجزاده و حمیدرضا ظریفینیا ،کالبدشکافی جریانهای سیاسی ایران 1358 :تا  ،1378تهران،
آزادی اندیشه ،1378 ،ص.107
 .2حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،تهران ،کمیل ،1389 ،ج ،1ص.240
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که قانون اساسی ما نگفته است نظام اســامی و قوانین کشور ،عین اسالم
است .حتی نگفته است منطبق بر اسالم است .بلکه گفته است نظام اسالمی،
1
قوانین و مقررات کشور نباید مغایر با اسالم باشد.
در هر صورت نکته مهم در فهم ادبیات خاص جریان اعتدال تعریف این جریان از عقل
و عقالنیت است که با تعریف اسالمی و حتی رایج از آن متفاوت است .عقالنیت در منطق
این جریان سه رکن دارد« :محدودیت آن به علم استقرایی و تجربی»« ،پذیرش اصول نظم
جهانی» و «کارکردگرا بودن» و به عقیده شخصیتهای فکری اعتدال ،اگر حکومتی بر اساس
عقالنیت تعریفشده توسط آنان حرکت نکند محکوم به شکست است و در مقابل حکومتی
که بر اساس این نوع از تفکر پیش رود پیشرفت خواهد کرد:
مبانی عقالنیت فلسفی یک جامعه باید مدافع روش تفکر منطقی باشد.
عقالنیت ابزاری فینفســه مبتنی بر علم و کارآمدی و دربست در اختیار
روش تفکر منطقی .ارتباط تنگاتنگ عقالنیت فلسفی و عقالنیت ابزاری نتیجه
بســیار مهمی برای آینده یک جامعه دارد .عقالنیت ابزاری از یک جنس
روشن علمی بهرهمند است و حالت جهانشمولی دارد ولی عقالنیت فلسفی
چه در نظریه و چه در واقعیتهای موجود جهانی ،استوانههای مختلفی را
در برمیگیرد ...گستره عقالنیت ابزاری محدود به علم ،کارآمدی ،نظم و
روش است.
چالش بزرگ هر جامعه این اســت که میان عقالنیت فلســفی خود و
عقالنیت ابزاری جهانشمول هماهنگی و سازگاری ایجاد کند .این چالشی
بود که نخبگان سیاسی و فکری اتحاد شــوروی در آن شکست خوردند و
متقاب ً
ال چینیها به دنبال پاســخگویی به آن و برخورد حلالمسائلی با آن
هستند .محتوایی که از عقالنیت فلســفی یک جامعه ناشی میشود ریشه
در فرهنگ ،تاریخ ،هویت و باورهای آن جامعه دارد؛ در حالی که عقالنیت
ابزاری منطق علمی و کارآمدی دارد؛ ملتهــا آن را میآموزند و به کار
میگیرند و در واقع میپذیرند ...در شرایط موجود جهان ،عقالنیت فلسفی
از منابع مختلفی سرچشمه میگیرد .برخی در غرب نمو کردهاند و برخی
در مکاتب شرقی .هم لیبرالیسم آدمی را به عقالنیت ابزاری رسانیده است
و هم بودائیسم و کنفوسیوسیسم و شینتوئیسم این قابلیت را نشان داده که
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توان دستیابی به عقالنیت ابزاری دارد .کمونیسم با عقالنیت ابزاری تضاد
نداشت ولی نتوانســت با عواقب آن انطباق و همسویی و سازگاری ایجاد
کند ...کشورهایی که به درجهای از موفقیت در صنعتی شدن ،کسب برتری
نسبی اقتصادی ،دستیابی به ثروت ملی و در نهایت قدرت ملی رسیدهاند
1
خود را با جریان عقالنیت ابزاری جهانی انطباق دادهاند.
همانطور که از این نوشتار پیداســت ،طبق الگوی فکری اعتدال جامعهای که عقالنیت
فلسفی (یا به عبارتی عقل عملی مبتنی بر دین و فرهنگ ملی و ثابت خود) را با عقالنیت ابزاری
جهانی و اصول آن تطبق ندهد زوال خواهد یافت و در کنار آن ،عقالنیت ابزاری طبق تعریف
این دسته کام ً
ال سکوالر و جدا از دین تعریف میشود و با هر عقیده و عنوانی از بودائیسم و
کنفوسیوسیسم و شینتوئیسم گرفته تا کمونیسم قابل جمع است.
 .3جهانی شدن و زوال معنای استقالل
بر اساس مبنایی که در بخش قبل مطرح شد ،جهانی شدن به معنای پذیرش و هضم در
اصول کشورهای توسعهیافته ،تنها راه عاقالنه برای پیشرفت ملی خواهد بود .پیگیری این معنا
در کلمات اصحاب اعتدال به فهم کاملتر الگوی فکری آنان کمک خواهد کرد:
جهان امروز عصر «وابستگی متقابل» است و هر کشور و ملت ،همواره باید
«مزیتهای نسبی» خود را در عرصه اقتصاد ،فرهنگ و سیاست مشخص
کند ،زیرا بدون آن ،همه طرحها و برنامهها نقش بر آب میشود .ما بخواهیم
یا نخواهیم ،اقتصاد ،فرهنگ و سیاست کشور با جهان پیوند دارد .هر چه به
گستره علم و دانش فنی افزوده میشود ،جهان کوچکتر میشود و در این
2
مکان کوچک به نام سیاره زمین ،همه چیز رنگ و بوی جهانی دارد.
طبق این نگاه هر عملی که به ناســازگاری با هویت جهانی بیانجامد غیرعاقالنه و منافی
پیشرفت است:
تاریخ دو قرن اخیر ایران حاکی از این واقعیت است که ایرانیان چه در
سطح مدیریتی و چه در سطح روشــنفکری ،مشکل «تشخیص موقعیت و
وضعیت» خود را داشتهاند .باألخره ،هر چه سریعتر ما باید ارتباط منطقی
میان سه منبع هویتی دینی ،ایرانی و جهانی خود را روشن کنیم .اعراب حوزه
 .1محمود سریعالقلم« ،آفات تفکر متدولوژیک در ایران» ،اطالعات سیاسی -اقتصادی ،1377 ،ش  133و،134
ص.72
 .2حسن روحانی ،امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ،تهران ،مرکز تحقیقات استراتژیک ،1390 ،ج ،1ص.720
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 .1محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ایران ،همان ،ص.21
 .2همان ،ص.326
 .3رضا صالحی امیری و امیر عظیمی دولتآبادی« ،جهانی شــدن و سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی»،
متین ،ش ،41بدون تاریخ ،ص 82و .84
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خلیج فارس تا حد قابل توجهی این کار را انجام دادهاند .حتی پیشرفت عادی
به این سازگاری نیاز دارد .به واسطه چند الیه و پیچیده بودن منابع هویت
فرهنگی ما ،پیوسته تمایلی وجود داشته که همه این منابع را همزمان حفظ
کنیم؛ ضمن اینکه از فرصتهای جهانی نیز ،بهرهمند شــویم .قوی بودن
1
هویت ملی و دینی ایرانیان در مقابل منابع هویت جهانی قرار گرفته است.
از دیدگاه سران این جریان ،ایرانیان به واسطه مشکل ژنتیکی توان اصالح خود را ندارند
و باید با دنیای بیرون ،که از این مشکل ژنتیکی رنج نمیبرند ،ارتباط بگیرند تا مسائلشان
حل شود:
ما به عنوان یک جامعه و همینطور به صورت فردی ،با نقد ،مشکالت
ن که اصالحات الزم است ،چون نقد الزم است .شاید ما در
جدی داریم و ای 
نقدپذیری ،مشکالت ژنتیکی داشته باشیم .ما تا با دنیا کار نکنیم ،تغییر پیدا
2
نخواهیم کرد.
شاید بتوان گفت یکی از اساسیترین نقایص شــبهگفتمان اعتدال ،انفعال اعضای آن در
برابر پدیده جهانی شدن است .آنها این پدیده را قهری و ناگزیر فرض کرده و بر همین اساس
سیر استداللشان از جهانی شدن شروع میشود ،در جهانی شدن ادامه مییابد و به جهانی
شدن ختم میشود و این روش حلالمسائلی را در همه عرصهها از اقتصاد تا سیاست و حتی
فرهنگ پیاده میکنند:
بر اثر فرآیند جهانی شدن ،به واسطه گسترش وسایل اطالعاتی و رسانهای
مدرن و گســترش تبادل فرهنگی ،تعقیب سیاست فرهنگی در قلمرو ملی
نه میسر است و نه مطلوب .سیاست فرهنگی کشــورها در حال حاضر تا
حدود زیادی در گستره فراملی و جهانی تعریف میشوند ...جهانی شدن بر
حساسیتها و تفاوت ملی تأثیر گذاشته و از آن میکاهد .لذا تعقیب اصول
مبتنی بر این حساسیتها و برجسته کردن نشانهها و وجوه تمایز فرهنگی
3
دیگر در اولویت اصلی نخواهد بود.
این جریان که بر اساس مطالب پیشگفته مشخص شد که اعتقادی به استقالل ملی ندارند،
برای پیشگیری از انتقادات علیه خود با ارایه آدرسهای غلط از کشورهای سکوالر آنان را
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به عنوان الگوهای موفق جهانیشدن معرفی میکنند که استقالل خود را نیز حفظ کردهاند:
الزمه بهرهمندی از مزایای جهانیشدن ،همگرایی با نظام جهانی است.
این همگرایی به هیچوجه به معنای فرو گذاشتن اصول ،منافع ملی و استقالل
نیســت .تجربه چین ،هند و مالزی در این زمینه گواه این مدعاست ...لذا
تعامل دوسویه با نظام جهانی باید در هر کدام از سطوح اقتصادی ،سیاسی و
چ یک از این اجزا را نمیتوان به دلخواه گزینش
فرهنگی صورت گیرد و هی 
1
کرد و دیگری را فرو گذاشت.
این در حالی است که هر کدام از این کشورها هر مقدار که برای حفظ استقاللشان تالش
کردند و از جهانیشــدن مورد نظر غرب فاصله گرفتند ،همان مقدار مورد مجازات نظام
م اکنون در جنگ اقتصادی با امریکا
استکبار به ویژه امریکا قرار گرفتند .به طور مثال چین ه 
ن که دسترسی مورد نظر امریکا به بازار خود را تأمین
به سر میبرد .به عالوه هند به علت ای 
2
نکرد از ناحیه این کشور ضربه خورد و در سال  1397از نظام عمومی ترجیحات اخراج شد
و مالزی که به خاطر بازیهای بانکی و پولی سرمایهدارهای صهیونیست و غربی ،به تعبیر
3
ماهاتیر محمد در یک شب به کشوری فقیر تبدیل شد.
در هر صورت سه پایه «حل مســائل اجتماعی بر اساس عرف کشورهای توسعهیافته»،
«حل مسائل اجتماعی بر اساس عقل منهای وحی» و «جهانی شدن» اساس استدالالت جریان
اعتدال را تشکیل میدهد .البته جریان اعتدال از آنجا که در شاخصههای روشی خود به دنبال
«اجماعسازی» است و در این راستا از «ابهام استراتژیک» استفاده میکند 4تالش دارد به
مبانی سکوالر خود جلوه دینی بدهد و در همین زمینه به استفاده تحریفآمیز از «اصل زمان
و مکان در اجتهاد» و «نسبت اسالم و مقتضیات زمان» دست میزند:
 .1حسن روحانی ،امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ،همان ،ص.722
 .2بر اساس این نظام تعرفهای كه به ابتكار كشورهای توســعهیافته ایجاد شده ،بسیاری از كشورهای در حال
توسعه فرصت مییابند تا با استفاده از مزیت تعرفه گمركی صفر یا ناچیز بر برخی از اقالم صادراتی خود ،اقتصادشان
را بهبود بخشیده و از فقر خارج شوند.
امریكا ،انگلیس و اتحادیه اروپا از مجریان اصلی این نظام ترجیحی هستند و كاالهای كشاورزی ،دامی ،آبزیان و
صنایع دستی ،عمده كاالهای تحت پوشش نظام عمومی ترجیحات را تشكیل میدهند.
نظام ترجیحی امریكا هند را قادر میسازد تا برای صادرات حدود دو هزار قلم كاالی خود (مانند قطعات خودرو،
شیرهای صنعتی و منسوجات) از تخفیفات گمركی بهرهمند شوند .ایرنا ،کد خبر.83232279 :
« .3ماهاتیر محمد ،نخست وزیر سابق مالزی -که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود -به تهران
آمد ،به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحوالت گوناگونی در آسیای شــرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی،
اندونزی و تایلند ،و زلزله اقتصادی به وجود آمده بود .همین سرمایهدار صهیونیستی و بعد سرمایهدارهای دیگر ،با
بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند .در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت :من
فقط همین قدر به شما بگویم که ما یکشبهگدا شدیم!» (مقام معظم رهبری )1385/8/18
 .4در خصوص این دو مورد در بخش «شاخصههای روشی» توضیحاتی را خواهیم داد.
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 .1حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،همان ،ج ،3ص.232
 .2صحیفه امام ،ج ،21ص.289

شاخصشناسی جریان اعتدال در سه ساحت :فکری ،روشی و ارتباطی

تعبیر بسیار مهم حضرت امام که در واقع یکی از مهمترین یادگارهای
امام راحل است و هنوز هم کسی جرئت نکرده آن را درست توضیح دهد،
مسئله «اصل زمان و مکان» در اجتهاد است که امام آن را مطرح فرمود که
هیچ فقیهی در قرون اخیر با این وسعت و صراحت آن را مطرح نکرده است.
در واقع حیات اسالم به اجتهاد است و پویایی و حیات اجتهاد نیز به اصل
1
زمان و مکان است.
حسن روحانی با قرائت تحریفی از این اصل ،در حقیقت زمان و مکان را حاکم بر اصول و
احکام اسالم قرار داده اســت که این مبنا به هیچ عنوان نمیتواند مورد نظر امام بوده باشد
چراکه ایشان از حیث نظری خود را معتقد به فقه جواهری معرفی میکنند و در فقه جواهری
احکام بر اساس ادله اربعه مشــخص میگردد و حیات این فقه نیز وابسته به اتصال آن به
منبع وحی و ادله اربعه است .همچنین نسبت زمان و مکان با اجتهاد از دیدگاه مرحوم امام
قدسسره در دایره تشخیص موضوعات تعریف میشود و نه تعیین احکام .بدین معنا که
ایشان دایره حکومت «زمان و مکان» را صرف ًا در ناحیه تشخیص موضوع تعریف میکنند و نه
اینکه این دو عنصر را معین یا مغیر حکم تلقی کنند .ایشان در منشور روحانیت میفرمایند:
اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزهها ،اینجانب معتقد به فقه سنتی
و اجتهاد جواهری هســتم و تخلف از آن را جایز نمیدانم .اجتهاد به همان
سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیســت که فقه اسالم پویا نیست،
زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند .مســئلهای که در قدیم
دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و
اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند ،بدان معنا که
با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که
از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است ،واقع ًا موضوع جدیدی شده است که
2
قهرا ً حکم جدیدی میطلبد.
در نتیجه اگر زمان و مکان در تغییر موضوع تأثیری نداشت و موضوع ثابت بود ،حکم هم
ثابت میماند .اما چهرههای حوزوی جریان اعتدال بدون در نظر گرفتن این نکته ظریف ،به
گونهای اســتدالل میکنند که عم ً
ال عرف و عنصر زمان و مکان را در عرض کتاب و سنت
و به عنوان منبعی برای کشــف حکم دین در عرصههای اجتماعی معرفی میکنند .به طور

حسن روحانی برای نفی هر
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گونه والیت سیاسی (که اساس مثال جناب آقای سروش محالتی ،چهره حوزوی
سیاستورزی اسالمی است) ،نقد متمایل به جریان اعتدال مقدار دیه زن و مرد را که
از مصرحات شریعت است ،از حیطه دین خارج و
معصوم را جایز شمرد
به حیطه عرف محول میکنند .که البته این فرضیه
با اعتراض آیتاهلل العظمی سبحانی مواجه شد .ایشان در انتهای ردیه مستدل خود به سروش
محالتی فرمودند:
«چگونه مىتوان این همه موشکافى و گســتردهگویى را احکام موقت دانست و آنگاه فقه
وضعى و خرد بشرى را ،جایگزین وحى و فقه اسالمى ساخت؟!» 1حال باید از چهرههای این
جریان پرسید آیا مرحوم امام قدسسره با طرح جایگاه زمان و مکان ،هم همچون آنان خرد
بشری را جایگزین وحی و فقه اسالمی میساخته است؟
عالوه بر حیث نظری ،حرکت امام خمینی قدسسره در مواجهه با جریان حاکم بر زمان
و مکان و به نوعی شالودهشکنی گفتمانهای رایج در زمان معاصر بوده است. 2گفتنی است
شخصیتهای حوزوی همچون آقای سروش محالتی که از لحاظ چهارچوب فکری در دایره
اعتدال تعریف میشود و گوشهای از نظرات شاذ وی را مطرح نمودیم؛ اصل زمان و مکان
3
را در ادبیات و منطق اعتدال بازتعریف کرده؛ به طبع آثاری در این زمینه دست زده است.
 .4عملگرایی و مصلحت
شاخصه دیگر جریان اعتدال ،عملگرایی و کارکردگرایی این جریان است که میراث پدر
فکری این جریان یعنی آقای هاشمی رفســنجانی است .محمد سروش محالتی ،که ارتباط
فکری نزدیکی با جریان اعتدال و شــخص هاشمی رفسنجانی داشــته است ،در این رابطه
میگوید:
ایشان (آقای رفسنجانی) حدود  25سال قبل به قم تشریف آوردند و در
جلسهای با علمای جامعه مدرسین فرمودند اینطور نمیشود که علما در
قم فتوا دهند و توقع داشته باشند به فتوایشان عمل شود .بلکه باید پذیرفت
در مباحث اسالمی در کنار علما افرادی باشند که اقتضائات زندگی امروز
 .1آیتاهلل العظمی سبحانی ،تحلیلی مقادیر دیه از سوی آیتاهلل العظمی سبحانی [خبرگزاری]،1397/3/23 ،
بازیابی ازhttp://hawzahnews.com :
 .2مظفر نامدار« ،امام خمینی ،انقالب اسالمی و شالودهشکنی ســیطره گفتمانهای رسمی در حوزه سیاست»،
پانزده خرداد ،1383 ،ش.1
 .3محمدسروش محالتی ،اسالم و مقتضیات زمان ،بررسی نسبت دین و تحوالت حیات انسانی ،تهران ،میراث
اهل قلم.1394 ،

و جامعه و بازار امروز را تبیین کنند و یک کار مشترک علمی انجام شود.
محصول این کار هر چه که باشد ،حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی ملتزم
1
به انجام آن خواهد بود.
البته ممکن است این نظریه بدون در نظر گرفتن مبانی سابق مبنایی صحیح تلقی شود اما
وقتی این فکر را در منظومه فکری اعتدال لحاظ میکنیم میبینیم که مصلحتسنجی جریان
اعتدال و اقتضاءبینی آنها با نگاه دینی و فقهی که مناط تصمیمگیری در نظام اسالمی است
سازگاری ندارد و طبق نگاه این جریان ،نگاه فقهی ارتباطی به کشف اقتضائات و مصلحتها
ندارد .به عبارت دیگر ،اقتضائات و مصالح طبق این نگاه حاکم بر شریعتاند و آنچه مصالح
را مشخص میکند مؤلفههای دینی نیست بلکه مصالح جامعه به معنای روزمره آن است.
آقای هاشمی رفسنجانی میگوید:
وظیفه حکومت اسالمی اســت که جایی داشته باشــد تا مصلحت را
تشخیص بدهد .ممکن است مسئلهای تا پارسال خالف شرع حساب میشد
و االن که مصالح جامعه ایجاب میکند میتوانیم بپذیریم که به مصلحت و
2
شرعی است.
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 .1محمدسروش محالتی ،آیت درایت ،تهران ،میراث اهل قلم ،1397 ،ص.41
 .2زهرا شیدوش و محمد محمودی ،مصلحتنامه؛ حاشیهنگاری دیدارهای آیتاهلل هاشمی رفسنجانی -1393
 ،1392تهران ،ثالث ،بدون تاریخ ،ص.316
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 .5نسبیگرایی سیاسی
مبانی ذکرشده به ویژه مبنای اول (حل مسائل بر اســاس عرف) و چهارم (عملگرایی)
شبهجریان اعتدال را دچار نوعی نســبیگرایی و حتی متناقضگویی در برهههای مختلف
تاریخی میکند که البته برای پیروان آن طبیعی و تئوریزه شده است و از آن با تعابیر زیبایی
همچون «جمود نداشتن ،متعصب نبودن و واقعگرا بودن» یاد میکنند:
میراث اندیشهای آیتاهلل هاشمی رفســنجانی از دو جنبه برای ما قابل
بررسی است؛ نخست ،مجموعهای از افکار و اندیشهها و دیدگاههای ایشان
است که به صورت مکتوب و شفاهی ارایه شده است .اما مهمتر از اینها،
بخش دومی است که مربوط به روشهای فکری و اندیشه ایشان است .اگر
ما بتوانیم آن روش را بیابیم ،نوعی زایندگی و بالندگی را خواهیم داشــت.
«عملگرایی» به عنوان یک روش دارای چند ویژگی است:
ن که آیتاهلل هاشمی چون شخصیت عملگرا بود ،در کارهای
نخست ای 
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فکری و در تأمالت نظری خود هرگز محدود به یک موضوع نمیماند و خود
را محصور در یک مسئله خاص نمیکرد .هاشمی با مسئلهها جلو میرفت؛
مسئلهها مسیر فکر او را مشخص میکردند .از این جهت ،او با اندیشمندانی
که قالبهای ذهنی خاصی را از قبل پذیرفتهاند و حاضر به تغییر مســیر
نیستند ،متفاوت بود...
امتیاز دوم این بود که پس از آنکه مســئله را در میدان عمل انتخاب
میکرد در هنگام تحلیــل ،متعصبانه برخورد نمیکــرد .جمود در بحث
نداشت .آمادگی داشت که اندیشههای خود را بر اساس واقعیتها بسنجد
و اگر آن راهحلها در مقام عمل پاسخگو نبود ،راهحلها و اندیشههای خود
1
را اصالح میکرد .
این برداشت به طور صریح در کلمات آقای رفســنجانی نیز دیده میشود .بررسی این
کلمات نشان میدهد که آقای رفسنجانی یک نسبیگرای سیاسی بود و تالش داشت با ارایه
برداشتهای غیرمتعارف از سیره معصومین و اصول عقلی همچون واقعبینی و مفاهیم دینی
همچون نسخ؛ این مبنا را به دین مبین اسالم نیز نسبت بدهد:
اصل اسالم واقعگراســت .این واقعیت برای من خیلی روشن است .در
بحثهای قبلی که سر مسائل اقتصادی و معیشتی داشتیم ،گفتیم که اسالم
واقعگراست و نمیخواهد آنچه را که خداوند در فطرت انسان گذاشته است،
ندیده بگیرد .معنای دین فطری این است .به جلو که میرویم با تغییر شرایط
باید تغییر مسیر بدهیم .پیامبر (صلّی اهلل علیه و آله) و ائمه (علیهمالسالم)
2
ن گونه بودند .حتی نسخ در احکام قرآن هم هست.
ما ای 
نتیجه این عملگرایی نسبیتزده آن است که در برههای از تاریخ که فضای انقالبی وجود
دارد و مسئله حمایت از مستضعفین بر فضای سیاسی کشــور سیطره دارد ،آقای هاشمی
رفسنجانی حامی سرسخت مستضعفین میشود و در خطبههای نماز جمعه میگوید:
اسالم به شــدت با دو قطبی شدن جامعه مخالف اســت .نباید قطب
مســتضعف در کنار قطب مســتکبر به وجود آید .قطب مسرف در کنار
قطب محروم سبب ایجاد شکاف وســیع بین مردم میشود؛ که یک نفر
از گرسنگی بمیرد و یک نفر از ســیری تُخَ َمه 3بزند .اسالم با چنین شکلی
 .1محمدسروش محالتی ،آیت درایت ،همان ،ص.75-76
 .2زهرا شیدوش و محمد محمودی ،همان.
 .3سوء هاضمه

اساس ًا طبق دیدگاه اعتدالیون
مقاومت صرف ًا یک راه هزینهبر
است .منطقی که به واکنش
مقام معظم رهبری منجر شد
و ایشان هزینه سازش را به
مراتب بیشتر از هزینه مقاومت
عنوان کردند
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 .1محسن هاشمی ،هاشمی رفسنجانی؛ خطبههای جمعه ،تهران ،دفتر نشر معارف انقالب اسالمی ،1376 ،ج،1
خطبه  ،1360/11/2ص.512
 .2حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،همان ،ج ،1ص.378-379
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سخت مخالف است.
اما در ســالهای بعد و با رواج یافتن تفکر توسعه و
سرمایهداری توسط حلقه وابسته به ایشان ،شخص آقای
رفسنجانی به نماد اشرافیت و سرمایهداری بدل شد.
در نمونهای دیگر از نســبیگرایی سیاســی جریان
اعتدال ،آقای حســن روحانی در دورهای که گفتمان
اصالحات بر کشور حاکم بود و به جریانی متخاصم علیه
رهبر اعتدال یعنی آقای هاشمی رفسنجانی تبدیل شــده بود ،مؤلفه گفتمانی اصالحات در
زمینه تعارض میان استقالل و اقتصاد را زیر سؤال میبرد و میگوید:
برای حفظ حکومت و ایستادگی در برابر توطئهها و همچنین اداره بهتر
کشور در دنیا استراتژیهای مختلفی ارایه شــده است .برخی از کشورها
استراتژی وابســتگی به ابرقدرتها را برگزیدهاند و میگویند ارزانترین
راه از لحاظ اقتصادی برای اقتصاد یک کشور و برای حفظ یک نظام ،کمتر
مستقل بودن اســت .از دید این افراد باید فتیله اســتقالل را قدری پایین
آورد تا با کمترین بها بتوان کشور را حفظ نمود .آنها معتقدند وقتی به یک
ابرقدرت وابسته شویم ،با هزینه کمتری توسط آن ابرقدرت حفظ خواهیم
ن که در آن نه عزت
شد .البته معنای چنین حفاظتی هم روشن است ،چه ای 
ملی وجود دارد و نه استقالل واقعی وجود خواهد داشت .در چنین نظامی
تنها اراده دیگران دیکته شده و خواست آنها اجرا میشود .گرچه این روش
در کوتاهمدت ممکن است ارزانترین راه حفظ حکومت باشد ،ولی بیتردید
در میانمدت و بلندمدت گرانترین شیوه در حفظ حکومت و کشور خواهد
2
بود.
اما وقتی جریان اصالحات از گردونه سیاست کنار رفت و گوی ریاست به جریان اعتدال
رسید ،ورق برگشت و صحبتها متفاوت شد:
اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها محکمترین اقتصاد دنیا را دارند ،اینها
بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند ،محروم شدند...
نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را میبردند و از
1
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این رو با این اقدام پولهایشان آزاد شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی
رفته و اقتصاد دانشبنیان برای خود درست کردند؛ لذا دیگر آسیبپذیر
هم نیستند ،این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان
باید وارد این فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی میتواند ما را به
1
آنجا برساند.
گفتنی است آقای حسن روحانی با این سخنان نه تنها مخالفتی نکرد بلکه در همین راستا
2
حتی پس از مرگ آقای هاشمی ،بودجه نظامی کشور را به نصف کاهش داد.
نسبیگرایی سیاسی در ادبیات دیگر اعضای حلقه اعتدال نیز قابل پیگیری است:
هر جامعه برای دستیابی به رشد باید تئوری داشته باشد ،یا هر نظام و
تمدنی که انسجام و فعلیتیافته ،در پرتو داشتن یک تئوری به آنجا رسیده
است .از واژه تئوری اســتفاده میکنیم زیرا در آن نوعی شناخت و آگاهی
وجود دارد؛ بر کارکرد آن نوعی نسبیت حاکم است زیرا که انسانها به آن
3
عمل میکنند؛ محتاج سعی و خطاست.
 .6تساهل و تسامح اجتماعی
پیروان شبهجریان اعتدال اهل تساهل و تسامح در امور اجتماعیاند و نه تنها تفکر ثابتی در
عرصه سیاست ندارند بلکه ثبات اندیشه را آفت مدیریت میدانند و در مقابل نسبیگرایی
را تجویز میکنند.
درباره اداره یک جامعه ،تصمیمگیری ،اجراییات ،مملکتداری ،مطلق و
قطعی اندیشیدن آفت است .ابهام ،انتزاع و نسبیت در تصمیمگیری ،کار
علمی ،مدیریت ،آسیبشناسی و مشکلیابی بسیار مفید است .بیان عقلی
و علمی ،به راحتی نسبیت و ابهام میپذیرد و به ابهامآفرینی دیگران نیز،
4
ارج مینهد.
همچنین حسن روحانی در این زمینه میگوید:
دین ،علم ،هنر و فن مرز نمیشناسد .اساســ ًا این امور مرز ندارند اینها
 .1بیانات علیاکبر هاشمی رفسنجانی ،تهران ،اجالس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش ،مرداد .1395
 .2سرویس دفاع و امنیت مشرق ،راز اجرای دقیق وصیت هاشــمی رفسنجانی برای «کاهش بودجه دفاعی»،
[ ،1397خبرگزاری] بازیابی ازhttps://www.mashreghnews.ir :
 .3محمود سریعالقلم« ،جایگاه برداشتهای مشترک نخبگان در توسعهیافتگی» ،اطالعات سیاسی -اقتصادی،
ش 79و ،1373 ،80ص.21
 .4محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ایران ،همان ،ص.49

آقای حسن روحانی نیز با زیر
سؤال بردن جایگاه والیتفقیه
ایده حذف تدریجی آن را
مطرح مینماید
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 .1حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،همان ،ج ،3ص.228
 .2سخنان حسن روحانی در جمع مدیران ارشد وزارت ارتباطات ،1397/11/1 ،صبح ایران ،بازیابی از سایت
دنیای اقتصاد.
 .3آیتاهلل مکارم ،درس خارج فقه ،1397/11/3 ،خبرگزاری تسنیم.
 . 4انســجام خوب اصالحطلبان و همراهی ســازمانهای مردمنهــاد ،اصناف و پویشهــای اجتماعی که به
وسیله شــبکه اجتماعی تلگرام نظم یافتند از عوامل مهم در پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات
ریاســتجمهوری بود( .حمیدرضا جالییپور ،نتیجه انتخابات  96حاصل فضای مجــازی [روزنامه صبح ایران]،
)1396/3/11
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طبع ًا بینالمللی هستند .اگر مرزی برای
1
آنها درست کنیم ،کار نادرستی است.
یکی از مصادیق عملی تســاهل و تسامح این جریان
در عرصه اجتماعی؛ انکارهــای تلویحی یا تصریحی در
خصوص قانون حجاب است .حسن روحانی در این زمینه ،ضمن همراهی با استدالل مخالفان
اجباری بودن حجاب ،تقابلی ساختگی میان ممنوعیت نگاه حرام توسط مردان و لزوم رعایت
حجاب توسط زنان ایجاد میکند و میگوید:
«تمام حجاب در قرآن که نگاه میکنید حمایت از زن اســت؛ ما حاال یکجوری درست
کردیم که این حجاب چماق بر سر زن است». 2البته ممکن است گفته شود که این سخنان
رئیسجمهور در خصوص نحوه تبیین مسئله حجاب بوده است و نه قانون حجاب .اما با توجه
به قرائن محیطی این احتمال باطل میشــود؛ چراکه در آن زمان ،تبیین نامناسبی از مسئله
حجاب در عرصه کالن رخ نداده بود و برخورد نامناسبی در آن سطح صورت نگرفته بود.
به عالوه در زمان مطرح شدن این سخنان بحث قانون حجاب باال گرفته بود و مخالفان این
قانون از این جنس استداللها استفاده میکردند .از همین رو ،برخی بزرگان و مراجع عظام
تقلید نیز به انتقاد از این سخنان حسن روحانی پرداختند و به وی گوشزد نمودند« :شما رئیس
3
جمهوری اسالمی هستید و نه رئیسجمهور کشور دموکرات سکوالر»
مصداق دیگری از تساهل و تسامح سیاســی -اجتماعی جریان اعتدال ،مسئله مسدود
کردن فضاهای مخرب ،ضد دینی و ضد اخالقی اینترنتی اســت که تاکنون به رغم قوانین
و دستورالعملهای الزم ،این اتفاق صورت نگرفته و سران این جریان که بهرههای سیاسی
فراوانی از رها بودن این فضا بردهاند 4،به اســم گردش آزاد اطالعــات برخورد قانونی با
بخشهای مخرب فضای مجازی نداشتهاند و حتی این کار را غیرعاقالنه توصیف نمودهاند:
فکر میکنم بستن دریچههای اطالعات و ارتباطات نتیجهای معکوس

میدهد و عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست.
البته این تساهل و تسامح آقای رفســنجانی برای دوره آخر عمر او نبود .او از همان ابتدا
نسبت به شاخصههای انقالب و انقالبیگری،که در واقع اصلیترین شاخص ه عملکرد اسالمی
در عرصه سیاسی است ،مسامحه میکرد و بر اساس رویکرد عملگرایانه اعتقاد داشت حتی
به غیر انقالبیهای صریح نیز باید مسئولیت داد:
به برادران حزباللهی عرض میکنم که در معیارهای انتخاب همکار،
مقداری دست از سختگیری بردارید ...شما ...نماینده این مردم و نماینده
این انقالب هستید و به خودتان حق ندهید که با سختگیری غیر منطقی ،با
مغزها و فکرها و انسانهای سالمی که میخواهند خدمت بکنند ،اهل زندگی
هستند اما انقالبی نیستند ،خودشــان هم قبول دارند که انقالبی نیستند،
میخواهند کاری بکنند و مزدی بگیرند و حاضرند خدمت بکنند و تعدادشان
2
هم فراوان است ،برخورد کنید.
1
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ب .شاخصههای روشی
پس از تبیین پایههای فکری جریان اعتدال ،به بررسی شاخصههای اصلی و ثابت روشی
این جریان خواهیم پرداخت و روش سیاستورزی آنان برای پیادهسازی افکار جریانیشان
را تشریح خواهیم نمود و روشــن مینماییم که این طیف به چه قشری از قشرهای جامعه
تکیه دارد و برای اجرای اهداف خود از چه راهها یا احیان ًا پوشــشهایی استفاده میکند و
با چه ادبیاتی منطق سیاســی خود را پیش میبرد و همچنین دامنه عملکرد خود را تا کجا
هدفگذاری میکند.
 .1دیوانساالری و حکومت تکنوکراتیک
حکومت نخبگان بر سرنوشت سیاسی جامعه یکی از مهمترین شاخصههای روشی جریان
اعتدال میباشد .محمود سریعالقلم در این زمینه میگوید:
در توسعه یک جامعه ،یکی از اصول مهم ،تواناییهای فکری و سازماندهی
نخبگان است که به نظر من مهمترین اصل از اصول ثابت توسعه میباشد.
چون توسعهیافتگی را باید هدایت کرد و بهترین افراد برای هدایت ،نخبگان
« .1رفسنجانی فیلترینگ را خالف عقل سلیم دانست» [خبرگزاری] ،دویچهوله فارسی 15 ،ژوئن  ،2014بازیابی

ازhttps://www.dw.com :

 .2محسن هاشمی ،هاشمی رفسنجانی خطبههای جمعه ،1361/8/7 ،همان ،ج ،3ص.168

مرتضی جـوادی پـس از ضـعیـف
خوانـدن قـانـون اسـاسـی کشـور،
دامنه اصول والیتفقیه را یکی از
ضعفهـای ایـن قانـون میخـواند
و بازخـوانی بخـشهای عمـده و
اساسی این قانون به ویژه بخشهای
نظارتی (شورای نگهبان و )...را
الزم میشمارد چراکه در این قانون
حیثیتهای مدرنیته لحاظ نشده است
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 .1محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ،همان ،ص.53-56
 .2همان ،ص.57
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فکری و ابزاری هستند.
در لزوم شایستهســاالری و توجه به ظرفیت
نخبگان شــکی نیســت اما باید دیــد تعریف
«شایسته» و «نخبه» در ادبیات اعتدال چیست.
محمود ســریعالقلم که مبانی اعتدال را در این
زمینه و بســیاری زمینههای دیگر تبیین نموده
است ،نخبه را به دو طیف «فکری» و «ابزاری»
تقســیم میکند .تعریف این طیف از عقالنیت
و همچنین الگوی فکری آنان نشــان میدهد «نخبه فکری» از دیدگاه آنها ،کسانی هستند
که بدون گزینش و انتخاب و به صورت کامل به اصول و ارکان توســع ه اعتقاد دارند ،ابعاد
اجتماعی را به عرف کشورهای توسعهیافته و عقل منهای وحی احاله میدهند و جهانی شدن
را امری قهری میدانند و به طور خالصه سکوالر هســتند و به ورود دین و فقاهت به اداره
سیاسی کشور اعتقادی ندارند .همچنین نخبه ابزاری یا همان نخبه اجرایی و سیاسی نیز در
منطق اعتدال ،اصحاب ثروت و قدرت هستند:
نخبگان فکری کسانی هستند که صاحبان اندیشه ،فکر و نظریه هستند.
2
نخبگان ابزاری صاحبان قدرت و ثروت میباشند.
نخبهساالری با تقسیمبندی مشابه سریعالقلم و با اندکی تفاوت در کلمات حسن روحانی
نیز قابل پیگیری است .وی با تفکیک میان نخبگان مدیریتی،کارشناسی و نظریهپردازی ،این
سه حوزه را از فضای فقه اسالمی جدا میکند:
یکی از طرحهایی که باید اجرا شــود ،تفکیک بین گروه مدیریت ،گروه
کارشناسی و گروه نظریهپردازی است .در کشور ما متأسفانه این سه با هم
ن که مسئولیت کارکرد هر سه گروه به دوش
مخلوط شده است و مهمتر آ 
فقه و فقیه و دین و روحانیت گذاشته میشود .در کشورهای پیشرفته این سه
گروه به صورت متمایز فعالیت میکنند .اساتید دانشگاه ،مراکز مطالعاتی
و تحقیقاتی ،دیپلماتهای بازنشسته ،احزاب سیاسی و جمعیتهای علمی
و فرهنگی ،مدیران بازنشسته ،اهل قلم ،نویســندگان و متفکرین؛ اینها به
عنوان نظریهپردازان فعالیت میکنند ...گروه دیگر گروه کارشناسی است
1
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که در رده مسائل فکری و نظریهپردازی قرار ندارند و در واقع در طراحی
اندیشهها و نظریات نوین نیستند ،کار اینها کارشناسی است ...گروه سوم
مدیران جامعه هســتند که اداره حکومت و جامعه را به عهده دارند .البته
در کشور ما در شرایط حاضر دانشمندان مذهبی گروه مجزایی را تشکیل
نمیدهند؛ گرچه در غالب کشورها رهبران و دانشمندان مذهبی نیز گروه
1
خاصی را تشکیل میدهند.
طبق الگوی فکری جریان اعتدال و این شاخصه روشی که مطرح شد ،طبیعت ًا ولیفقیه در
قاموس سیاسی کشور نمیتواند جایی داشته باشد چراکه ولیفقیه در عین توجه به دانش روز
بر مبنای فقاهت اسالمی فکر میکند و تصمیم میگیرد و نمیتواند ابعاد اجتماعی را به عرف
و عقل منهای وحی موکول کند و اصول توسعه و جهانی شدن را ثابت بپندارد و آن را بپذیرد.
در نتیجه اعضای اصلی این حلقه با ادبیاتی رندانه تالش میکنند جایگاه ولیفقیه به عنوان
مسئول رده اول کشور را زیر سؤال ببرند و آن را به تدریج حذف کنند:
در اکثر کشــورها ،حوزه دولتمردی از حوزه کار فکری و کارشناسی
تفکیک شده و یا درجه اشتراک کمی دارند؛ این در حالی است که مدیریت،
تفکر و کارشناسی در کشور ما معموالً توسط افراد واحدی انجام میپذیرد.
ما باید کمکم به سمت تفکیک برویم ،البته شــاید در کوتاهمدت این امر
امکانپذیر نباشد ،ولی ضرورت دارد به این سمت حرکت کنیم .مدیران
رده اول جامعه ما بار مسئولیت بسیار سنگینی را تحمل میکنند و تقریب ًا هر
سه مسئولیت را به تنهایی بر عهده دارند؛ در حالی که در دنیای امروز اینها
از هم تفکیک شدهاند .اگر این تفکیک انجام شود ،مقداری از بار مسئولیت
2
شخصیتهای رده اول کشور ما کاسته میشود.
بنابراین برآیند این روش سه امر خواهد بود :اول ،فرمایشی شدن اصل قانونی والیت فقیه
به عنوان حافظ اصلی نظام؛ دوم ،خروج قدرت از دســت عموم مردم ایران که اعتقاد خود
به نظام اســامی را در مقاطع مختلف ثابت کردند؛ و سوم ،انحصار حکومت در دو طیف «
کارگزاران سکوالر» و «کالنسرمایهدارها و اصحاب قدرت» و در نهایت برپایی حکومت
سرمایهداری سکوالر و تحویل تام و تمام کشور به نظام سرمایهداری بینالملل.
البته توجیهگــر فکری جریان اعتدال یعنی آقای ســریعالقلم تالش دارد تا برچســب
 .1حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،همان ،ص.381-383
 .2همان ،ص.383

ارتبـاط اعضـای حلـقه اعتدال
منحصر به کانو نهای قدرت
داخلی نیسـت بلکه سران این
جریان تاکنون ارتباطات قابل
تأملی با مراکز قـدرت خارجی
داشتـهاند کـه ارتبـاط هاشـمی
رفسـنجانی و حسـن روحانی با
مکفارلین از این قبیل است
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 .1محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ایران ،همان ،ص.17
 .2همان ،ص .56شبیه نظریهپردازان انقالب فرانســه که شعار میدادند مردم نادان هستند و دخالت آنها در
حکومت مایه بدبختی است .حکومت باید بدون دخالت مردم سر و سامان بگیرد.
 .3همان ،ص.61

شاخصشناسی جریان اعتدال در سه ساحت :فکری ،روشی و ارتباطی

«آریستوکرات» و «نخبهساالر» را از دامان خود و
جریان متبوعش پاک کند و در این زمینه همچون
نخبهابزاری این جریان یعنی آقای حسن روحانی از
اهانت به منتقدین ابایی ندارد:
رهیافت نخبهگرایانه (برخالف
تصور افراد استاد ندیده که با متون
تخصصی علوم سیاســی آشنایی
ندارند و از رشتههای فنی و غیر علوم انسانی و بدون پشتوانه فکری و تجربه و
مشاهدات مقایسهای جهانی وارد این رشته شدهاند) به معنای نخبهساالری
نیســت ،بلکه به معنای ورود بهترینها ،باســوادترینها و سیرترینها به
حوزه سیاست و تصمیمگیری برای اداره یک کشور است .نخبهگرایی عین
1
شایستهساالری است.
اما در هر صورت چه اسم آریستوکرات و نخبهساالر را بر این شبهجریان بگذاریم و چه
نگذاریم ،متفکرین این جریان دایره مشــارکت مردم را صرف ًا تا پای صندوق رأی و حرف
زدن در مطبوعات و فضای مجازی و ...میدانند و فراتر از آن حقی برای مردم قائل نیستند:
مملکتداری ،یک کار جمعی است و این به معنای آن نیست که همگان
حق دخالت در آن را دارند ،بلکه به این معناست که بهترینها ،عاقلترینها،
سالمترینها ،دلسوزترینها ،متدینترینها و سیرترینها باید یک تجمع و
2
تشکل داشته باشند.
وی در ادامه نقش و حق مردم در اداره کشور را محدود به فعالیتهای تشکلی میکند و
در تعریف تشکل میگوید:
تشکلهای مردمی معنا دارند .گروههای مختلف در قالب یک مملکت،
حرکت عمومی آن مملکت و قانون اساسی آن ،اما با برداشتها ،استداللها و
برنامههای مختلف در سرنوشت جامعه مشارکت کنند و به صورت منطقی،
استداللی و مسالمتآمیز دیدگاههایشان را از طریق مطبوعات ،ارتباطات و
3
انتخابات به حوزه نخبگی منتقل کنند.

«کارگزاران» بعد از جنگ ،روابط
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در هر صورت ،این جریان همانطور که پیشتر
اقتصادی را بدون هیچ مالحظهای
گسترش دادند ،حتی شرکتهای هم آمد ورود عمومی به کشورداری را حق مردم
امریکایی فعالیت خود را در ایران نمیداند .در این راســتا میتوان سخنان جنجالی و
احیاء کردند ،به عنوان مثال ایجاد توهینآمیز آقای ســریعالقلم را یادآوری کرد که
دو کارخانه پپسی و کوکاکوال در شاخصترین آن اهانت به رانندگان زحمتکش
مشهد نمونه بارز آن بود
تاکسی بود که حتی حق اظهارنظر را در خصوص
حق مسلم ملت نسبت به انرژی هستهای از آنان
1
سلب کرده بود .سخنان وی در این زمینه با واکنش منفی گستردهای مواجه شد.
 .2اجماعسازی دیوانساالرانه
یکی از روشهای جریان اعتدال در پیادهسازی نخبهساالری ،اجماعسازی نخبگانی است.
محمود سریعالقلم یکی از مبانی عقلی توسعهیافتگی را اجماع نخبگانی معرفی میکند و ادعا
میکند اجماع نظری فکری نخبگان در هر جامعه توسعهیافته مشاهده میشود 2.و «تا زمانی
که میان نخبگان ،ائتالف و اجماعنظر روشی و کیفی وجود نداشته باشد ،امکان توسعه فراهم
نمیآید»؛ 3همچنین حسن روحانی در خصوص لزوم اجماعسازی نخبگانی و همچنین فرآیند
آن میگوید:
افراد این گروه [نظریهپردازان سیاسی] ...ایدهای را طراحی و سپس آن را
در قالب یک مقاله یا یک کتاب ارایه میکنند .سپس یکی ،از این نظریه انتقاد
میکند ،یکی تأیید میکند و دیگری میگوید اشتباه است .کمکم و به تدریج
این ایدهها جا میافتد و به یک اجماع در عرصه جامعه تبدیل میشود .مانند
همین اجماعی که ما در فقه داریم ...امروزه هم ،اجماع سیاسی گرچه طبیعی
نیست و عمدت ًا طراحی شده است ،ولی در ظاهر به گونهای عمل میشود که
کام ً
ال طبیعی جلوه میکند .در مسائل سیاسی دنیای امروز شاید هیچ دلیلی
قدرتمندتر از اجماع نباشد .در واقع یک نظریه را آنقدر با بیانهای مختلف
و استداللهای متفاوت تکرار میکنند که به تدریج ،تقریب ًا همه دانشمندان
 .1دنیای اقتصاد ،نامه اعتراضی تاکسیرانان به رئیسجمهور [خبری] ،1392/9/25 ،بازیابی از:

https://donya-e-eqtesad.com

تجمع رانندگان تاکسی مقابل نهاد ریاستجمهوری جامعه خبری تحلیلی الف1392 ،؛ تجمع رانندگان تاکسی
تبریز ،قدس.1392 ،
 .2محمود سریعالقلم« ،مبانی عقلی توسعه» ،فرهنگ توسعه ،آذر و دی  ،1371ش.3
 .3محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ایران ،همان ،ص.54

 .4مرتضی علیزاده« ،مدیریت الریجانی از برجام تا  ،1397/7/16 ،»FATFبازیابی از:

http://www.m-farsnews.com
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 .1حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،همان ،ص.381-382
 .2محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ایران ،همان ،ص.331
 .3خبرگزاری ایسنا« ،قالیباف :برجام نتیجه انقالبیگری و خون شهداست» ،1395 ،بازیابی از:

شاخصشناسی جریان اعتدال در سه ساحت :فکری ،روشی و ارتباطی

و اندیشمندان به آن صحه بگذارند .به هر حال این اجماع در جهان سیاست
امروز ،ارزش فوقالعادهای دارد و ما هم در کشورمان در بسیاری از موارد
1
به آن نیاز داریم.
این نگاه به اجماعسازی ،به گونهای از پلورالیسم میانجامد که میتوان نام آن را پلورالیسم
سیاسی نامید که مورد تصریح سران فکری جریان اعتدال نیز است:
ما در کشور باید به جایی برسیم که بپذیریم ما یک جامعه همگن نیستیم،
یعنی باید بپذیریم که در این جامعه انواع و اقسام گروهها وجود دارد ،ما یک
جامعهای هستیم که در یکسو یک قشر ارتدوکس مذهبی وجود دارد که
معتقد است این دنیا ،دنیای فاسدی است و هر چقدر ما با این دنیا کار بکنیم
به ضرر ماست .در سوی دیگر این جامعه ما یک قشر ارتدوکس غربزده
داریم که معتقد است همین فردا برویم کشور را به دست امریکا بدهیم ،چون
ما لیاقت مدیریت نداریم .او بیاید مدیریت بکند ،بعد وسط این دو طیف،
انواع و اقسام گروهها با تفکرات مختلف داریم .ما باید بپذیریم که ایرانیها
2
یکجور فکر نمیکنند ،پلورالیسم معنایش همین است.
جریان اعتدال روش اجماعســازی نخبگانی را در میدان عمل نیــز پیاده نمود و یکی از
روشهای جریان اعتدال برای پیشبرد برجام و تصویب آن ،اجماعسازی نخبگانی بود .به
گونهای که محمدباقر قالیباف که در جامعه به عنوان چهرهای اصولگرا و انقالبی شناخته
میشــد برجام را تأیید نمود و آن را نتیجه انقالبیگری و خون شهدا دانست 3و چهرههای
شــاخص جریان اصالحات نیز به صورت ویژه به تأیید و تمجید از این قرارداد پرداختند.
همچنین آقای الریجانی به عنوان رئیس مجلس ،جلسه تصویب برجام را به گونهای اداره
کرد و سخنانی را مطرح نمود که گویی در خصوص تصویب برجام اجماع و «وفاق» حاصل
شده و جلسهای نیز با یکی از مسئولین بیت رهبری داشته است 4و همین امر در ایجاد اتفاق
نظر برای تصویب این سند در حد خود مؤثر واقع شد.

 .3ابهام استراتژیک
یکی از راهکارهــای جریان اعتدال برای رســیدن به اجماع نخبگانی اســتفاده از ابهام
استراتژیک است که یکی از شــاخصههای مهم برای شناخت رفتارهای سیاسی اعتدالیون
تلقی میشود:
من فکر میکنم به خاطــر متنوع بودن گروههای فکری در کشــور ما،
مدیریت در ایران ذات ًا به ابهام استراتژیک نیاز دارد .یعنی اگر دولتمردی
در ایران بیاید و با صراحت بگوید من اینگونه فکر میکنم ،این شخص با
بخشی از جامعه مشــکل پیدا خواهد کرد و مدیران ایرانی باید سعی کنند

اکثریت جامعه را به طرف خودشان جذب کنند.
این ابهام استراتژیک به طور مشخص در پدر سیاسی جریان اعتدال بارز بود؛ به گونهای
که ســالها به عنوان یکی از انقالبیترین چهرههای سیاسی شــناخته میشد در حالی که
مؤلفههای فکری و روشی اعتدالگرایی از سالهای ابتدایی انقالب در ایشان وجود داشت
و حتی در مجلس خبرگان نیز با تصویب اصل والیتفقیه مخالف بودند و در ادامه نیز به
حمایت از نهضت آزادی پرداخته و به تعبیر خود ،تا توانست نهضت آزادی را در میدان
2
نگه داشت.
یکی از نکاتی که به این جریان در راه تقویت ابهام استراتژیک کمک میکند امنیتی بودن
چهرههای شاخص این جریان است؛ به گونهای که جدول اعضای مرتبط با این حلقه نشان
میدهد که این حلقه و دولت متولد شده از آن یکی از امنیتیترین کابینههای دولت جمهوری
اسالمی را تشکیل داده است .در جدول زیر به ســوابق امنیتی و اطالعاتی همکاران جناب
3
روحانی در دولت اعتدال اشارهای اجمالی میکنیم.
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 .1محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ایران ،همان ،ص.331-332
.2ســید حمید روحانی« ،مبارزه در تردید و ابهام» ،پانزده خرداد ،دوره ســوم ،س ،9تابستان  ،1391ش،32
ص240؛ صادق زیباکالم و فرشتهسادات اتفاقفر ،هاشمی بدون روتوش ،تهران ،روزنه ،1390 ،ص.156-157
 .3خبرگزاری مشرق« ،همه واکنشها به تئوری «نقد معصوم» توسط روحانی» ،بازیابی از:

 http://www.mashreghnews.ir

ردیف نام مقام مسئول
۱

حسن روحانی

۲

علی یونسی

۳

علی ربیعی

مسئولیت
رئیسجمهور
دستیار ویژه

رئیسجمهور

در امور اقوام و

۷

وزیر سابق تعاون،

مدیرکل اداره اطالعات آذربایجان غربی

و سخنگوی فعلی

مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

۸

عضو واحد اطالعات سپاه پاسداران

کار و رفاه اجتماعی معاونت وزارت اطالعات در دوره درینجفآبادی
عضو کمیته سه نفره رسیدگی به پرونده قتلهای
زنجیرهای

وزیر اطالعات رئیس عقیدتی -سیاسی ارتش از سال 1379تا1388
مشاور

رئیسجمهور

و رئیس مرکز
بررسیهای

معاونت در وزارت اطالعات

استراتژیک

ریاستجمهوری

عباس احمد
رحمانی فضلی

وزیر کشور

مصطفی

وزیر سابق

پورمحمدی

مشاور امنیتی قوه قضاییه

اقلیتهای دینی

وزیر سابق راه و

آخوندی

ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح

شهرسازی

دادگستری

 .1رضا سراج و محمدجواد اخوان ،همان ،ص.24

معاون امنیتی وزارت کشور
عضو شورای عالی امنیت ملی
معاون اطالعات دوره ریشهری

قائممقام وزیر اطالعات در دوره فالحیان
معاون اطالعات خارجی
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۶

آشنا

ریاست شعبه دادگاه نظامی
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۵

حسامالدین

رفسنجانی -1دبیر و رئیس شورای عالی امنیت ملی

77

۴

علوی

گزینه تصدی وزارت اطالعات در دولت هاشمی

وزیر اطالعات دولت اصالحات

دولت

سید محمود

سوابق امنیتی

۹

۱۰
۱۱

۱۲

محمد

شریعتمداری
رضا صالحی

وزیر فرهنگ و

مدیرکل اطالعات استان خوزستان

وزیر نیرو

سابقه عضویت رسمی در وزارت اطالعات

امیری
حمید

چیتچیان
مسعود

سلطانیفر

۱۳
۱۴

علی طیبنیا
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عضو دفتر اطالعات نخستوزیر

رفاه اجتماعی

محمود واعظی

 ۱۵حسین فریدون
16

وزیر تعاون ،کار و

عضو کمیته مرکزی انقالب اسالمی

محمدجواد

ارشاد اسالمی

وزیر ورزش و
جوانان

رئیس دفتر

رئیسجمهور

وزیر سابق امور

اقتصادی و دارایی

برادر و دستیار ویژه
رئیسجمهور

وزیر ارتباطات و

آذری جهرمی فناوری اطالعات

از مؤسسان وزارت اطالعات
معاون وزیر

معاون بررسیهای استراتژیک وزارت اطالعات

مدیرکل دبیرخانه گزینش وزارت کشور

معاون سیاسی -امنیتی استانهای هرمزگان ،همدان
و فارس

سابقه عضویت رسمی در وزارت اطالعات
سابقه عضویت رسمی در وزارت اطالعات
سابقه عضویت رسمی در وزارت اطالعات
سابقه عضویت رسمی در وزارت اطالعات
معاونت فنی وزارت اطالعات

1

 .4مصادره و تحریف مفاهیم دینی و انقالبی
مصادره و تحریف مفاهیم دینی و انقالبی یکی از شــیوههای این جریان برای پیادهسازی
ابهام استراژیک است .تسلط این جریان بر ادبیات اسالمی و فقاهتی و سابقه حضور برخی از
اعضا همچون آقای رفسنجانی در تشکلهای انقالبی و جبهه ،باعث شده که ارتباط آنها با
ی را حتی
شخصیتهای انقالبی حفظ شود و برای استمرار آن نیز هر از چندی شعارهای انقالب 
تندتر از انقالبیها سردهند .روش جریان اعتدال با ادبیات دینی چند مرحله را طی میکند:
1

 .1خبرگزاری رویداد  24به نقل از اندیشه پویا« ،آذری جهرمی :از سال  80در وزارت اطالعات بودم»،1397 ،
بازیابی ازhttp://www.rouydad24.ir :
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 .1خبرگزاری ایسنا« ،رئیسجمهور :یکی از درسهای عاشورا ،مذاکره منطقی و استدالل است» ،1392 ،بازیابی
ازwww://isna.ir :
 .2حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،همان ،ج ،1ص.389

شاخصشناسی جریان اعتدال در سه ساحت :فکری ،روشی و ارتباطی

در ابتدا الفاظ دینی ،فقهی و انقالبی همچون اجتهاد ،مصلحت ،تقوا ،اصل زمان و مکان و ...را
تصرف کرده؛ محتوا را تغییر میدهند و در نهایت با الفاظ دینی و انقالبی ،حرفهای غیردینی
خودشان را میزنند .نمونه بارز این روش را میتوان در مصادره عاشورا توسط آقای حسن
روحانی دید .او بر خالف برخی جریانات غربزده ،به دنبال حذف صریح این فرهنگ برنیامد
اما تالش داشت با تحریف آن ،حماسه حسینی را از فرهنگ عاشورا حذف کند تا راه برای
سازشی که عقد برجام به آن نیاز داشت فراهم شود .او در پانزده آبان  1392گفت:
عاشورا تنها جهاد ،فداکاری و ایثار و عزت نفس نیست ،عاشورا اخالق و
اعتدال و گذشت و سعه صدر هم هست .عاشورا ،مذاکره منطقی و استدالل
1
هم هست.
نمونه دیگر نیز سخنان تحریفآمیز حسن روحانی در خصوص پویایی فقه است .شکی
نیست که فقه شیعی با اسلوب اجتهادی اصیل آن ذات ًا پویاست و مدیریت پویایی و تحرک
آن نیز به دست عوامل بیرونی همچون تغییرات جهانی و توسعه اومانیستی نیست .اما آقای
حسن روحانی در مبانی نظری خود پویایی فقه را به تغییرات جهانی گره میزند و از این طریق،
فقه تسلیمشده در برابر جهانی شدن را به «فقه پویا» تعبیر میکند و به صورت ضمنی مخالفان
تفکر خود را «متحجر» و «اخباری» معرفی مینماید:
در برابر جهانی که تغییرات آن با ســرعت فوقالعادهای انجام میشود
و هر روز با مســائل جدید و فضای جدید مواجه میشویم ،احکام غیر پویا
و استاتیک چگونه میتواند در هر مقطعی راهحل مناسب را پیش روی ما
بگذارد .اسالم با تفسیر متحجرین و با تفسیر اخباریها چگونه میتواند با همه
2
معضالت جدید مواجه شود و برای آن راهحل ارایه دهد.
همچنین حسن روحانی برای نفی هر گونه والیت سیاسی (که اساس سیاستورزی اسالمی
است) ،نقد معصوم را جایز شمرد که باعث واکنش گســترده و منفی مراجع عظام تقلید و
علمای دینی شد .وی در روز 18دیماه سال  1396در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور
اقتصادی و دارایی در صحبتهایی گفت:
همه باید انتقاد شوند و استثناء ندارد .تمام مسئولین در کشور قابل نقدند.
ما در کشور معصوم نداریم مگر اینکه یک وقت امام دوازدهم ظهور کرد که
آن وقت هم میشود نقد کرد .پیغمبر هم اجازه نقد میداد ،باالتر از پیغمبر

مقاالت

80
دوره سوم سال هفدهم شماره  60و  61تابستان و پاییز 1398

که در تاریخ نداریم .وقتی پیغمبر صحبتی میکرد یک نفر بلند میشــد و
میگفت «امن اهلل ام منک؟» حرف خودت است یا خدا وحی کرده است؟
اگر میگفت «من اهلل» که هیچ امر خداست اما اگر میگفت «م ّنی» طرف
مقابل میگفت قبول ندارم و نقد میکرد .ما در زمان حکومت معصوم هم
نقد را داریم.
در این زمینه حضرت آیتاهلل العظمی مکارم شیرازی خطاب به رئیسجمهور فرمودند:
چرا هنگامی که میخواهید مسئله نقد را به همه عمومیت دهید به سراغ
زمان معصومان میروید؟ شما میگویید در جامعه افراد ،غیرمعصوم بوده و
قابل نقد هستند .اما کاری به خط قرمز نداشته باشید .چه ضرورتی برای این
کار وجود دارد؟ در این زمان که نیاز شدید به وحدت داریم چرا سخنانی
گفته میشود که جامعه را ملتهب میکند؟
آیتاهلل حســین نوریهمدانی هم دیگر مرجع تقلیدی بود که به سخنان رئیسجمهور
واکنش نشان داد .وی با اشاره به شبهه مطرحشده در زمینه عصمت معصومان(ع) تصریح
کرد:
اینکه میتوان از پیامبر(ص) و ائمه اطهــار(ع) انتقاد کرد مغالطهکاری
است؛ آنها اجازه سؤال میدادند ولی انتقاد از آنها وجود ندارد؛ از آنها سؤال
میشد و جواب میدادند پیامبر(ص) و ائمه(ع) معصوم هستند و انتقاد از
آنها معنا ندارد ،فضال و علمای حوزه پاســخ الزم را دادند ،بنابراین در این
زمینه مغالطهکاری نباید کرد1.
بر اساس این روش ،عناوین مذهبی ،پایگاههای مذهبی ،پیشینه خانوادگی مذهبی ،سوابق
حوزوی ،ملبس بودن ،دیدار مستمر و هفتگی با بزرگان دینی و ...همه ابزارهایی برای القای
محتوای جریان اعتدال خواهد بود و مهمترین شاخصه برای غیرواقعی بودن اینگونه ابرازات،
هزینه ندادن این جریان برای پیشــبرد اهداف جبهه انقالبی و متدین است و اساس ًا طبق
دیدگاه اعتدالیون مقاومت صرف ًا یک راه هزینهبر اســت .منطقی که به واکنش مقام معظم
2
رهبری منجر شد و ایشان هزینه سازش را به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت عنوان کردند.
در نهایت باید گفت که جریان اعتدال با تکیه بر ســه عنصر روشــی «اجماعســازی
دیوانساالران»« ،ابهام استراتژیک» و «مصادره و تحریف مفاهیم دینی و انقالبی» به ترویج
 .1خبرگزاری مشرق« ،همه واکنشها به تئوری «نقد معصوم» توسط روحانی» ،همان.
 .2مقام معظم رهبری ،1398/3/18 ،منطق مقاومت /سه .بیشتر بودن هزینه سازش از هزینه مقاومت [حفظ
و نشر].

شاخصههای جریانی خود میپردازد.

طبـق اسـنـاد منتشـرشـده توسـط
ویکیلیـکـس ،دانشـگاه دورهـم
انگلسـتان در لفـافـه فعالیــتهای
علمی به وزارت خارجه امریـکا
برای جاسوسی از ایران کمک کرده
است و در میان اسناد منتشرشده از
ویکیلیکس نام حسا مالدین آشنا،
مشـاور فرهنـگی رئیــسجمهور و
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاستجمهوری هم به عنوان کسی که
دانشگاه دورهم روی او برای همکاری
حساب کرده ،ذکر شده است
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 .1حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،همان ،ص.221
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 .5تالش برای تغییر قانون اساسی و نظام
بر اســاس ســخنان پیشگفتــه و تبیین
شاخصههای فکری و روشی مشخص میشود
که جریان اعتــدال با مبانی و ســاختار نظام
اسالمی سازگاری ندارد .نظام اسالمی حاکم بر
ایران به ویژه با حضور مؤثر ولیفقیه نمیتواند
ابعــاد اجتماعی خود را به عرف کشــورهای
توســعهیافته و عقل مجرد از وحی محول کند
و اصول جهانی شــدن را بپذیــرد .همچنین
جمهوری اســامی بر اســاس جمهوریت و
اسالمیت خود اعتقادی بنیادین به مردمساالری دینی دارد و نمیتواند اجازه سلطه اصحاب
قدرت و ثروت و برپایی حکومت سرمایهداری را در کشور بدهد و این مبانی باعث میشود
که کارایی و مشروعیت نظام اسالمی از دیدگاه جریان اعتدال زیر سؤال برود .به طور مثال
آقای حسن روحانی پس از قهرآمیز خواندن روند جهانی شدن و لزوم پذیرش اصول آن،
مشروعیت نظام را نیز به کارکردگرایی در چهارچوب جهانی شدن گره میزند:
مشــروعیت نظام ما در آینده در پیشگاه افکار عمومی جامعه ما و به
ویژه نسل جوان ما در سایه کارآمدی نظام ما خواهد بود .اگر خدای ناکرده
از همردیفهای خود در دنیا عقب بمانیم ...دچار بحران شــدهایم؛ آن هم
1
خطرناکترین بحران به نام بحران مشروعیت.
در نتیجه طبق مبانی و مؤلفههای فکری پیشگفته و نکات کنونی ،از دید جریان اعتدال
نظامی که با جهانی شدن همراه نشود و اصول آن را نپذیرد پس از چندی از همردیفهای
خود عقب خواهد افتاد و ناکارآمد خواهد شد و نظام ناکارآمد مشروع نخواهد بود و طبیعت ًا
نظام نامشروع گریزی از تغییر نخواهد داشت.
بر همین اساس ،یکی از اهداف این جریان که در کلمات اصحاب آن وجود دارد تالش برای
تغییر قانون اساسی و تغییر نظام اســت .به طور مثال آقای هاشمی رفسنجانی در سالهای
واپســین عمر خود به نحوی آشــکار به وادی تجدیدنظرطلبی در نهادهایی وارد شد که
وظیفهای جز پاسبانی از بعد اسالمیت نظام ندارند:
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آیتاهلل هاشمی در ده سال اخیر به نتیجه دیگری نیز رسیدند .ایشان در
دهههای اول انقالب خطاها و کوتاهیها و اشتباهات را در اجرا میدیدند و گاهی
انتقاد میکردند .ولی در دهه اخیر و به خصوص سالهای اخیر ،نظر ایشان این
بود که برای تأمین کارآیی نظام عالوه بر آن راهکار کلی که بر آن اصرار داشتند،
نیاز به تغییر در برخی نهادهای نظام است و تنها راه آن نیز بازنگری در قانون
اساسی است .مواردی نظیر شورای نگهبان ،مجلس خبرگان ،صدا و سیما و ...که
1
ایشان کارآمدی نظام را منوط به تجدیدنظر در آنها میدیدند.
آقای حسن روحانی نیز با زیر ســؤال بردن جایگاه والیتفقیه ایده حذف تدریجی آن را
مطرح مینماید:
در اکثر کشــورها ،حوزه دولتمردی از حوزه کار فکری و کارشناسی
تفکیک شده و یا درجه اشتراک کمی دارند؛ این در حالی است که مدیریت،
تفکر و کارشناسی در کشور ما معموالً توسط افراد واحدی انجام میپذیرد.
ما باید کمکم به سمت تفکیک برویم ،البته شــاید در کوتاهمدت این امر
امکانپذیر نباشد ،ولی ضرورت دارد به این سمت حرکت کنیم .مدیران
رده اول جامعه ما بار مسئولیت بسیار سنگینی را تحمل میکنند و تقریب ًا هر
سه مسئولیت را به تنهایی بر عهده دارند؛ در حالی که در دنیای امروز اینها
از هم تفکیک شدهاند .اگر این تفکیک انجام شود ،مقداری از بار مسئولیت
2
شخصیتهای رده اول کشور ما کاسته میشود.
گفتنی است این هدف در کالم برخی حوزویان که تمایل شدید و آشکاری به گفتمان آقای
هاشمی رفسنجانی دارند آشکار است .به طور مثال مرتضی جوادی پس از ضعیف خواندن
قانون اساسی کشــور ،دامنه اصول والیتفقیه را یکی از ضعفهای این قانون میخواند و
بازخوانی بخشهای عمده و اساسی این قانون به ویژه بخشهای نظارتی (شورای نگهبان و)...
را الزم میشمارد چراکه در این قانون حیثیتهای مدرنیته لحاظ نشده است:
هم ه جامعه خصوص ًا جامع ه علمی ،حوزوی و دانشگاهی اعتراف دارند که
این قانون اساسی به رغم هم ه نکات مثبتی که دارد ضعفها و نواقص فراوانی
دارد اما در این خصوص که فقه سیاسی چه مبانی را بایستی طراحی کند و اکنون
حوزههای علمیه آیا توانستهاند به چنین فقه سیاسی متقنی برسند یا نه ،اینجا هم
 .1محمدسروش محالتی ،آیت درایت ،همان ،ص.42
 .2حسن روحانی ،اندیشههای سیاسی اسالم ،همان ،ج ،1ص.383
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باید اظهار تأسف کرد و در عین حال که کار فراوانی هم انجام شده است اما هم
حوزهها آن فرصت و مجال را پیدا نکردند که با یک کار علمی متقن ،بتوانند به
صحنه بیایند و در خصوص مباحث مختلف قانون اساسی اظهارنظر کنند و از
سوی دیگر هم برخی از بخشهای قانون اساسی هیچ ساز و کاری در خصوص
بخشهای مختلف آن وجود ندارد .در بخشهای مختلف اصول قانون اساسی
قوانین فراوانی مدون شده که به بازفهمی و بازگشایی آن اصول کمک میکند اما
در باب والیت فقیه متأسفانه قوانین اجرایی و مدونی تاکنون تدوین نشده است
و در آن ساحت کار علمی و فقهی انجام نشده تا بر اساس بنیانهای مناسب و
شایسته ساخته شود .در این مسئله دو ضعف محسوس وجود دارد؛ یک ضعف
آن است که آنچه که به دامن ه اصول والیت فقیه بازمیگردد اص ً
ال ساز و کار
روشنی برای آن نیست و دوم اینکه خود قانون اساسی نیازمند به بازخوانی
در بخشهای عمده و اساسی دارد زیرا حیثیتهایی که بایستی در یک قانون
اساسی که مدرن و پیشرفته است ،حیثیتهای نظارتی متقنی را که بایستی برای
جامعه ایجاد کند و اطمینان قانونیای که بایستی جامعه بر اساس آن احساس
1
آرامش داشته باشد ،متأسفانه اکنون وجود ندارد.

ج .شاخصههای ارتباطی
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 .1خبرگزاری شفقنا ،مرتضی جوادی آملی« ،مجال چندانی برای حوزه علمیه قم وجود ندارد که در فقه سیاسی
اظهار نظر کند» ،1396 ،بازیابی ازhttp://fa.shafaqna.com :؛ خبررســان مرکز فقهی امام محمدباقر ،مرتضی
جوادی آملی« ،جوادی آملی :مجال چندانی برای حوزه علمیه قم وجود ندارد که در فقه سیاسی اظهار نظر کند»،
(بدون تاریخ) ،بازیابی از.http://www.m-feqhi.ir :
 .2حمیدرضا ظریفینیا ،کالبدشکافی جناحهای سیاســی ایران ،با مقدمه سید مصطفی تاجزاده ،تهران ،آزادی
اندیشه ،1378 ،ص.107

شاخصشناسی جریان اعتدال در سه ساحت :فکری ،روشی و ارتباطی

جریان اعتدال با شاخههای مختلف سیاسی و اجرایی خود ،بر اساس روشهای فوق به ویژه
ابهام استراتژیک توانسته با گروههای مختلف سیاسی کار کند؛ بهره خود را از آنها ببرد و در
هزینهها شریک آنان نباشد .به طور مثال ابراهیم یزدی در خصوص کارگزاران ،از شاخههای
اصلی وابسته به هاشمی رفسنجانی و از احزاب اعتدالی قدیمی ،میگوید:
عناصر اصلی جریان کارگزاران در عین قدم گــذاردن در عمیقترین
عرصههای سیاسی و برخورداری از سیاسیترین عملکرد به جهت خارج
بودن از جناحبندیهای موجود ناگزیر تاکنون ،از هر گونه حساسیتورزی
2
و رقیباندیشی جناحهای سیاسی مصون و برکنار بودند.
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البته این شاخصه در عین کاهش هزینهها میتواند خود به نقیصه ارتباطی این جریان تبدیل
شود و چهره منافق «نان به نرخ روز خور» را از آنان معرفی کند:
مهمترین اشکالی که میتوان به این طیف گرفت این است که مبنای فکری
و اعتقادی متقن و محکمی که بتواند همه گروههای اجتماعی (سنتی ،مذهبی و
لیبرال) را به خود جذب نمایند ،وجود ندارد و این امر شاید به خصلت این گروه
یعنیپذیرشتغییرودگرگونیونقدپذیریدرهمهعرصههایاجتماعیمربوط
شود که هر روز دیدگاههایشان در حال تغییر است .افراط در این خصلت ممکن
است به عافیتطلبی آنها منجر شود از این رو «متحد تاکتیکی» خوبی به حساب
میآیند اما به نظر میرســد عافیتطلبی افراطی به تدریج آنان را از صحنه
سیاست حذف نمایند .سیاست «نان به نرخ روز خوردن» در دنیای سیاست
1
تنها میتواند در یک دوران کوتاهمدت عملی شود.
 .1کانونهای قدرت
تاریخچه فعالیتهای حلقه اعتدال نشان میدهد که این طیف همیشه در حوالی قدرت
حضور داشتهاند و هیچ وقت مستقل از اهل قدرت نبودهاند که البته این مسئله در شاخصه
روشی آنان (دیوانساالری) نیز تئوریزه شده است .آنها به اسم مصلحتسنجی در قدرت
تئوریســازی میکنند و بعد با ابزار قدرت فکر خود را ترویج میکنند و دامنه قدرت خود
را گسترش میدهند .مبانی و مؤلفههای فکری این حلقه نشــان میدهد که تحقق ادبیات
روشــنفکری جزء مأموریتهای اصلی این طیف اســت و مبنایی جز مبانی سکوالریستی
شبهروشنفکری نداشته؛ تفاوت ماهوی با غربزدههای صریح ندارند .در نتیجه اگر پستهای
سیاسی از آنها گرفته شود به علت نداشتن مبانی فکری مستقل خطر خاصی نخواهند داشت.
البته ارتباط اعضای حلقه اعتدال منحصر به کانونهای قدرت داخلی نیست بلکه سران
این جریان تاکنون ارتباطات قابل تأملی با مراکز قدرت خارجی داشتهاند که ارتباط هاشمی
رفسنجانی و حسن روحانی با مکفارلین 2از این قبیل اســت .به عالوه ارتباط بیمالحظه
«کارگزاران» به عنوان یکی از فرزندان سیاسی جریان اعتدال با شرکتهای خارجی نمونهای
دیگر از این مقوله است:
 .1همان ،ص.110-111
 .2رک :محسن هاشمی و حبیباهلل حمیدی ،ماجرای مکفارلین؛ فروش سالح ،آزادی گروگانها ،تهران ،دفتر
نشر معارف انقالب اسالمی1388 ،؛ کتاب ماجرای مکفارلین گرچه توسط فرزند هاشمی رفسنجانی و دفتر نشر
معارف وابسته به آقای هاشمی رفسنجانی چاپ شده اســت و برای پذیرش مطالب و نیفتادن در جانبداریها و
تحریفات احتمالی آن باید دقت مضاعف نمود؛ اما در هر صورت به اصل ارتباط آقای هاشمی رفسنجانی و حسن
روحانی با مکفارلین اذعان نموده است.

«کارگزاران» بعد از جنگ ،روابط اقتصادی را بدون هیچ مالحظهای گسترش
دادند ،حتی شــرکتهای امریکایی فعالیت خود را در ایران احیاء کردند ،به
1
عنوان مثال ایجاد دو کارخانه پپسی و کوکاکوال در مشهد نمونه بارز آن بود.
س 2و انتشار برخی اخبار مبنی بر
عالوه بر این ،شرکت محمود سریعالقلم در اجالس داوو 
شرکت وی در اجالس بیلدربرگ 3از این قبیل است.
همچنین طبق اسناد منتشرشده توســط ویکیلیکس ،دانشگاه دورهم انگلستان در لفافه
فعالیتهای علمی به وزارت خارجه امریکا برای جاسوسی از ایران کمک کرده است و در
میان اسناد منتشرشده از ویکیلیکس نام حسامالدین آشنا ،مشاور فرهنگی رئیسجمهور و
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری هم به عنوان کسی که دانشگاه دورهم
4
روی او برای همکاری حساب کرده ،ذکر شده است.

« .3سریعالقلم در اجالس بیلدربرگ» ،کیهان ،1386/3/10 ،ص.2
 .4خبرگزاری سرویس سیاست مشــرق« ،آیا «گاندو» خاطرات بدی را به یاد حســامالدین آشنا و دولتیها
میآورد؟» ،1398 ،بازیابی ازhttps://www.mashreghnews.ir:
 .5فصل شاخصههای روشی؛ بخش ابهام استراتژیک
 .6صادق زیباکالم ،هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد ،تهران ،روزنه ،1380 ،ص.36

دوره سوم سال هفدهم شماره  60و  61تابستان و پاییز 1398

https://www.entekhab.ir.

85

 .1حمیدرضا ظریفینیا ،همان ،ص.103
 .2پایگاه خبری تحلیلی انتخاب« ،روایت سریعالقلم از حضور در نشست داووس» ،1394 ،بازیابی از:

شاخصشناسی جریان اعتدال در سه ساحت :فکری ،روشی و ارتباطی

 .2جریانهای غربپرست
همانطور که در مطالب گذشته آمد ،آقای هاشمی طبق گفته خود ارتباطات نزدیکی با
نهضت آزادی به عنوان جریانی غربپرست داشت 5.این ارتباط با وجود فراز و نشیبهایی
که داشت مورد توجه غربپرستان مطرح بود؛ به طوری که شخصی همچون صادق زیباکالم
در دوران اصالحات هجمه همقطاران خود به آقای هاشــمی رفسنجانی را غیرمسئوالنه و
ناپخته تلقی میکند و آن را به ضرر جریان اصالحات میخواند:
معلوم نیست که با کدام دلیل و منطق برخی از شخصیتها و جریانات
ن چنین بیپروا به ایشان حملهور شده و او را حذف
وابسته به دوم خرداد ای 
میکنند .این برخورد بهظاهر انقالبی و رادیکال اما در عمل غیرمسئوالنه و
ناپخته کدام خیر و نفع را برای دوم خرداد و جنبش جامعه مدنی ایران در بر
دارد؟ کدام کمک را به اهداف دوم خرداد مینماید؟ چه تقویتی به خاتمی
میکند؟ آیا غیر از این است که دوم خرداد را از یک اهرم قدرتمند و با نفوذ
6
محروم میسازد؟

مقاالت
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البته این رابطه دو طرفه است و سران جریان اعتدال نیز گاه و بیگاه به حمایت از جریان
غربپرست و شخصیتهای آن میپردازند:
ظهور آقای خاتمی در ســمت ریاســتجمهوری ،روند طرح اندیشه
اصالحات در ایران را به صورت موفقی مطرح کرده است .همچنین ظهور
ایشان ،چهره ایران را چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی به طور
1
مثبتی تغییر داده است.
در عین حال به نقدهای مالیم که الزمه مرزبندی گفتمانی و جریانی است نیز میپردازند:
به نظر میرسد وقت ایشان (سید محمد خاتمی) بیش از اندازه در مسائل
سیاســت داخلی گرفته شده اســت .همانطور که قب ً
ال نیز ،مطرح کردم،
مدیریت بر ایران به واسطه ســطوح پیچیدگی فراوان ،ابهام استراتژیک
2
میطلبد تا اکثریت جامعه را به سوی خود جذب کند.
همگرایی جریان اعتدال با جریانهای غربپرست صریح در مؤسسات علمی همچون
مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش نیز قابل تأمل است .جایی که اعتدالیونی همچون
3
محمود سریعالقلم با چهرههایی مثل محمد مجتهد شبستری در یک جا جمع میشوند.
البته حمایت جریانهای غربپرســت صریح از اعتدال و عناصر آن به بدهبستانهای
مطبوعاتی یا اجتماعات علمی محدود نمیشود بلکه در صحنه عمل نیز این حمایت را در دو
4
انتخابات ریاستجمهوری  1392و  1396مشاهده کردیم.
 .3جریان انقالبی
جریان اعتدال منتقد دائم جریان انقالبی و حزباللهی است .نقدهایی که در بسیاری موارد
غیرمنصفانه و توهینآمیز است.
به طور مثال جناب آقای هاشمی رفسنجانی در خطبههای نماز جمعه سال  ،1361شش
ماهه دوم جامعه حزباللهی و انقالبی یا بخشــی از آنان را با عناوین زیر مورد خطاب قرار
دادند:
 .1محمود سریعالقلم ،عقالنیت و توسعهیافتگی ایران ،همان ،ص.332
 .2همان ،ص.332-333
 .3مؤسسه پرسش ،تارنمای مؤسسه پرسش[ ،درسگفتار]( ،بدون تاریخ) ،بازیابی از:

http://qporsesh.com

 .4سید محمد خاتمی« ،اعالم حمایت خاتمی از حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری»[ ،خبری]،1392 ،
بازیابی ازhttps://www.radiofarda.com :؛ سید محمد خاتمی« ،حمایت خاتمی از روحانی» ،1396 ،بازیابی از:
https://www.radiofarda.com؛ محتشمی« ،محتشمی :حمایت همهجانبه اصالحطلبان روحانی را پیروز انتخابات
کرد»[ ،خبرگزاری] ،1396/10/16 ،بازیابی ازhttps://www.tasnimnews.com :

برخی از این فحاشیها که [از سوی
حسن روحانی] نثار منتقدین انقالبی
شد عبار تاند از« :اقلیت با سخنان
نیشدار»« ،عدهای با عملکرد کودکانه»،
«کمسواد»« ،تغذیهشونده از جاهای
معدود»« ،ناراحت از لغو تحریم»،
«هوچیباز»« ،غار تگر جیب مردم»،
«بیکار»« ،متوهم»« ،عصر حجری»،
«خشونتطلب»« ،تندرو»« ،ترسو»،
«تعاملهراس»« ،تازه به دوران رسیده»،
«بیعقل»« ،کاسب تحریم»« ،دالل
تحریم»« ،بددل»« ،بدبین»« ،بدگمان»
«کودک»« ،دروغگو»« ،فحاش»« ،هتاک»،
«انقالبینما»« ،منقلی»« ،بیعقل»،
«گرفتار آلزایمر سیاسی»
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 .1محسن هاشمی ،هاشمی رفسنجانی خطبههای جمعه ،همان ،ج ،3ص.166-167
 .2همان ،ص.212
 .3همان ،ص.293
 .4همان ،ص.496-497
 .5خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم« ،بیعقل؛ پنجاه و چهارمین توهین روحانی به منتقدان +جدول»،1396 ،
بازیابی ازhttps://www.tasnimnews.com :
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سختگیر
غیرمنطقی
2
پرتوقع
3
بیمباالت نسبت به حقالناس وتقوای مالی
تجسسگر
عیبجو
اشاعهکننده فحشا
تصفیهکن
خشونتطلب
4
کثیف ،خاکآلود ،آشفته و با قیافه چلنبر
البته طبیعت ًا بــا توجه به جــو آن زمان و
همچنین روش لفافهگویــی اعتدالیون ،این
برچسبها در پوشش نصیحت و خیرخواهی
به جریان انقالب زده میشد .نکته قابل توجه
ن که چند سال بعد بر اساس تنفری که در اثر بیتدبیریهای آقای رفسنجانی ،که آن زمان
ای 
پوشش انقالبی داشت به وجود آمده بود ،و همچنین سایر عوامل ،جریان اصالحات با تکیه بر
برچسبهای پیشگفته رأی مردم را گرفت و بر سر کار آمد و در ادامه همین توهینها را به
صورتی پررنگتر به بدنه انقالبی جامعه وارد ساخت.
چند دهه بعد نیز حسن روحانی بر ســر کار آمد که بددهنی و توهینهای او علیه جریان
منتقد انقالبی تا ســال  96به حدی بود که توســط خبرگزاریها شمارش شد و به صورت
5
جدولی مستقل درآمد که البته این شمارش مربوط به توهینهای او تا سال  1396میباشد.
برخی از این فحاشیها که [از سوی حســن روحانی] نثار منتقدین انقالبی شد عبارتاند از:
«اقلیت با ســخنان نیشدار»« ،عدهای با عملکرد کودکانه»« ،کمسواد»« ،تغذیهشونده از
جاهای معدود»« ،ناراحت از لغو تحریم»« ،هوچیبــاز»« ،غارتگر جیب مردم»« ،بیکار»،
1

«متوهم»« ،عصر حجری»« ،خشــونتطلب»« ،تندرو»« ،ترسو»« ،تعاملهراس»« ،تازه به
دوران رسیده»« ،بیعقل»« ،کاسب تحریم»« ،دالل تحریم»« ،بددل»« ،بدبین»« ،بدگمان»
«کودک»« ،دروغگو»« ،فحاش»« ،هتاک»« ،انقالبینما»« ،منقلی»« ،بیعقل»« ،گرفتار آلزایمر
سیاسی» و...
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نتیجه
در این نوشتار مؤلفههای فکری و روشی و ارتباطی جریان سیاسی اعتدال تبیین شد .جریانی
که در حل مسائل اجتماعی راهحلی جز رجوع به کشــورهای توسعهیافته نمیبیند و منابع
دینی را در پیدا کردن مسیر جامعه حذف میکند .هدف نهایی کارگزاران این جریان جهانی
شدن به معنای کامل کلمه است و به نام عملگرایی و مصلحتسنجی نسخههای آلوده به
غربزدگی را پیاده میکنند و در این مسیر از نسبیگرایی و تساهلزدگی بدون چهارچوب
نیز ابایی ندارند.
مســیر اجرایی آنها نیز حکومت دیوانســاالرانه اســت و تالش میکننــد مجموعه
دیوانساالری را نیز با خود همراه کنند و با مبهمگویی و بیان دوپهلو به اجماع برسانند و برای
تحقق این هدف از مصادره و تحریف مفاهیم دینی و اسالمی نیز پروا نمیکنند.
این جریان در عمق فکر خود سکوالر اســت و نمیتواند نظام اسالمی را با قانون اساسی
مبتنی بر دین بپذیرد در نتیجه برای تغییر نظام کنونی قدم برمیدارد و برای تحقق این هدف
با کانونهای قدرت ارتباط دائمی برقرار میکند.

