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درک رايج از اص�ح محتوای لذا  ؛اص�ح طلبی بيشتر در تقابل با انق�بی گری تعريف شده است اخير،دو دھه ی  در ادبيات سياسی
عجيب نيست که در بسياری مواقع مدافعان از اين نظر . از انق�بی گری در پيوند است یعمومدرک چگونگی ی خواه نا خواه با طلب

ح طلبی مورد نظر خود مخدوش و معوجی از انق�بی گری، در صدد کسب حقانيت برای اص� ترسيم سيمایاص�ح طلبی با پافشاری بر 
 ، به ھمراهانق�بی گری و پيامدھای يکسره منفی انق�ب ھا» ذاتیِ «گويا و  بر شمردن خصلت ھای نوعی که با ترتيببه اين  بر می آيند؛

اص�ح طلبی را روندی از تحرک  »سلبی«به طريق ، در تحقق اھدافشان ذکر مثال ھای تاريخی از خشونت انق�بی و ناکامی انق�ب ھا
در چند ماه اخير به واسطه ی فراگير شدن جنبش تحول . منفی است ھا و سويه ھای ن خصلتايمداد می کنند که فاقد اجتماعی قل - سياسی

روانه ی افتخاری آنھا  رسمی يا خواھی در ايران، انبوھی از چنين روايت ھايی از سوی طيف موسوم به اص�ح طلبان و ھواداران
انق�بی که مرده به دنيا ( 57ان از نتايج شوم انق�ب معلق ناگفته پيداست که با توجه به تجربه ی تلخ ايراني .شده استفضای رسانه ای 

 یگريز ناپذير یِ عموم اين روايت گری مقبوليت می کند، و کشتار سرکوب »انق�ب«و زيستن در سايه ی نظامی که ھنوز به نام آن  )آمد
خود اصلِی راويان ازی يا توجيه عملکردھای به رغم آنکه در ارجاع به گذشته، تحريفات تاريخی زيادی را برای پنھان سحتی ؛ می يابد
يست؛ چاص�ح طلبان از اص�ح طلبی » ايجابی«می ماند يکی آن است که تعريف ) يا کمرنگ(اما آنچه عموما ناديده  .دگردمرتکب 
رايطی، چه مختصات و سمت و سويی برای اص�ح طلبی مورد نظر خود قايلند که اين گونه فارغ از ھر ش» اص�ح طلبان«يعنی 

ديگری که ھمواره به گونه ای ثابت آن را به عنوان راھکار برون رفت از شرايط انسداد سياسی در کشور عرضه می کنند؟ نکته ی 
به نام  امروزکه  جرياناتی است که آنو در گفتمان رايج اص�ح طلبی ھم از انظار عمومی پنھان می گردد،  هعموما در حاشيه ماند

جايگاه آنان در ساختار سابقه و در پيوند با بی گمان که (را مشی کنونی خود بدين سان  وی گری را محکوم می کنند انق�باص�ح طلبی، 
 قدرت يافته ای بودند که با مصادره ی انق�بِ نو  »انق�بيون«ديروز خود بخشی از دھند، می موجه جلوه  )ستا سياسی ايرانقدرت 

و اين در حالی است که  ؛دداشته ان اساسی یآن نقشھولناک جنين سقط و  57ه کشاندن انق�ب بيراھ و تک صدايی کردن آن، در مردمی

رخ نداده است و در عمل نيز به لحاظ  شاناز مسير نقدی جدی به عملکرد سابق  ،انق�بی گری به اص�ح طلبیاز آنھا  »گذار«فرآيند 
مغفول  رده اند؛ بنابراين با ناديده گرفتن اين موضوع ، احتمال مھمی کهنکگسستی حاصل  »انق�بی«از آن گذشته ی  و مناسبات، مبانی

از موجوديت گذشته ی  که(خود  و حق Gيزالويژه سھم به سودای قدرت و دفاع از  تنھا، »بيدارشدگان«که اين طيف  آن است می ماند
  .ندمی بندزبان دگرگونه به کار امروز ، )سيراب می شود »انق�بی«در ساختار  آنان

 که رويکرد کام� مشابھی را برای گريز از گذشته» اپوزيسيون«طيفی از نيروھای از سوی و نيز (از سوی اص�ح طلبان  در عين حال

انق�بی «) اينک ھم پيمانان غير رسمی اص�ح طلبان در ميان نيروھای اپوزيسيون ھستنداز قضا کار می بندند و  بهی انق�بی خود 
 عملکردھای تاريخیِ  برای آنکهکند فراھم  مسيری برجسته می شود تا ،)گيريم انتزاعی(مستقل  بيرونیِ  موجوديک مثابه  به» گری

خيالی و انتزاعی  سيبلِ ھمه ی اتھامات متوجه آن  تيراز بوته ی نقد بگريزد و  ،به عنوان افراد واقعی و غير انتزاعی، مشخص انق�بيون
به طور ھدف قرار داده است، بی آنکه نيز چنين فرافکنی ای را  ،يون سابق با مشی انق�بی گریانق�ب» پرشور«بی ترديد ضديت . گردد
ساده  بی گمان ؛دنپرھيز کن -در کفش و لباس و شمايلی ديگر –و از تکرار مسيرھای گذشته  دندی را به گذشته ی خود پذيرا باشنقجدی 

مانند ( از تعابير کلی و گفتارھای کليشه ای حجابیانکار گذشته و پوشاندن آن در ھمين نقد گذشته، رويارويی و ترين راه برای پرھيز از 
 حماقت ھامستعد تکرار ھمان بخورد،  ورق اين کھنه بازيگران سياستتاريخی که با سکان داری به اين ترتيب . ستا )تکفير انق�بی گری

   .ھد بودخوا یاشکال و ابعاد ديگرزمينه ھا و در ، و جنايت ھا و خيانت ھا

و ، بی آنکه به مصداق ھا و نتايج فراھم می کند خود انتقادیکه برای آنھا پوشش کاذبی از ( ضديت اص�ح طلبان با انق�بی گری
که فضای عمومی جامعه متاثر از جنبشی است  در شرايط حاضر :ديگری ھم داردمھم پس زمينه يا خاستگاه ) اشاره ای رودمسئوليت ھا 

ساختاری را نشانه می  ن درنق�بی گری خواه ناخواه دگرگونی بنياديھنوز بار خود را به مقصد نرسانده است، گفتمان اکه زنده است و 
که برای حفظ موجوديت و بقای خود، به ناگزير راه را بر تحول خواھی و حق طلبی اين جنبش بسته است؛ و از قضا اين ھمان رود 

بنابراين از ھر سو که به ماجرای . به حفظ و بقای آن وابسته استھمچنان  نيز ی اص�ح طلبنيروھاموجوديت سياسی که  استساختاری 
به  و منافع خصوصی، بنگريم، خواھيم ديد که اغراض» و انق�ب ھا شر بودن ذاتی انق�بی گری«کشف ارشميدوسی اص�ح طلبان در 

ای از استدGل ھای توجيھی و در لوای ضديت با خشونت و نظاير د، گيريم در لفافه نعرضه می شو عمومی کلی و اھداف حقايق زبانِ 



برای تحول بر اين مبنا که اکنون چنان راھکارھايی را (خود  »انق�بی«است که اينان به رغم انکار گذشته ی جتناقض ماجرا در آن. نآ
مانند سه ھھمان گذشته ی غير قابل دفاع،  تعلق بهاصرار می ورزند درست به خاطر باز ھم ، )مردود می شمارندجنبش مردمی  خواھیِ 

ھمان جايگاه ممتازی که ھمواره آنان را از مردم عادی و  ه ای در ساختار قدرت داشته باشند؛جايگاه و سھم ويژھمچنان دھه ی گذشته 
   . متمايز کرده است» غير خودی«مستقل و جريانات سياسی  دگرانديشان و روشنفکرانِ 

شرايط تاريخی و روايت ھا فارغ از مناسبات قدرت و اين گونه می شود که  حادمشکل زمانی ه موضوع بنگريم از سوی مردم عادی که ب
جنبش مخوف بودن حاکميت کنونی ايران و وحشی گری ھای آن در مواجھه با عمل در  .در نظر گرفته شوند به صورت تجريدی

، پيشاپيش مھر مشروعيت و ات سياسی و رسانه ھای مستقل در داخل کشورو نيز تاثيرات غيبت سی ساله ی جريان مردم آزاديخواھانه ی
ويژه آنھا در ساختار جايگاه و با توجه به سوابق و (به جبر شرايط  ،بر پيشانی جرياناتی که پرچم مخالفت با وضع موجود را حقانيت
روايت ھا و به طور کلی گفتمان سياسی صادر  اين امر موجب شده است تا حک کرده است؛در دستان آنھا قرار گرفته است  )حاکميت

اراده ی نيز و  و پيوند آن با مناسبات قدرت بيشتری برخوردار گرددو اقبال عمومی از شانس فراگير شدن ، اص�ح طلبانشده از سوی 
اين امر دشوار نيست که روايتی  با اين حال اگر از اين Gيه ھای کدر کننده عبور کنيم، فھم. ناديده بماند مستتر در آن معطوف به قدرتِ 

ھرج و مرج طلبی می ماجراجويی و معادل خشونت طلبی و  -به راحتی و با قاطعيت  - که ھم اکنون انق�بی گری و راديکاليسم را 
به واقع  .محکوم به فنا می دانست» ضد انق�ب«انگارد، از جنس ھمان روايتی است که زمانی ھر ندای مخالف و حتی متفاوتی را به نام 

در پوشش اص�ح طلبی  ظاھر شود، زمانی ھم می توانددر پوشش انق�بی گری ھمان طور که می تواند قدرت طلبی و تماميت خواھی 
   !انتخاب ھوشمندانه ای استکنونی  ه یقضا حربه ی اص�ح طلبی برای زمانو از   ؛)1(ندقد علم ک» ديگران«برای حذف 

آنان نيست، » انق�بی«گفتمان موجود اص�ح طلبی، لزوما نيازی به نقب زدن به گذشته ی  پسشده در  نھان برای فھم قدرت طلبیِ اما 
. وجود دارد» ديگران«کافی است ببينيم در دعاوی اص�ح طلبانه ی کنونی آنھا، چه ميزان فضا برای تحمل حضور و به رسميت شناختن 

را مايملک خود می  )و به واسطه ی آن کل جنبش مردمی(نه ھايی که رنگ سبز رسا برای مثال رديابی اينکه آيا در ادبيات سياسیِ 
می  کسانی که ديگرگونهو يا » ديگر«انديشه ھای انگارند، در عمل و در ورای تعارفات و شعارھای مرسوم، فضايی برای نفس کشيدن 

ھا با انواع برچسب ھا و توجيھات » غير خودی«، سانه ھادر ھمين ربارھا و بارھا در عمل طی ده ماه اخير ! انديشند وجود دارد يا نه ؟
» خس و خاشاک«حديث ھمرديفی آنان با اين گونه و سياسی، بيرون از جنبش و به عبارتی بيرون از مردم قرار گرفته اند، تا » منطقی«

  . )2(به زبانی ديگر مکرر شود

و به ياری منابع مالی عظيمی که تداوم (ريبون ھای متعدد خود از سوی ديگر اين واقعيت که اص�ح طلبان از طريق رسانه ھا و ت
مدام در حال ترسيم حد و مرزھای ) به خوبی فراھم کرده استھم سازمان يافتگی و تحرکات رسانه ای آنھا را حتی در بيرون کشور 

جز اينکه خود را محور جنبش يا  ممنوعه برای کنش سياسی و يا خط کشی و حصاربندی محدوده ھای جنبش ھستتد، ھيج معنايی ندارد
می  »ضد انق�ب«و مخالفان را  »انق�بی«که خود را  دورانی،  57عين جنبش می انگارند؛ و اين يعنی تکرار رويه ی سال ھای انق�ب 

بر مقابله ، بخش مھمی از توان جنگ رسانه ای خود را خيزش مردمیاص�ح طلبان از ھمان ھفته ھای نخست آغاز  حقيقتدر ! ناميدند
متمرکز کرده اند، تا ھژمونی خود بر جنبش را تحکيم  و دوام ) و بيرون از حاکميت(با جريانات فکری بيرون از خود ) حذفی، نه نظری(

که  و صفتی نامھر ، فارغ از اردفشمی جريانی که اين گونه بر منش تک صدايی در جنبش پای  .جنبش تضمين کنندآتی آن را در روند 
واژه  - و به گمان من برای توصيف ماھيت چنين جرياناتی ھيچ کليد دان متصف کند، از التزام به پلوراليسم سياسی به دور استخود را ب

    .نمی توان يافت» قدرت«ای بھتر از 

  

  اص�ح طلبند؟  »اص�ح طلبان«آيا ) 2

از اگر سعی کنيم به زعم خود مث�  ؛ی شروع کنيمبرای اينکه به اين پرسش پاسخ دھيم، نمی بايست از چيزی غير از خود اص�ح طلب
طی که اص�ح طلبان برای اثبات حقانيت خود مکرر را رفته ايم در اساس ھمان راھی ، حقانيت انق�بيگری به نقد اص�ح طلبی برسيم

اعتبار استدGل ما تنھا به دايره  ؛ ضمن اينکه در اين صورت)يعنی نفی انق�بی گری را معادل حقانيت مشی خود قلمداد می کنند(کرده اند 
به رويکرد سياسی اص�ح » ايجابی«بياييم از منظری بنابراين . کسانی محدود می شود که انق�بيگری را در شرايط حاضر تاييد می کنند

طلب معرفی می و سپس در مورد حقانيت يا تناقضات درونی جريانی که در کشور ما خود را اص�ح  بنگريم) در معنای عام آن(طلبی 
  :کند داوری کنيم

ايجاد ی که در ادبيات سياسی قايل باشيم، گريزی از آن نيست که اص�ح طلبی در معنای عام خود خواستار بيرھر تعلبی برای اص�ح ط 
پايبندی به  نيزو پايبندی به قانون  ؛با شيوه ھا و راھکارھای معين ،است )يا حوزه ای معين از آن( تحول در ساحت جامعهسطحی از 



در نگرش اص�ح دو پيش فرض اساسی به نظر می رسد در ھر حال . باشد راھکارھااين روش ھای مسالمت می تواند گونه ھايی از 
نياز دارد و لذا )  مردمفوری يا دراز مدت نيازھای خواسته ھا و  تامينبرای (يکی اينکه جامعه به گونه ای از تحول : داردطلبانه وجود 
دوم اينکه در چارچوب روش ھای اص�ح طلبانه دستيابی به چنين تحولی امکان پذير است،  برای آن ضرورت دارد؛سياسی پی گيری 

  .ھر چند ممکن است در کوتاه مدت نتيجه ی ملموسی حاصل نشود

دامنه بحث طبع  بهتحول در چه حوزه ھايی و در چه سطحی ضرورت دارد اينکه در يک جامعه ی معين و در شرايط تاريخی مشخص، 
پرسش . محور تحول وجود داردبر سر عمومی  یاجماع ،در ميان تحول خواھاندر يک حالت فرضی می توان تصور کرد . داری است
باز ھم در يک بيان   متمايز می کند؟) زه ھای مورد اجماعدر ھمان حو(چه چيزی اص�ح طلبان را از ساير تحول خواھان  :کهاين است 

که البته  ،کردن آن تحققبرای مو ديگری راھکارھای پی گيری ) در آن حوزه ھا(فت يکی سطح تحول مورد نياز جامعه کلی می توان گ
تدريجی  مطلوب، در نگرش اص�ح طلبانه، برای پرھيز از تنش ھای مختل کننده و ھزينه ھای اجتماعی، تحولِ  . جدا از ھم نيستنداين دو 

يا ( بايد به گونه ای باشد که با اين خصلت سازگار باشد؛ يعنی روش ھای مسالمت آميز و ترجيحاو پی گيری آن ھم  است و مرحله ای
گرايش زيادی به ) با انتخاب ساده ترين راه برای تامين خصلت ھای ياد شده( عموما اص�ح طلبینگرش به ھمين خاطر . قانونی )اساسا

مردم حداقل به طور مستقيم در حوزه ی سياسی کنش گری و دخالت گری ندارند  تودهسياست نخبه گرايانه دارد؛ يعنی سياستی که در آن 
طوری که ميدان سياست دستخوش تنش ھای  پايبندند؛ ی سياست آشنا و بدانختيار کسانی است که با قوانين بازو فضای سياسی در ا

رقابت ھای  حرکت در چارچوب اص�ح طلبانهدر نگرش  به ھمين خاطر. توده ای نگردد »رامھ«و احساسات غير قابل سياسی بزرگ 
می توان احساسات توده مردم و باور بر آن است که عمدتا حتی  وشمرده می شود  مطلوبیحزبی و مبارزات پارلمانی و نظاير آن امر 

را در ی جدی اين مخاطره  »مطلوب« سياست ورزیبا اين حال اين  .سامان داد شيوه ھای پارلمانتاريستی نظرات آنھا را ھم در مجاریِ 
يا نخبگان سياسی عدم ييوند و مشارکت مستقيم مردم در آن، سياست به حرفه ی معيشتی سياستمداران بطن خود حمل می کند که به دليل 

سی مردم م شود؛ نقش و جايگاه سياو زير فشار Gبی ھای قدرتمندان گبدل شود و مطالبات تحول خواھانه در داGن ھای دراز بوروکراسی 
با فشار دستگاھھا و نھادھای  و نيز ميان سياستمداران حرفه ای و مردم، »رسانه ھا -ک�ن « با ميانجی شدنِ  و ھم می تواند به سادگی

به سطح استفاده ی ابزاری و پوپوليستی در رقابت ھای انتخاباتی تنزل  ،)نھاد آموزش شامل از جملهو در معنای عام (سرکوب حکومتی 
  .دپيدا کن

که از در صورتی قابل حصول است ھم تنھا  ، حتی يک تحول تدريجی و مرحله ایو در ساحت يک جامعه  در حالت کلیبنابراين 
مگر آنکه فرض کنيم جوامع در (با سياست نخبه گرايانه سازگار نيست؛ اين امر پشتوانه ی اجتماعی مستمر مردمی برخوردار باشد، که 

پافشاری بر اگر اص�ح طلبی را از نتيجه آنکه  .)سير می کنند و سياسی جھت رشد و پيشرفت اجتماعی در »خود به خود«بستر زمان 
موثری ند سياست ننمی توادر عمل آن،  ظاھری مطلوبيتو  به رغم سھولتی نخبه گرايانه يکردھامطالبات تحول خواھانه جدا نبينيم، رو
 ر در نظر بگيريم که آن زير ساخت ھای سياسی و اجتماعی و سنت ھای دموکراتيکِ به ويژه اگ .دنبرای تحول خواھی اص�ح طلبانه باش

از جمله کشور ما غايب است، و اتفاقا به وجود آوردن و کشورھا در بسياری از  ،»مبارزات قانونی« Gزم برای تدارک و يا مشارکت در
اص�حات «تجربه ی شکست خورده ی طرح . می دھد را تشکيلچنين زيرساخت ھايی خود بخشی از ضرورت و محتوای تحول خواھی 

Gو پس از آن  76خرداد  2در مردمی  پرشور پشتوانه ی حمايتبا (بود که پروژه ی سياسی ھشت ساله ی اص�ح طلبان حکومتی » از با

ی استبدادِی تماميت خواه تا در نظام ھا» نخبگان اص�ح طلبیِ «مثال گويايی است که ) مردمھزينه ی آمال و اميدھای برانگيخته ی و با 
  !چه حد می تواند قرين موفقيت باشد

وجه از مبارزه ی قانونی يا تحول خواھی در چارچوب قانون يک تنھا  ،اما مبارزات حزبی و انتخاباتی و Gجرم تکيه بر قشر نخبگان
می تواند  »قانون مدار اص�ح طلبیِ «شکل ديگر   .)اشاره شدنارسا بودن يا متناقض بودن آن با خواست ھای تحول خواھانه به که (است 

. مبنای روش ھا و خصلت ھای توده گير بنا گردد، ولی در عين حال پايبند و مقيد به چارچوب قانون باشدبر با تکيه مستقيم به مردم و 

از  و المت آميز و قانونیھای ھمگانی مشخصی را با روش ھای مس هپی گيری خواستکمابيش نامتعارف،  در اين رويکردِ اص�ح طلبی 
و  محدوديت. و يا اعتراضات و اعتصابات نمادين ھدف قرار می دھد خيابانی طريق مشارکت مستقيم مردم در تظاھرات و تجمعات

 قوانينِ مجموعه اين رويکرد در آن است که اوG محدود به جوامعی است که اساسا خواسته ھای مردم مشکل و تضاد چندانی با  دشواری

ھای  ثانيا در اين جوامع حدی از آزادی. است جمعی مورد اعتراِض  قانون، حاکمان به  م ندارد و در واقع عدول از قانون يا تن ندادنِ حاک
کم ھزينه  و تداومِ  و رفتارھای نمادين جمعی و اعتصاب ھای عمومی و امنيت سياسی برقرار است که اجرای تجمعات اعتراضی قانونی
) و باGخص(واضح است که چنين شرايطی در کشورھای زيادی از دنيای پيرامونی از جمله . رضان ممکن می سازدبرای معت ھا رای آن

در نگاھی واقعی تر و انضمامی . موضوعيت ندارددر چنين جوامعی » قانون مدار اص�ح طلبیِ «در کشور ما برقرار نيست و بنابراين 
آميز برپايی و تداوم اعتراضات مسالمت  قانونیِ  ملزوماتحتی ز خواسته ھای مردم و تر به شرايط ايران خواھيم ديد که بخش مھمی ا

و جنبش سبز و سرکوب خشن ( دارندحاکم بر کشور قرار  فعلیِ و نھادھای با قوانين مستقيم در تضاد  ،نيز برای بيان آن خواسته ھا
 از قانون اساسِی موجود، در جايیھمه ی روشن است که حتی اگر  به تجربه ی تلخ سی ساله بر؛ )ی زنده ای استآن نمونه  »قانونیِ «



تبصره ھای ھمواره چون  تناد به آن بند قانونی مسدود است،برای اسمردم راه در عمل قانونی حقی برای مردم قايل شده است،  بنديک 
برای تاويل بر ضد  البو نھادھای غکمان و مجريان بند يافت می شوند تا دست حامغاير با آن   یابھام آور و يا ماده ھای قانونی ک�ن تر

آنکه قوه قضائيه که قاعدتا بايستی مرجع داوری در اخت�فات بر سر تاويل ھا و نيز  حقوق مردم و مصادره به مطلوب باز بماند؛ به ويژه 
ھمان با (اص�ح طلبی  ،در چنين جوامعی .مردم باشد، فرسنگ ھا  از استق�ل و عدالت به دور استی دادخواھی حقوق ضايع شده 
 چرا ؛نه پايبندی به چارچوب قانونی موجود روش ھای مسالمت آميز تاکيد کند، پايبندی برتنھا می تواند بر ) فرض پيوند با تحول خواھی

از به لحاظ تاريخی ه عکس، بلکه بن نيستند؛ يانولزوما در انطباق با ق) و از جمله جنبش ھای خشونت پرھيز(مبارزات مسالمت آميز که 
تکيه دارند؛  مسالمت آميز طورنافرمانی مدنی به مقاومت اجتماعی و ، بر داده اندرا ھدف قرار ناعادGنه تغيير قوانين  اغلبآنجا که خود 

  . يافتنمی توان برای آن  و جامعی مسالمت آميز تا حدی محل مناقشه است و فرمول مشخص اگر چه محدوده ھای کنش مبارزاتیِ 

تغيير کدام دسته از قوانين برای جنبش  : اين پرسش موجه می شويم که ز بابامسالمت آميز ھم  ، يعنی نافرمانی مدنیِ اين مورد حتی دراما 
و جامعه  يازتحول مورد نبر به طبع قوانينی که راه   ؟از اولوليت برخوردار استاصلی اعتراضی و نافرمانی مدنی به عنوان ھدف 

نظارت استصوابی شورای باز اگر به شرايط مشخص ايران بازگرديم، خواھيم ديد که برای مثال . می بندند/ دستيابی به آن بسته اندفرآيند 
جنبش نمی تواند به حذف اين اصل  ايران نيست و بنابراين ھدفِ يا مانع اصلی پويش تحول خواھی در اصلی انسداد سياسی  عاملنگھبان 

به وطنی  در حاليکه در عمل ديديم که اص�ح طلبانِ . بياوردنظر  دره تغيير ساختارھای استبدادی پشتوانه ی آن را تقليل يابد، بدون آنک
 نده انھايت آماج خود را برپايی رفراندوم در مورد حذف يا عدم حذف اين اصل قرار دادعنوان سکان داران خودخوانده ی جنبش مردمی، 

و ضرورت ھای جناحی خود را بر افق آمال  می کوشندبدين طريق و ) به عرصه ی قدرت ھموار گردد تا راه برای ورود دوباره ی آنھا(
  . نمايندتحميل ھای جنبش 

- قوانين و پشتوانه ھای نظامی جوھربازتوليد و تداوم استبداد در سرچشمه ی ايران که جامعه ی واقعيت اين است که در شرايطی نظير 

استبداد پرور  و نھادھایتغيير قوانين افقی جز خواست ِدر معنای واقعی آن نمی تواند ی اص�ح طلبد، جای دار دستگاه حاکمهامنيتی 
و ت�ش برای گسترش دامنه و تداوم آن، تنھا راه ممکن حول چنين خواسته ھايی و در اين صورت دعوت به نافرمانی مدنی  داشته باشد

و در عمل  گرفتهتعادل شوم نظام استبدادی را به چالش ، راھیين ا که پايبندی به چناز آنجاما . است پی گيری تحوGت دموکراتيکبرای 
مرز ميان اص�ح طلبی و ، پايه ھای استبداد را به خطر می افکند، نافرمانی مدنی مسيردر  ر حرکت اجتماعی مسالمت آميزاستمرار ھ

به  اکميتاز سويی حدر مواجھه با جنبش آزاديخواھی مردم، است که  به ھمين خاطر. ناپديد می شوددر اينجا انق�بی گری خواه نا خواه 
فراموش نکنيم بخشی از قدرت استبداد در شکست ناپذير جلوه ( شديدترين سرکوب ھا متوسل می شود تا جنبش به چنين آستانه ای نرسد

رات، تن دادن به شکست و نابودی تدريجی کردن آن است و به اين ترتيب تن دادن حاکميت به خواسته ھای اعتراضی مردم برای تغيي
را ترسيم و يادآوری می کنند تا تحول خواھی خطوط قرمز  ترمزھا را می کشند و مدام مکررا ھم و از سوی ديگر اص�ح طلبان؛ )است

   .رد تھديد واقع شودمو) در مرزھای آن تعريف مس کنندخود را  نوزکه آنھا ھ(مرزھای جنبش به  افق ھايی گسترش نيابد که تعادل نظام 

پی تحول جويی و اصل آنچه اص�ح طلبان را از دايره شمول اص�ح طلبی خارج می کند آن است که آنھا به جای تقدم دادن به بنابراين 
طالبات قامت م  -به ھر قيمتی که شده  - مطالبات مردمی، حفظ نظام را اولويت اصلی خود قرار داده اند و در مقابل سعی می کنند گيرِی 

اينکه چه چيزی آنھا را تا اين حد به . مردمی و تحول مورد انتظار و نياز جامعه را به اندازه ای بکاھند که با حفظ اين نظام سازگار شود
ست اما وجه مسلم آن ا ؛کرده است را بايد در سوابق گذشته و منافع و روابط کنونی آنھا جست) يا ناگزير(و دلبسته حفظ اين نظام پايبند 

که برای حفظ چنين نظامی که بارھا و بارھا نشان داده است که ھيچ تغييری را برنمی تابد و نفس وجودش بزرگترين مانع ھر تحولی 
آنھا در چند ماھه ی . به ناجنبشھم جنبش را ) در صورت توان( است، اص�ح طلبان حاضرند تحول را به کاريکاتور تحول بکاھند و

اينکه قوانين اين . کرده اندرويکرد خود در جنبش فروگذار ناين غيردموکراتيکی برای پيشبرد  شيوه یريف و از ھيچ بدعت و تحاخير 
خود بزرگترين تحريف ممکن است و  ،دھندمی نشان  و اھداف جنبش را سازگار با خواسته ھای دموکراتيک مردمو يا اس�م سياسی نظام 

کنند، خود می و برای رد کنندگان چنين دعوت نابجايی حکم تکفير صادر  کردهعوت د حرکت در چارچوب قانوناينکه ھمگان را به 
   .ترجمانی جز زير پا نھادن اصول دموکراتيک ندارد  -ھم  – است و ت�ش برای تک صدايی کردن جنبش بزرگترين بدعت گذاری

به طبع شرايط خاص ھر کشور و محدوديت ھا  و رفتاص�ح طلبی را تنھا در پايبندی به تحول خواھی می توان جدی گپديده ی بی گمان 
اما در حالت کلی حوزه ھا و سطح و ميزان تحول را . و امکانات آن است که روش ھای مبارزه برای تحول خواھی را تعيين می کند

با حق را قايل باشد که برای خود اين ، نه آنکه جريانی می کندتعيين  و ديناميزم جنبش ھای مردمی خواست عمومی مردم و نياز جامعه
جنبش برای اص�ح طلبی  -ظاھرا موجه  - پوشش در مضمون تحول خواھی را  ،خود در ساختار قدرت ويژه ی توجه به جايگاه و ع�يق

ھميشه مانند از سرکوب و خفقان به ستوه آمده اند و در عين حال  که یمردمعمومِی با بھره گيری از نارضايتی ( تعيين کند یمردم
  ).تشکل اند و ھيچ رسانه و تريبونی از آن خود ندارندنام



، اص�ح طلبی مشخص کنندنفس وطنی ما پيش از آنکه به جنگ انق�بی گری بروند، بايستی تکليف خود را با » اص�ح طلبانِ «بنابراين 
که آنھا وعده می دھند نويی ی آينده . دشان بنشيندارند تا ردای اص�ح طلبی بر قامت در پيش به نظر می رسد آنھا ھنوز راه درازی  چون

ی  اين گذشتهحفظ و حتی تعديل پافشاری بر . لجنزار مسموم گذشته بيرون نکشيده انداز تا زمانی که پايشان را  ،ھيچ ضمانتی ندارد
. ندا ادضلکه در تو ب ھمخوانی ندارندبا يکديگر، چون المان ھای اساسی آنھا جمع شدنی نيستھيچ آينده ی دموکراتيکی با ،تاريخی

ھم اينک که  مناسبات قدرتی باشدتابوھا و  یگسست از تمامبايستی ، »گسست از گذشته«بخشی از اين اگر صداقتی در ميان باشد بنابراين 
اصلی  حفظ نظام را اولويت -خواه نا خواه  - تابوھا و مناسباتی که  ؛ زنجيره ای ازرا به نظام حاضر پيوند می دھد »اص�ح طلبان«نيز 

  .آنھا و مقدم بر ھر گونه تحول خواھی می گرداند
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  .انتشار يافته است ھم  خيابان ی نشريه  66اين مطلب در شماره   * 

  : پانوشت

مرگ «شعار  باانگليس را استعمارگر پير ناميد و ، می توان زمانی ف باشد و در قدرت بودن اصِل محوریھد »قدرت«کسب اگر ) 1(

انق�ب مردمی را پرداخت و  خود سياسیبه حذف مخالفان با اين چنين رويه ھای پوپوليستی و سفارت آمريکا را اشغال کرد  »ستکباربر ا
بستر سياسی برای استقرار  ختنِ فراھم سا چگونگیِ  درباره ی اثرات مخرب اشغال سفارت آمريکا بر روند انق�ب و[ به بيراھه برد؛

  ] http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=24897: روحانيون اين مطلب را بخوانبد استبداد

پرداخت و  تنگاتنگ به رقابت حريفارزشِی برای برقراری رابطه با آمريکا با جناح می توان زمانی ديگر  »قدرت«باری، با قطب نمای 
فرصت ھای  ولعاتی وابسته به وزارت خارجه ی اين کشورھا به دنبال کرسی استادی يا در دانشگاھھای آمريکا و انگليس و موسسات مطا

تی جوايز بشر حو گاھی  برای جنبش مردمی رھنمودھای اص�ح طلبانه صادر نمودآنجا از  تا ،گشتيا تريبون ھای رسانه ای مطالعاتی 
اين جنبش برای زنده کردن آرمان ھای مغفول مانده ی  »اص�حاتسران « که به تعبير(البته به گفته ی امام راحل  ....دوستانه ھم گرفت
  »!آمريکا ھيچ غلطی نمی تواند بکند«، !)او به پا خاسته است

جريان اص�ح طلبی، می توانيد فضای رسانه ای مربوط به به عنوان نمونه ای جزئی تر و برای لمس نزديکتر تک صدايی بودن ) 2(

يا  »روزآن�ين«برای سايت و يا در مورد افق ھای اين جنبش  جنبش سبزآسيب شناسی خودتان پيرامون مطلبی انتقادی و با ديد مستقل 
  ! بفرستيد و خواستار انتشار آن شويد »جرس«

  


