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  1: برون رفت از انسداد سیاسی»گذار طلبی«
  

  8/10/1401شنبه، مورخ: سایت زیتون، روز پنج :منبع
  

» ش مهساجنب«جنبش اعتراضی صد روزۀ اخیرکه به  کثیري از ایرانیان بر این باورند که پس از سرکوب خونینِ
داد انس« ؛ کشور دچار وضعیت هشدبر پیشانی آن حک » زن، زندگی، آزادي«  نغز و پر مغزِو شعار  گشتهموسوم 
 طی چهار دهۀ اخیر يدیوار بی اعتماديِ میان حکومت و مردم، ستبرتر و بلندتر از هر زمان دیگر . است» سیاسی

ط محی و اجتماعسیاست، است. بحرانهاي عمیق، یکی پس از دیگري سر بر آورده و حوزه هاي اقتصاد، فرهنگ، 
. بیراه نیست اگر گفته شود در وضعیت شده» توسعه پایدار« ع از تحققِ ، مانرا به نحو جدي درگیر کرده زیست
می با کمترین میزان مشروعیت و کارآمديِنظام کنونی،    است.   گشتهسال گذشته مواجه  44طی  خود جمهوريِ اس

واند بحرانهایی که می تچنانکه در می یابم، در مقام مواجهۀ با بحرانهاي جاري و انسداد سیاسیِ موجود، 
پهر در س رویکرد را  ششتوان   میپس از سربرآوردن جنبش مهسا، فروپاشی مملکت را در پی داشته باشد، 

یی«از یکدیگر بازشناخت و تفکیک کرد:  سیاست ایرانِ معاصر ح طل«، »اصولگرایی«، »پایداري-و  ،»بیاص

                                                             
ز ایشان بابت ا بهره بردم. از این و جواد نوري زاده رمصطفی دانشگ، فاطمه حسنیعزیز و دانشورم، ان در نهایی شدن این نوشتار، از نکته سنجیهاي دوست .1

حظات خود را با من در میان نهادند. ونم از دوستانی که ویراست اول و دوم این نوشتار را خواندند ونهمچنین مم سپاسگزارم.صمیمانه    م
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ب طلبی« تبیین  به اختصار رویکردهاي یادشده رامی کوشم هر یک از  .»گذار طلبی«و  »طلبی یسرنگون« ،»انق
  روایت نمایم. را  از وضعیت جاري براي برونرفتکنم و موضع مختار خویش 

  
یی. 1 یت مدار می انگارند و تبعپایداري:  ـ و  سخنانرا از آموزه ها و چت بی چون و یجماعتی که خود را و

ت کنونی کشور می رهبري در عرصه هاي مختلف را حلّ بخش قابل توجهی از شهروندان . از اینرو، دانندال مشک
بِ« که در  رسمیِ حکومت که با گفتمانِپیرامونی را  آقاي خامنه اي بروز و ظهور یافته، » بیانیۀ گام دوم انق

مشی دیگري دارند، بحساب نمی آورند؛ که گویی نیستند و محلی از  همدل و همداستان نیستند و نظرا و عم
در دست دارند؛ در زمرۀ این به نحو اغلبی که مجلس و دولت کنونی را » جبهه پایداري«. افراد متعلق به اعراب ندارند

یت فقیه بود و در، کشفی و جماعت اند. آقاي مصباح یزدي که قائل به مطلقه وریزه کردن تئهواي  انتصابی بودن و
رهبري  ت بر کارریاسیِ حکومت دینی نبود و نظاو آشکارا براي مردم نقشی در مشروعیت س دم می زد استبداد دینی

فقهاي شوراي نگهبان و  از چهره هاي فکري این جریان بود.قلمداد می کرد،  و زائد را عم بی وجه و غیر ضروري
احمد خاتمی، احمد جنتی، احمد علم الهدي و یوسف طباطبایی نژاد نیز متعلق به این  ، افرادي نظیرائمه جمعهاکثریت 

هوادارانش  متعلق به این گروه سیاسی بودند؛ اما چند صباحی پس روزگاري محمود احمدي نژاد و  سیاسی اند. نحلۀ
» افیجریان انحر« ، به همراه اطرافیانش، بدل به »نظرش به نظر رهبري نزدیک بود« ایامیاز ظهور جنبش سبز، او که 

یی«  جماعت مواجهۀچنانکه پیشتر آوردم، نحوۀ  شدند.  جنبش اعتراضیِ اخیر،  با حوادثی از سنخِ » پایداري-و
 1است. »سرکوب«و  »فرافکنی«، »انکار«صورتبندي نادرست مسئله و بکار بستن آمیزه اي از 

  
یت فقیه و رهبري باور دارند؛ در  اصولگرایی:. 2 ب می دانند و به و این جماعت، خود را متعلق به گفتمان انق

، علی مطهري اصول و سرسپرده نیستند  طور کامله ب عین حال در جاي خود انتقاداتی به مشیِ حکومت دارند. مث
یز دربند، میرحسین موسوي، زهرا رهنورد و مهدي زگرایی است که بارها به قصۀ غم انگیز حصرِ سه محبوسِ ع

ن بر وزاف  رهبري بوده است.صِ شخکروبی اعتراض کرده؛ به رغم اینکه می داند تصمیم گیر اصلی در این ماجرا، 
این، محمد رضا باهنر، از جمله اصول گرایانی است که دربارۀ رفتار شوراي نگهبان، در مقاطعی اعتراضاتی کرده و 
ریجانی نیز از اصول گرایانی است که  بحث از ایجاد تغییراتی در قانون اساسی با اذن رهبري را طرح کرده. علی 

ت ارشاد و ریاستش بر سازمان صدا و سیما را فرو نهاده  و چند صباحی است اهل تعامل تندروي هاي دوران وزار

                                                             
  در لینک زیر:» هین تو کار خویش کن اي ارجمند« نگاه کنید به نوشتار  . 1

https://www.zeitoons.com/107333 
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ح  گشتهپیرامون  هانو گفتگو با ج است . او، چندي پیش، ناظر به فضاي جامعه در دوران جنبش مهسا، از اص
 پیشنهادي که  توسط هستۀ سخت قدرت جدي گرفته نشد. سخن به میان آورد؛ نیز قانون حجاب اجباري 

جبهۀ پایداري، ائمه اعضاي سکوت کردند و با  سخنان تند و دل آزارِ  طی صد روز اخیر عموم اصول گرایان، 
 همراهی نکردند؛ سکوتی که نشان از عدم رضایت ایشان بود و به رغم  درخواست 1مدرسین قم جامعهو  جمعه

                                                             
 از یشده است.  در فقرات هیقوه قضائ یِمش نیتمام قد دفاع کرده و خواستار تداوم ا ریاخ ياز اعدام ها يا هیانیقم، در ب هیعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع رایخا . 1
م و ق یباغ نیو مفسد نیدر محاکمه، صدور حکم و اعدام محارب هییو سپاس خود را از قوه قضا یقدرشناس« آمده:  هیانیب نیا ن ا اطعانهاع قوه  نیاز مسئو
 ي.. صدا.ندینما فای... استنیآموز محاربرا با اعدام عبرت یاز وحدت مل يتر، حقوق عموم مردم و پاسدارو راسخ شتریمراتب ببه یتیکه با قاطع میخواهیم

دست  کیمثل قطع انگشتان  ترنیی... مجازات پانشنوند تیطالب امن تیاکثر يرا صدا شودیغرب پخش م يالحال در داخل کشور که از بلندگوهامعلوم تیاقل
 ».دهدیوارونه م جهیاست و بلکه نت تیخاصیب یکنون طیدر شرا دیمجازات تبع یاثربخش باشد، ول تواندیمخالف، م يو پا

ان فشار بر شهروندان شده و از قطع انگشت دیخواستار تشد ت،یو معنو انتیدر لباس د یکه جماعت میکن یم یزندگ يدر زمانه ا ست کهما ياسباب شرمسار 
                                           معلوم الحال دانسته اند یتیرا اقل ریاخ يدست و پا سخن گفته و آنرا رهگشا دانسته  و مخالفان اعدام ها

 و دل آزار هم لباسانشان؛ فیاما چه کنند که سخنان سخ ؛یحکومت نیاند، نه د  یمدن نیتحققِ د یکه در پ است یحکومت ریغ تیروحان ياسباب شرمسار
 ».يدار مانیتو ا وهیش نیکافرم من گر از ا« زمانه برده است:  نیرا در ا ينداریو د انتید يآبرو

ق ریناموجه و غ ده،یناتراش یو قرائت تیروا ،یچگونه جماعت نندیب یکه ماست  ندارانید يشرمسار اسباب داده و آبرو  بدست یدر روزگار کنون انتیاز د یاخ
 :را برده اند یو رونق مسلمان

  یانــــــــرونق مسلم يببر            ینمط خوان نیتو قرآن بد گر
  

که از آن ترشیب فقه نیهستند. ا آن یفقه ۀبهان بلکه و –دنبال محمل  و به دانندیاعتراضات را  فقط در کشتن م تیریدر مد تیحاکم یرسالت اصل ییتو گو
 .ودندب چنین روایتی از دیانت و فقاهت تحققِدنبال به بزرگان دینحاشا و ک که  .طلب استجو و قدرتفقه قدرت ،باشد یفقه سهله و سمحه و فقه مدن

 « تیشخص ادیبه  ،یو احمد خاتم يچون  احمد علم الهد يا یحکومت ونیروحان شانِیو مرورِ سخنان و رفتار و منش زشت و پر هیانیب نیبا خواندن ا   
در قرن  ایاسپان لِیزده بود و بازگشت او در سو هیتک حیمس يکه بر جا یافتادم؛ اسقف یفسکیداستا» برادران کارامازوف « در رمان درخشانِ » مفتش اعظم

تو  ماست و ما به نام اریدر اخت زی!!! همه چيرا به ما واگذار کرده بود زیتو همه چ ؟یگفت: چرا برگشت يناصر يسایرا خوش نداشت و به ع يدیم زدهمیس
                                            ... کنند یم تیو مردمان هم از ما اطاعت و تبع میرو یم شیو پ میرانیحکم م

دارند و  اریکه در اخت یز باده قدرت اند و مستظهر به حکومت و امکاناتقم جا خوش کرده  و سر مست ا نیمدرس ۀاست که در جامع یحضرات تیحکا  
 ادیراعتراض نکردند و ف يجار انِیو ظلم ع نیو به سرکوب خون ستادندیکنار مردم نا کباریحضرات  نیصد روز گذشته، ا یبرند. ط یم بیکه نص یمنافع

آمده و  قضات را به صدور احکام اعدام  هیقهر ۀبه مردمان ندادند؛ حال به کمک قو یبالو سبک يو سبکبار تیو مدن تیسر ندادند و  درس حر  یتظلم خواه
که  یو ظلم یعدالت یاز ب محج نیکه ساکنان آسمان هم بر ا انینینه فقط زم ،یو سرب نیسنگ يفضا نیکنند.!! در ا یم قیو تشو ضیدست و پا تحر دنیو بر

ن و گر یبر ما م  .اند انیرود، نا

 زِیعبرت انگ ۀکارنام ۀدربار ندگانیخواهد ماند. آ يبرجا انیرانیدر اذهان ا یحکومت ونیاز روحان یاهیگذرد، اما خاطرات تلخ و س یگزنده م يروزها نیا  
 انتیاز د زیتس انانس يریو تصو دیدم یبس يزیگر نیو د يزیست نیبدست گرفت و در تنور د رانیقدرت و حکومت را در ا یکه چند صباح یعیش تیروحان

تند و تکان دهنده  ياهللا افواجا)؛ داور نیمن د خرجونیشد ( نیداد و فوج فوج سبب خروج مردمان از د جیرا ترو ياکاریبدست داد و ر عتیو فقاهت و شر
 :نهاد ياز خود بر جا یو ناصواب اركمبنا راثیو نام و م دیشیاند شیو تنها به منافع خو دیکه داغ و درفش  را برکش يا یحکومت تیخواهند کرد. روحان يا

 
  نــــــــــیبگشا ایو ر ریدر خانه تزو که                دـــــــــــمپسن ایببستند خدا خانهیم در
ل شمارند و جام باده ح ایر  شیو ک عتیشر یو ملت، زه قتیطر یزه              رامــــــــح

 انــــــف هایکل من عل يدو درگذر نیوز               و صواب کیحاصل عمرست نام ن زیچ دو
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ا ، سکوت کردند و پ»به تعبیر ایشان اغتشاشات«  ۀآقاي خامنه اي از خواص براي موضع گیري دربار ۀچند بار
    پیش ننهادند.

  
ح طلبی: .3 ح طلبی اص می، قدمت بیست و پنج ساله دارد و حکمرانیِ در فضاي  جنبش اص جمهوري اس

ف دو رویکرد پیشین،    76سال بر مسند ریاست جمهوري نشستنِ محمد خاتمی در  پیروزي و  با آغاز شد. بر خ
ح طلبی  « ، »یجامعه مدن« با شعارهاي تحت تاثیر آموزه هاي فلسفۀ سیاسی جدید و زیست دموکراتیک،  اص

ران خود عقلها و دلهاي کثیري را وورد و در دآبر سر» گفتگوي تمدنها«  و »توسعه سیاسی« ، »آزادي مطبوعات
ح طلبی بوده است. قانون گرایی وربود.     تاکید بر اجراي قانون از دیگر مولفه هاي اص

نه و رهزنی اساسیِ قانون  محدودیت ها و تعارضات چشمگیرِ  با بروز و ظهور فعلی و وجود قوانین غیر عاد
اي هسخت قدرت با محوریت بیت رهبري و نهاد ۀو انباشت قدرت و ثروت در هست» نظارت استصوابی« چون 

ح طلبی سنتی؛ چند  و عدم پاسخگویی آنها و ،منصوب ایشان  ۀست ایدا صباحیبه گل نشستن  کشتی اص
حات ساختاري« ح و لغو »اص حاتی که در پی اص ، توسط دیگر عزیز در بند، مصطفی تاجزاده طرح شده ؛ اص

حات در  ارهایی کهقوانین و ساخت .موجود در قانون اساسی است و ساختارهاي برخی از قوانین عم مسیرِ اص
ت و مخاطرات جدي  مواجه کرده راستاي کاستن از درد و رنج عموم شهروندان و افزایش رفاه آنها را با مشک

ش براي پاسخگو کردن رهبري و نهادهاي مناست.   ، از جملهو افراد منصوب آقاي خامنه اي ایشان تسب بهت
ح طلبان ساختاري    استراهکارهاي اص

نقدهایی را متوجه حاکمیت کردند؛ در عین حال بر  ح طلبان سنتی، در جریانِ جنبش مهسا،صبرخی از ا
شته سخن گفت و با خانوادۀ ک» زاديآزن، زندگی، « تاکید کردند. خاتمی، از شعار زیباي » صبر و انتظار« سیاست 

او همچنین از هسته سخت قدرت کرد. میز با دانشجویان را محکوم آنت وشدگان همدردي کرد و رفتار خش
ح طلبافزون بر این، حرکت کنند. » حکمرانی خوب« خواست، پیش از آنکه دیر شود، به سمت تحققِ  انِ اص

اعتراض صریحی به  وبا جنبش مهسا همراه شدند به رغم محدودیت هاي زندان، ساختاري اي نظیر تاجزاده، 
تی بدون رودربایس وحکومت با معترضان در ماه هاي گذشته را آشکارا اعدامِ محسن شکاري کردند و شیوۀ رفتار 

  نقد کردند.
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ب طلبی: .4  یا در تجمعات ه وصد روزۀ اخیر به خیابانها آمد تیمی از کسانی که در اعتراضاظبخش ع انق
ب طلبند. ب طلبان اعتراضیِ خارج کشور شرکت کردند؛ انق کنشگري  گواهی، به و براندازان خواستۀ محوري انق

یت فقیه موجود آنها، عبور از حکومت دینیِ ر است.  با محوریت آموزۀ و و برقراري حکومت دموکراتیک سکو
دست با را داشته، جنبشی که سویه هاي زنانۀ پررنگی دارد و بوي  تا کنون در این جنبش اعتراضی    Zنسل 

و مطالبات مدنی و حقوق شهرونديِ دریغ شده و به » یک زندگی معمولی« زندگی می دهد؛ حسرت داشتن 
ب طلبان، در سلوك سیاسی خود اشاره اي به شخصیت هاي سیاسی شناخته می کند.  فریاد محاق رفته را انق
اسند؛ می شن سمیتسبک هاي مختلف زندگی را برمی کشند و به ر عمیقا عموما اهل تکثر اند و .دشده نمی کنن

م سیاس« و  »دین دولتی« اند و منتقد جدي ِ» دین پرهیز« ، بلکه »دین ستیز« هستند، نه » دین گرا« نه  آنها . »یاس
می ت بلیغ می کند و در پی تحقق سبک زندگی و هویتی وراي سبک زندگی و هویت رسمی که جمهوري اس

   آنست؛ می خواهند.
ب طلبان، به نحو اغلبی، براي تحققِ خواسته هاي خویش حاضرند هزینه هاي گزافی بپردازند؛ اعم از کشته  انق

عین نند. درک» زیستن« را فداي » بودن«گویی به تعبیر آگامبن، بر آنند تا  .چشیدنشدن و طعم زندان و شکنجه را 
 عتن جماخواستار مداخلۀ نیروهاي خارجی نیستند. افزون بر این، ای نت پرهیز اند ووخش  نحو اغلبی، به حال

اند؛ رنسانسی که متضمن تغییرات جدي ارزشهاست و سبک هاي مختلف » رنسانس ایرانی« در پی تحققِ نوعی 
 ترار بر اجراي احکام شریع. زیستن در ذیلِ حکومت دینی و به ستوه آمدن از اصت می شناسدیرا به رسم زندگی

می ب نو حقنه کردنِ یک سبک زندگی توسط حکومت فقهی، به نحو دیالکتیکی، ا به روایت جمهوري اس ق
کرده؛ دینداري در سطح جامعه » دین مدنی« قرار داده و پذیراي » دین حکومتی«را در عداد منتقدان جديِ  طلبان

 یکی از سبک هاي زندگی است ونیست؛ بلکه  ادهاي حکومتینهاي که از حکومت مستقل است و پشتگرم به 
   به رسمیت می شناسد.قویا تنوع و رنگارنگی دیگر سبک هاي زندگی را 

 
خواهانِ  ،در قیاس با دیگر کنشگرانِ فعال در پهنۀ سیاست، کم شمارندکه طلبان  یسرنگون طلبی: یسرنگون .5

می  اند. به نزد ایشان، ادامۀ وضعیت موجود، متضمن افزایش درد و به هر قیمتی برانداختن نظامِ جمهوري اس
هیچ کوششی نباید فروگذار کرد. در  رنج شهروندان داخل کشور است. از اینرو براي برانداختن نظام موجود، از

م منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان  این راستا، سیاست هایی از جمله پیگیري تحریم ها علیه نظام موجود، اع
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تی و ح و رایزنی با آنها، مداخله براي برافتادنِ نظام کنونی جهتایران، درخواست از قدرتها و کشورهاي خارجی 
تفاده قطبی سازي و اس وقرار گرفته است. د سرنگونی طلبان در دستور کار  گاهی تجویز حمله نظامی به ایران، 

، برکشیدن رفتار خشونت آمیز در ابعاد مختلف خشونت وتئوریزه کردن از دو گانه هایی چون بی شرف/ باشرف و 
ا، صد روزۀ مهسجنش طلبان بوده است.  در جریان  یاز سیاست هاي  سرنگونگفتگو  برچسب زدن و پس زدنِ

می شد سرنگونی طلبانعموم  یاسی راهکار سمشی و و تمام کسانی را که با ه خواستار ورافتادن نظام جمهوري اس
ولو  ـ ، با اقداماتی مثل عمامه پرانی همدلی نداشتندخود خشونت پرهیزِمشی و به اقتضاي  دآنها مخالف بودن

حکومت و ظلم عیان  همدلی نداشتند و مشخصا سرکوب خونینِهیچ اینکه با مشی و مرام هستۀ سخت قدرت 
بیِ برساختن فضاي دو قط به محاق راندند.با بکارگیري برچسب هایی چون وسط باز، ماله کش.... -را نقد کردند

یی  -و تهورستانی از کسانی که نه در عداد نیروهاي پایداري» یا با مایی یا برما « سنگینِ  گونیسرنند نه به او
ر د و به حاشیه راندنشان، از اتفاقات ماه هاي اخیر و دارند ند؛ بلکه تحلیل و تشخیص دیگري داشتندارباور د

   .ه استبود تسپهر سیاس
   
گذارطلبان با اذعان به وضعیت بغرنج موجود و انسداد سیاسیِ چشمگیر، خواهان گذار امنِ گذار طلبی:  .6

ف  دو  به نزد ایشان نامطلوب به وضعیت ناموجود مطلوب اند. خشونت پرهیز از وضعیت موجود که بر خ
ل و عمیقا دلمشغو »آمرانۀ از با«و  »هدایتی«حکمرانی  ۀباور دارند، نه شیو» رضایتی«به حکمرانی  ،رویکرد اول

اي اکثریت، رابتناي بر که افزون بر  تیکساز و کار دموکرا پاسداشت حقوق بشر و تحقق ساز و کار دموکرتیک اند؛
ه نزد در می آورد. ب» دیکتاتوري اکثریت« با پاسداشت حقوق اقلیت تامین می شود و در غیر اینصورت، سر از 

 ،سیاسیِ دو دولت خاتمی و روحانی ۀر و پیش چشم قرار دادن تجرباخی سالۀ  25با توجه به تجربۀ  ر طلبان، گذا
نه که مشکل  ؛کند و باید از آن فراتر رفت ، کفایت نمی»اجراي بی تنازل قانون اساسی« صرف تاکید بر قوانین و 

قی، ناتراشیده و ناموجهی است که تحققِ  ، که خودموجود قوانینِ جرايدر ا حکمرانی «قوانینِ متعدد غیر اخ
حبه محاق برده است  عمیقا در این دیار را» خوب قانون اساسیِ موجود، استفاده از ظرفیت رفراندوم  جديِ . اص

   ، از جمله راهکارهاي گذار طلبان جهت برونرفت از وضعیت  کنونی است.»لس مؤسسانجم«و تشکیل 

 گذار طلبان معتقدند هر روشی ما را به هرنتیجه اي نمی رساند. به تعبیر دیگر، به مدد روش هاي غیر دمکراتیک
بیِ یا ، نمی توان به  ساز و کار دموکراتیک پایدار در کشور رسید. هم اصلی ایشان، برونرفت زیر و رو کننده انق
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ب بهمن  از وضعیت کنونی با کمترین هزینه است؛ از اینرو عبرت   57می کوشند به قدر وسع از تجربۀ انق
فایده می  -؛ بلکه حساب سود و زیان و هزینهبگیرند و در پی هر تغییري در سپهر سیاست با هر هزینه اي نباشند

 .کنند و نیک می دانند که در عالم سیاست متصور است و می توان از چاه عمیقی به  چاه عمیق تري در غلتید
همچنین، با مداخلۀ دولت هاي خارجی مخالفند، که حفظ تمامیت ارضیِ کشور،  ؛خشونت پرهیزند بانگذار طل

      ست.    اآنه خط قرمز
ت ت و مشک ، تشکیل مجلس موسسان و تن دادن به خواست عمومیِ جاري با عنایت به حجم معض

قانون اساسی موجود به نحوي که متضمنِ پاسداشت حقوق همۀ شهروندان، فارغ از جنسیت،  تغییرندان و وشهر
ن در مقابل شه ا ت اند، بکروندان که صاحبان اصلی مملمذهب، نژاد... باشد؛ همچنین پاسخگو کردن همۀ مسئو
ت برساخته میشود و دول-ملت دل فضايِهزینۀ کمتري این گذار امن را امکان پذیر می سازد. قانون اساسی در 

. حاکمان، وکیل و زعیم مردمند و تمام مشروعیت خود را از ایشان می گیرند. به همین سبب، پیدا می کندمعنا 
رفت ؛ گیر و گو تبعیض مدارست نیستانسانهاي پیرامونی تمام حقوق شهرونديِ  آیینۀ قانون اساسی اي که 

نظارت « در این راستا،  بازنگري جدي در قوانینی مثل  .و ملموس خانه تکانیِ محسوس زمندنیا ي دارد وجد
می« و بخش قابل توجهی از » استصوابی ر نظارت جدي بپاسخگو کردنِ رهبري و  ، همچنین»قانون مجازات اس

ه ب ؛ خواسته هایی که تحقق شانایشان، کف خواسته هاي گذارطلبان استو افراد منصوب نهادهاي زیر دست 
  شهروندان می کاهد. بسیار رد و رنجِاز د چشمگیرينحو 
  
است که در وضعیت کنونی، هستۀ سخت قدرت، به خواسته هاي  گذار طلبان تن نمی دهد؛ کما  روشن .7

ح طلبان سنتی هم تا کنون تن نداده  اینکه به خواسته هاي اصول گرایانِ و همچنان در حال و هواي معتدل و اط
 ییرویکرد صد روز  تجربۀ. پیگیري می کنداز طریقِ انکار، فرافکنی و سرکوب نرا آپایداري است و -جماعت و

در اندیشۀ معترضان رخ نداده و صرفا کنش آنها به سبب  غییريکه کوچکترین  ت نشانگر این امر استاخیر هم 
 یريو پیگر فضاي عمومی د در عین حال، برساختن گفتمانِ گذارطلبی حجم عظیم سرکوب کمتر شده است. 

و رفته  ردهقدرت نرمی تولید ک ، می تواندمدنی اعتراضات به مدد و این مطالبات به شیوۀ مسالمت آمیز مستمرِّ
بدین نتیجه برساند که براي جلوگیري از درد و رنج بیشتر  کند و و مجبور مجاب راو طرفدارانش حاکمیت  ،رفته
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گذارطلبان که بخش زیادي از  ه هاي، تن به خواستآستانۀ آن قرار گرفتهی که کشور در و سقوط در چاه ویل
 بدهد. شهروندان را نمایندگی می کنند، 

یی« دو گروه به نزد من، صداي  ،یاد شدهگانۀ  شش رویکردهايدر میان   »طلب یسرنگون« و » پایداري-و
 ،ندا دو روي یک سکه دو گروهی که  .امکانات رسانه اي بیشتري برخورداند تریبونها و ؛ که ازبلندتر است

استفاده می کنند و بر براي مواجهۀ با رقبا از شیوه هاي حذفی و طردي  عموما و همدیگر را بازتولید می کنند
حت لواي تو مروج استبداد در فضاي سیاسی اند؛ خواه تحت لواي دیانت، خواه  می کوبند» ستیزي يدیگر« طبل 

، بیشتر است؛ هر خواهان گذار امن از وضعیت موجودند با هزینه کمترعده و عده شهروندانی که اما، غیر دیانت. 
  . شان کمتر شنیده میشود و به گوش می رسدچند صدای

ییدر زمرۀ گذارطلبان است نگارندۀ این سطور  -. براي برونرفت از وضعیت اسف بار کنونی، نه رویکرد و
ح طلبی سنتی ه گشا می توانند گر ،موجود قانون اساسیِدر پرتوي  پایداري رهگشاست، نه اصول گرایی و اص

متعددي،  د؛ که هم اعتماد میان ملت و حکومت به نحو چشمگیري زائل شده؛ هم چنانکه آمد، در موارباشند
ب طلبی و مضار . افزون بر این، اجراي آنها ۀ، نه نحومشکل، نفسِ قوانین موجود است  که یطلب یسرنگونانق

ا ب -و حجم درد و رنج شهروندان پیرامونی را به نحو محسوسی افزایش می دهد حداکثري می کند اخشونت ر
یۀ آن دار از توجه به شناختی که می و دستگاه سرکوب چند  نین با ، همچیمساختار و بافتار نظام جمهوري اس

  .                             هستبیش از منافع احتمالی اش  -بین المللی و  يمنطقه ا ،اقلیمی شرایطدر نظر آوردنِ 
قابل  اشتراکاتهم تعبیر کرد،  و معین که از آن می توان به تحول طلبی با خواسته هاي مشخصگذار طلبی 
حات ساختاري دارد یکردتوجهی با رو  پیگیريِ اعتراضات و مطالباتاما، هم استفاده از راهکار خیابان براي  .اص

ش براي ا ت می شناسد؛ هم یمدنی به  شیوۀ خشونت پرهیز را به رسم حات صتشکیل مجلس موسسان و ت
ت و بر این باور اس ،برجسته می کند و بر می کشدمسالمت آمیز و به شیوۀ مدنی  جدي قانونِ اساسی موجود را

  .هزینه ترین راهکار، گذار طلبی است، کم آشفتۀ کنونی فضاي براي برونرفت ازکه 
با محوریت رهبري و  توسط هستۀ سخت قدرت کنونی مسیر ناکارآمد ۀ در غیر اینصورت، اصرار بر ادام

و  »دولت ورشکسته« ما را به  سوي سر از ناکجا آباد در می آورد و ، نهادهاي زیردست و افراد منصوب ایشان
سیاسی و نفوذ بسیار  ۀداخل کشور که از سرمایو محبوب شخصیت هاي معتبر  . و راند سوق خواهد داد فشل
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 در این فرایندمی توانند نمادهاي گذارطلبی باشند و  ي و میرحسین موسوي،از جمله نرگس محمد ،برخوردارند
  .و خواسته هاي بحقّ آنها را نمایندگی کنند به کار ملک و ملت بیایندخطیر و مسیر درشت و ناهموار، 

خن می سدین شیوه اه نظامی گفت: ما آخرین نسلی هستیم که با شما بگفقید در داد روزگاري مهدي بازرگانِ
؛ »اردز منجنیق فلک سنگ فتنه می ب« ن، در وضعیت بغرنج کنونی که در آ»گذار طلبی«مبارزه می کنیم. گوییم و 

آخرین راهکار مسالمت آمیز و خشونت پرهیز است براي عبور از انواع بحرانهایی که مملکت عزیزمان ایران را 
 ودر چنبرۀ خود گرفتار کرده است. کثیري چون من بر این باورند که اگر هسته سخت قدرت، به گذار طلبی 

ح جديِ قانون اساسی تشکیل مجلس موسسان آن مقاومت کند و همچنان برسیاست تن ندهد و در برابر  و اص
 یمهن که پاي در وادي فروپاشی نخواهد پاییدانکار، فرافکنی و سرکوب پافشاري کند؛ دیري  ناموجه و رهزنِ هاي

  ».ماند و نه از تاك نشان نه از تاك نشان« و
  ی رويـــاي برادر گر بر ادر م              زین روش بر اوج انور می روي

  
  
  
     


