
تعريف اعتدال

هموند شورای مرکزی جبهه ملی ايران- ضياء مصباح : چکيده از 

م میکند که استادان دانشگاهها بتوانند رئيسانآقای روحانی که با شعار اعتدال و تدبير تبليغات خود را آغاز کرده باور دارد که اعتدال حک
کدام يک از اين دو رويکرد را.... اب تعيين شوند دانشکدهها و همچنين رئيس دانشگاه خودشان را انتخاب کنند يا اينکه آنها بايد از طريق انتص

يت شناختن اين حق ازآيا زنان در جامعه بايستی از حقوقی برابر مردان برخوردار باشند و آيا از نظر دولت به رسم... میتوان اعتدالی دانست؟ 
ه رويکردی اعتدالی استآيا قائل بودن حق اعتراض به کارگران الزمهی اعتدال است يا اينکه صرفًا لبخند کارفرمايان ک... مصاديق اعتدال است 

.کافی میباشد

رت را مهار و کنترل کنند بنابراين اعتدال بايد دراول بايد اعتدال را در نهادهايی که با ساخت و ساز قدرت سروکار دارند برقرار کرد، يعنی قد
.خود ـ نهادهای مناسبی به وجود آورد

د ولت بايد بگويد که آيا در حال حرکت به سمت توزيع متعادل قدرت میباشد؟

رها بيايند و بروند، بدون اينکه کسی از آنهااعتدال چه نسبتی با آزادیهای بنيادين جامعه دارد؟ يک روشنفکر نبايد اجازه دهد که اين شعا
.بازخواست کند و نبايد اجازه داد اين مفاهيم به شعارهای مصرفی و انتخاباتی تبديل شود

ای سهمگين، ما آمدهايم که روشها را تغييراينکه کسانی بگويند پس از تسلط هشت سالهی يک دولت راست ـ تندرو و غيرقابل تصور با پيامده
 میخواهد نقد کند خودی بداند و با او وارددهيم و سياستهای ديگری پيش بگيريم کافی نيست، نقد زمانی صورت میگيرد که طرفی را که انسان

 دهد نه اينکه آن را به عنوان يکبا نقد دولت روحانی در همين آغاز کار میخواهيم ايشان تعريف دقيق و مشخصی از اعتدال ارائه- گفتگو شود 
اه و تقاضایبايد مشخص شود که رابطهی اعتدال با جامعهی مدنی چيست، ربط اعتدال با آزادی محيطهای دانشگ- شعار انتخاباتی رها کند 

.دانشگاهيان و رابطهی اعتدال با جنسيت و مسايل کارگری چه میباشد

.بايد از دولت بخواهيم تکليف خودش را با پرسشهای از اين قبيل مشخص کند

.معنای اعتدال میتواند اين باشد که حقوق بنيادين را به جامعه بازگرداند

چه کسانی رفتار اعتدالی دارند و چه کسانیآقای رئيس جمهور که دم از اعتدال میزند ـ خودش نبايد مرجع تعريف آن باشد و تشخيص دهد که 
. را تعريف و آن را مصادره به مطلوب نمايدندارند، يعنی نبايد از جامعه سلب اختيار و آگاهی کرد که بعد يک گروه بتواند معنای اعتدال

 علوم، کشور، اطالعات و خارجه داشتهبرای برقراری اعتدال چارهای نيست مگر اينکه يک وضعيت روشن در وزارتخانههايی همچون ارشاد،
.باشيم که آنان تعريفکنندهی حقوق بنيادين شهروندان میباشند

.سياستمداران ما در شرايط فعلی بين افراط و تفريط قرار گرفتهاند

د انجام دهد و بگويد سياست و برنامهاشدولت بايد تغييراتش بر اساس ضابطه باشد و بر اساس ضرورت جابهجايیهايی قاعدهمند و ضابطهمن
دولتی که هشت سال اخير ادارهی کشور را در دست داشت... برای اداره کشور چيست و بايد مشخص کند که به کدام تفکر نزديکتر است 

د اتوبوسی نمیخواهد رفتار کند ـ از او شايستهحضور هيچ فردی غير از کسانی که تابعش بودند را نمیپذيرفت ـ اکنون هم دولتی آمده که میگوي
.است که برنامهی منظمی ارائه دهد

سانی از کجا آمدند و چه وضعيتی برای کشورشعار اعتدال بايد مناسبات خود را با حقوق بنيادين مشخص کند تا در سالهای بعد بدانيم چه ک
.درست کردند و کارنامهشان چه بود

اين مسئله به نبود حزب در کشور بازمالحظه میفرماييد که امروز بعد از هشت سال هيچ کس حاضر نيست مسئوليت دولت قبلی را بپذيرد 
دینژاد فرد مناسبی برای رياست جمهوری نبودمیگردد، اگر دولتها از طريق احزاب روی کار میآمدند ـ اکنون همه متوجه شدهاند که آقای احم

.شدندو گروهی که ايشان را بر سر کار آوردند و بیدليل پشتيبانی کردند مسئوليت داشته و تنبيه می

ند و برای هر اشتباهی تنبيه شود و جامعه فرصتحزب بايد بتواند ضمن تأمين منافع خود برنامههايش را ارائه و بخشی از جامعه را نمايندگی ک
.به قدرت رسيدن را از او بگيرد تا فرصت اصالح دوباره خود را بيابد

د ـ روشنفکران، دانشگاهيان،وقتی دولت يک سری دعاوی مطرح میکند آن دعاوی را بايد سنجيد و موقعيتهای آن را ارزيابی کر
.ندروزنامهنگاران، هنرمندان، نويسندگان و همهی گروههای اجتماعی بايد بدانند در کجا ايستادها

م و هر دولتی بايد با سياستهای حساب شده تحققبه عنوان يک ايرانی در اين جامعه زندگی میکنيم و هر کدام از ما خواستهها و مطالباتی داري



.خواستههای گروهی را ايجاد کند

 که فردی سرکار بيايد و بخواهد جبههای کار کندبنابراين دولت بايد حزبی باشد و در چارچوب حزبی منطبق با نيازهای جامعه، کار کند ـ دولتی
.شکست میخورد

که بايد به... سائل منطقهای، انرژی هستهای و وضع سياست خارجی دولت با تمام دشواريها بايد روشن باشد دشواريها در مورد رابطه با غرب، م
.سامان برسد ـ نمیشود گفت که در اين دوران ايران جزيرهای جداگانه است

ده نيست، دولت اعتدال بايد ازاين کارتلها سلبدر دولتهای مختلف گذشته کارتلهای مهم مالی و اقتصادی فعال شدند و ورود به اين کارتلها سا
.اهد توانست مهار کندقدرت کند، اگر دولت نخواهد توزيع مجدد قدرت را در کشور کليد بزند اين کارتلها را نيز نخو

عتماد اجتماعی را به جامعه برگرداند ـ آن چيزیدولت فعلی برای تحقق شعارهای خود بايد راهکارهای متناسب اقتصادی داشته باشد، دولت بايد ا
ست ـ بايد شاهد رويکرد و فعاليتهايی باشيم که اينکه از آن به عنوان سرمايهی اجتماعی ياد میشود، اين مسئله با دعوت کردن به اعتماد ميسر ني

. شفاف باشد که اعتماد جامعه را به وجود آورداعتماد به وجود آيد، سازوکار توانمندسازی يا محدود کردن بخشهای مختلف جامعه، آن قدر بايد

اگر شعار اعتدال طرح شود و به مسائلی که اشاره شد توجهی نشود اين يعنی... بايد دولت را در حال طی کردن آغاز خدمتش ارزيابی کنيم 
.مصرف شعار اعتدال

يم و توجه ندارند که حزب درون آدمها را میخواندکسانی که عامل روی کار آمدن دولت پيشين بودهاند میگويند ما نمیتوانستيم درون او را بخوان
.و بر مسئوليتها میگمارد

. بر دوش احزاب و برنامههای حزبی استوار گردد٩۶بايد کوشش شود انتخابات سال 

.اگر دولت میخواهد سياستهای اعتدال را پيگيری کند بايد طبقهی متوسط جامعه قدرت بيابد

مع استادان اين دانشگاه شايسته هستند که رئيسبه عنوان نمونه در دانشگاه تربيت مدرس تنها در سطح فوق ليسانس و دکترا کار میشود و آيا ج
.و آيا پزشکان آن ميزان درايت را دارند که رئيس دانشکده خودشان را انتخاب کنند... دانشکده خودشان را انتخاب کنند 

 شعاريست که اعتقاد به آن نداريم و تنها میخواهيماگر اينها را شايسته نمیدانيم معلوم میشود که ما فقط حرفهای بيهوده میگوييم و جامعه مدنی
.اين مسائل در سطح مطبوعات و تظاهرات مطرح شود

 ـ نمیتوان در سياست خارجی کجدار و مريزدولت برای حرفها و شعارهايش بايد پاسخگو باشد، برای داوری اعتدال بايد مراجعی تعيين شوند
.رفتار کرد، تمامی موقعيتهای مفيد سياسی منطقهای را طی سالهای اخير از دست داديم

. تيم ويزا نداد که بسيار مهم استاخيرًا تيم مشتزنی ايران میخواست به رومانی برود، همهی کارها فراهم شد اما رومانی به اين

!چگونه از اين رخداد بسيار مهم میگذريم، آيا ما به آدمهای خيلی کاهشگرا تبديل نشدهايم؟

 ملت بزرگی کند، ديگر چه نيازی به آن دارد کهوقتی يک دولت نتواند شأن مناسبی را به ملتش بدهد و ساز و کار اين مهم را تشکيل دهد که آن
وقتی سياست خارجی اين باشد که خارجیها عمومًا دشمن و داخلیها... شرايط بزرگی جامعه را فراهم ساخته و برای مردم اعتماد قايل شوند 

.وان کشوری با وجاهت نگاه کنندمظنون میباشند، چرا تصور میکنيم که کشورهای ديگر نبايد ما را مظنون ببينند و به ما به عن

.بايستی شهروندان ايرانی را همراه با خارجیها مظنون و دشمن ندانيم

شان داد نبايستی دائمًا خودمان را در حالتجبههی اصالحات بايد مسيرش را مشخص کند اگر در اين ميان جريان مخالف حرکات ايذائی از خود ن
.واکنشی ببينيم

که ما تمام نهادهای سانسور و سرکوب رااگر قرار باشد به محض تکان خوردن همه بگويند اين عمل درست نيست در واقع به معنای آن است 
.درونی کردهايم و اين حالت برای يک ملت فاجعه است

گروههای سياسی» تحريک يا عدم تحريک«ان را ما نبايد جرأت خود را از دست بدهيم بلکه بايد پختگی خود را بيشتر کنيم و نبايد معيارهايم
.قرار دهيم

.هايممعيارمان بايد اين باشد که چهار سال ديگر بدانيم در کجا و با چه ابزار و امکاناتی ايستاد


