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در فضای اعتدال
محمد نوری
سردبیر روزنامه «ایران»

تولد دولتی با تبار اعتدال اتفاقی فرخنده و البته غیر منتظره برای
ایرانیان بود .دولتی که دو س��ال پیش در چنین روزهای داغ تابستان
س��کان امور را بدس��ت گرفت .از حیث تاریخی نمادی از ش��روع یک
زندگی و دوران جدید ش��د تا اصحاب سیاست در این اتفاق ،رمز و راز
خودآگاهی سیاسی جامعه ایرانی را جست و جو کنند.
ش��هروند ایرانی که در ایام  8س��ال صدارت «اصولگرایان جوان»
سفره معیش��ت اش کوچکتر و بار اضطرابش نسبت به آینده افزونتر
ش��د این بار هم صن��دوق های رای را چون فرش��ته نجات بخش��ی
یاف��ت ک��ه او را از پرتگاه نومیدی رهانید .دولتی ک��ه مرداد ماه  92با
بیرق بنفش و ش��عار اعتدال در پاستور س��کنی گزید اولین ارمغانش
بازگرداندن امید به کالبد جامعه و نس��لی خسته بود .حضور روحانی
در کسوت رئیس جمهور در صحنه سیاست ایران به درستی «جنبش
امید» نام گرفت .زیرا تعبیری سزاوارتر از معجزه برای پوست اندازی
جامعه ایران در پایان دوران پوپولیست ها نمی توان یافت.
در وصف و معرفی دولت اعتدال ،او را خویش��اوند دولت اصالحات
و امتداد دولت س��ازندگی خوانده اند اما واقعیت این اس��ت محیط و
مختصات این دولت ش��باهت چندانی به دوران دولت های سلفاش
ن��دارد .رئیس دولت اعتدال نه کارت «اجم��اع قوای نظام» در دولت
هاش��می را در دس��ت داش��ت و نه از اقبال خ��وش دولت اصالحات
برخوردار ش��د که بر ش��انه نهادهای قدرتمند مدنی اعم از رسانه ها
و احزاب قد براف��رازد .روحانی در اولین روزه��ای حضور در هرم قوه
مجری��ه دریافت که ب��ا محیطی پیچیده تر و دش��وار تر از دولت های
سلف روبرو است .جریان افراط و «مخالفان تغییر» که در دوران دولت
س��ازندگی و اصالحات «پراکنده ،نیمه مخفی و کم ش��مار» بودند به
یمن  8س��ال حضور در کانون قدرت اقتصادی و سیاس��ی ،این بار به
جبهه ای نیرومند تبدیل ش��دند .از طرفی س��ازمان دولت که زمانی
سرچشمه مصدر قدرت ها و اختیارات سیاسی و اقتصادی بود هنگام
تحویل به تیم روحانی ،س��ازمانی ورشکسته بود که منابع و قدرت آن
میان چندین سازمان و نهاد موازی بذل و بخشش شده بود.
کلمات��ی که روحان��ی در پله اول ریاس��ت جمه��وری ،یعنی روز
تحلی��ف ،بر زبان آورد ،به روش��نی داللت بر این داش��ت که میهمان
جدید پاس��تور با وضعیتی سخت تر از همه دولت های بعد از انقالب
روبهرو است.
دش��واری اصلی آنجا بود که در دوره جدی��د ،فریضه « همکاری با
میهم��ان جدید خانه دول��ت» رنگ باخته بود .دیگ��ر مثل دهه های
اول انقالب ،نهادهای مختلف حکومت تعهدی نس��بت به همراهی و
هم��کاری با دولت حس نمی کردند .بلکه در مقابل ،دولت با حریفانی
حرف��ه ای درون قدرت روبهرو ش��د ک��ه ابایی از این نداش��تند که از
اهرمهای در اختیار خویش ب��رای متوقف کردن چرخ دولت اعتدال
به��ره جویند .گفته های روحانی در روز تحلیف که کلیپ آن مدت ها
دست به دست می شد بازتابی از این موانع سخت درون سیستم بود .
آنجا که گفت «:بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیانی
که دل در گرو این مرزوبوم دارند ،باز ش��ود .بگذاریم که شایس��تگان،
ب��ه ملت خدم��ت کنند .بگذاریم که س��ینهها از کینهها پاک ش��ود.
بگذاریم که آش��تی بهجای قهر ،و دوس��تی بهجای دشمنی بنشیند.
بگذاریم که اس�لام با چهره رحمانیاش ،ای��ران با چهره عقالنیاش،
انق�لاب با چهره انس��انیاش و نظ��ام با چهره عاطف��یاش همچنان
حماسه بیافرینند».
به این ترتیب ،با گذر از از روزهای تاس��یس و تحلیف دولت ،وقتی
که فضای جش��ن و ش��ادمانی انتخاباتی فروکش کرد ،واقعیت های
مسیر دولت نوپای اعتدال یکی پس از دیگری سر باز کرد .این بار هم
هراس همیش��گی تاریخ یعنی «خطر توقف پروژه تغییر و اصالح » بر
ذهن ها و نگاه ها س��ایه افکند .از فردای تاسیس اولین دولت اعتدال
این س��وال گریبان جم��ع بزرگی از تحول خواه��ان را گرفت که مرد
برگزی��ده انتخابات  24خ��رداد چگونه در میدان مین گذاری ش��ده
سیاس��ت آرمان اعتدال خواهی و تغییر طلبی ایرانی ها را به سرمنزل

مقصود خواهد رس��اند و آیا رئیس تحول خواه دول��ت یازدهم نیز به
سرنوشت اسالف خویش دچار خواهد شد؟
بازن��دگان انتخابات و اردوی مخالف اعت��دال زودتر از آنچه تصور
میرفت جبهه نزاع آراس��تند و آرایش خش��م گرفتن��د .به رغم آنکه
روحانی قبل از چیدن کابینه فراجناحی ،همه رقیبانش را در ضیافت
آش��تی گرد آورد اما گویی ستاد و س��ازمان مخالفان ،ظهور دولتی با
نش��انه اعتدال را تهدیدی برای منافع خویش می دید و با همین نگاه
بنای ناسازگاری با ساکنان جدید خانه پاستور را نهاد.
ب��ه این ترتی��ب بود که نیم��ه اول عمر دولت اعت��دال در رقابت و
چالش حریف بس��ر ش��د .از این پس تیم مدیران دولت یازدهم در هر
عرصهای گام نهادند از اقتصاد تا فرهنگ و از بهداش��ت و س�لامت تا
سیاس��ت خارجی و امور هس��ته ای  ،لش��گری از مخالفان را پیش رو
دیدن��د که با تمام قوا ب��رای متوقف کردن ماش��ین دولت از یکدیگر
سبقت میجستند.
دولت روحانی طی این دو س��ال در پارادوکس��ی قرار گرفت که از
یک س��و منطق اعتدال او را از افت��ادن در ورود به میدان های نزاع باز
میداش��ت .از سوی دیگر هر گونه سکوت مقابل نقشه های تهاجمی
حریف ،در منظر دوس��تداران دولت به ت��رس و محافظه کاری تعبیر
می ش��د .در این وضعیت تناقض نما ،دولت می بایست آهنگ حرکت
خ��ود را طوری تنظیم می ک��رد که ضمن خنثی کردن نقش��ه های
مخ��رب حریف مانع از ریزش خیل ه��واداران دولت و تضعیف پایگاه
اجتماعی آن شود
ش��واهد دو س��ال اخیر می گوید که بار اجرای این نقش دوگانه و
پیچی��ده را خود رئیس جمهور بردوش کش��ید .ط��ی این مدت ،این
واکنش ها و پاس��خ های صریح و بی پ��روای رئیس دولت بود که تیغ
تهاجم حریف را کند می کرد  .در همه این ایام ،هر گاه صحنه سیاست
با جنجال حریف غبارآلود می ش��د ،طایفه حامیان دولت در اطراف و
اکناف جامعه چشم به واکنش رئیس جمهور می دوختند ،تا بشنوند
و اطمین��ان بیابند که دولت پرچم اعت��دال و اصالح را پایین نیاورده
است و تهدید های اتاق جنگ روانی و اتاق عملیات حریف ،اراده و عزم
دولتمردان را مختل نساخته است
ناگفته پیداس��ت که در این دو س��ال س��خت ،پرونده هسته ای ،
بزرگتری��ن آوردگاه روحانی و حریفانش بود .اگ��ر مورخان و راویان
تاریخ زمانی حوادث این دو س��ال را به رش��ته تحریر درآورند روشن
خواهد ش��د که کشمکش بر س��ر پرونده هسته ای محور و مدار همه
نزاع جریان حریف با روحانی بوده اس��ت .پرونده هس��ته ای ،حسابی
تسویه نش��ده در روابط جریان مخالفان با تیم روحانی بود که از آغاز
دهه  80به دهه  90کشیده شد و مخالفان آن روز «شیخ دیپلمات» با
همان انگیزه در دوره جدید به نزاع دولت اعتدال رفتند.
در این مدت اگر موضوع هسته ای دستور کار اصلی دولت اعتدال
ب��ود به همان نس��بت ،کار و بار اصلی مخالف��ان دولت چیزی جز این
نبود .از یاد نباید برد سخن روحانی را وقتی که خبر داد که حریفانش
برای متوقف کردن جریان مذاکره ،از اتاق جنگ روانی به تشکیل اتاق
عملیات نقل مکان کرده اند.
اکنون  23ماه مذاکرات هسته ای تیم روحانی به ثمر نشسته است
و میتوان ب��ه ارزش و اثرات این اتفاق پی برد و این که دولت یازدهم
برای به نتیجه رساندن این پروژه از چه موانعی عبورکرده است.
بی س��بب نبود که در ف��ردای اعالم پیروزی هس��ته ای  ،روحانی
حامیان تفکر اعتدال را به موفقیت در پیمودن منزلگاه ها و مسیرهای
دیگر نوید داد .عبور از پیچ پرخطر هس��ته ای بعد از  12سال نفسگیر،
رویای بس��یاری از جریان هایی که س��ودای زمینگیر ش��دن دولت
اعتدال را در س��ر داشتند بر باد داد .واقعه توافق هسته ای را اکنون در
آغاز سال سوم دولت روحانی می توان مهمترین «آزمون کارآمدی»
او دانس��ت که عالوه بر جلب اعتماد جامعه بین المللی انتظار می رود
اعتماد ش��هروندان دیر باور ایرانی به حل بحران ها و معضالت مزمن
اقتصادی و فرهنگی در داخل را باز گرداند.
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