
با روی کار آمدن دولت نهم وطرح مجدد آرمان های فراموش 
شده انقالب اسالمی خصوصًا در عرصه سیاسی، شاهد پویایی 
عرصه های  در  نظام،  انقالبی  دیپلماسی  در  تازه ای  نشاط  و 
را  آن  اهلل(  انقالب )حفظه  معظم  رهبر  که  بودیم؛  بین المللی 
بازگشت به گفتمان امام و انقالب عنوان کردند. در سال های 
دولت  سپس  و  سازندگی  دولت  آمدن  کار  روی  با  گذشته 
در  انقالبی  تفکر  رکود  و  رفتن  حاشیه  به  شاهد  اصالحات، 
و  بزرگ  گام های  اصالحات  دولت  در  بودیم.  عرصه  این 
شد  برداشته  انقالب  آرمان های  از  عقب نشینی  برای  موثری 
و ضربه های جبران ناپذیری بر وجهه انقالبی و اسالمی ایران 
با روی کار آمدن دولت  در سطح منطقه و جهان وارد شد. 
انقالبی در  ایجاد نشاط  این شعارها،  نهم شاهد احیاء مجدد 
سطح کالن سیاسی و جان گرفتن مجدد گفتمان انقالب در 
سطح منطقه و جهان بودیم. اما این امر به مذاق سیاستمداران 
شدند  آن  بر  و  نیامد  آنان خوش  داخلی  طرفداران  و  غربی 
سیاست  ویژه  به  سیاست،  عرصه  در  انقالبی  حرکت  از  تا 
آنان،  داخلی  طرفداران  رو  این  از  کنند؛  جلوگیری  خارجی 
را  این گفتمان  تندرو،  و  افراطی  برچسب  با  تا  داشتند  قصد 
با روی کارآمدن  اکنون  ناکارآمد نشان دهند.  منزوی و سپس 
آن  بیم  میانه روی،  و  اعتدال  شعار  طرح  و  یازدهم  دولت 
این  از  استفاده  سوء  با  منحرفان  و  دسیسه گران  که  می رود 

شعار به دنبال احیاء مجدد روحیه سازشکاری و بازگرداندن 
کشور به همان روحیه منفعالنه در برابر غرب باشند. از این 
جهت باید این را زنگ خطری برای انقالب و نظام دانست؛ 
رابطه  این  خیرخواهانه  ظاهر  به  اهداف  خاطر  به  نه  هم  آن 
آرمان های  به  که  لطماتی  و  بخاطر صدمات  بلکه  یک سویه، 
نظام و انقالب وارد خواهدشد. محسن نصری با آسیب شناسی 
رابطه با آمریکا و اشاره به ریشه دار بودن خصومت آمریکا با 
از  تأکید می کند و  این دشمنی  بودن  بر عقیدتی  ایران،  ملت 

 زبان سیاست مداران آمریکایی چنین می گوید: 
»کلید اصلی برای ایجاد تغییر بنیادین در سیاست های ایران، از 
بین بردن خصوصیات انقالبی رژیم ایران است. طبیعتًا سیاست 
فرسوده سازی این رژیم از لحاظ عقیدتی باید برای ما جذابیت 
خاصی پیدا کند...«.1 وی در ادامه از زبان کنت تیمرمن محقق 
آمریکایی نتیجه مرگبار چنین رابطه ای را این گونه بیان می کند 

 و از حقیقت رابطه با آمریکا چنین پرده برمی دارد: 
انقالب  ختم  معنای  به  آمریکا{  و  روابط}ایران  »برقراری 
است. زمانی که ستون مبارزه با آمریکا فروریزد، کل انقالب 

فروخواهد ریخت«2
را،  خود  اهداف  به  رسیدن  که  جریان  این  کالبد شکافی  در 
حرکت به سوی دنیای غرب می بیند، جهت ارائه تعریف دقیق 
اعتدال از نظر آنان به بررسی سایت آنان پرداخته ایم. در مطلبی 

سازش و ايستايی به نام اعتدال
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»سال های  عنوان  تحت 
ضمن  اعتدال«،  از  دور 
مخالفین  دیدگاه  مقایسه 
هاشمی  آقای  موافقین  و 
وی،  درباره  رفسنجانی 

این گونه می بینیم که:
آموزه  مهم ترین  »اعتدال« 
راحل)ره(  امام  یادگار  و 
نظام  و  انقالب  برای 
است، اعتدالی که هیچ گاه 
اجازه میانداری افراطی و 
تفریطی ها را در طول نیم 
قرن دوران مبارزه، پیروزی، استقرار، دفاع مقدس و بازسازی 
تبیین  جهت  است.«  اعتدال  از  دور  سال های  امروز  نداد،... 
)ره(  امام  استکبارستیزی  روح  سایت ها  این  که  مسئله  این 
را در چه تعریفی از اعتدال قرار می دهند، به سراغ مدافعان 
و  نظریه پردازان  از  ـ  کالم  زیبا  صادق  می رویم.  نظریه  این 
طرفداران  از  و  آمریکا  با  رابطه  و  مذاکره  اندیشه  مدافعان 
چون  دیکتاتوری  و  »مصدق«  همچون  ملی گرایی  سرسخت 
مطالبات  فکری،  طیف  این  به  نزدیکان  از  و  »رضاخان« 
اهداف  و  مطالبات  با  را  روحانی  آقای  دولت  اهداف  و 

 آقای هاشمی رفسنجانی پیوند می زند و می گوید: 
»مشکل دیگر راست افراطی آنست که می بیند دولت روحانی 
عمال دارد طابق النعل بالنعل در جهت اندیشه ها و آرمان های 
خواهان  که  بود  رفسنجانی  هاشمی  می کند.  هاشمی حرکت 
تنش زدایی با جهان و همچنین آمریکا شده بود. در حالی که 
افراطی ها در مخالفت با هاشمی یکبار دیگر ظرف چند هفته 
گذشته، آقای هاشمی را در معرض توهین ها و بی حرمتی ها 
قرار دادند، اما در عمل روحانی دارد آرام  آرام و بی سر و صدا، 

در همان مسیر مورد نظر هاشمی حرکت می کند.«3
زیبا کالم که به صراحت لهجه در بیان دیدگاه هایش مشهور 
و  هاشمی  آقای  مخالفین  به  حمله  ضمن  و  بی پرده  است، 
افراطی خطاب کردنشان، علت مخالفت آنان را، توجه آقای 
هاشمی در نزدیکی هرچه بیشتر به آمریکا )به بهانه تنش زدایی( 
افراطی قلمداد می کند. وی  آنان را  بهانه  می داند و به همین 
حتی مدافعان دکتر روحانی را هم در همین مسیر می داند و در 
حقیقت آقای هاشمی رفسنجانی را محور اصلی و شاخصی 

آمریکا  دروازه  به  رسیدن  برای  مهم، 
اکتفا  هم  همین  به  حتی  وی  می کند.  معرفی 

روحانی  دکتر  دولت  کردن  نزدیک تر  برای  و  نکرده 
به اعتدال آقای هاشمی رفسنجانی، صراحتًا به دولت دستور 

حذف روز 13 آبان را صادر می کند.4
به  خطاب  خود  سرگشاده  نامه  سومین  در  زیباکالم  صادق 

رییس جمهور، نکاتی را پیرامون 13 آبان یادآور شده است: 
تحرکات  عمده  که  شود  گفته  اگر  نرفته  گزاف  به  »سخنی 
دولت جنابعالی ظرف یکصد روز گذشته در جهت آشتی با 
دنیا و تنش زدایی با غرب و باالخص با آمریکا بوده. انتظار آن 
می رفت که دست کم امسال مراسم 13 آبان برگزار نمی شد. 
اما برعکس، برخی بدون کمترین عنایتی به مصالح و منافع 
سنگ تمام  خودشان  به زعم  امسال  تا  دارند  آن  سودای  ملی، 
بگذارند و با آتش زدن پرچم های بزرگ تر و متعدد تر آمریکا، 
تا آنجا که میسور است، دشمنی و توهین به آمریکا را بیشتر 
این  که  آنجا  بگذارند...از  نمایش  به  هم  گذشته  سال های  از 
و  است  دولت  آن  آشتی جویانه  سیاست های  با  مغایر  رفتار 
این حرکات  با  از هم وطنانمان  قابل توجهی  آنجا که کسر  از 
ابراز و نشان دادن  امکانی برای  اما مجالی و  نیستند]![  همراه 
منافع  از  پاسداری  به واسطه  ندارند، جنابعالی هم  مخالفتشان 

که  ایرانیانی  همه  به  احترام  ادای  هم  و  ملی کشور 
اعالم  رسما  هستند،  مخالف  رفتارها  این  با 

فخیمه  دولت  اعضای  که  بفرمایید 
به مناسبت  مراسمی  هیچ  در 
نخواهند  شرکت  آبان   13

شود  اعالم  به عالوه  کرد. 
به  توهین  هرگونه  که 

شؤ           ونات  و  پرچم 

صادق زيباكالم
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صادق زیباکالم در سومین 

نامه رسگشاده خود خطاب به 

رییس جمهور، نکاتی را پیرامون 

1۳ آبان یادآور شده است: 

»سخنی به گزاف نرفته اگر 

گفته شود که عمده تحرکات 

دولت جنابعالی ظرف یکصد 

روز گذشته در جهت آشتی 

با دنیا و تنش زدایی با غرب و 

باالخص با آمریکا بوده. انتظار 

آن می رفت که دست کم امسال 

مراسم 1۳ آبان برگزار منی شد. 



ملی کشورها و ملت های دیگر از نظر آن دولت در همه جا 
محکوم است«.5

آمریکایی«  عنوان »صداقت  بیلبوردهایی تحت  با جمع آوری 
از  آن ها!  قانونی خواندن نصب  غیر  و  تهران،  از سطح شهر 
سوی برخی مراکز، بعضی از دولتمردان دولت تدبیر و امید 
نشان دادند که در تدبیر امر تنش زدایی با آمریکا بسیار جدی 

و امیدوار هستند!
شـاید ایـن تصـور پیـش بیایـد کـه در جبهـه مروجیـن تفکر 
سـازش، این افراد اسـتثنا هسـتند اما با بررسـی نحـوه تعامل 
بـا چنیـن افـرادی در همیـن عمر کوتـاه دو ماهـه دولت، پی 
می بریـم جریـان سـازش از گسـتره و دامنـه زیـادی در میان 
طرفـداران دولـت کنونـی برخـوردار اسـت و دولـت دکتـر 
روحانـی بـا پشـتوانه فکـری و معنـوی چنیـن افـرادی، بـه 
سـرعت در حـال نزدیـک شـدن بـه خـط رئیس جمهورهای 
سـازندگی و اصالحـات اسـت کـه بـا همـه تـالش خـود 
نتوانسـتند این گونـه بـا آمریـکا دیالـوگ کننـد. محمدرضـا 
بایسـته ها  دربـاره  ـ  رئیس جمهـور سـابق  بـرادر  ـ  خاتمـی 
زمـان  سیاسـی  توسـعه  بـه  کنونـی  دولـت  ویژگی هـای  و 
آقـای  برنامـه  »در  می گویـد:  و  می کنـد  اشـاره  اصالحـات 
روحانـی بـه وضـوح می تـوان مشـاهده کـرد کـه ایشـان بـه 
توسـعه سیاسـی پایبنـد اسـت، امـا این کـه اولویـت بـه چـه 
بخشـی داده می شـود، هنوز مشـخص نیسـت. حـوزه مرتبط 
بـا توسـعه سیاسـی، وزارت کشـور اسـت؛ بـه همیـن دلیـل 

وزارتخانـه قـرار بگیـرد کـه بـا تمام فـردی باید در رأس 
وجـود بـه توسـعه سیاسـی پایبند 
اگـر  باشـد. 
توسـعه  کسـی 
سیاسـی را قبول 

قـرار  وزارتخانـه  ایـن  رأس  در  نمی توانـد  باشـد،  نداشـته 
اسـت کـه اصالح طلبـان  ترتیـب مشـخص  بدیـن  بگیـرد«. 
آقـای  دولـت  تکنوکرات هـای  و  خاتمـی  آقـای  دولـت 
بـه  بازگشـت  روحانـی  دکتـر  از  رفسـنجانی،  هاشـمی 
بـا  همسـویی  شـعار  تـا  می کننـد  طلـب  را  خـود  زمـان 

 غرب و جامعه مدنی در رأس آن قرار گیرد. 
اصـالح طلبـان بـرای رسـیدن بـه توسـعه سیاسـی یـا همان 
توسـعه روابـط بیشـتر بـا غـرب و آمریـکا، یک مانع پیشـرو 
داشـتند و آن اصـل والیـت فقیـه بـود کـه بـا شـعار جامعـه 
مدنـی قصـد عبـور از آن را داشـتند البتـه با همـه تالش های 

خـود، هرگـز موفـق به کنـار نهـادن آن نشـدند.
برخی  بر  امروز  که  آنان  تربیت یافته  افراد  این  حقیقت  در 
مجدد  طرح  با  زده اند  تکیه  وزارتخانه ها  و  قدرت  مراکز  از 
سازش و ایستایی در برابر ایستادگی انقالبی، در قالب الفاظی 
چون اعتدال و در حقیقت قدم به قدم در فکر خاموش کردن 
و  ضعف  دوران  به  رجعت  هستند.  انقالبی  هویت  روشنای 
انحطاط سیاسی در قالب روابط دیپلماتیک کشور در عرصه 
بین المللی، آن هم برای دست یافتن به مطامعی کوچک و حقیر 
و گذر از خطوط قرمز اسالم و انقالب، تنها می تواند کشور 
را با برخی بحران های هویتی دوران سازندگی و اصالحات 
مواجه کند. چرا که پیروان والیت هرگز اجازه نخواهند داد 
و  کنند  عبور  انقالب  و  اسالم  قرمز  از خطوط  فرصت طلبان 
البته ترفند سوء استفاده از شعارهای مبهم نیز برای نیل به این 
حزب اهلل  و  رهبری  سکوت  و  نیست  کارآمد  دیگر  مقصود، 
و  انقالب  اصول  یعنی  قرمز،  خطوط  از  که  است  جایی  تا 

ارزش های ثابت و غیرقابل تغییر نظام، تخطی نشود. 

پی نوشت ها:
چاپ  معارف؛  نشر  دفتر  فردا؛  امروز،  دیروز،  ایران؛  نصری؛  محسن   .1

چهارم؛ تابستان 1389؛ ص320
2.  همان.

3.  به نقل از سایت »روحانی نیوز« و سایت شخصی دکتر »زیبا کالم« تحت 
عنوان: افراطیون و اعتدال

4. متاسفانه در چند روز گذشته اخبار نگران کننده ای مبنی بر اجرایی شدن 
شنیده  دولتی  نهادهای  و  ادارات  سطح  در  کالم  زیبا  صادق  پیشنهاد  این 

می شود.
به  زیباکالم  سرگشاده  نامه  عنوان:  تحت  گزارشی  »الف«؛  سایت  از    .5

روحانی: 13 آبان را تحریم کنید!
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اصالح طلبان برای رسیدن به 

توسعه سیاسی یا هامن توسعه 

روابط بیشرت با غرب و آمریکا، 

یک مانع پیرشو داشتند و آن 

اصل والیت فقیه بود که با 

شعار جامعه مدنی قصد عبور 

از آن را داشتند البته با همه 

تالش های خود، هرگز موفق به 

کنار نهادن آن نشدند.


