گفتمان «اعتدال»
و افول موعود گرايي سياسي
سيد صادق حقيقت
عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد

پیروزی گفتمان اعتدال ،ب��دون ارتباط با افول گفتمان
موعودگرایی سیاس��ی نيس��ت؛ گفتمانی اس��ت که از سال
 1384به مدت  8س��ال در ایران ،گفتمان غالب در س��طح
دولت بود و بر محور «عدالت مهرورزانه» شكل گرفت.
وجه تس��ميه اين گفتمان به «موعودگرايي سياس��ي»،
اظه��ارات احمدينژاد مبن��ي بر نزديك ب��ودن ظهور امام
زمان(عج) است؛ چرا كه اگر کسی معتقد باشد ظهور نزدیک
است ،سیاستها و برنامههای او به شکل خاصی سازماندهی
میشود.
دومين ويژگي اين گفتمان اعتقاد به باز بودن راه ارتباط
ب��ا امام زمان(عج) ب��ود؛ آقاي احمدينژاد بع��د از انتخابات
رياس��ت جمهوري دوره نهم گفت« :ما اشخاصی را داشتیم
که با امام زمان(عج) ارتباط داش��تند» این مس��أله بس��يار
حائز اهميت اس��ت زيرا اگر کس��ی معتقد باشد که به شکل
مس��تقیم یا به شکل غیرمس��تقیم با امام زمان(عج) ارتباط
دارد ،در مسائل سیاسی به شکل خاصی فکر خواهد کرد.
براساس این دو ویژگی نخست ،نگاه گفتمان موعودگرایی
سیاس��ی به روحانیت و مرجعی��ت« ،نقادانه» ب��ود .به اين
ترتي��ب كه اين گون��ه نبود كه براحتی به بیت مرجعی س��ر
بس��پارند؛ از وي تقلید کنند يا هر آنچ��ه را مرجع میگوید،
بپذيرند .براساس اين گفتمان ،روحانیت یک سلسله جلیله
و مقدس نبود؛ سلسلهای بود که احترام دارد و در عین حال
نقدهایی هم بدان وارد است.
ویژگ��ی چهارم این گفتمان« ،طریقتمحوري» اس��ت.
موعودگرایی سیاس��ی ب��ه طریقتمحوری تمایل داش��ت
و نس��بت به ش��ریعتمحوری و برخورد فقیهانه با دین نقد
داشت.
پنجمين ويژگ��ي اين گفتمان ،ارتباط ب��ا علوم غريبه و
مدعيان آن بود .كس��اني كه به خاطر اين ادعا در دولتهاي
نهم و دهم بازداشت شدند ،نشان ميدهد نگاهي اينچنيني
در این گفتمان وجود داشته است.
ویژگی شش��م بحث قدرت است .بسیاری از افراد نسبت
به قدرت بدبین هستند و قدرت را مایه شر و فساد میدانند.
بايد توجه داشت موعودگرایان به دو دسته تقسیم میشوند؛
دس��ته اول موعودگرایانی مثل انجمن حجتیه هس��تند که
انزواطلب بودند .دسته دوم نيز موعودگرایان سیاسی بودند
که در دولتهای نهم و دهم ،به کسب قدرت و حضور فعاالنه
در جامعه اعتقاد داشتند.
«احس��اسگرایی» را ميت��وان هفتمي��ن ويژگ��ي اين
گفتمان برش��مرد .یکی از راههای انتقال مفاهیم از س��وی
قدرت حاکم ب��ه مردم ،تحریک احساس��ات آنها و راه دیگر
تحریک قوه تعقل آنهاس��ت كه احمدين��ژاد طريق اول را
انتخاب كرد و این احس��اسگرایی نوعی تهور و بیباکی در
حوز ه سیاست ایجاد کرده بود .اين ويژگي به «تودهگرايي»
منجر ش��د كه ميت��وان از آن به عنوان هش��تمين ويژگي
گفتمان دولت قبل نام برد.
حاکم��ان اغلب یک نقط��ه را نقطه ثق��ل حرکت خود و
بس��یج مردم قرار میدهند؛ برخی به نخبگان و برخی هم به
توده مردم توجه دارند .کسانی که به توده مردم توجه دارند،
بیش��تر باید از ابزار خطابه و احساسات اس��تفاده کنند .اگر
بر آمار ديدارهاي رئيس دولت با دانش��گاهيان و روستاييان
مروري ش��ود ،ميبينيم تأکید دولته��اي نهم و دهم نيز بر
تودهها است.
ویژگ��ی نه��م گفتم��ان موعودگراي��ي سياس��ي
«خودیگانهپنداری» است .یعنی این تصور که از اول انقالب
تا س��ال  84همه یک طریقی میرفتن��د ،اما دولتهای نهم
و دهم طریق دیگری رفته اس��ت .خانهای که موعودگرایان
سیاس��ی بنا کردند ،بر پایه دولتهای قبلی نبود؛ به باور آنها
بايد فوندانس��یونی كه دولتهاي گذشته ریختند را تخریب
کرد و خانه جدیدی ساخت.
ویژگ��ی دهم اين گفتمان آن اس��ت که برای خود نوعی
سلطه نسبت به بیتالمال قائل بودند .به باور آنها ،بيتالمال
براي رس��يدن به اه��داف مقدس بود و چ��ون هدف خود را
«مق��دس» ميديدن��د از بيتالم��ال اس��تفاده ميكردند.
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توجی��ه کرد ک��ه چون اهداف مقدس��ی دارند و ب��ه مرکز و
دانش��گاه هم نیاز دارند ،میتوان از این پول در راس��تای آن
اهداف مقدس استفاده کرد.
ویژگ��ی يازده��م «عدالتمح��وری» و نوع��ی از
«سوسیالیس��م» اس��ت .یک��ی از دالیل عالقه بی��ن دکتر
احمدینژاد و آقای چاوز ای��ن بود که هر دو به نوعی عدالت
محور بودند .بر اين اس��اس معتقد بودن��د به جای ارتباط با
کشورهای همس��ایه یا اروپا ،باید با کش��ورهای دیگری که
در ویژگیهایی مثل عدالتمحوری با ما مش��ترک هستند،
ارتباط برقرار كرد که عمدتاً کشورهای امریکای التین مثل
ونزوئال و بولیوی بودند.
دوازدهمين ويژگي اين گفتمان ،ناسازگاري با مدرنيته
و دس��تاوردهاي آن نظير حقوق بش��ر ،دموکراس��ی و علوم
انسانی جدید بود.
گفتم��ان موعودگرایی سیاس��ی ب��ا ای��ن ویژگیها در
س��الهای پای��ان دولت ده��م با بح��ران مواجه ش��د و در
تک ت��ک ای��ن ویژگیها مش��کل پیدا ک��رد .رابط��ه تيره
روحانی��ت و مراجع با دولت از مش��کالت جدی بود؛ فقهای
سنتی روی مسائلی تأکید داش��تند که دولت آنها را رعایت
نمیکرد .در بحث علوم غریبه حساس��يتهايي برانگيخته
و چند نفر در این راس��تا دستگیر ش��دند؛ در بحث عدالت،
تودههای م��ردم كه به احمدين��ژاد رأی دادن��د تا برابری
بی��ن طبقات ایجاد ش��ود بعد از  8س��ال مش��اهده كردند
وضعيت ثروتمندان بهتر و وضعيت فقرا بدتر ش��ده اس��ت.
بنابراين دالهاي اين گفتمان گسس��ته شد و بر اين اساس
احتم��ال بازگش��ت دوب��اره آن در آينده نزدي��ك محتمل
نخواهد بود.
ویژگیهای گفتمان اعتدال
با افول گفتمان موعودگرایی سیاس��ی دولتهای نهم و
دهم ،زمین��ه برای یک گفتمان جدید يعن��ي «اعتدال» به
وجود آمد.
گفتم��ان اعتدال مبتن��ی بر مبانی دین��ی و گفتمان
دینی است؛ لذا با گفتمان سکوالر ،غیر دینی و ضد دینی
مرزبندی پیدا میکند.
ویژگی دوم بحث اخالق و مدارا است که در سخنرانی
دکتر روحانی نيز بر آن تأکید شد.
ویژگی سوم حرکت در چارچوب قانون اساسی است.
دکتر روحانی به ش��کل مش��خصی در همان ابتدا اعالم
ک��رد که ما قانون اساس��ی و والیت فقی��ه را قبول داریم
و میخواهیم در چارچوب قانون اساس��ی حرکت کنیم.

یکی از مشکالت دولت اصالحات این بود که تکلیف خود
را ب��ا قانون اساس��ی و اصل والیت فقیه مش��خص نکرده
بود .برخی اعتقاد داش��تند که بای��د در چارچوب قانون
اساس��ی اصالحات را انجام داد و برخی هم معتقد بودند
که خود قانون اساسی را باید اصالح کرد و برخی تندروتر
بودند.
ویژگی چهارم پاسخگویی به جامعه و مدیریت علمی
و ویژگی پنجم نخبهگرایی اس��ت .اگر دولت قبلی ،دولت
تودهگرا بود ،دولت فعلی نخبهگرا است .بنابراین میتوان
حدس زد که ارتباط این دولت با دانشگاهها خیلی بهتر از
دولت قبلی باش��د و شاید این دولت در میزان محبوبیتی
که دولت قبل در اوایل کار بین تودههای مردم و روستاها
داشت ،چندان موفق نباشد.
ویژگ��ی بع��دي مردمس��االری دین��ی و پرهی��ز از
اقتدارگرایی اس��ت .این دولت ،دولت مردمس��االر است؛
دموکراسی را قبول دارد؛ دموکراسیاي که با دین تعارض
ندارد ،اما با اقتدارگرایی مشکل دارد.
ویژگی ششم گفتمان اعتدال ،تقدم توسعه اقتصادی
بر توسعه سیاسی است .اصالحات معتقد به تقدم توسع ه
سیاس��ی بر توسعه اقتصادی بود ،اما در دولت فعلی اعالم
ش��د که توس��عه اقتصادی و حل مس��أله معیشت مردم
اهمیت بیشتری از توسعه سیاسی دارد.
هفتمين ويژگ��ي پرهیز از ن��گاه و فرهنگ «حذفی»
اس��ت .این دولت معتقد به جناحبندی نیس��ت ،لذا افراد
معتدل اصالحطلب و اصولگرا جذب این دولت میشوند.
ویژگی هش��تم بح��ث آزادیهای اجتماعی اس��ت.
موضوع ش��بكههاي اجتماعي يا بحث مهمی که ریاست
جمهوری با پلیس داش��تند در امنیت اجتماعی بس��يار
حائز اهميت است.
ویژگی نهم دوری از افراط و رادیکالیس��م در سیاست
داخل��ی و خارج��ی اس��ت .اعتق��اد دکت��ر روحانی این
اس��ت که دولتهای نه��م و دهم در سیاس��ت داخلی و
خارجی خود یک نوع رادیکالیس��م داش��ت که باید کنار
گذاشته شود.
ویژگ��ی دهم تأکید ب��ر ارتقای منافع ملی اس��ت .در
مقاب��ل منافع جناحی ،مناف��ع ملی وج��ود دارد؛ بر اين
اس��اس ما باید ببینیم چه چیزی به صالح ایران اسالمی
اس��ت ،نه اینکه چه چیزی به صالح حزب ،گروه و جناح
من است.
ویژگ��ی يازده��م دیپلماس��ی فع��ال و پرهی��ز از
دشمنتراشی است؛ دیپلماسی باید فعال باشد نه منفعل؛
نباید دشمنتراشی کرد؛ نباید فکر کرد که همه عربها،
غرب و امریکا دشمن ما هستند.
ویژگ��ی دوازدهم بحث تعامل مثبت با س��ازمانهای
بینالملل��ی و کش��ورهای منطقه اس��ت .اعتق��اد دولت
یازدهم این اس��ت که بايد از ویژگیها و ظرفیتهایی که
در سازمانهای بینالمللی وجود دارد ،استفاده كرد.
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