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شاخص شناسی جریان اعتدال در سه ساحت: 
فکری، روشی و ارتباطی

محمدعلی افضلی1

چکيده
شناخت جريانات سياسی برای تحليل های دقيق تر و انتخاب های بهتر ضروری است؛ به 
ويژه اگر جريان مورد نظر در مقاطع مختلف، حاكم بر امور اجرايی كشور نيز باشد. »اعتدال« 
يكی از جريانات سياسی ايران است كه به رغم تأثير سياسی قابل توجه، كمتر شناخته شده 
است و در مورد چهارچوب فكری، روشی و ارتباطی آن به اندازه كافی بحث علمی و مستند 
صورت نگرفته است و همين امر باعث شــده سياست ورزان اين جريان نخبه ساالر با ابهام 
استراتژيك برای رسيدن به اهداف خود دست به اجماع سازی نخبگانی بزنند و حتی گام هايی 

را برای تغيير قانون اساسی بردارند. 
شناخت اين جريان ضروری است؛ چراكه در عين عدم اعتقاد جامع به مبانی سياسی اسالم 
و واگذار كردن سياست به عقل و عرف جوامع سكوالر توسعه يافته، خود را تابع شريعت و 
رهرو ولی فقيه و مراجع عظام تقليد جا می زنند و از اين رهگذر عالوه بر خطر بدعت گذاری 

1. دانش آموخته سطوح عاليه حوزه علميه قم
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دينی، منافع ملی را با وابستگی فكری و سياسی خود به مخاطره می اندازند. 
البته شاخصه های فكری اين جريان محدود به موارد پيش گفته نيست و »عمل گرايی«، 
»نسبی گرايی سياسی« و »تساهل و تســامح اجتماعی« را از ديگر شاخصه های اين جريان 
می توان ناميد كه در اين مقاله هر كدام از عناوين فوق در جايگاه خود مورد بررســی قرار 

گرفته است. 
کلیدواژه ها: اعتدال، مصلحت، نسبی گرايی، عمل گرايی، نخبه ساالری

مقدمه
جريانات و تشكل های سياسی در عصر حاضر به نهادهای تصميم گير و تصميم ساز در هر 
كشور و نظامی تبديل شده اند و كشــور ما نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و پس از پيروزی 
انقالب اسالمی و ايجاد فضای آزاد سياسی، جريانات مختلفی ظهور و بروز پيدا كردند و هر 

كدام مدتی كوتاه يا طوالنی سكان سياست اجرايی كشور را به دست گرفتند. 
اكنون پس از گذشت چهل سال از پيروزی انقالب اسالمی وقت آن رسيده كه كارنامه هر 
كدام از اين جريانات به صورت دقيق واكاوی شود تا ضمن مشخص شدن سهم هر جريان و 
جناح از پيروزی ها و شكست ها، راه برای برداشتن هر چه محكم تر »گام دوم انقالب اسالمی« 

هموار شود. 
در ميدان سياست ورزی در عصر استقرار نظام اسالمی، جريان های سياسی به وجود آمدند 
كه وزن هر كدام به تناسب ارتباط با شخصيت های محوری، ميزان بقا در قدرت و همچنين 
گستره آن يكسان نبوده است. در ميان جريانات شاخص كشور، جريانی با سابقه، اثرگذار و 
پرنفوذ هست كه البته به اندازه نفوذ و اثرگذاری اش شناخته شده نيست. جريانی كه توسط 
هاشمی رفسنجانی به عنوان يكی از متنفذترين شخصيت های قبل و بعد از انقالب به وجود 
آمد و با محوريت حسن روحانی تحت عنوان مجمع عقال در سال 64 به فعاليت های محفلی 
پرداخت، در سال 72 با تشكيل حلقه مركزی در نهاد رياست جمهوری و بعد از آن مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به ايده پردازی و الگويابی علمی پرداخت؛ در سال های انتهايی دهه 
هفتاد حزبی سياسی تشــكيل داد1 و در مراحل مختلف به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
مناصب حساس را تصاحب كرد و در نهايت با انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری 

سال 1392 به قدرت رسيد: جريان »اعتدال«. 
البته جريان اعتدال منحصر در حلقه حســن روحانی و همراهان ديرين وی نيست بلكه 

1.رضا سراج و محمدجواد اخوان، از مكتب نياوران تا كابينه توسعه گرا، تهران، ديدمان، 1395، ص16-29. 
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اين حلقه كه از شاخصه های فكری- روشی- ارتباطی 
جريان اعتدال برخوردار اســت، خواهرهای سياسی 
ديگری همچون حزب كارگزاران سازندگی را نيز دارد 
كه در مجموع منش و روشی يكسان در سياست ورزی 

و اجرا دارند.
شناخت جريان های سياسی به صورت عام و شناخت 
جريان اعتدال به صورت ويژه، ما را در تحليل هر چه 
بهتر كنش های كالن و خرد سياســی و همچنين علل 
ضعف و كمبودهای امروزی كمك می كند و به ما نشان 
می دهد كسانی كه چهل سال در مسند اجرايی كشور 

بودند و مسبب ناكارآمدی های امروزی هســتند شاخصه های انقالبی گری را ندارند و اگر 
سخن از انقالب می گويند صرفاً برای حفظ بقاء در صحنه سياست است. در نتيجه به ضرس 
قاطع می توان گفت عملكرد ضعيفی كه در بخش هايی از كشور مالحظه می شود و مربوط به 

حوزه كاری اين جريانات می شود، هيچ ارتباطی به انقالب و شاخصه های آن ندارد. 
عالوه بر اين، جريان اعتدال شاخصه ويژه ای تحت عنوان ابهام استراتژيك دارد. اين ويژگی 
باعث می شود كه اين جريان به يك طيف نامرئی تبديل شود كه هنگام تقسيم مناصب همه 
جا هست ولی هنگام هزينه دادن )چه برای جريان انقالب چه برای جريان غير انقالبی( در 
صحنه حاضر نباشد. اين ويژگی باعث می شود كه در ادوار مختلف انتخابات شركت كنند 
و حتی رأی بياورند و با بی تدبيری های خود به كشور آسيب بزنند ولی با رندی از مسئوليت 
شانه خالی كنند و هزينه كارهايشان را پای جريانات و شخصيت های ديگر محاسبه كنند و 
در ادوار بعدی انتخابات به عنوان چهره هايی پاك كه تازه پا به عرصه سياست گذاشته اند 
و تازه نفس اند بار ديگر از مردم رأی بگيرند. بنابراين شــناخت اين جريان و شناساندن آن 
به نخبگان و مردم حركتی مثبت در راستای شــفافيت سياسی و بصيرت افزايی نخبگانی و 

عمومی خواهد بود. 
ويژگی ديگری كه باعث می شود پرداختن به اين جريان اهميت فوق العاده ای يابد، پوشش 
دينی و ملی اين جريان اســت. در شــاخصه های فكری خواهيم گفت كه سران فكری اين 
گفتمان اعتقادی به ابعاد سياسی و همه جانبه اسالم ندارند و الگوی فكری خود را بر اساس 
جهانی شدن، الگوگيری از كشورهای توسعه يافته و عقالنيت منهای وحی تنظيم می كنند اما 
برای پيش برد اهداف خود به فعاليت های فكری و عملی شان رنگ و بوی دينی می دهند و 

شاخص  جریانات  میان  در 
کشور، جریانی با سابقه، اثرگذار 
و پرنفوذ هست که البته به اندازه 
نفوذ و اثرگذاری اش شناخته 
شده نیست. جریانی که توسط 
هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی 
از متنفذترین شخصیت های قبل 
و بعد از انقالب به وجود آمد و 
با محوریت حسن روحانی تحت 
عنوان مجمع عقال در سال 64 به 

فعالیت های محفلی پرداخت
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تمام كارهايشان را به نام دين ثبت می كنند. اين ويژگی باعث می شود كه شناخت اعتدال و 
شناساندن آن از يك وظيفه سياسی صرف به وظيفه ای دينی برای پيش گيری از بدعت های 
خطرناك بدل شود. استاد شهيد مطهری؛ درباره شخصيت هايی از اين دست كه ايمان های 

ناقصی را بر اساس منطق معمول بشر می پذيرند می فرمايند: 
شايد بعضی از افراد تنها به جنبه منطقی مسائل اديان توجه می كنند يعنی 
مسائلی كه با منطق عادی و معمولی بشــر منطبق است و از بحث درباره 
مسائلی كه با منطق معمولی بشــر جور درنمی آيد صرف  نظر می كنند در 
صورتی كه نمی شود تبعيض كرد، بعضی از مســائلی را كه در اديان آمده 
است چون با علم و منطق ما جور درمی آيد بپذيريم و بعضی مسائل ديگر را 
نپذيريم. اگر بپذيريم، همه را بايد يكجا بپذيريم و اگر هم نپذيريم هيچ چيز از 
آن را نبايد بپذيريم؛»نُْؤِمنُ  بِبَْعٍض  َو نَْكُفُر بِبَْعٍض  « )نساء/150( نمی شود.1  

همچنين سران اين جريان ارتباطات قابل تأملی با سران استكبار دارند كه يادآور پروژه 
نفوذ اســت و طبيعتًا عدم جلوگيری از فعاليت نفوذی ها كه مناصب حساس را نيز اشغال 

نموده اند2 خسارتی فوق العاده گران خواهد داشت. 
با اين مقدمه و ضرورت فوق، مطالب خود را در شناســايی جريان اعتدال با ســه فصل 
»شاخصه های فكری«، »شاخصه های روشی« و »شاخصه های ارتباطی« دنبال می كنيم و در 
اين راستا اركان و اصول ثابت فكری، روشی و ارتباطی اين جريان را مورد مطالعه قرار خواهيم 
داد. گفتنی است برای تبيين ســرفصل های فوق از آثار اصلی و دست اول شخصيت های 
برجسته فكری و سياسی اين جريان استفاده شده است كه در هر مورد ارجاع دهی مشخصی 

برای هر مطلب وجود دارد. 

الف. شاخصه های فکری
ريشه های فكری 

بررسی ريشه های فكری جريان اعتدال را با نگاهی به پيشينه فكری- علمی شخصيت های 
برجسته آن پی می گيريم چراكه در پيدايش و شكل گيری هر جريان، چهارچوب و پيشينه 

فكری مؤسسين و اعضای برجسته آن نقش اول را دارد. 
تصميم گيری افراد در هر سطح تابعی از فرهنگ های كالن اجتماعی و خرده فرهنگ های 
آموزشی، بومی و خانوادگی است و بدون شك تحصيالت اشخاص در سطوحی كه شخصيت 

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهری، قم، صدرا، 1377، ج4، ص393. 
2. شاهراه های ارتباطی اين طيف در برخی مقاطع رخ نمايی كرده كه از آن جمله ماجرای مك فارلين قابل ذكر است. 
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فكری و اجتماعی آنها شكل می گيرد در اين رويه بسيار مؤثر است. سياست ورزان جهانی با 
دانستن اين نكته از دهه های گذشته درصدد شناسايی و نخبه پروری از ميان كشورهای مقصد 
برآمدند و در اين راه روش های مختلفی از جمله روش آموزشی را برگزيدند. از جمله جذب 
نخبگان كشورهای مختلف به كشور خود و پرورش فكری و عملی آنان كه قانون »مبادله 
آموزشی و فرهنگی متقابل فولبرايت- هيس« مصوب ســال 1961 در امريكا1 يا اعطای 
بورس توسط نهادهای وابسته به احزاب سياسی در آلمان2 از اين قبيل می باشند. با اين نگاه، 
تحصيل يك فرد در دانشگاه های غربی به ويژه دانشگاه های وابسته به اياالت متحده امريكا 
و انگلستان صرفًا راهی برای كسب دانش نيست بلكه مسيری است كه فرد را در معرض 
تغيير فكری و فرهنگی قرار می دهد. گفتنی است كه اين مسير توسط طراحان آن به صورت 
تعمدی و هوشــمندانه در برنامه محصالن غيرامريكايی گنجانده شده است و اين افراد به 
صورت مشخص آموزش عقيدتی-سياسی می بينند؛ به گونه ای كه دانشجو در نهايت به يك 
عنصر تمام عيار برای سيستم و نظام امريكايی تبديل می شود.3 با اين مقدمه نگاهی به سوابق 
تحصيالت عالی برخی اعضای شاخص حلقه اعتدال، پيش زمينه ای مناسب برای درك طرز 

فكر و الگوی تحليل سياسی- اجتماعی آنان خواهد بود. 

حوزوی- دكترای حقوق اساسی دانشگاه كلدونين گالسكو انگلستان4حسن روحانی

محمود 
سريع القلم

كارشناسی علوم سياسی: دانشگاه ايالتی كاليفرنيا در نورتريج/ ارشد و دكترا 
روابط بين الملل: كاليفرنيای جنوبی/ فوق دكترا: اوهايو5

محمدرضا 
نعمت زاده

مهندسی محيط زيست: دانشگاه ايالتی كاليفرنيا امريكا6

محمود واعظی
كارشناسی دانشگاه ايالتی ساكرامنتو مهندسی برق، ارشد مخابرات دانشگاه 

ايالتی سن خوزه، دكتری مخابرات لويزيانا7

1. سيد داوود آقايی و ديگران، »راهبردهای ديپلماسی عمومی امريكا در خاورميانه؛ مطالعه تطبيقی دوره بوش 
و اوباما«، راهبرد، ش78، 1395، ص68. 

2. محمد پورخوش سعادت، »تبادالت آكادميك راهبرد نفوذ آلمان«، فصلنامه مطالعات عمليات عمرانی، بهار 
و تابستان 1394، ص122-124. 
3. خبرگزاری تسنيم، 1394. 

4. محمود فاضلی بيرجندی، از مهدی بازرگان تا حسن روحانی، تهران، پايان، 1393، ج1، ص383-384.  
5. تارنمای دكتر محمود سريع القلم، 1392/2/2، زندگينامه دكتر محمود سريع القلم.

6. محمود فاضلی بيرجندی، همان، ص395.
7. تارنمای رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 1392/5/26 ]اطالع رسانی و اخبار[. بازيابی از: 

https://www.ict.gov 
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دكتری از دانشگاه پيزلی اسكاتلند1محمدباقر نوبخت

سيدحسين 
موسويان

دوره ناقص مهندسی: دانشگاه ايالتی ساكرامنتو2

حوزوی- تحصيالت ناتمام در دانشگاه جرج واشنگتن3محمد نهاونديان

حوزوی- مدرسه حقانی4علی جنتی

كارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی5علی ربيعی

سيدرضا صالحی 
اميری

كارشناسی علوم سياسی دانشگاه آزاد تهران، كارشناسی ارشد علوم سياسی 
دانشگاه تهران، دكتری مديريت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی6

123456در اين ميان تحصيل چهره هايی شاخص مثل محمود سريع القلم كه از او به عنوان مشاور 

ويژه رئيس جمهور ياد می شود، در دانشگاه هايی همچون دانشگاه اوهايو قابل تأمل و بررسی 
اســت. اين دانشــگاه يكی از بيشــترين پذيرش ها تحت برنامه فولبرايت را دارد.7 با اين 

پيش زمينه وارد تبيين شاخصه های فكری جريان اعتدال خواهيم شد. 

1. حل مسائل اجتماعی بر اساس عرف کشورهای توسعه يافته 
يكی از شاخصه های اصلی  شبه جريان اعتدال كه می توان آن را ستون فقرات فكری آن 
دانست، ايكال ابعاد اجتماعی، سياسی و حقوقی به عرف است. البته منظور از عرف در اين 
معنا، عرف داخلی نيســت بلكه مراد عرف جهانی است؛ چراكه طبق الگوی فكری اعضای 
حلقه اعتدال، جهانی شدن و نگاه به بيرون امری ناگزير است كه ساير امور را بايد به تناسب 

آن تنظيم كرد.8 
محمود ســريع القلم، عضو برجســته حلقه اعتدال كه همچون هم قطاران خود دغدغه 

1. محمود فاضلی بيرجندی، همان، ص400؛ البته در خصوص مدرك تحصيلی ايشان ابهاماتی وجود دارد و برخی 
ادعای جعلی بودن مدرك او را كرده و گفته اند دانشگاه پيزلی مقطع دكتری ندارد.

https://hosseinmousavian.com :2. تارنمای رسمی سيد حسين موسويان، )بدون تاريخ(، بازيابی از
3. محمود فاضلی بيرجندی، همان، ص399-400.  

4. همان، ص396.

5. همان، ص397.
6. پايگاه اطالع رسانی جماران، بدون تاريخ، زندگی نامه سيد رضا صالحی اميری ]اطالع رسانی و اخبار[، بازيابی از: 

https://www.jamaran.ir

7. Jennifer Krisch. (2015). University named a top producer of U.S. Fulbright Students.
https://www.ohio.edu :سايت رسمی دانشگاه[، بازيابی از[

8. در خصوص اين شاخصه توضيحات بيشتری خواهيم داد.
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اساسی اش را »توسعه« به معنای رايج كلمه قرار داده است اعتقاد دارد كه اصول »توسعه« 
اصولی استقرايی، ثابت و جهانی است. هر كشوری بخواهد به توسعه دست يابد بايد از آن 

الگوی عرفی- جهانی تقليد كند: 
موضوع توسعه يافتگی از دو بخش كالن تشــكيل می شود: اول اصول 
ثابت و دوم الگوهای مختلف به تناسب شرايط گوناگون كشورها.... اصول 
توسعه يافتگی از يك كشور به كشور ديگر متحول نمی شود، بلكه بسترهای 
كاربردی و عملی آن تغييــر می كند. از اين منظر، اصول توســعه يافتگی 
جهان شمول است در همان حال الگوهای توسعه يافتگی، قابليت بومی شدن 

را دارد. 1 
طبق اين نگاه، تعيين اصول بنيادين توسعه از حيطه فرهنگ دينی و ملی خارج و به حاكميت 
مطلق عرف جهانی درخواهد آمد و دايره فعاليت دين و مليت صرفاً در حد مشخص كردن 

الگوهايی برای پياده سازی توسعه عرفی محدود خواهد شد. 
كارگزاران جريان اعتدال برای كشف اصول ثابت توسعه، مخاطبان خود را به كشورهای 
توسعه يافته همچون »آلمان، انگلستان، ژاپن«2 و... احاله می دهند و با الگوسازی از اين كشورها 
و برخی كشورهای سكوالر بيشتر توسعه يافته، اصول توسعه را ثابت و غير قابل خدشه عنوان 
می كنند. در نتيجه نسخه اين جريان برای حل مسائل اجتماعی و سياسی و حقوقی، نگاه به 
بيرون و رجوع به عرف كشورهای توسعه يافته و برداشــت اصول آنان است و در اين راه 
كشورهايی همچون ايران را صرفًاً عاملی برای پيدا كردن بهترين راه برای پياده سازی آن 
اصول می دانند و نه بيشتر. برخی نويسندگان كه از جريان اعتدال و اقمار سياسی- جناحی اش 

همچون كارگزاران به »راست مدرن« تعبير می كنند، می گويند: 
»راست مدرن« در عرصه فرهنگی چندان پای بند به سنت ها نيست و دل 
در گرو مدرنيسم دارد. اين گروه به شدت از توسعه به ويژه توسعه اقتصادی 
طرفداری كرده و آن را پيش شرط ساير امور نوسازی قلمداد می كند؛ گرچه 
معتقد است كه فضای باز اقتصادی نياز به فضای باز فرهنگی و سياسی دارد. 

1 محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، تهران، فرزان روز، 1390، ص15-16. 
2. همان، ص15؛ همچنين الگوی ژاپن اســالمی كه روئنا عبدالرزاق )دانشگاه آكسفورد( به هاشمی رفسنجانی 
نسبت می داد در همين چهارچوب تفسير می شود. )روئنا عبدالرزاق، نيواستريت تايمز: آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 
https://www. :و روابط ايران و مالزی/ »ژاپن اسالمی« چشم اندازی برای ايران ]خبرگزاری[، 1395، بازيابی از
irna.ir( همچنين آقای رفسنجانی در اجالس مديران و رؤسای آموزش و پرورش گفت: »اگر می بينيد آلمان و ژاپن 
اين روزها محكم ترين اقتصاد دنيا را دارند، اينها بعد از جنگ جهانی دوم از اينكه نيروی نظامی داشته باشند، محروم 
شدند.« )علی اكبر هاشمی رفسنجانی، 1395/6/13، آلمان و ژاپن به خاطر محروميت از نيروی نظامی به سمت 

توليد و اقتصاد دانش بنيان رفتند./ اين راه اكنون برای ما باز است+ فيلم ]خبرگزاری[.  



58
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 60 و 61    تابستان و پاييز 1398

ت
مقاال

آزادی مردم را تا حدی می خواهند كه به توســعه لطمه نزند. اين گروه به 
تساهل و تسامح بيشتری نســبت به جناح »چپ سنتی« و »راست سنتی« 
معتقد اســت... اين طيف مظاهر غرب را قبل از اين  كه به ديد »تهاجم« 
نگاه كند آن را نوعی »تبادل« فرض می كند كه بايد از دستاوردهای مثبت 
آن استفاده كرد. به طور كلی مؤلفه های اصلی اســتراتژی فرهنگی گروه 
كارگزاران را می توان چنين آورد: 1. استقبال از مدرنيسم 2. عدم حساسيت 
 نســبت به كم رنگ شــدن ســنت ها و مظاهر اجتماعی، دينی در جامعه

3. كاهش تدريجی نقش دين در جامعه )نه ضد دين يا غير دينی كردن( و 
به تعبيری عرضی كردن امور دينی 4. ايجاد فرهنگی ليبراليستی با مناسبات 

مبتنی بر تساهل و تسامح و آزادی.1 

2. حل مسائل اجتماعی بر اساس عقل منهای وحی 
»اعضای شبه جريان اعتدال« مسائل اجتماعی را با عقل منهای وحی حل می كنند. سران 
اعتدال ميان عقالنيت عملی و تدين وجه جمعی نمی بينند و حيطه حكومت آن دو را جزاير 

جدا از هم می پندارند:
اگر كســی مرز عقل و دين را تفكيك نكند و مرز دقيق آنها را نشناسد 
و جايگاه تجربه و تحقيق را نداند و بگويد در همــه امور بايد به فقه و دين 

مراجعه كرد بسيار خطرناك است.2 
جريان اعتدال بر اساس همين تفكر، تصميم گيری، قانون گذاری و اجرا را كه بخش بزرگی 
از فعاليت های اجتماعی هستند، حيطه حكومت عقل جداشده از وحی عنوان می كنند و حيطه 

دين را هم محدود به كلی گويی های ارزشی و غيرروشی معرفی می نمايند: 
متأسفانه ما آن چنان سيستم حكومتی، مسئولين و اسالم را با هم مخلوط 
كرده ايم كه هــر گونه تغيير در يكی، عامل تأثير در ديگری اســت. يعنی 
ما برای مردم، مســائل را تفكيك نكرده ايم كه اســالم بخش بزرگی از 
فعاليت های اجتماعی را بر دوش عقل بشر قرار داده است. يك سری اصول 
و ارزش هايی را اسالم برای ما بيان كرده و احكامی هم برای ما مقرر كرده 
است، ولی ما هر كاری را به نام اسالم، تمام می كنيم. جای خوشبختی است 

1. سيد مصطفی تاج زاده و حميدرضا ظريفی نيا، كالبدشكافی جريان های سياسی ايران: 1358 تا 1378، تهران، 
آزادی انديشه، 1378، ص107. 

2. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، تهران، كميل، 1389، ج1، ص240. 
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كه قانون اساسی ما نگفته است نظام اســالمی و قوانين كشور، عين اسالم 
است. حتی نگفته است منطبق بر اسالم است. بلكه گفته است نظام اسالمی، 

قوانين و مقررات كشور نبايد مغاير با اسالم باشد.1 
در هر صورت نكته مهم در فهم ادبيات خاص جريان اعتدال تعريف اين جريان از عقل 
و عقالنيت است كه با تعريف اسالمی و حتی رايج از آن متفاوت است. عقالنيت در منطق 
اين جريان سه ركن دارد: »محدوديت آن به علم استقرايی و تجربی«، »پذيرش اصول نظم 
جهانی« و »كاركردگرا بودن« و به عقيده شخصيت های فكری اعتدال، اگر حكومتی بر اساس 
عقالنيت تعريف شده توسط آنان حركت نكند محكوم به شكست است و در مقابل حكومتی 

كه بر اساس اين نوع از تفكر پيش رود پيشرفت خواهد كرد: 
مبانی عقالنيت فلسفی يك جامعه بايد مدافع روش تفكر منطقی باشد. 
عقالنيت ابزاری فی نفســه مبتنی بر علم و كارآمدی و دربست در اختيار 
روش تفكر منطقی. ارتباط تنگاتنگ عقالنيت فلسفی و عقالنيت ابزاری نتيجه 
بســيار مهمی برای آينده يك جامعه دارد. عقالنيت ابزاری از يك جنس 
روشن علمی بهره مند است و حالت جهان شمولی دارد ولی عقالنيت فلسفی 
چه در نظريه و چه در واقعيت های موجود جهانی، استوانه های مختلفی را 
در برمی گيرد... گستره عقالنيت ابزاری محدود به علم، كارآمدی، نظم و 

روش است. 
چالش بزرگ هر جامعه اين اســت كه ميان عقالنيت فلســفی خود و 
عقالنيت ابزاری جهان شمول هماهنگی و سازگاری ايجاد كند. اين چالشی 
بود كه نخبگان سياسی و فكری اتحاد شــوروی در آن شكست خوردند و 
متقاباًل چينی ها به دنبال پاســخ گويی به آن و برخورد حل المسائلی با آن 
هستند. محتوايی كه از عقالنيت فلســفی يك جامعه ناشی می شود ريشه 
در فرهنگ، تاريخ، هويت و باورهای آن جامعه دارد؛ در حالی كه عقالنيت 
ابزاری منطق علمی و كارآمدی دارد؛ ملت هــا آن را می آموزند و به كار 
می گيرند و در واقع می پذيرند... در شرايط موجود جهان، عقالنيت فلسفی 
از منابع مختلفی سرچشمه می گيرد. برخی در غرب نمو كرده اند و برخی 
در مكاتب شرقی. هم ليبراليسم آدمی را به عقالنيت ابزاری رسانيده است 
و هم بودائيسم و كنفوسيوسيسم و شينتوئيسم اين قابليت را نشان داده كه 

1. همان، ص222.  
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توان دست يابی به عقالنيت ابزاری دارد. كمونيسم با عقالنيت ابزاری تضاد 
نداشت ولی نتوانســت با عواقب آن انطباق و هم سويی و سازگاری ايجاد 
كند... كشورهايی كه به درجه ای از موفقيت در صنعتی شدن، كسب برتری 
نسبی اقتصادی، دست يابی به ثروت ملی و در نهايت قدرت ملی رسيده اند 

خود را با جريان عقالنيت ابزاری جهانی انطباق داده اند.1 
همان طور كه از اين نوشتار پيداســت، طبق الگوی فكری اعتدال جامعه ای كه عقالنيت 
فلسفی )يا به عبارتی عقل عملی مبتنی بر دين و فرهنگ ملی و ثابت خود( را با عقالنيت ابزاری 
جهانی و اصول آن تطبق ندهد زوال خواهد يافت و در كنار آن، عقالنيت ابزاری طبق تعريف 
اين دسته كاماًل سكوالر و جدا از دين تعريف می شود و با هر عقيده و عنوانی از بودائيسم و 

كنفوسيوسيسم و شينتوئيسم گرفته تا كمونيسم قابل جمع است. 

3. جهانی شدن و زوال معنای استقالل
بر اساس مبنايی كه در بخش قبل مطرح شد، جهانی شدن به معنای پذيرش و هضم در 
اصول كشورهای توسعه يافته، تنها راه عاقالنه برای پيشرفت ملی خواهد بود. پيگيری اين معنا 

در كلمات اصحاب اعتدال به فهم كامل تر الگوی فكری آنان كمك خواهد كرد: 
جهان امروز عصر »وابستگی متقابل« است و هر كشور و ملت، همواره بايد 
»مزيت های نسبی« خود را در عرصه اقتصاد، فرهنگ و سياست مشخص 
كند، زيرا بدون آن، همه طرح ها و برنامه ها نقش بر آب می شود. ما بخواهيم 
يا نخواهيم، اقتصاد، فرهنگ و سياست كشور با جهان پيوند دارد. هر چه به 
گستره علم و دانش فنی افزوده می شود، جهان كوچك تر می شود و در اين 

مكان كوچك به نام سياره زمين، همه چيز رنگ و بوی جهانی دارد.2 
طبق اين نگاه هر عملی كه به ناســازگاری با هويت جهانی بی انجامد غيرعاقالنه و منافی 

پيشرفت است:
تاريخ دو قرن اخير ايران حاكی از اين واقعيت است كه ايرانيان چه در 
سطح مديريتی و چه در سطح روشــنفكری، مشكل »تشخيص موقعيت و 
وضعيت« خود را داشته اند. باألخره، هر چه سريع تر ما بايد ارتباط منطقی 
ميان سه منبع هويتی دينی، ايرانی و جهانی خود را روشن كنيم. اعراب حوزه 

1. محمود سريع القلم، »آفات تفكر متدولوژيك در ايران«، اطالعات سياسی- اقتصادی، 1377، ش 133 و134، 
ص72. 

2. حسن روحانی، امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ج1، ص720. 
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خليج فارس تا حد قابل توجهی اين كار را انجام داده اند. حتی پيشرفت عادی 
به اين سازگاری نياز دارد. به واسطه چند اليه و پيچيده بودن منابع هويت 
فرهنگی ما، پيوسته تمايلی وجود داشته كه همه اين منابع را هم زمان حفظ 
كنيم؛ ضمن اين  كه از فرصت های جهانی نيز، بهره مند شــويم. قوی بودن 
هويت ملی و دينی ايرانيان در مقابل منابع هويت جهانی قرار گرفته است.1 
از ديدگاه سران اين جريان، ايرانيان به واسطه مشكل ژنتيكی توان اصالح خود را ندارند 
و بايد با دنيای بيرون، كه از اين مشكل ژنتيكی رنج نمی برند، ارتباط بگيرند تا مسائل شان 

حل شود: 
ما به عنوان يك جامعه و همين طور به صورت فردی، با نقد، مشكالت 
جدی داريم و اين  كه اصالحات الزم است، چون نقد الزم است. شايد ما در 
نقدپذيری، مشكالت ژنتيكی داشته باشيم. ما تا با دنيا كار نكنيم، تغيير پيدا 

نخواهيم كرد.2 
شايد بتوان گفت يكی از اساسی ترين نقايص شــبه گفتمان اعتدال، انفعال اعضای آن در 
برابر پديده جهانی شدن است. آنها اين پديده را قهری و ناگزير فرض كرده و بر همين اساس 
سير استدالل شان از جهانی شدن شروع می شود، در جهانی شدن ادامه می يابد و به جهانی 
شدن ختم می شود و اين روش حل المسائلی را در همه عرصه ها از اقتصاد تا سياست و حتی 

فرهنگ پياده می كنند: 
بر اثر فرآيند جهانی شدن، به واسطه گسترش وسايل اطالعاتی و رسانه ای 
مدرن و گســترش تبادل فرهنگی، تعقيب سياست فرهنگی در قلمرو ملی 
نه ميسر است و نه مطلوب. سياست فرهنگی كشــورها در حال حاضر تا 
حدود زيادی در گستره فراملی و جهانی تعريف می شوند... جهانی شدن بر 
حساسيت ها و تفاوت ملی تأثير گذاشته و از آن می كاهد. لذا تعقيب اصول 
مبتنی بر اين حساسيت ها و برجسته كردن نشانه ها و وجوه تمايز فرهنگی 

ديگر در اولويت اصلی نخواهد بود.3 
اين جريان كه بر اساس مطالب پيش گفته مشخص شد كه اعتقادی به استقالل ملی ندارند، 
برای پيشگيری از انتقادات عليه خود با ارايه آدرس های غلط از كشورهای سكوالر آنان را 

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص21. 
2. همان، ص326. 

3. رضا صالحی اميری و امير عظيمی دولت آبادی، »جهانی شــدن و سياست های فرهنگی جمهوری اسالمی«، 
متين، ش41، بدون تاريخ، ص82 و 84. 
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به عنوان الگوهای موفق جهانی شدن معرفی می كنند كه استقالل خود را نيز حفظ كرده اند: 
الزمه بهره مندی از مزايای جهانی  شدن، هم گرايی با نظام جهانی است. 
اين هم گرايی به هيچ وجه به معنای فرو گذاشتن اصول، منافع ملی و استقالل 
نيســت. تجربه چين، هند و مالزی در اين زمينه گواه اين مدعاست... لذا 
تعامل دوسويه با نظام جهانی بايد در هر كدام از سطوح اقتصادی، سياسی و 
فرهنگی صورت گيرد و هيچ  يك از اين اجزا را نمی توان به دل خواه گزينش 

كرد و ديگری را فرو گذاشت.1 
اين در حالی است كه هر كدام از اين كشورها هر مقدار كه برای حفظ استقالل شان تالش 
كردند و از جهانی شــدن مورد نظر غرب فاصله گرفتند، همان مقدار مورد مجازات نظام 
استكبار به ويژه امريكا قرار گرفتند. به طور مثال چين هم  اكنون در جنگ اقتصادی با امريكا 
به سر می برد. به عالوه هند به علت اين  كه دسترسی مورد نظر امريكا به بازار خود را تأمين 
نكرد از ناحيه اين كشور ضربه خورد و در سال 1397 از نظام عمومی ترجيحات اخراج شد2 
و مالزی كه به خاطر بازی های بانكی و پولی سرمايه دارهای صهيونيست و غربی، به تعبير 

ماهاتير محمد در يك شب به كشوری فقير تبديل شد.3
در هر صورت سه پايه »حل مســائل اجتماعی بر اساس عرف كشورهای توسعه يافته«، 
»حل مسائل اجتماعی بر اساس عقل منهای وحی« و »جهانی شدن« اساس استدالالت جريان 
اعتدال را تشكيل می دهد. البته جريان اعتدال از آنجا كه در شاخصه های روشی خود به دنبال 
»اجماع سازی« است و در اين راستا از »ابهام استراتژيك« استفاده می كند4 تالش دارد به 
مبانی سكوالر خود جلوه دينی بدهد و در همين زمينه به استفاده تحريف آميز از »اصل زمان 

و مكان در اجتهاد« و »نسبت اسالم و مقتضيات زمان« دست می زند: 

1. حسن روحانی، امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، همان، ص722. 
2. بر اساس اين نظام تعرفه ای كه به ابتكار كشورهای توســعه يافته ايجاد شده، بسياری از كشورهای در حال 
توسعه فرصت می يابند تا با استفاده از مزيت تعرفه گمركی صفر يا ناچيز بر برخی از اقالم صادراتی خود، اقتصادشان 

را بهبود بخشيده و از فقر خارج شوند. 
امريكا، انگليس و اتحاديه اروپا از مجريان اصلی اين نظام ترجيحی هستند و كاالهای كشاورزی، دامی، آبزيان و 

صنايع دستی، عمده كاالهای تحت پوشش نظام عمومی ترجيحات را تشكيل می دهند. 
نظام ترجيحی امريكا هند را قادر می سازد تا برای صادرات حدود دو هزار قلم كاالی خود )مانند قطعات خودرو، 

شيرهای صنعتی و منسوجات( از تخفيفات گمركی بهره مند شوند. ايرنا، كد خبر: 83232279. 
3. »ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزی- كه بسيار هم آدم پُركار و دقيق و جدی و پايبندی بود- به تهران 
آمد، به ديدن من هم آمد؛ همان اوقات بود كه تحوالت گوناگونی در آسيای شــرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، 
اندونزی و تايلند، و زلزله اقتصادی به وجود آمده بود. همين سرمايه دار صهيونيستی و بعد سرمايه دارهای ديگر، با 
بازی های بانكی و پولی توانستند چند تا كشور را به ورشكستگی بكشانند. در آن وقت ماهاتير محمد به من گفت: من 

فقط همين قدر به شما بگويم كه ما يك شبه  گدا شديم!« )مقام معظم رهبری 1385/8/18( 
4. در خصوص اين دو مورد در بخش »شاخصه های روشی« توضيحاتی را خواهيم داد. 
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تعبير بسيار مهم حضرت امام كه در واقع يكی از مهم ترين يادگارهای 
امام راحل است و هنوز هم كسی جرئت نكرده آن را درست توضيح دهد، 
مسئله »اصل زمان و مكان« در اجتهاد است كه امام آن را مطرح فرمود كه 
هيچ فقيهی در قرون اخير با اين وسعت و صراحت آن را مطرح نكرده است. 
در واقع حيات اسالم به اجتهاد است و پويايی و حيات اجتهاد نيز به اصل 

زمان و مكان است.  1 
حسن روحانی با قرائت تحريفی از اين اصل، در حقيقت زمان و مكان را حاكم بر اصول و 
احكام اسالم قرار داده اســت كه اين مبنا به هيچ عنوان نمی تواند مورد نظر امام بوده باشد 
چراكه ايشان از حيث نظری خود را معتقد به فقه جواهری معرفی می كنند و در فقه جواهری 
احكام بر اساس ادله اربعه مشــخص می گردد و حيات اين فقه نيز وابسته به اتصال آن به 
منبع وحی و ادله اربعه است. همچنين نسبت زمان و مكان با اجتهاد از ديدگاه مرحوم امام 
قدس سره در دايره تشخيص موضوعات تعريف می شود و نه تعيين احكام. بدين معنا كه 
ايشان دايره حكومت »زمان و مكان« را صرفاً در ناحيه تشخيص موضوع تعريف می كنند و نه 
اين  كه اين دو عنصر را معين يا مغير حكم تلقی كنند. ايشان در منشور روحانيت می فرمايند:

اما در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزه ها، اينجانب معتقد به فقه سنتی 
و اجتهاد جواهری هســتم و تخلف از آن را جايز نمی دانم. اجتهاد به همان 
سبك صحيح است ولی اين بدان معنا نيســت كه فقه اسالم پويا نيست، 
زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مســئله ای كه در قديم 
دارای حكمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و 
اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدی پيدا كند، بدان معنا كه 
با شناخت دقيق روابط اقتصادی و اجتماعی و سياسی همان موضوع اول كه 
از نظر ظاهر با قديم فرقی نكرده است، واقعاً موضوع جديدی شده است كه 

قهراً حكم جديدی می طلبد.2 
در نتيجه اگر زمان و مكان در تغيير موضوع تأثيری نداشت و موضوع ثابت بود، حكم هم 
ثابت می ماند. اما چهره های حوزوی جريان اعتدال بدون در نظر گرفتن اين نكته ظريف، به 
گونه ای اســتدالل می كنند كه عماًل عرف و عنصر زمان و مكان را در عرض كتاب و سنت 
و به عنوان منبعی برای كشــف حكم دين در عرصه های اجتماعی معرفی می كنند. به طور 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج3، ص232. 
2. صحيفه امام، ج21، ص289.  
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مثال جناب آقای سروش محالتی، چهره حوزوی 
متمايل به جريان اعتدال مقدار ديه زن و مرد را كه 
از مصرحات شريعت است، از حيطه دين خارج و 
به حيطه عرف محول می كنند. كه البته اين فرضيه 
با اعتراض آيت اهلل العظمی سبحانی مواجه شد. ايشان در انتهای رديه مستدل خود به سروش 

محالتی فرمودند: 
»چگونه می توان اين همه موشكافی و گســترده گويی را احكام موقت دانست و آنگاه فقه 
وضعی و خرد بشری را، جايگزين وحی و فقه اسالمی ساخت؟!«1 حال بايد از چهره های اين 
جريان پرسيد آيا مرحوم امام قدس سره با طرح جايگاه زمان و مكان، هم همچون آنان خرد 

بشری را جايگزين وحی و فقه اسالمی می ساخته است؟ 
عالوه بر حيث نظری، حركت امام خمينی قدس سره در مواجهه با جريان حاكم بر زمان 
و مكان و به نوعی شالوده شكنی گفتمان های رايج در زمان معاصر بوده است. 2 گفتنی است 
شخصيت های حوزوی همچون آقای سروش محالتی كه از لحاظ چهارچوب فكری در دايره 
اعتدال تعريف می شود و گوشه ای از نظرات شاذ وی را مطرح نموديم؛ اصل زمان و مكان 
را در ادبيات و منطق اعتدال بازتعريف كرده؛ به طبع آثاری در اين زمينه دست زده است.3 

4. عمل گرايی و مصلحت
شاخصه ديگر جريان اعتدال، عمل گرايی و كاركردگرايی اين جريان است كه ميراث پدر 
فكری اين جريان يعنی آقای هاشمی رفســنجانی است. محمد سروش محالتی، كه ارتباط 
فكری نزديكی با جريان اعتدال و شــخص هاشمی رفسنجانی داشــته است، در اين رابطه 

می گويد: 
ايشان )آقای رفسنجانی( حدود 25 سال قبل به قم تشريف آوردند و در 
جلسه ای با علمای جامعه مدرسين فرمودند اين طور نمی شود كه علما در 
قم فتوا دهند و توقع داشته باشند به فتوايشان عمل شود. بلكه بايد پذيرفت 
در مباحث اسالمی در كنار علما افرادی باشند كه اقتضائات زندگی امروز 

1. آيت اهلل العظمی سبحانی، تحليلی مقادير ديه از سوی آيت اهلل العظمی سبحانی ]خبرگزاری[، 1397/3/23، 
 http://hawzahnews.com :بازيابی از

2. مظفر نامدار، »امام خمينی، انقالب اسالمی و شالوده شكنی ســيطره گفتمان های رسمی در حوزه سياست«، 
پانزده خرداد، 1383، ش1. 

3. محمدسروش محالتی، اسالم و مقتضيات زمان، بررسی نسبت دين و تحوالت حيات انسانی، تهران، ميراث 
اهل قلم، 1394. 

هر  نفی  برای  روحانی  حسن 
گونه والیت سیاسی )که اساس 
سیاست ورزی اسالمی است(، نقد 

معصوم را جایز شمرد
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و جامعه و بازار امروز را تبيين كنند و يك كار مشترك علمی انجام شود. 
محصول اين كار هر چه كه باشد، حكومت اسالمی و جمهوری اسالمی ملتزم 

به انجام آن خواهد بود.1 
البته ممكن است اين نظريه بدون در نظر گرفتن مبانی سابق مبنايی صحيح تلقی شود اما 
وقتی اين فكر را در منظومه فكری اعتدال لحاظ می كنيم می بينيم كه مصلحت سنجی جريان 
اعتدال و اقتضاءبينی آنها با نگاه دينی و فقهی كه مناط تصميم گيری در نظام اسالمی است 
سازگاری ندارد و طبق نگاه اين جريان، نگاه فقهی ارتباطی به كشف اقتضائات و مصلحت ها 
ندارد. به عبارت ديگر، اقتضائات و مصالح طبق اين نگاه حاكم بر شريعت اند و آنچه مصالح 
را مشخص می كند مؤلفه های دينی نيست بلكه مصالح جامعه به معنای روزمره آن است. 

آقای هاشمی رفسنجانی می گويد:
وظيفه حكومت اسالمی اســت كه جايی داشته باشــد تا مصلحت را 
تشخيص بدهد. ممكن است مسئله ای تا پارسال خالف شرع حساب می شد 
و االن كه مصالح جامعه ايجاب می كند می توانيم بپذيريم كه به مصلحت و 

شرعی است.2

5. نسبی گرايی سیاسی 
مبانی ذكرشده به ويژه مبنای اول )حل مسائل بر اســاس عرف( و چهارم )عمل گرايی( 
شبه جريان اعتدال را دچار نوعی نســبی گرايی و حتی متناقض گويی در برهه های مختلف 
تاريخی می كند كه البته برای پيروان آن طبيعی و تئوريزه شده است و از آن با تعابير زيبايی 

همچون »جمود نداشتن، متعصب نبودن و واقع گرا بودن« ياد می كنند: 
ميراث انديشه ای آيت اهلل هاشمی رفســنجانی از دو جنبه برای ما قابل 
بررسی است؛ نخست، مجموعه ای از افكار و انديشه ها و ديدگاه های ايشان 
است كه به صورت مكتوب و شفاهی ارايه شده است. اما مهم تر از اين ها، 
بخش دومی است كه مربوط به روش های فكری و انديشه ايشان است. اگر 
ما بتوانيم آن روش را بيابيم، نوعی زايندگی و بالندگی را خواهيم داشــت. 

»عمل گرايی« به عنوان يك روش دارای چند ويژگی است: 
نخست اين  كه آيت اهلل هاشمی چون شخصيت عمل گرا بود، در كارهای 

1. محمدسروش محالتی، آيت درايت، تهران، ميراث اهل قلم، 1397، ص41. 
2. زهرا شيدوش و محمد محمودی، مصلحت نامه؛ حاشيه نگاری ديدارهای آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 1393-

1392، تهران، ثالث، بدون تاريخ، ص316. 



66
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 60 و 61    تابستان و پاييز 1398

ت
مقاال

فكری و در تأمالت نظری خود هرگز محدود به يك موضوع نمی ماند و خود 
را محصور در يك مسئله خاص نمی كرد. هاشمی با مسئله ها جلو می رفت؛ 
مسئله ها مسير فكر او را مشخص می كردند. از اين جهت، او با انديشمندانی 
كه قالب های ذهنی خاصی را از قبل پذيرفته  اند و حاضر به تغيير مســير 

نيستند، متفاوت بود...
امتياز دوم اين بود كه پس از آن  كه مســئله را در ميدان عمل انتخاب 
می كرد در هنگام تحليــل، متعصبانه برخورد نمی كــرد. جمود در بحث 
نداشت. آمادگی داشت كه انديشه های خود را بر اساس واقعيت ها بسنجد 
و اگر آن راه حل ها در مقام عمل پاسخ گو نبود، راه حل ها و انديشه های خود 

را اصالح می كرد.1  
اين برداشت به طور صريح در كلمات آقای رفســنجانی نيز ديده می شود. بررسی اين 
كلمات نشان می دهد كه آقای رفسنجانی يك نسبی گرای سياسی بود و تالش داشت با ارايه 
برداشت های غيرمتعارف از سيره معصومين و اصول عقلی همچون واقع بينی و مفاهيم دينی 

همچون نسخ؛ اين مبنا را به دين مبين اسالم نيز نسبت بدهد: 
اصل اسالم واقع گراســت. اين واقعيت برای من خيلی روشن است. در 
بحث های قبلی كه سر مسائل اقتصادی و معيشتی داشتيم، گفتيم كه اسالم 
واقع گراست و نمی خواهد آنچه را كه خداوند در فطرت انسان گذاشته است، 
نديده بگيرد. معنای دين فطری اين است. به جلو كه می رويم با تغيير شرايط 
بايد تغيير مسير بدهيم. پيامبر )صلّی اهلل عليه و آله( و ائمه )عليهم السالم( 

ما اين  گونه بودند. حتی نسخ در احكام قرآن هم هست.2 
نتيجه اين عمل گرايی نسبيت زده آن است كه در برهه ای از تاريخ كه فضای انقالبی وجود 
دارد و مسئله حمايت از مستضعفين بر فضای سياسی كشــور سيطره دارد، آقای هاشمی 

رفسنجانی حامی سرسخت مستضعفين می شود و در خطبه های نماز جمعه می گويد:
اسالم به شــدت با دو قطبی شدن جامعه مخالف اســت. نبايد قطب 
مســتضعف در كنار قطب مســتكبر به وجود آيد. قطب مسرف در كنار 
قطب محروم سبب ايجاد شكاف وســيع بين مردم می شود؛ كه يك نفر 
 از گرسنگی بميرد و يك نفر از ســيری تَُخَمه3 بزند. اسالم با چنين شكلی

1. محمدسروش محالتی، آيت درايت، همان، ص75-76. 
2. زهرا شيدوش و محمد محمودی، همان. 

3. سوء هاضمه 



67
13

98
ز 

ايي
 و پ

ان
ست

  تاب
  6

و 1
 6

ه 0
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

طی
رتبا

 و ا
شی

 رو
ی،

کر
ت: ف

ساح
سه 

در 
ل 

تدا
ن اع

ریا
ی ج

اس
شن

ص 
شاخ

سخت مخالف است.1 
اما در ســال های بعد و با رواج يافتن تفكر توسعه و 
سرمايه داری توسط حلقه وابسته به ايشان، شخص آقای 

رفسنجانی به نماد اشرافيت و سرمايه داری بدل شد. 
در نمونه ای ديگر از نســبی گرايی سياســی جريان 
اعتدال، آقای حســن روحانی در دوره ای كه گفتمان 
اصالحات بر كشور حاكم بود و به جريانی متخاصم عليه 

رهبر اعتدال يعنی آقای هاشمی رفسنجانی تبديل شــده بود، مؤلفه گفتمانی اصالحات در 
زمينه تعارض ميان استقالل و اقتصاد را زير سؤال می برد و می گويد: 

برای حفظ حكومت و ايستادگی در برابر توطئه ها و همچنين اداره بهتر 
كشور در دنيا استراتژی های مختلفی ارايه شــده است. برخی از كشورها 
استراتژی وابســتگی به ابرقدرت ها را برگزيده اند و می گويند ارزان ترين 
راه از لحاظ اقتصادی برای اقتصاد يك كشور و برای حفظ يك نظام، كمتر 
مستقل بودن اســت. از ديد اين افراد بايد فتيله اســتقالل را قدری پايين 
آورد تا با كمترين بها بتوان كشور را حفظ نمود. آنها معتقدند وقتی به يك 
ابرقدرت وابسته شويم، با هزينه كم تری توسط آن ابرقدرت حفظ خواهيم 
شد. البته معنای چنين حفاظتی هم روشن است، چه اين  كه در آن نه عزت 
ملی وجود دارد و نه استقالل واقعی وجود خواهد داشت. در چنين نظامی 
تنها اراده ديگران ديكته شده و خواست آنها اجرا می شود. گرچه اين روش 
در كوتاه مدت ممكن است ارزان ترين راه حفظ حكومت باشد، ولی بی ترديد 
در ميان مدت و بلندمدت گران ترين شيوه در حفظ حكومت و كشور خواهد 

بود.2 
اما وقتی جريان اصالحات از گردونه سياست كنار رفت و گوی رياست به جريان اعتدال 

رسيد، ورق برگشت و صحبت ها متفاوت شد: 
اگر می بينيد آلمان و ژاپن اين روزها محكم ترين اقتصاد دنيا را دارند، اينها 
بعد از جنگ جهانی دوم از اينكه نيروی نظامی داشته باشند، محروم شدند... 
نيروهای نظامی بيشترين خرج كشورهای در حال جنگ را می بردند و از 

1. محسن هاشمی، هاشمی رفسنجانی؛ خطبه های جمعه، تهران، دفتر نشر معارف انقالب اسالمی، 1376، ج1، 
خطبه 1360/11/2، ص512. 

2. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج1، ص378-379. 

اساسًا طبق دیدگاه اعتدالیون 
مقاومت صرفًا یک راه هزینه بر 
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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اين رو با اين اقدام پول هايشان آزاد شد و به دنبال كارهای علمی و توليدی 
رفته و اقتصاد دانش بنيان برای خود درست كردند؛ لذا ديگر آسيب پذير 
هم نيستند، اين راه در ايران باز شده است و مديران و دلسوزان و معلمان 
بايد وارد اين فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می تواند ما را به 

آنجا برساند.1 
گفتنی است آقای حسن روحانی با اين سخنان نه تنها مخالفتی نكرد بلكه در همين راستا 

حتی پس از مرگ آقای هاشمی، بودجه نظامی كشور را به نصف كاهش داد. 2
نسبی گرايی سياسی در ادبيات ديگر اعضای حلقه اعتدال نيز قابل پيگيری است: 

هر جامعه برای دست يابی به رشد بايد تئوری داشته باشد، يا هر نظام و 
تمدنی كه انسجام و فعليت  يافته، در پرتو داشتن يك تئوری به آنجا رسيده 
است. از واژه تئوری اســتفاده می كنيم زيرا در آن نوعی شناخت و آگاهی 
وجود دارد؛ بر كاركرد آن نوعی نسبيت حاكم است زيرا كه انسان ها به آن 

عمل می كنند؛ محتاج سعی و خطاست.3 

6. تساهل و تسامح اجتماعی
پيروان شبه جريان اعتدال اهل تساهل و تسامح در امور اجتماعی اند و نه تنها تفكر ثابتی در 
عرصه سياست ندارند بلكه ثبات انديشه را آفت مديريت می دانند و در مقابل نسبی گرايی 

را تجويز می كنند. 
درباره اداره يك جامعه، تصميم گيری، اجراييات، مملكت داری، مطلق و 
قطعی انديشيدن آفت است. ابهام، انتزاع و نسبيت در تصميم گيری، كار 
علمی، مديريت، آسيب شناسی و مشكل يابی بسيار مفيد است. بيان عقلی 
و علمی، به راحتی نسبيت و ابهام می پذيرد و به ابهام آفرينی ديگران نيز، 

ارج می نهد. 4 
همچنين حسن روحانی در اين زمينه می گويد:

دين، علم، هنر و فن مرز نمی شناسد. اساســًا اين امور مرز ندارند اين ها 

1. بيانات علی اكبر هاشمی رفسنجانی، تهران، اجالس مديران و رؤسای آموزش و پرورش، مرداد 1395. 
2. سرويس دفاع و امنيت مشرق، راز اجرای دقيق وصيت هاشــمی رفسنجانی برای »كاهش بودجه دفاعی«، 

 https://www.mashreghnews.ir :1397، ]خبرگزاری[ بازيابی از
3. محمود سريع القلم، »جايگاه برداشت های مشترك نخبگان در توسعه يافتگی«، اطالعات سياسی- اقتصادی، 

ش79 و80، 1373، ص21.  
4. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص49. 
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طبعاً بين المللی هستند. اگر مرزی برای 
آنها درست كنيم، كار نادرستی است.1 
يكی از مصاديق عملی تســاهل و تسامح اين جريان 
در عرصه اجتماعی؛ انكارهــای تلويحی يا تصريحی در 

خصوص قانون حجاب است. حسن روحانی در اين زمينه، ضمن همراهی با استدالل مخالفان 
اجباری بودن حجاب، تقابلی ساختگی ميان ممنوعيت نگاه حرام توسط مردان و لزوم رعايت 

حجاب توسط زنان ايجاد می كند و می گويد: 
»تمام حجاب در قرآن كه نگاه می كنيد حمايت از زن اســت؛ ما حاال يك جوری درست 
كرديم كه اين حجاب چماق بر سر زن است.« 2 البته ممكن است گفته شود كه اين سخنان 
رئيس جمهور در خصوص نحوه تبيين مسئله حجاب بوده است و نه قانون حجاب. اما با توجه 
به قرائن محيطی اين احتمال باطل می شــود؛ چراكه در آن زمان، تبيين نامناسبی از مسئله 
حجاب در عرصه كالن رخ نداده بود و برخورد نامناسبی در آن سطح صورت نگرفته بود. 
به عالوه در زمان مطرح شدن اين سخنان بحث قانون حجاب باال گرفته بود و مخالفان اين 
قانون از اين جنس استدالل ها استفاده می كردند. از همين رو، برخی بزرگان و مراجع عظام 
تقليد نيز به انتقاد از اين سخنان حسن روحانی پرداختند و به وی گوشزد نمودند: »شما رئيس  

جمهوری اسالمی هستيد و نه رئيس جمهور كشور دموكرات سكوالر«3
مصداق ديگری از تساهل و تسامح سياســی- اجتماعی جريان اعتدال، مسئله مسدود 
كردن فضاهای مخرب، ضد دينی و ضد اخالقی اينترنتی اســت كه تاكنون به رغم قوانين 
و دستورالعمل های الزم، اين اتفاق صورت نگرفته و سران اين جريان كه بهره های سياسی 
فراوانی از رها بودن اين فضا برده اند،4 به اســم گردش آزاد اطالعــات برخورد قانونی با 
بخش های مخرب فضای مجازی نداشته اند و حتی اين كار را غيرعاقالنه توصيف نموده اند: 
فكر می كنم بستن دريچه های اطالعات و ارتباطات نتيجه ای معكوس 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج3، ص228.  
2. سخنان حسن روحانی در جمع مديران ارشد وزارت ارتباطات، 1397/11/1، صبح ايران، بازيابی از سايت 

دنيای اقتصاد. 
3. آيت اهلل مكارم، درس خارج فقه، 1397/11/3، خبرگزاری تسنيم. 

4 . انســجام خوب اصالح طلبان و همراهی ســازمان های مردم نهــاد، اصناف و پويش هــای اجتماعی كه به  
وسيله شــبكه اجتماعی تلگرام نظم يافتند از عوامل مهم در پيروزی حسن روحانی در دوازدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوری بود. )حميدرضا جاليی پور، نتيجه انتخابات 96 حاصل فضای مجــازی ]روزنامه صبح ايران[، 

  )1396/3/11

آقای حسن روحانی نیز با زیر 
سؤال بردن جایگاه والیت فقیه 
ایده حذف تدریجی آن را 

مطرح می نماید 
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می دهد و عقل سليم به فكر فيلترينگ نيست.1 
البته اين تساهل و تسامح آقای رفســنجانی برای دوره آخر عمر او نبود. او از همان ابتدا 
نسبت به شاخصه های انقالب و انقالبی گری،كه در واقع اصلی ترين شاخصه  عملكرد اسالمی 
در عرصه سياسی است، مسامحه می كرد و بر اساس رويكرد عمل گرايانه اعتقاد داشت حتی 

به غير انقالبی های صريح نيز بايد مسئوليت داد:
به برادران حزب اللهی عرض می كنم كه در معيارهای انتخاب همكار، 
مقداری دست از سخت گيری برداريد... شما... نماينده اين مردم و نماينده 
اين انقالب هستيد و به خودتان حق ندهيد كه با سخت گيری غير منطقی، با 
مغزها و فكرها و انسان های سالمی كه می خواهند خدمت بكنند، اهل زندگی 
هستند اما انقالبی نيستند، خودشــان هم قبول دارند كه انقالبی نيستند، 
می خواهند كاری بكنند و مزدی بگيرند و حاضرند خدمت بكنند و تعدادشان 

هم فراوان است، برخورد كنيد.2 

ب. شاخصه های روشی
پس از تبيين پايه های فكری جريان اعتدال، به بررسی شاخصه های اصلی و ثابت روشی 
اين جريان خواهيم پرداخت و روش سياست ورزی آنان برای پياده سازی افكار جريانی شان 
را تشريح خواهيم نمود و روشــن می نماييم كه اين طيف به چه قشری از قشرهای جامعه 
تكيه دارد و برای اجرای اهداف خود از چه راه ها يا احيانًا پوشــش هايی استفاده می كند و 
با چه ادبياتی منطق سياســی خود را پيش می برد و همچنين دامنه عملكرد خود را تا كجا 

هدف گذاری می كند. 

1. ديوانساالری و حكومت تكنوکراتیك
حكومت نخبگان بر سرنوشت سياسی جامعه يكی از مهم ترين شاخصه های روشی جريان 

اعتدال می باشد. محمود سريع القلم در اين زمينه می گويد: 
در توسعه يك جامعه، يكی از اصول مهم، توانايی های فكری و سازمان دهی 
نخبگان است كه به نظر من مهم ترين اصل از اصول ثابت توسعه می باشد. 
چون توسعه يافتگی را بايد هدايت كرد و بهترين افراد برای هدايت، نخبگان 

1. »رفسنجانی فيلترينگ را خالف عقل سليم دانست« ]خبرگزاری[، دويچه وله فارسی، 15 ژوئن 2014، بازيابی 
https://www.dw.com :از

2. محسن هاشمی، هاشمی رفسنجانی خطبه های جمعه، 1361/8/7، همان، ج3، ص168. 
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فكری و ابزاری هستند.1 
در لزوم شايسته ســاالری و توجه به ظرفيت 
نخبگان شــكی نيســت اما بايد ديــد تعريف 
»شايسته« و »نخبه« در ادبيات اعتدال چيست. 
محمود ســريع القلم كه مبانی اعتدال را در اين 
زمينه و بســياری زمينه های ديگر تبيين نموده 
است، نخبه را به دو طيف »فكری« و »ابزاری« 
تقســيم می كند. تعريف اين طيف از عقالنيت 

و همچنين الگوی فكری آنان نشــان می دهد »نخبه فكری« از ديدگاه آنها، كسانی هستند 
كه بدون گزينش و انتخاب و به صورت كامل به اصول و اركان توســعه  اعتقاد دارند، ابعاد 
اجتماعی را به عرف كشورهای توسعه يافته و عقل منهای وحی احاله می دهند و جهانی شدن 
را امری قهری می دانند و به طور خالصه سكوالر هســتند و به ورود دين و فقاهت به اداره 
سياسی كشور اعتقادی ندارند. همچنين نخبه ابزاری يا همان نخبه اجرايی و سياسی نيز در 

منطق اعتدال، اصحاب ثروت و قدرت هستند: 
نخبگان فكری كسانی هستند كه صاحبان انديشه، فكر و نظريه هستند. 

نخبگان ابزاری صاحبان قدرت و ثروت می باشند.  2 
نخبه ساالری با تقسيم بندی مشابه سريع القلم و با اندكی تفاوت در كلمات حسن روحانی 
نيز قابل پيگيری است. وی با تفكيك ميان نخبگان مديريتی،كارشناسی و نظريه پردازی، اين 

سه حوزه را از فضای فقه اسالمی جدا می كند:
يكی از طرح هايی كه بايد اجرا شــود، تفكيك بين گروه مديريت، گروه 
كارشناسی و گروه نظريه پردازی است. در كشور ما متأسفانه اين سه با هم 
مخلوط شده است و مهم تر آن  كه مسئوليت كاركرد هر سه گروه به دوش 
فقه و فقيه و دين و روحانيت گذاشته می شود. در كشورهای پيشرفته اين سه 
گروه به صورت متمايز فعاليت می كنند. اساتيد دانشگاه، مراكز مطالعاتی 
و تحقيقاتی، ديپلمات های بازنشسته، احزاب سياسی و جمعيت های علمی 
و فرهنگی، مديران بازنشسته، اهل قلم، نويســندگان و متفكرين؛ اينها به 
عنوان نظريه پردازان فعاليت می كنند... گروه ديگر گروه كارشناسی است 

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی، همان، ص53-56. 
2. همان، ص57. 

مرتضی جـوادی پـس از ضـعیـف 
خوانـدن قـانـون اسـاسـی کشـور، 
دامنه اصول والیت فقیه را یکی از 
ضعف هـای ایـن قانـون می خـواند 
و بازخـوانی بخـش های عمـده و 
اساسی این قانون به ویژه بخش های 
نظارتی )شورای نگهبان و...( را 
الزم می شمارد چراکه در این قانون 
حیثیت های مدرنیته لحاظ نشده است
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كه در رده مسائل فكری و نظريه پردازی قرار ندارند و در واقع در طراحی 
انديشه ها و نظريات نوين نيستند، كار اينها كارشناسی است... گروه سوم 
مديران جامعه هســتند كه اداره حكومت و جامعه را به عهده دارند. البته 
در كشور ما در شرايط حاضر دانشمندان مذهبی گروه مجزايی را تشكيل 
نمی دهند؛ گرچه در غالب كشورها رهبران و دانشمندان مذهبی نيز گروه 

خاصی را تشكيل می دهند.1 
طبق الگوی فكری جريان اعتدال و اين شاخصه روشی كه مطرح شد، طبيعتًا ولی فقيه در 
قاموس سياسی كشور نمی تواند جايی داشته باشد چراكه ولی فقيه در عين توجه به دانش روز 
بر مبنای فقاهت اسالمی فكر می كند و تصميم می گيرد و نمی تواند ابعاد اجتماعی را به عرف 
و عقل منهای وحی موكول كند و اصول توسعه و جهانی شدن را ثابت بپندارد و آن را بپذيرد. 
در نتيجه اعضای اصلی اين حلقه با ادبياتی رندانه تالش می كنند جايگاه ولی فقيه به عنوان 

مسئول رده اول كشور را زير سؤال ببرند و آن را به تدريج حذف كنند: 
در اكثر كشــورها، حوزه دولت مردی از حوزه كار فكری و كارشناسی 
تفكيك شده و يا درجه اشتراك كمی دارند؛ اين در حالی است كه مديريت، 
تفكر و كارشناسی در كشور ما معموالً توسط افراد واحدی انجام می پذيرد. 
ما بايد كم كم به سمت تفكيك برويم، البته شــايد در كوتاه مدت اين امر 
امكان پذير نباشد، ولی ضرورت دارد به اين سمت حركت كنيم. مديران 
رده اول جامعه ما بار مسئوليت بسيار سنگينی را تحمل می كنند و تقريباً هر 
سه مسئوليت را به تنهايی بر عهده دارند؛ در حالی كه در دنيای امروز اينها 
از هم تفكيك شده اند. اگر اين تفكيك انجام شود، مقداری از بار مسئوليت 

شخصيت های رده اول كشور ما كاسته می شود. 2 
بنابراين برآيند اين روش سه امر خواهد بود: اول، فرمايشی شدن اصل قانونی واليت فقيه 
به عنوان حافظ اصلی نظام؛ دوم، خروج قدرت از دســت عموم مردم ايران كه اعتقاد خود 
به نظام اســالمی را در مقاطع مختلف ثابت كردند؛ و سوم، انحصار حكومت در دو طيف » 
كارگزاران سكوالر« و »كالن سرمايه دارها و اصحاب قدرت« و در نهايت برپايی حكومت 

سرمايه داری سكوالر و تحويل تام و تمام كشور به نظام سرمايه داری بين الملل. 
البته توجيه گــر فكری جريان اعتدال يعنی آقای ســريع القلم تالش دارد تا برچســب 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ص381-383. 
2. همان، ص383. 
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»آريستوكرات« و »نخبه ساالر« را از دامان خود و 
جريان متبوعش پاك كند و در اين زمينه هم چون 
نخبه ابزاری اين جريان يعنی آقای حسن روحانی از 

اهانت به منتقدين ابايی ندارد: 
رهيافت نخبه گرايانه )برخالف 
تصور افراد استاد نديده كه با متون 
تخصصی علوم سياســی آشنايی 

ندارند و از رشته های فنی و غير علوم انسانی و بدون پشتوانه فكری و تجربه و 
مشاهدات مقايسه ای جهانی وارد اين رشته شده اند( به معنای نخبه ساالری 
نيســت، بلكه به معنای ورود بهترين ها، باســوادترين ها و سيرترين ها به 
حوزه سياست و تصميم گيری برای اداره يك كشور است. نخبه گرايی عين 

شايسته ساالری است.1 
اما در هر صورت چه اسم آريستوكرات و نخبه ساالر را بر اين شبه جريان بگذاريم و چه 
نگذاريم، متفكرين اين جريان دايره مشــاركت مردم را صرفاً تا پای صندوق رأی و حرف 
زدن در مطبوعات و فضای مجازی و... می دانند و فراتر از آن حقی برای مردم قائل نيستند: 
مملكت داری، يك كار جمعی است و اين به معنای آن نيست كه همگان 
حق دخالت در آن را دارند، بلكه به اين معناست كه بهترين ها، عاقل ترين ها، 
سالم ترين ها، دلسوزترين ها، متدين ترين ها و سيرترين ها بايد يك تجمع و 

تشكل داشته باشند.2 
وی در ادامه نقش و حق مردم در اداره كشور را محدود به فعاليت های تشكلی می كند و 

در تعريف تشكل می گويد:
تشكل های مردمی معنا دارند. گروه های مختلف در قالب يك مملكت، 
حركت عمومی آن مملكت و قانون اساسی آن، اما با برداشت ها، استدالل ها و 
برنامه های مختلف در سرنوشت جامعه مشاركت كنند و به صورت منطقی، 
استداللی و مسالمت آميز ديدگاه هايشان را از طريق مطبوعات، ارتباطات و 

انتخابات به حوزه نخبگی منتقل كنند.3 

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص17. 
2. همان، ص56. شبيه نظريه پردازان انقالب فرانســه كه شعار می دادند مردم نادان هستند و دخالت آنها در 

حكومت مايه بدبختی است. حكومت بايد بدون دخالت مردم سر و سامان بگيرد. 
3. همان، ص61. 

ارتبـاط اعضـای حلـقه اعتدال 
قدرت  کانون های  به  منحصر 
داخلی نیسـت بلکه سران این 
جریان تاکنون ارتباطات قابل 
تأملی با مراکز قـدرت خارجی 
داشتـه اند کـه ارتبـاط هاشـمی 
رفسـنجانی و حسـن روحانی با 

مک فارلین از این قبیل است
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در هر صورت، اين جريان همان طور كه پيش تر 
هم آمد ورود عمومی به كشورداری را حق مردم 
نمی داند. در اين راســتا می توان سخنان جنجالی و 
توهين آميز آقای ســريع القلم را يادآوری كرد كه 
شاخص ترين آن اهانت به رانندگان زحمت كش 
تاكسی بود كه حتی حق اظهارنظر را در خصوص 
حق مسلم ملت نسبت به انرژی هسته ای از آنان 

سلب كرده بود. سخنان وی در اين زمينه با واكنش منفی گسترده ای مواجه شد.1 

2. اجماع سازی ديوانساالرانه 
يكی از روش های جريان اعتدال در پياده سازی نخبه ساالری، اجماع سازی نخبگانی است. 
محمود سريع القلم يكی از مبانی عقلی توسعه يافتگی را اجماع نخبگانی معرفی می كند و ادعا 
می كند اجماع نظری فكری نخبگان در هر جامعه توسعه يافته مشاهده می شود.2 و »تا زمانی 
كه ميان نخبگان، ائتالف و اجماع نظر روشی و كيفی وجود نداشته باشد، امكان توسعه فراهم 
نمی آيد«؛ 3 همچنين حسن روحانی در خصوص لزوم اجماع سازی نخبگانی و همچنين فرآيند 

آن می گويد: 
افراد اين گروه ]نظريه پردازان سياسی[... ايده ای را طراحی و سپس آن را 
در قالب يك مقاله يا يك كتاب ارايه می كنند. سپس يكی، از اين نظريه انتقاد 
می كند، يكی تأييد می كند و ديگری می گويد اشتباه است. كم كم و به تدريج 
اين ايده ها جا می افتد و به يك اجماع در عرصه جامعه تبديل می شود. مانند 
همين اجماعی كه ما در فقه داريم... امروزه هم، اجماع سياسی گرچه طبيعی 
نيست و عمدتاً طراحی شده است، ولی در ظاهر به گونه ای عمل می شود كه 
كاماًل طبيعی جلوه می كند. در مسائل سياسی دنيای امروز شايد هيچ دليلی 
قدرتمندتر از اجماع نباشد. در واقع يك نظريه را آن قدر با بيان های مختلف 
و استدالل های متفاوت تكرار می كنند كه به تدريج، تقريباً همه دانشمندان 

1. دنيای اقتصاد، نامه اعتراضی تاكسی رانان به رئيس جمهور ]خبری[، 1392/9/25، بازيابی از:
https://donya-e-eqtesad.com

 تجمع رانندگان تاكسی مقابل نهاد رياست جمهوری جامعه خبری تحليلی الف، 1392؛ تجمع رانندگان تاكسی 
تبريز، قدس، 1392. 

2. محمود سريع القلم، »مبانی عقلی توسعه«، فرهنگ توسعه، آذر و دی 1371، ش3. 
3. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص54. 

»کارگزاران« بعد از جنگ، روابط 
اقتصادی را بدون هیچ مالحظه ای 
گسترش دادند، حتی شرکت های 
امریکایی فعالیت خود را در ایران 
احیاء کردند، به عنوان مثال ایجاد 
دو کارخانه پپسی و کوکاکوال در 

مشهد نمونه بارز آن بود
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و انديشمندان به آن صحه بگذارند. به هر حال اين اجماع در جهان سياست 
امروز، ارزش فوق العاده ای دارد و ما هم در كشورمان در بسياری از موارد 

به آن نياز داريم.1 
اين نگاه به اجماع سازی، به گونه ای از پلوراليسم می انجامد كه می توان نام آن را پلوراليسم 

سياسی ناميد كه مورد تصريح سران فكری جريان اعتدال نيز است: 
ما در كشور بايد به جايی برسيم كه بپذيريم ما يك جامعه همگن نيستيم، 
يعنی بايد بپذيريم كه در اين جامعه انواع و اقسام گروه ها وجود دارد، ما يك 
جامعه ای هستيم كه در يك سو يك قشر ارتدوكس مذهبی وجود دارد كه 
معتقد است اين دنيا، دنيای فاسدی است و هر چقدر ما با اين دنيا كار بكنيم 
به ضرر ماست. در سوی ديگر اين جامعه ما يك قشر ارتدوكس غرب زده 
داريم كه معتقد است همين فردا برويم كشور را به دست امريكا بدهيم، چون 
ما لياقت مديريت نداريم. او بيايد مديريت بكند، بعد وسط اين دو طيف، 
انواع و اقسام گروه ها با تفكرات مختلف داريم. ما بايد بپذيريم كه ايرانی ها 

يك جور فكر نمی كنند، پلوراليسم معنايش همين است. 2
جريان اعتدال روش اجماع ســازی نخبگانی را در ميدان عمل نيــز پياده نمود و يكی از 
روش های جريان اعتدال برای پيشبرد برجام و تصويب آن، اجماع سازی نخبگانی بود. به 
گونه ای كه محمدباقر قاليباف كه در جامعه به عنوان چهره ای اصول گرا و انقالبی شناخته 
می شــد برجام را تأييد نمود و آن را نتيجه انقالبی گری و خون شهدا دانست3 و چهره های 
شــاخص جريان اصالحات نيز به صورت ويژه به تأييد و تمجيد از اين قرارداد پرداختند. 
همچنين آقای الريجانی به عنوان رئيس مجلس، جلسه تصويب برجام را به گونه ای اداره 
كرد و سخنانی را مطرح نمود كه گويی در خصوص تصويب برجام اجماع و »وفاق« حاصل 
شده و جلسه ای نيز با يكی از مسئولين بيت رهبری داشته است4 و همين امر در ايجاد اتفاق 

نظر برای تصويب اين سند در حد خود مؤثر واقع شد. 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ص381-382. 
2. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص331. 

3. خبرگزاری ايسنا، »قاليباف: برجام نتيجه انقالبی گری و خون شهداست«، 1395، بازيابی از:
http://www.isna.ir

4. مرتضی عليزاده، »مديريت الريجانی از برجام تا FATF«، 1397/7/16، بازيابی از:
  http://www.m-farsnews.com
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3. ابهام استراتژيك
يكی از راه كارهــای جريان اعتدال برای رســيدن به اجماع نخبگانی اســتفاده از ابهام 
استراتژيك است كه يكی از شــاخصه های مهم برای شناخت رفتارهای سياسی اعتداليون 

تلقی می شود: 
من فكر می كنم به خاطــر متنوع بودن گروه های فكری در كشــور ما، 
مديريت در ايران ذاتاً به ابهام استراتژيك نياز دارد. يعنی اگر دولت مردی 
در ايران بيايد و با صراحت بگويد من اين گونه فكر می كنم، اين شخص با 
بخشی از جامعه مشــكل پيدا خواهد كرد و مديران ايرانی بايد سعی كنند 

اكثريت جامعه را به طرف خودشان جذب كنند.1 
اين ابهام استراتژيك به طور مشخص در پدر سياسی جريان اعتدال بارز بود؛ به گونه ای 
كه ســال ها به عنوان يكی از انقالبی ترين چهره های سياسی شــناخته می شد در حالی كه 
مؤلفه های فكری و روشی اعتدال گرايی از سال های ابتدايی انقالب در ايشان وجود داشت 
و حتی در مجلس خبرگان نيز با تصويب اصل واليت فقيه مخالف بودند و در ادامه نيز به 
حمايت از نهضت آزادی پرداخته و به تعبير خود، تا توانست نهضت آزادی را در ميدان 

نگه داشت.2 
يكی از نكاتی كه به اين جريان در راه تقويت ابهام استراتژيك كمك می كند امنيتی بودن 
چهره های شاخص اين جريان است؛ به گونه ای كه جدول اعضای مرتبط با اين حلقه نشان 
می دهد كه اين حلقه و دولت متولد شده از آن يكی از امنيتی ترين كابينه های دولت جمهوری 
اسالمی را تشكيل داده است. در جدول زير به ســوابق امنيتی و اطالعاتی همكاران جناب 

روحانی در دولت اعتدال اشاره ای اجمالی می كنيم.3

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص331-332. 
2.ســيد حميد روحانی، »مبارزه در ترديد و ابهام«، پانزده خرداد، دوره ســوم، س9، تابستان 1391، ش32، 
ص240؛ صادق زيبا كالم و فرشته سادات اتفاق فر، هاشمی بدون روتوش، تهران، روزنه، 1390، ص156-157. 

3. خبرگزاری مشرق، »همه واكنش ها به تئوری »نقد معصوم« توسط روحانی«، بازيابی از:
  http://www.mashreghnews.ir
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سوابق امنیتیمسئولیتنام مقام مسئولرديف

رئيس جمهورحسن روحانی1
گزينه تصدی وزارت اطالعات در دولت هاشمی 
رفسنجانی1- دبير و رئيس شورای عالی امنيت ملی

علی يونسی2

دستيار ويژه 
رئيس جمهور 
در امور اقوام و 
اقليت های دينی

رياست شعبه دادگاه نظامی
رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح

مشاور امنيتی قوه قضاييه
وزير اطالعات دولت اصالحات

علی ربيعی3

وزير سابق تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی 
و سخنگوی فعلی 

دولت

عضو واحد اطالعات سپاه پاسداران
مديركل اداره اطالعات آذربايجان غربی

معاونت وزارت اطالعات در دوره دری نجف آبادی
مسئول اجرايی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی
عضو كميته سه نفره رسيدگی به پرونده قتل های 

زنجيره ای

4
سيد محمود 

علوی
رئيس عقيدتی- سياسی ارتش از سال 1379تا1388وزير اطالعات

5
حسام الدين 

آشنا

مشاور 
رئيس جمهور 
و رئيس مركز 
بررسی های 
استراتژيك 

رياست جمهوری

معاونت در وزارت اطالعات

6
عباس احمد 

آخوندی
وزير سابق راه و 

شهرسازی
معاون امنيتی وزارت كشور

عضو شورای عالی امنيت ملیوزير كشوررحمانی فضلی7

8
مصطفی 
پورمحمدی

وزير سابق 
دادگستری

معاون اطالعات دوره ری شهری
قائم مقام وزير اطالعات در دوره فالحيان

معاون اطالعات خارجی

1. رضا سراج و محمدجواد اخوان، همان، ص24. 
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9
محمد 

شريعتمداری
وزير تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی

عضو كميته مركزی انقالب اسالمی
عضو دفتر اطالعات نخست وزير

از مؤسسان وزارت اطالعات
معاون وزير

10
رضا صالحی 

اميری
وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

مديركل اطالعات استان خوزستان
معاون بررسی های استراتژيك وزارت اطالعات

11
حميد 

چيت چيان
سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعاتوزير نيرو

12
مسعود 
سلطانی فر

وزير ورزش و 
جوانان

مديركل دبيرخانه گزينش وزارت كشور
معاون سياسی- امنيتی استان های هرمزگان، همدان 

و فارس
سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعات

محمود واعظی13
رئيس دفتر 
رئيس جمهور

سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعات

علی طيب نيا14
وزير سابق امور 
اقتصادی و دارايی

سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعات

حسين فريدون15
برادر و دستيار ويژه 

رئيس جمهور
سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعات

16
محمدجواد 
آذری جهرمی

وزير ارتباطات و 
فناوری اطالعات

معاونت فنی وزارت اطالعات1

14. مصادره و تحريف مفاهیم دينی و انقالبی
مصادره و تحريف مفاهيم دينی و انقالبی يكی از شــيوه های اين جريان برای پياده سازی 
ابهام استراژيك است. تسلط اين جريان بر ادبيات اسالمی و فقاهتی و سابقه حضور برخی از 
اعضا همچون آقای رفسنجانی در تشكل های انقالبی و جبهه، باعث شده كه ارتباط آنها با 
شخصيت های انقالبی حفظ شود و برای استمرار آن نيز هر از چندی شعارهای انقالبی  را حتی 
تندتر از انقالبی ها سردهند. روش جريان اعتدال با ادبيات دينی چند مرحله را طی می كند: 

1. خبرگزاری رويداد 24 به نقل از انديشه پويا، »آذری جهرمی: از سال 80 در وزارت اطالعات بودم«، 1397، 
http://www.rouydad24.ir :بازيابی از
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در ابتدا الفاظ دينی، فقهی و انقالبی همچون اجتهاد، مصلحت، تقوا، اصل زمان و مكان و... را 
تصرف كرده؛ محتوا را تغيير می دهند و در نهايت با الفاظ دينی و انقالبی، حرف های غيردينی 
خودشان را می زنند. نمونه بارز اين روش را می توان در مصادره عاشورا توسط آقای حسن 
روحانی ديد. او بر خالف برخی جريانات غرب زده، به دنبال حذف صريح اين فرهنگ برنيامد 
اما تالش داشت با تحريف آن، حماسه حسينی را از فرهنگ عاشورا حذف كند تا راه برای 

سازشی كه عقد برجام به آن نياز داشت فراهم شود. او در پانزده آبان 1392 گفت: 
عاشورا تنها جهاد، فداكاری و ايثار و عزت نفس نيست، عاشورا اخالق و 
اعتدال و گذشت و سعه صدر هم هست. عاشورا، مذاكره منطقی و استدالل 

هم هست.1
نمونه ديگر نيز سخنان تحريف آميز حسن روحانی در خصوص پويايی فقه است. شكی 
نيست كه فقه شيعی با اسلوب اجتهادی اصيل آن ذاتًا پوياست و مديريت پويايی و تحرك 
آن نيز به دست عوامل بيرونی همچون تغييرات جهانی و توسعه اومانيستی نيست. اما آقای 
حسن روحانی در مبانی نظری خود پويايی فقه را به تغييرات جهانی گره می زند و از اين طريق، 
فقه تسليم شده در برابر جهانی شدن را به »فقه پويا« تعبير می كند و به صورت ضمنی مخالفان 

تفكر خود را »متحجر« و »اخباری« معرفی می نمايد: 
در برابر جهانی كه تغييرات آن با ســرعت فوق العاده ای انجام می شود 
و هر روز با مســائل جديد و فضای جديد مواجه می شويم، احكام غير پويا 
و استاتيك چگونه می تواند در هر مقطعی راه حل مناسب را پيش روی ما 
بگذارد. اسالم با تفسير متحجرين و با تفسير اخباری ها چگونه می تواند با همه 

معضالت جديد مواجه شود و برای آن راه حل ارايه دهد.2 
همچنين حسن روحانی برای نفی هر گونه واليت سياسی )كه اساس سياست ورزی اسالمی 
است(، نقد معصوم را جايز شمرد كه باعث واكنش گســترده و منفی مراجع عظام تقليد و 
علمای دينی شد. وی در روز 18دی ماه سال 1396 در ديدار با وزير و معاونان وزارت امور 

اقتصادی و دارايی در صحبت هايی گفت: 
همه بايد انتقاد شوند و استثناء ندارد. تمام مسئولين در كشور قابل نقدند. 
ما در كشور معصوم نداريم مگر اينكه يك  وقت امام دوازدهم ظهور كرد كه  
آن وقت هم می شود نقد كرد. پيغمبر هم اجازه نقد می داد، باالتر از پيغمبر 

1. خبرگزاری ايسنا، »رئيس جمهور: يكی از درس های عاشورا، مذاكره منطقی و استدالل است«، 1392، بازيابی 
  www://isna.ir :از

2. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج1، ص389. 
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كه در تاريخ نداريم. وقتی پيغمبر صحبتی می كرد يك نفر بلند می شــد و 
می گفت »امن اهلل ام منك؟« حرف خودت است يا خدا وحی كرده است؟ 
اگر می گفت »من اهلل« كه هيچ امر خداست اما اگر می گفت »مّنی« طرف 
مقابل می گفت قبول ندارم و نقد می كرد. ما در زمان حكومت معصوم هم 

نقد را داريم. 
در اين زمينه حضرت آيت اهلل العظمی مكارم شيرازی خطاب به رئيس جمهور فرمودند: 
چرا هنگامی كه می خواهيد مسئله نقد را به همه عموميت دهيد به سراغ 
زمان معصومان می رويد؟ شما می گوييد در جامعه افراد، غيرمعصوم بوده و 
قابل نقد هستند. اما كاری به خط قرمز نداشته باشيد. چه ضرورتی برای اين 
كار وجود دارد؟ در اين زمان كه نياز شديد به وحدت داريم چرا سخنانی 

گفته می شود كه جامعه را ملتهب می كند؟
آيت اهلل حســين نوری همدانی هم ديگر مرجع تقليدی بود كه به سخنان رئيس جمهور 
واكنش نشان داد. وی با اشاره به شبهه مطرح شده در زمينه عصمت معصومان)ع( تصريح 

كرد: 
اينكه می توان از پيامبر)ص( و ائمه اطهــار)ع( انتقاد كرد مغالطه كاری 
است؛ آنها اجازه سؤال می دادند ولی انتقاد از آنها وجود ندارد؛ از آنها سؤال 
می شد و جواب می دادند پيامبر)ص( و ائمه)ع( معصوم هستند و انتقاد از 
آنها معنا ندارد، فضال و علمای حوزه پاســخ الزم را دادند، بنابراين در اين 

زمينه مغالطه كاری نبايد كرد.1  
بر اساس اين روش، عناوين مذهبی، پايگاه های مذهبی، پيشينه خانوادگی مذهبی، سوابق 
حوزوی، ملبس بودن، ديدار مستمر و هفتگی با بزرگان دينی و... همه ابزارهايی برای القای 
محتوای جريان اعتدال خواهد بود و مهم ترين شاخصه برای غيرواقعی بودن اين گونه ابرازات، 
هزينه ندادن اين جريان برای پيشــبرد اهداف جبهه انقالبی و متدين است و اساسًا طبق 
ديدگاه اعتداليون مقاومت صرفاً يك راه هزينه بر اســت. منطقی كه به واكنش مقام معظم 
رهبری منجر شد و ايشان هزينه سازش را به مراتب بيشتر از هزينه مقاومت عنوان كردند.2
در نهايت بايد گفت كه جريان اعتدال با تكيه بر ســه عنصر روشــی »اجماع ســازی 
ديوان ساالران«، »ابهام استراتژيك« و »مصادره و تحريف مفاهيم دينی و انقالبی« به ترويج 

1. خبرگزاری مشرق، »همه واكنش ها به تئوری »نقد معصوم« توسط روحانی«، همان. 
2. مقام معظم رهبری، 1398/3/18، منطق مقاومت/ سه. بيشتر بودن هزينه سازش از هزينه مقاومت ]حفظ 

و نشر[. 
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شاخصه های جريانی خود می پردازد. 

5. تالش برای تغییر قانون اساسی و نظام 
بر اســاس ســخنان پيش گفتــه و تبيين 
شاخصه های فكری و روشی مشخص می شود 
كه جريان اعتــدال با مبانی و ســاختار نظام 
اسالمی سازگاری ندارد. نظام اسالمی حاكم بر 
ايران به ويژه با حضور مؤثر ولی فقيه نمی تواند 
ابعــاد اجتماعی خود را به عرف كشــورهای 
توســعه يافته و عقل مجرد از وحی محول كند 
و اصول جهانی شــدن را بپذيــرد. همچنين 
جمهوری اســالمی بر اســاس جمهوريت و 

اسالميت خود اعتقادی بنيادين به مردم ساالری دينی دارد و نمی تواند اجازه سلطه اصحاب 
قدرت و ثروت و برپايی حكومت سرمايه داری را در كشور بدهد و اين مبانی باعث می شود 
كه كارايی و مشروعيت نظام اسالمی از ديدگاه جريان اعتدال زير سؤال برود. به طور مثال 
آقای حسن روحانی پس از قهرآميز خواندن روند جهانی شدن و لزوم پذيرش اصول آن، 

مشروعيت نظام را نيز به كاركردگرايی در چهارچوب جهانی شدن گره می زند: 
مشــروعيت نظام ما در آينده در پيش گاه افكار عمومی جامعه ما و به 
ويژه نسل جوان ما در سايه كارآمدی نظام ما خواهد بود. اگر خدای ناكرده 
از هم رديف های خود در دنيا عقب بمانيم... دچار بحران شــده ايم؛ آن هم 

خطرناك ترين بحران به نام بحران مشروعيت.1 
در نتيجه طبق مبانی و مؤلفه های فكری پيش گفته و نكات كنونی، از ديد جريان اعتدال 
نظامی كه با جهانی شدن همراه نشود و اصول آن را نپذيرد پس از چندی از هم رديف های 
خود عقب خواهد افتاد و ناكارآمد خواهد شد و نظام ناكارآمد مشروع نخواهد بود و طبيعتًا 

نظام نامشروع گريزی از تغيير نخواهد داشت. 
بر همين اساس، يكی از اهداف اين جريان كه در كلمات اصحاب آن وجود دارد تالش برای 
تغيير قانون اساسی و تغيير نظام اســت. به طور مثال آقای هاشمی رفسنجانی در سال های 
واپســين عمر خود به نحوی آشــكار به وادی تجديدنظرطلبی در نهادهايی وارد شد كه 

وظيفه ای جز پاسبانی از بعد اسالميت نظام ندارند:

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ص221.   

طبـق اسـنـاد منتشـرشـده توسـط 
ویکی لیـکـس، دانشـگاه دورهـم 
انگلسـتان در لفـافـه فعالیــت های 
امریـکا  به وزارت خارجه  علمی 
برای جاسوسی از ایران کمک کرده 
است و در میان اسناد منتشرشده از 
ویکی لیکس نام حسام الدین آشنا، 
مشـاور فرهنـگی رئیــس جمهور و 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری هم به عنوان کسی که 
دانشگاه دورهم روی او برای همکاری 

حساب کرده، ذکر شده است
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آيت اهلل هاشمی در ده سال اخير به نتيجه ديگری نيز رسيدند. ايشان در 
دهه های اول انقالب خطاها و كوتاهی ها و اشتباهات را در اجرا می ديدند و گاهی 
انتقاد می كردند. ولی در دهه اخير و به خصوص سال های اخير، نظر ايشان اين 
بود كه برای تأمين كارآيی نظام عالوه بر آن راه كار كلی كه بر آن اصرار داشتند، 
نياز به تغيير در برخی نهادهای نظام است و تنها راه آن نيز بازنگری در قانون 
اساسی است. مواردی نظير شورای نگهبان، مجلس خبرگان، صدا و سيما و... كه 

ايشان كارآمدی نظام را منوط به تجديدنظر در آنها می ديدند.1 
آقای حسن روحانی نيز با زير ســؤال بردن جايگاه واليت فقيه ايده حذف تدريجی آن را 

مطرح می نمايد: 
در اكثر كشــورها، حوزه دولت مردی از حوزه كار فكری و كارشناسی 
تفكيك شده و يا درجه اشتراك كمی دارند؛ اين در حالی است كه مديريت، 
تفكر و كارشناسی در كشور ما معموالً توسط افراد واحدی انجام می پذيرد. 
ما بايد كم كم به سمت تفكيك برويم، البته شــايد در كوتاه مدت اين امر 
امكان پذير نباشد، ولی ضرورت دارد به اين سمت حركت كنيم. مديران 
رده اول جامعه ما بار مسئوليت بسيار سنگينی را تحمل می كنند و تقريباً هر 
سه مسئوليت را به تنهايی بر عهده دارند؛ در حالی كه در دنيای امروز اينها 
از هم تفكيك شده اند. اگر اين تفكيك انجام شود، مقداری از بار مسئوليت 

شخصيت های رده اول كشور ما كاسته می شود.2 
گفتنی است اين هدف در كالم برخی حوزويان كه تمايل شديد و آشكاری به گفتمان آقای 
هاشمی رفسنجانی دارند آشكار است. به طور مثال مرتضی جوادی پس از ضعيف خواندن 
قانون اساسی كشــور، دامنه اصول واليت فقيه را يكی از ضعف های اين قانون می خواند و 
بازخوانی بخش های عمده و اساسی اين قانون به ويژه بخش های نظارتی )شورای نگهبان و...( 

را الزم می شمارد چراكه در اين قانون حيثيت های مدرنيته لحاظ نشده است: 
همه  جامعه خصوصاً جامعه  علمی، حوزوی و دانشگاهی اعتراف دارند كه 
اين قانون اساسی به رغم همه  نكات مثبتی كه دارد ضعف ها و نواقص فراوانی 
دارد اما در اين خصوص كه فقه سياسی چه مبانی را بايستی طراحی كند و اكنون 
حوزه های علميه آيا توانسته اند به چنين فقه سياسی متقنی برسند يا نه، اينجا هم 

1. محمدسروش محالتی، آيت درايت، همان، ص42.  
2. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج1، ص383. 
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بايد اظهار تأسف كرد و در عين حال كه كار فراوانی هم انجام شده است اما هم 
حوزه ها آن فرصت و مجال را پيدا نكردند كه با يك كار علمی متقن، بتوانند به 
صحنه بيايند و در خصوص مباحث مختلف قانون اساسی اظهارنظر كنند و از 
سوی ديگر هم برخی از بخش های قانون اساسی هيچ ساز و كاری در خصوص 
بخش های مختلف آن وجود ندارد. در بخش های مختلف اصول قانون اساسی 
قوانين فراوانی مدون شده كه به بازفهمی و بازگشايی آن اصول كمك می كند اما 
در باب واليت فقيه متأسفانه قوانين اجرايی و مدونی تاكنون تدوين نشده است 
و در آن ساحت كار علمی و فقهی انجام نشده تا بر اساس بنيان های مناسب و 
شايسته ساخته شود. در اين مسئله دو ضعف محسوس وجود دارد؛ يك ضعف 
آن است كه آنچه كه به دامنه  اصول واليت فقيه بازمی گردد اصاًل ساز و كار 
روشنی برای آن نيست و دوم اينكه خود قانون اساسی نيازمند به بازخوانی 
در بخش های عمده و اساسی دارد زيرا حيثيت هايی كه بايستی در يك قانون 
اساسی كه مدرن و پيشرفته است، حيثيت های نظارتی متقنی را كه بايستی برای 
جامعه ايجاد كند و اطمينان قانونی ای كه بايستی جامعه بر اساس آن احساس 

آرامش داشته باشد، متأسفانه اكنون وجود ندارد.1

ج. شاخصه های ارتباطی
جريان اعتدال با شاخه های مختلف سياسی و اجرايی خود، بر اساس روش های فوق به ويژه 
ابهام استراتژيك توانسته با گروه های مختلف سياسی كار كند؛ بهره خود را از آنها ببرد و در 
هزينه ها شريك آنان نباشد. به طور مثال ابراهيم يزدی در خصوص كارگزاران، از شاخه های 

اصلی وابسته به هاشمی رفسنجانی و از احزاب اعتدالی قديمی، می گويد:
عناصر اصلی جريان كارگزاران در عين قدم گــذاردن در عميق ترين 
عرصه های سياسی و برخورداری از سياسی ترين عملكرد به جهت خارج 
بودن از جناح بندی های موجود ناگزير تاكنون، از هر گونه حساسيت ورزی 

و رقيب انديشی جناح های سياسی مصون و بركنار بودند.2 

1. خبرگزاری شفقنا، مرتضی جوادی آملی، »مجال چندانی برای حوزه علميه قم وجود ندارد كه در فقه سياسی 
اظهار نظر كند«، 1396، بازيابی از: http://fa.shafaqna.com؛ خبررســان مركز فقهی امام محمدباقر، مرتضی 
جوادی آملی، »جوادی آملی: مجال چندانی برای حوزه علميه قم وجود ندارد كه در فقه سياسی اظهار نظر كند«، 

 .http://www.m-feqhi.ir :بدون تاريخ(، بازيابی از(
2. حميدرضا ظريفی نيا، كالبدشكافی جناح های سياســی ايران، با مقدمه سيد مصطفی تاج زاده، تهران، آزادی 

انديشه، 1378، ص107.  
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البته اين شاخصه در عين كاهش هزينه ها می تواند خود به نقيصه ارتباطی اين جريان تبديل 
شود و چهره منافق »نان به نرخ روز خور« را از آنان معرفی كند: 

مهم ترين اشكالی كه می توان به اين طيف گرفت اين است كه مبنای فكری 
و اعتقادی متقن و محكمی كه بتواند همه گروه های اجتماعی )سنتی، مذهبی و 
ليبرال( را به خود جذب نمايند، وجود ندارد و اين امر شايد به خصلت اين گروه 
يعنی پذيرش تغيير و دگرگونی و نقدپذيری در همه عرصه های اجتماعی مربوط 
شود كه هر روز ديدگاه هايشان در حال تغيير است. افراط در اين خصلت ممكن 
است به عافيت طلبی آنها منجر شود از اين رو »متحد تاكتيكی« خوبی به حساب 
می آيند اما به نظر می رســد عافيت طلبی افراطی به تدريج آنان را از صحنه 
سياست حذف نمايند. سياست »نان به نرخ روز خوردن« در دنيای سياست 

تنها می تواند در يك دوران كوتاه مدت عملی شود.1 

1. کانون های قدرت 
تاريخچه فعاليت های حلقه اعتدال نشان می دهد كه اين طيف هميشه در حوالی قدرت 
حضور داشته اند و هيچ وقت مستقل از اهل قدرت نبوده اند كه البته اين مسئله در شاخصه 
روشی آنان )ديوان ساالری( نيز تئوريزه شده است. آنها به اسم مصلحت سنجی در قدرت 
تئوری ســازی می كنند و بعد با ابزار قدرت فكر خود را ترويج می كنند و دامنه قدرت خود 
را گسترش می دهند. مبانی و مؤلفه های فكری اين حلقه نشــان می دهد كه تحقق ادبيات 
روشــنفكری جزء مأموريت های اصلی اين طيف اســت و مبنايی جز مبانی سكوالريستی 
شبه روشنفكری نداشته؛ تفاوت ماهوی با غرب زده های صريح ندارند. در نتيجه اگر پست های 
سياسی از آنها گرفته شود به علت نداشتن مبانی فكری مستقل خطر خاصی نخواهند داشت. 
البته ارتباط اعضای حلقه اعتدال منحصر به كانون های قدرت داخلی نيست بلكه سران 
اين جريان تاكنون ارتباطات قابل تأملی با مراكز قدرت خارجی داشته اند كه ارتباط هاشمی 
رفسنجانی و حسن روحانی با مك فارلين2 از اين قبيل اســت. به عالوه ارتباط بی  مالحظه 
»كارگزاران« به عنوان يكی از فرزندان سياسی جريان اعتدال با شركت های خارجی نمونه ای 

ديگر از اين مقوله است: 

1. همان، ص110-111. 
2. رك: محسن هاشمی و حبيب اهلل حميدی، ماجرای مك فارلين؛ فروش سالح، آزادی گروگان ها، تهران، دفتر 
نشر معارف انقالب اسالمی، 1388؛ كتاب ماجرای مك فارلين گرچه توسط فرزند هاشمی رفسنجانی و دفتر نشر 
معارف وابسته به آقای هاشمی رفسنجانی چاپ شده اســت و برای پذيرش مطالب و نيفتادن در جانبداری ها و 
تحريفات احتمالی آن بايد دقت مضاعف نمود؛ اما در هر صورت به اصل ارتباط آقای هاشمی رفسنجانی و حسن 

روحانی با مك فارلين اذعان نموده است. 
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»كارگزاران« بعد از جنگ، روابط اقتصادی را بدون هيچ مالحظه ای گسترش 
دادند، حتی شــركت های امريكايی فعاليت خود را در ايران احياء كردند، به 
عنوان مثال ايجاد دو كارخانه پپسی و كوكاكوال در مشهد نمونه بارز آن بود.1 

عالوه بر اين، شركت محمود سريع القلم در اجالس داووس 2 و انتشار برخی اخبار مبنی بر 
شركت وی در اجالس بيلدربرگ3 از اين قبيل است. 

همچنين طبق اسناد منتشرشده توســط ويكی ليكس، دانشگاه دورهم انگلستان در لفافه 
فعاليت های علمی به وزارت خارجه امريكا برای جاسوسی از ايران كمك كرده است و در 
ميان اسناد منتشرشده از ويكی ليكس نام حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگی رئيس جمهور و 
رئيس مركز بررسی های استراتژيك رياست جمهوری هم به عنوان كسی كه دانشگاه دورهم 

روی او برای همكاری حساب كرده، ذكر شده است.4

2. جريان های غرب پرست 
همان طور كه در مطالب گذشته آمد، آقای هاشمی طبق گفته خود ارتباطات نزديكی با 
نهضت آزادی به عنوان جريانی غرب  پرست داشت.5 اين ارتباط با وجود فراز و نشيب هايی 
كه داشت مورد توجه غرب پرستان مطرح بود؛ به طوری كه شخصی همچون صادق زيباكالم 
در دوران اصالحات هجمه هم قطاران خود به آقای هاشــمی رفسنجانی را غيرمسئوالنه و 

ناپخته تلقی می كند و آن را به ضرر جريان اصالحات می خواند: 
معلوم نيست كه با كدام دليل و منطق برخی از شخصيت ها و جريانات 
وابسته به دوم خرداد اين  چنين بی پروا به ايشان حمله ور شده و او را حذف 
می كنند. اين برخورد به  ظاهر انقالبی و راديكال اما در عمل غيرمسئوالنه و 
ناپخته كدام خير و نفع را برای دوم خرداد و جنبش جامعه مدنی ايران در بر 
دارد؟ كدام كمك را به اهداف دوم خرداد می نمايد؟ چه تقويتی به خاتمی 
می كند؟ آيا غير از اين است كه دوم خرداد را از يك اهرم قدرتمند و با نفوذ 

محروم می سازد؟6

1. حميدرضا ظريفی نيا، همان، ص103. 
2. پايگاه خبری تحليلی انتخاب، »روايت سريع القلم از حضور در نشست داووس«، 1394، بازيابی از:

https://www.entekhab.ir. 

3. »سريع القلم در اجالس بيلدربرگ«، كيهان، 1386/3/10، ص2. 
4. خبرگزاری سرويس سياست مشــرق، »آيا »گاندو« خاطرات بدی را به ياد حســام الدين آشنا و دولتی ها 

https://www.mashreghnews.ir:می آورد؟«، 1398، بازيابی از
5. فصل شاخصه های روشی؛ بخش ابهام استراتژيك

6. صادق زيبا كالم، هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد، تهران، روزنه، 1380، ص36. 
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البته اين رابطه دو طرفه است و سران جريان اعتدال نيز گاه و بی گاه به حمايت از جريان 
غرب  پرست و شخصيت های آن می پردازند: 

ظهور آقای خاتمی در ســمت رياســت جمهوری، روند طرح انديشه 
اصالحات در ايران را به صورت موفقی مطرح كرده است. همچنين ظهور 
ايشان، چهره ايران را چه در سطح داخلی و چه در سطح بين المللی به طور 

مثبتی تغيير داده است.1 
در عين حال به نقدهای ماليم كه الزمه مرزبندی گفتمانی و جريانی است نيز می پردازند: 
به نظر می رسد وقت ايشان )سيد محمد خاتمی( بيش از اندازه در مسائل 
سياســت داخلی گرفته شده اســت. همان طور كه قباًل نيز، مطرح كردم، 
مديريت بر ايران به واسطه ســطوح پيچيدگی فراوان، ابهام استراتژيك 

می طلبد تا اكثريت جامعه را به سوی خود جذب كند. 2 
هم گرايی جريان اعتدال با جريان های غرب پرست صريح در مؤسسات علمی همچون 
مؤسسه مطالعات سياسی-اقتصادی پرسش نيز قابل تأمل است. جايی كه اعتداليونی همچون 

محمود سريع القلم با چهره هايی مثل محمد مجتهد شبستری در يك جا جمع می شوند.3
البته حمايت جريان های غرب  پرســت صريح از اعتدال و عناصر آن به بده بستان های 
مطبوعاتی يا اجتماعات علمی محدود نمی شود بلكه در صحنه عمل نيز اين حمايت را در دو 

انتخابات رياست جمهوری 1392 و 1396 مشاهده كرديم.4 

3. جريان انقالبی
جريان اعتدال منتقد دائم جريان انقالبی و حزب اللهی است. نقدهايی كه در بسياری موارد 

غيرمنصفانه و توهين آميز است.  
به طور مثال جناب آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه سال 1361، شش 
ماهه دوم جامعه حزب اللهی و انقالبی يا بخشــی از آنان را با عناوين زير مورد خطاب قرار 

دادند:

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص332. 
2. همان، ص332-333. 

3. مؤسسه پرسش، تارنمای مؤسسه پرسش، ]درس گفتار[، )بدون تاريخ(، بازيابی از:
http://qporsesh.com

4. سيد محمد خاتمی، »اعالم حمايت خاتمی از حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری«، ]خبری[، 1392، 
بازيابی از: https://www.radiofarda.com؛ سيد محمد خاتمی، »حمايت خاتمی از روحانی«، 1396، بازيابی از: 
https://www.radiofarda.com؛ محتشمی، »محتشمی: حمايت همه جانبه اصالح طلبان روحانی را پيروز انتخابات 

https://www.tasnimnews.com :كرد«، ]خبرگزاری[، 1396/10/16، بازيابی از
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سخت گير 
غيرمنطقی1 

پرتوقع2 
بی مباالت نسبت به حق الناس وتقوای مالی3 

تجسس گر
عيب جو 

اشاعه كننده فحشا
تصفيه كن 

خشونت طلب 
كثيف، خاك آلود، آشفته و با قيافه چلنبر4 

البته طبيعتًا بــا توجه به جــو آن زمان و 
همچنين روش لفافه گويــی اعتداليون، اين 
برچسب ها در پوشش نصيحت و خيرخواهی 
به جريان انقالب زده می شد. نكته قابل توجه 

اين  كه چند سال بعد بر اساس تنفری كه در اثر بی تدبيری های آقای رفسنجانی، كه آن زمان 
پوشش انقالبی داشت به وجود آمده بود، و همچنين ساير عوامل، جريان اصالحات با تكيه بر 
برچسب های پيش گفته رأی مردم را گرفت و بر سر كار آمد و در ادامه همين توهين ها را به 

صورتی پررنگ تر به بدنه انقالبی جامعه وارد ساخت. 
چند دهه بعد نيز حسن روحانی بر ســر كار آمد كه بددهنی و توهين های او عليه جريان 
منتقد انقالبی تا ســال 96 به حدی بود كه توســط خبرگزاری  ها شمارش شد و به صورت 
جدولی مستقل درآمد كه البته اين شمارش مربوط به توهين های او تا سال 1396 می باشد.5 
برخی از اين فحاشی ها كه ]از سوی حســن روحانی[ نثار منتقدين انقالبی شد عبارت اند از: 
»اقليت با ســخنان نيش دار«، »عده ای با عملكرد كودكانه«، »كم سواد«، »تغذيه شونده از 
جاهای معدود«، »ناراحت از لغو تحريم«، »هوچی بــاز«، »غارت گر جيب مردم«، »بيكار«، 

1. محسن هاشمی، هاشمی رفسنجانی خطبه های جمعه، همان، ج3، ص166-167. 
2. همان، ص212. 
3. همان، ص293. 

4. همان، ص496-497. 
5. خبرنگار سياسی خبرگزاری تسنيم، »بی عقل؛ پنجاه و چهارمين توهين روحانی به منتقدان+ جدول«، 1396، 

https://www.tasnimnews.com :بازيابی از

برخی از این فحاشی ها که ]از سوی 
حسن روحانی[ نثار منتقدین انقالبی 
شد عبارت اند از: »اقلیت با سخنان 
نیش دار«، »عده ای با عملکرد کودکانه«، 
»کم سواد«، »تغذیه شونده از جاهای 
تحریم«،  لغو  از  »ناراحت  معدود«، 
»هوچی باز«، »غارت گر جیب مردم«، 
حجری«،  »عصر  »متوهم«،  »بیکار«، 
»ترسو«،  »تندرو«،  »خشونت طلب«، 
»تعامل هراس«، »تازه به دوران رسیده«، 
»دالل  تحریم«،  »کاسب  »بی عقل«، 
تحریم«، »بددل«، »بدبین«، »بدگمان« 
»کودک«، »دروغگو«، »فحاش«، »هتاک«، 
»بی عقل«،  »منقلی«،  »انقالبی نما«، 

»گرفتار آلزایمر سیاسی«
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ت
مقاال

»متوهم«، »عصر حجری«، »خشــونت طلب«، »تندرو«، »ترسو«، »تعامل هراس«، »تازه به 
دوران رسيده«، »بی عقل«، »كاسب تحريم«، »دالل تحريم«، »بددل«، »بدبين«، »بدگمان« 
»كودك«، »دروغگو«، »فحاش«، »هتاك«، »انقالبی نما«، »منقلی«، »بی عقل«، »گرفتار آلزايمر 

سياسی« و... 

نتيجه
در اين نوشتار مؤلفه های فكری و روشی و ارتباطی جريان سياسی اعتدال تبيين شد. جريانی 
كه در حل مسائل اجتماعی راه حلی جز رجوع به كشــورهای توسعه يافته نمی بيند و منابع 
دينی را در پيدا كردن مسير جامعه حذف می كند. هدف نهايی كارگزاران اين جريان جهانی 
شدن به معنای كامل كلمه است و به نام عمل گرايی و مصلحت سنجی نسخه های آلوده به 
غرب زدگی را پياده می كنند و در اين مسير از نسبی گرايی و تساهل زدگی بدون چهارچوب 

نيز ابايی ندارند. 
مســير اجرايی آنها نيز حكومت ديوان ســاالرانه اســت و تالش می كننــد مجموعه 
ديوان ساالری را نيز با خود همراه كنند و با مبهم گويی و بيان دوپهلو به اجماع برسانند و برای 

تحقق اين هدف از مصادره و تحريف مفاهيم دينی و اسالمی نيز پروا نمی كنند. 
اين جريان در عمق فكر خود سكوالر اســت و نمی تواند نظام اسالمی را با قانون اساسی 
مبتنی بر دين بپذيرد در نتيجه برای تغيير نظام كنونی قدم برمی دارد و برای تحقق اين هدف 

با كانون های قدرت ارتباط دائمی برقرار می كند. 


