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و تدبیر حاکمیت انقالبیانقالبیـبیشسرسختیِ 

مهدي گرایلو

حکمرانـی  «رویدادهاي اخیر سبب شد که حتا بسیاري از هـواداران حاکمیـت در ایـران، آن را بـه یکجـور      
پـردازد و حاضـر   اي چنین سنگین میي هزینهروسریک تکه قدرتی که تنها به خاطر "متهم کنند: » ناعقالنی

ایـن  ."عقل حکمرانی نداردنشینی کند،اي که این هزینه را ایجاب کرده است عقبیا مقررهنیست از قانون 
ي ذهنیت ضـدانقالبی  عنوان یک مختصهاست، بهسرایتآوري در حال گسترش وداوري که به طرز سرسام

جمهـوري اسـالمی در مقـام تنهـا حکومـت جهـان کـه عقـل را در دو تـراز متفـاوت           از بیخ غلـط اسـت.   
نظیـر اجـرا کـرده    فرد خود را در طول چهار دهه با فنی بیکند، حکمرانی ویژه و منحصربهپردازي میوممفه

» حاکمیت عقالنی«شناختیِ به آنچه در ابزارمنديِ ذاتی مفهوم جامعهعقلپرهیز نظام از محدود کردن است.
پیچیـدگی سـاختار حاکمیـت و    جهانیِ این عقل نیسـت.  کند، به معنی انکار فعلیت و ضرورت اینعمل می

جهـان  سـازي از ابژهقدرت در ایران در این است که به رغم نفی عقالنیت ابزاري به عنوان ذهنیت اهریمنیِ 
اي از آن را در تـدبیر امـور در   بایسـت همچنـان درجـه   ، مـی آنبرسلطهو شناختقصد بهیو انسانیطبیع

به کار بندد.بالفعلقلمروي واقعیت

هـاي  یا دیگر نمونهپوشش زنانتنظیمايِ چشمگیر پدیدارهایی چون شود که تعدیلِ چهاردههتصور می
نشینی نـاگزیر قـدرت   قبو عو جوانان، افشاري یا حتا لجاجت زنان، فقط برآمد پانتظام و تحدید اجتماعی

شـیب مالیـمِ رونـد    اسـت؛ . این برداشـت امـا بـیش از انـدازه یکسـویه     بوده استآنهاافزاییِ تواندر برابر 
اي ناپیـداتر از آنچـه   هاي اجتماعی در این چهار دهه نشان از نـوعی هـدایت هوشـمندانه از ناحیـه    رواداري

تعامـل یـا   هاي قالبیِ عوامل دخیل در موضوع دیـده شـود دارد.  ها یا در گفتهممکن است در هیاهوي رسانه
پردازيِ عقالنیت ابزاري در هیئـت مفـاهیمی   ه در مفهومبستان نامرئی ساخت قدرت با سپهر رنگارنگی کبده

شود، همچون یک ضرورت حاکمیتی در طول این چهل سال همـواره در  چیزواره می» ي مدنیجامعه«چون 
ي این سپهر باشد، در دست حاکمیت بوده است. تفـاوتی  جریان بوده و هدایت آن نیز بیش از آنکه در اراده

وجـود دارد ایـن اسـت کـه قـدرت      هـا  رانی جمهوري اسالمی و دیگر دولـت که در این موضوع میان حکم
هـاي  ي لغـزش رغـم همـه  ي این هدایت پسِ پرده را ندارد، زیرا هنوز و بـه سازسیاسی در ایران امکان علنی
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و شـده یکسـره ابـژه  ايهسـتی لیبرالی خود، به دریافتی از عقل پایبند است که به جاي شناخت و سلطه بـر  
ایران در طول تاریخ خـود نشـان   کنونی حاکمیت یابد.تحقق میهستیاین دگرگونی، تنها در باختهعاملیت

با حلول مدرنیته، بـیش  طلبِ عقل ــ اعتباري که اعتبارِ دگرگونیاین گسترشِداده است که چگونه در عین 
کنـد ـــ   اختاپوس بتوارگی مقاومت مـی در برابرخرَد و ایمان از هر چیز در تالش براي فسخِ تفکیک کانتیِ

کند.میرا نیز رعایت موجودواقعیتموانع تحمیلی وجه ابزاريِ عقالنیت الزم براي حرکت در البالي 

نحـوي  که همیشه در پـس پـرده و بـه   هاي ناگزیر با واقعیت موجودامکان گزارش روشنِ برخی تعامل
اي از چنین تعاملی معمـوالً  که هر نمونهیت سلب شده استحاکمبه این دلیل از شوند، ناپیدا پیش برده می

ایـن حقیقـت را زمـانی    شـود. نشـینی داوري مـی  کاري و عقـب از منظر انقالب به صورت سازش، محافظه
وقتـی  هاي انقالبـی خـود نیـاز دارد.   بینیم که حاکمیت به هر بهایی همچنان به تندروترین جناحآشکارتر می

یِ مرتبط با آن نیز، گاه بـا درجـات   هاي جاافتاده و جهانمام عرفتنمود بیرونیِ معموالًشود، چیزي نفی می
ی پس از پیـروزي انقـالب اکتبـر    کوتاهتا مدت؛ شوندانکار می» واقعیت موجود«زیاد یا کم، با انگ خطاي

تمام نفیمن با اینکه در نواختن گیتار، به دلیل فرهنگ غربی و آمریکاییِ مالزم با آن، در روسیه ممنوع بود؛ 
شـکل  تـوانم بـا   گرایش سیاسی و عقیدتی محکمی دارم، اما شخصاً نمـی » واقعیت موجود«و کمالِ بتوارگیِ 

کـنم، نیـک   بااینهمه وقتی از دیدگاه حاکمیتی به موضوع نگاه مـی . ها همدلی کنماین نفیبسیاري از بیرونی 
البی تا چه اندازه مستلزم تأیید ولو صوريِ پافشاري جزمی آنها داشتنِ نیروهاي انقیابم که در مدار نگهدرمی

در عـینِ  تـوان انقالبی این است کـه چگونـه مـی   پرسشِ یک حاکمیتست. نمودهاي فعلیِ انکارِ انقالبیبر 
هـاي نـاگزیرِ واقعیـت موجـود کـه      واداشـت براي تنظیم تعامل خود با را عقل معاش عملکرد عقل انقالبی،

گـرایش  شوند، حفظ کرد: چیـزي شـبیه یـک    نیت میاي از این عقالدرجهبخشیدن بهرسمیتهمیشه سببِ 
اش سـت کـه او نماینـدگی   ي نیروي اجتماعیِ انکارناپذیريداخلی که رسمیتش نتیجه)اپوزیسیونپادیستار (

بـه درجـات   ا ، سـامانه ر واقعیت تاریخیانتقاديِ تر، این پذیرش کند. پر روشن است که در ابعاد گستردهمی
کند، حقیقتی که در ایران پیداتر از آن است کـه توضـیح بیشـتري    پذیر میدر برابر لیبرالیسم آسیبگوناگون 
اسـت،  تـر سازيِ ناگزیر پادگرایشِ خـویش خطرنـاك  اما آنچه براي حاکمیت انقالبی از این درونیبخواهد.

گیـرد. گرچـه بـه نظـر مـن      زي به خـود مـی  سااین درونیایست که دادن به نمود کاذب و فریبندهجوهریت
بنـدي در برابـر ضـدانقالب بـا     در آغاز انقـالب جبهـه  حاکمیت کمابیش از این واقعیت آگاه است که اینکه 

ي آن بود، بااینهمه شدهي درونیویژه درایهضدانقالب و بهاي براي پرسش حجاب گره خورد، امتیاز بادآورده
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پندارند و چـون در قلمروهـاي دیگـر، بـه     تیاز را در حساب خود مین امعناصري از این انقالب همچنان ای
هاي چشمگیري داشـته اسـت، ایـن    راندن سیاسی و نظامی امپریالیسم در آسیاي باختري پیروزيویژه عقب

پندارد؛ درنتیجه حتا هنگام رویارویی بـا اتفـاقی   ي جوهري موفقیت خود میخود همبستهامتیاز را نیز خودبه
» این حکم خداست«تر از اینکه کنندهتوضیحی قانعبه حتا اگر حکمِ خدا باشد ن روزها رخ داده است، که ای

شـنیده  تـر از همیشـه  جانـب بهبا صدایی بلندتر و حقویژه این روزها که بهرایج. در تفسیرهاي بیندنیاز نمی
ـ     بیشو آن اینکه سرسختیِ این عنصرِ دهدرخ میقاطعید، خطاي نشومی اانقالبـی بـر موضـعِ خـویش را ب

گـرایش  نسـبت بـه ایـن    انقالبـی حاکمیـت اما مسـلّم اسـت کـه   گیرد؛ یکی میحاکمیت » گوش ناشنواي«
افزون بر رهبريِجایگاهی، استقاللی که محصول قرارگرفتن در اي از استقالل هویتی دارددرجهانقالبیبیش

انقالبی هیچ درکی از جایگاهی که گرایش بیشی است،نحکمراجایگاهیک جنبش یا سیاست انقالبی، یعنی 
انقالبـی از ایـن درك   بیشحکمرانی به گرایش فرماني پرهیز از تحویل یکباره و یکسرهمقدرات آن ندارد. 

را هرگـز در  موجـود واقعیتخیزد که این گرایش عاملیت و اثرگذاريِ هرقدر مکروه معقول حاکمیت برمی
تواند به نابوديِ کلیت سـاختمان  این در شرایطی میوآورد ي خود نمیخواهانهمحاسبات حداکثري و آرمان

ي برآورد درست یا نادرست خود از ضرورت میزانـی از  گاه حتا درنتیجهدرنتیجه حاکمیت انقالب بینجامد.
نادیـده  کـه در جـوهر بـا آن همانسـته اسـت،      ا این عنصر سرکش رخواستامتیازدهی به واقعیت موجود، 

با واقعیت موجود اینهمان نشده و سرشت انقالبی خود حاکمیتتا آنجا کهي بسیار مهم اینکه نکته.گیردمی
، چون هـر تـوجیهی گـرایش    کندهاي ناگزیر سکوت میر توضیح عمومیِ این امتیازدهیرا واننهاده است، د

جـوهر خـود   در با اینکه حاکمیت همچنان دیگرسخن،راند؛ بهوج ساختاري میانقالبی را به ایستارِ خربیش
هـاي فعلیـت   کردن ضرورتبه لحاظرا آنتواند از آنجا که نمی، اماگرایدمیهاي اساسیِ این جناح هسویبه

همچنان ند، هستادگرایشِ تعدیل براي این جناح تداعیگرِ نوعی پنمودشانبه صرف که قانع کند اي تاریخی
روي شـیب فراینـد  حرکـت کـل   حال درعینگیرد، اما انقالبی را پیش میبیشگفتار سفت و سخت گرایش 

کـنم کـه   تأکید می؛کندحفظ و هدایت میي نامحسوساشیوها بهاش رطبیعی و تاریخیِ تاکنونیمالیم روند
هاي امنیتـی  ي الزامدر عین مالحظهانقالبیبیشهاي اساسیِ گرایش التزام به همان سویهبانهفته راهبريِاین 

اي نیسـت کـه امـروز در    شود، و این پدیـده پیش گرفته می»هاي موجودواقعیت گرایش«محورِ و حکمرانی
جاي جهان جز ایران بازیافتنی باشد.هیچ
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را که چرا حاکمیت قانون حجاب اجباريبا این درونه بودیم هاي شدیدي در این روزها شاهد اعتراض
. ایـن لجاجـت ظـاهري بنـا بـه عـادت بـه نـوعی         گـذارد ار نمـی ي مادي و حیثیتی کنهزینههمه اینرغمبه

هاي مکتبیهاي جناحها و نوشتهشود که صداي رساي آن را بیشتر در رسانهاندیشی دینی منتسب میخشک
هـاي  همین جریانبرداشتمیت، روي معنادارِ حاکچنانکه پیشتر گفتم، معموالً در سکوت یا طفرهشنویم.می

اي ناپیدا در ساختار قدرت، حدي از تعامل یـا  روشن است که ارادهشوند، اما سرسخت به پاي او نوشته می
ي با جامعه را در مواردي مانند آنچه موضوع بحث ایـن روزهاسـت، در چهـار دهـه    » توافق فرهنگی«شاید 

آهنـگ اگـر قـرار بـود تنهـا بـا       این گشایش تدریجی و نرمي اخیر پیش برده است. ویژه دو دههگذشته و به
داد. شـکل رخ نمـی  ي حاکمیت صورت گیرد، اصالً بـدین نشینیِ یکطرفهنفع و عقبپافشاري طرف صاحب

ها در برابر چشمان ما با وضوحی چشمگیر اما به آهنگی مالیم در حال پیشـروي بـود،   فرایندي که این سال
ي ، حاکمیـت را وادار بـه سـخن گفـتن دربـاره     اوباشيانهطلبفرصتقشقرق ا ي تصادف اخیر و بدرنتیجه

روشن است که وقتی صحبت بر سرِ داشت.میتري سروصدا حرکت مطلوبچیزي کرد که در سکوت و بی
ي جـوهري  خواهد همبستهکه نمیبودنِ حجاب اجباري باشد، حاکمیتاعالم موضعِ رسمی در برابر قانونی

فـتن  زنـد، بـراي گ  مـی گرایش این حرفی جز آنچه انقالبی را به خروج سوق دهد،خود، یعنی گرایش بیش
کـردن  ندارد و این البته بیش از همه مطلـوب آن نیرویـی اسـت کـه در شـرایط تـنش اجتمـاعی از پررنـگ        

تـر و  سـنجیده و انکـار رونـدهاي   اعصاب عمـومی براي تحریک انقالب ـانقالب و حادگفتاريِهمانستگیِ 
اي به این حقیقت بیندیشـد کـه   جامعه دقیقهکه این نیرو مطلقاً مایل نیست برد: ضدانقالب.سود میتر مزمن

هاي گذشته، عمالً از اجبار حجاب در جامعه جز نامی باقی نمانده بود و سرعت طبیعـی ایـن رونـد    در سال
هـا  کرد؛ واقعیت این است کـه در ایـن سـال   یمروزافزون تقویت طوربهنتیجه را نحوي قابل پیشبینی اینبه

موجـود  هایشان بـه بخشـی از واقعیـت   هایی که خواستهگروهنوعی توافق ناگفته و نانوشته میان حاکمیت و 
ي آن هر دو طرف بخشی از موجودیت دیگري را به رسـمیت  که بر پایهشکل گرفته استتبدیل شده است 

رواداري تـدریجی  «ي این حقیقت را در وحشـت انکارناپـذیر ضـدانقالب از گسـترش انگـاره     (شناسندمی
ها در عوضِ ایـن  )؛ در این توافق دوسویه، آنچه این گروهتوان دیدهاي هدف میدر ذهنیت گروه» حاکمیت

این است که دیگـر  ،دهندهایشان از سوي حاکمیت به حاکمیت میرسمی و تدریجی خواستهبازشناسیِ غیرِ
هـاي  انقالبـی و جریـان  که تا حدي گرایش بـیش دستاورديکنند، نمیقانون موجود پافشاري رسمیِبر لغوِ 
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هـاي بـه   که گشـت ــگاهشان از وضعیت حجابهاي گاهبه رغمِ ابراز ناخرسندي،اجتماعی گرداگرد آن را
دارد.نگاه میخودنزدیکد ــنشوکاهشِ موسوم به امنیت اخالقی را سبب میوبیگاه و روبهاندازه گاههمان

سـهمناك در ابعـاد ملـی و    در زمان فراخوان براي پا نهادن بـه میـدان نبردهـاي    نباید فراموش کنیم که
خـط اول اعـزام را همـین نیروهـاي مکتبـی و از حیـث       اي ــ از جنگ با صدام تا جنگ با داعش ــ منطقه
تعلقاتجوهریت يهم دربارهآنهاو ،دهندانقالبی تشکیل میهاي بیشبه گرایشمتمایلتندمزاجوخوخُلق

اهللا انقالب ایران براي سازماندهی بسیج مردمی عراق به فتواي آیتدارند.ايسرسختانهخود ایمان هنجاري
هـایی  در پدیـده پذیر نبود؛ اهللا حائري امکاني صدر جز با دخالت آیتکردن غائلهت؛ جمعسیستانی نیاز داش

از این دست کند. ي خود را تضمین مینسل سوبژکتیویتهبهچون راهپیمایی اربعین، این انقالب استمرار نسل
عناصـر دینـی و حتـا    اي از پیـروزي، ها که در آنها باید براي پیشـبرد یـک مبـارزه یـا تثبیـت مرحلـه      نمونه

اي که خواسته یا ناخواسته در این اقلیم پرورش هاي گفتمانیي ابژهي مذهبی، با همهبرجستههايشخصیت
ي ها گاهی دربـاره این گروهیابند وارد عمل شوند، در تاریخ انقالب ایران و مقاومت منطقه بیشمار است. می

عِ آنها کنند و حاکمیت نیز براي اقناپرخاشی به حاکمیت میکاري در وضعیت پوشش زنان مسائلی چون کم
هـا رخ  اخیـر در یکـی از همـین   د و تصـادف آوربه خیابـان مـی  شکل صوري ولو بهها راچند روزي گشت

هـا بلکـه   اش نـه گشـت  تواند به صراحت اعالم کند که سیاست اصلی؛ در این لحظه حاکمیت نه میدهدمی
بنـدي حقـوقی را یکبـاره    صـورت توانـد  میاَش است، و نه ايدریجی چنددهههمچنان همان روند تعدیل ت

نـزد مخاطـب   موضـوع  ایـن  انقالبـی در  حذف کند، اما به باور من به خوبی از نابسندگیِ تبیینیِ گفتارِ بـیش 
ي گفتـار رسـمی حاکمیـت    عنوان نمایندهاي چون کوشکی در تلویزیون بهآگاه است، حتا اگر گزینهعمومی 

روشن است که مخاطب گفتار کسـی چـون کوشـکی نـه عمـوم جامعـه، بلکـه خـود         اما شود. مایی میبازن
بـودن موضـوع دعـوا در همـان     حاکمیـت همچنـان بـر حقـوقی    "گفتـه اسـت:   هاي سرسخت پـیش گرایش
ي دیگري پیش رفته است، ایـراد کـار   کند و اگر در واقعیت روند به گونهبندي تاکنونی پافشاري میصورت

رغـم  اینجا گویی روند مذکور تـاکنون خـارج از فرمـان خـود حاکمیـت و بـه      ."ي عمل بوده استوهدر شی
اگر از منظر روبرو به موضوع نگـاه کنـیم، نقـشِ هـدایت عقالنـیِ      خواست آن تحقق یافته است، حال آنکه 

روشنی پیداست.اذهانی بهدرازآهنگ حاکمیت براي رسیدن به تفاهمی میان

داشـتنِ گـرایشِ   نگـه ي خروج سـاختاري و درعـوض سـرخط   پرهیز از تولید هر بهانهشکی نیست که 
،هـاي ناخواسـته  هزینـه برخی رغم حاکمیت بهاینکه ست، امابخشی از دستور حاکمیت انقالبیانقالبی، بیش
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د، کنبخشی به نظام قوانین جامعه پافشاري میصورتباورهاي این گرایش در همچنان بر محوریت گفتمانیِ
انقالبی وضعیتی دارد که در آن هر لحظه ممکن است حاکمیت ورود نیروهاي بیشامیدبخشِ از فعلیت نشان 

ي اصـلیِ  بودن هسـته زندهبرترین وضعیت، همیشه و حتا در دلسردکنندهاي که را الزم ببیند، نشانهبه صحنه 
و مشروعیت موجودواقعیتعیت مطلقِ مرجحاکمیتی که یکسره و یکباره تن به وگرنهنقالب داللت دارد؛ا

رویدادهاي پربسـامدي  هاي عظیمِداده باشد، بنا به منطق همان عقل ابزاري نباید هزینهابزاريعقلاهریمنیِ 
نیـاز اي با آن و هـیچ  پیوست جوهريهیچ خرسندسازي نیرویی که دیگر را در ازاي این روزهامانند وقایع 

بایسـت در  نسـبت داد را مـی  حاکمیت انقالبی ایران ی که باید بهعقالنیت.آوردتابندارد اي به آناجتماعی
شـکنیِ نیروهـاي   این واقعیت جست که در عین التزام جوهري به انقالبی که در طول چهل سال و بـا خـط  

انقالبی خود به سراسر منطقه و فراتر از آن صـادر کـرده اسـت، رونـدهاي تعـدیلی تحمیلـی از سـوي        بیش
بایسـت در بطـن آن تحقـق یابـد را بـه آهنگـی سـنجیده        ناخواه میت موجودي که این پیشروي خواهواقعی

سـاله،  ي تغییـرات فـاحش چهـل   ستیزان براي آنکه، به رغم مشاهدهتالش ایرانمدیریت و اجرا کرده است.
جا بزننـد،  ه شدهاي گشودهویکرد اصلی حاکمیت در قبال پروندههاي کسی چون کوشکی را به عنوان رگفته
، عینیتی که اي را نداردریزد، اما این شیطنت قابلیت از بین بردن این عینیت چنددههسوخت بر آتش میالبته 

سـتاد کـل   حتـا وهاي اطالعاتی و امنیتی، چون رهبري، شوراي عالی امنیت ملی، دستگاهدر تدبیر نهادهایی 
نیروهاي مسلح، با عقالنیت دووجهیِ غیرقابل سنجش با معیارهاي عقل ابزاري تحقق یافته است.

هـاي اجتمـاعی بـه امثـال     ي من، این برداشت که حاکمیت بدون هیچ برآورد پیشینی از واکنشبه دیده
ي و سـپس بـا هزینـه   دهد ي یک ذهنیت فقهی محض انجام میهاي امنیت اخالقی، کارِ خود را برپایهگشت

شود اعتباري ندارد، چون این ارزیابی نه در مورد احتمال یک هاي این روزها روبرو میسنگینی چون آشوب
اتفاق خاص، بلکه در مورد روند درازمدت کاهش محسوس و تدریجی فشار بر سر حجاب پیشاپیش انجام 

داند که به رغمِ روند کـاهش ایـن حضـور،    میتجربهو بلکه بهبه این معنی که حاکمیت از پیش؛شده است
پایـه احتمـال   د بود؛ بـرهمین نخواهناپذیر اجتنابدر طول این روند هایی از این دست برخوردها و تصادف

هایی قاعدتاً بایـد محاسـبه   طلبان، در چنین پروندههاي بیشمار فرصتویژه با وجود کمینها، بهوقوع آشوب
ان عقالنیت ابزاريِ تحمیلی به حاکمیت براي تنظیم مواجهـه بـا ایـن پرونـده     اینجا بخشی از همشده باشد.

) "ي ایران، یک انقالب زنانه استانقالب آینده"شود: در شرایطی که شعار مشهور منصور حکمت (دیده می
گـاه در  بـه ي آشوب گاهایران شده است، هزینهحاکمیتي جهانیِ فشار بر تبدیل به پرچم سیاسی یک جبهه



7

ست کـه عـدول از اصـلِ    تر از اعالمِ ابطالِ رسمی قانونییک روند تدریجیِ تعدیلِ موضوع پرونده پذیرفتنی
بـه معنـی   واسـطه  بـی فقهیِ بنیادبخشِ آن براي بخش بزرگی از نیروهاي انقالبی و خاستگاه عقیـدتیِ آنهـا،   

ست که الگوي برخورد پلیس بـا  به دلیل وجود چنین برآورد پیشینیاستحاله زیر فشار سیاسی مذکور است.
ي بروز اجازههابه آشوببه طور مهارشدهنماید: نخست چندروز راي ما آشنا میکم بها کمدست آشوباین

هاي خصوصی و عمومی و لطمات جانی، هاي وارد به داراییدادن آسیبشود، سپس با نشانو نمود داده می
را هـا آشـوب شود، و از روز بعـد پلـیس   میو انزجار دعوتئت اعالم براي مردم براي تظاهرات و از عامه

، وبیگـاه گـاه هاي ي این هزینه، با مالحظهروشن است که فرایند تعدیل تدریجیکند.طور ضربتی جمع میبه
با شیبی مالیم هدایت شـده اسـت، آنچنانکـه    و اي از عقالنیت حاکمیتی ها با درجهاین ساليهمهدر طول 

و حاکمیتاذهانیِمیانرفته شرایط براي توافق ها پرهیز شود و و هم رفتهانقالبیي بیشیکبارهيِ رّجتَاز هم
اجراي حکم که از اجتماعی فراهم شود که بهانه را از دست اوباشی بگیرد موجودواقعیتبرخی سازندهاي 

سیاسـت و حقـوق در   سـازي و عرفیبراي پیشبرد طرح استحالهيقصاص یک متهم به قتل هم اهرم فشار
شـناختن نسـبیِ عنصـر معتـرض در سـطح      رسمیتي بهگاه تا مرتبهیاین برآوردهاي پیشینسازند.میایران

طلبانِ همدل با بسیاري از نژاد یا برخی اصالحهایی چون احمديرود؛ استمرار حضور چهرهسیاسی پیش می
مجمع تشخیص مصلحت یـا دیگـر ارکـان    هاي ضدساختاري (مانند جنبش سبز) در نهادهایی چون حرکت
ي ي گذشتهرتبههاي اجراییِ عالیگیري از تجربههاي کالن، به صرف بهرهسازيمرتبط با امر تصمیمانتصابیِ

یکسره عینی و فارغ از ذهنیت و ايطرف مشاورههیچ رأي آنها در دولت و مجلس قابل درك نیست، چون 
ویژه اگر این گروه بارها به تحریـک خـود او راهـی    بندد، بهشکل نمیي گروه اجتماعیِ نزدیک به اوسلیقه

هـاي  اینجا کمابیش با چیزي شبیه رفتار نهادهـاي امنیتـی در رصـد و سـنجش انـدرکنش     خیابان شده باشد.
هـا هاي محتمل روبروییم، رصدي که نه الزاماً براي سرکوب این حوزهخیز با سیاستهاي تنشممکنِ حوزه

تابع توزیع جِرم و انرژي اجتماعی پس در ات احتمالیتغییرانواع درنظرداشتن ها بابلکه براي تنظیم تصمیم
شود.تمهید میسازي ي حاصل از تصمیماز تکانه

ایست کـه  صهعرسخن بر سرِ وجود شناختی دارد، به سبب آن است که اگر این نکته اندکی لحنِ جامعه
کننـد، در  هایی که آن را به عدم عقالنیـت عرفـیِ هزینـه و فایـده مـتهم مـی      حلیلقدرت انقالبی، برخالف ت

ي بهینه براي پیشبرد و گسترش طرح انقالبی خود، ناگزیر بـراي تعامـل بـا واقعیـت     وپرداخت زمینهساخت
دهد؛ نوعی کاربست عقل ابزاري در خدمت عقالنیت انقالبـی کـه  موجود به درجاتی از عقل ابزاري تن می
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توانـد  شناسی درواقع ناممکن است: گفتار علوم اجتماعی دانشگاهی نمـی ي جامعهسنجش و گزارش آن برا
صـنعت انگیـز نفـرت ي اي که خود در ابعاد چشمگیري در چرخـه ي سیاسیتوضیح دهد که چگونه سامانه

اکس فَکتور و گات هایی چونسازي فرهنگی غرب (برنامههاي کاالییافتاده است و گاه حتا از رویهفرهنگ
حقوقی حجاب، تـا حـد حضـور    صورتکند، همچنان بر اي میهاي ناشیانه و زنندهتَلنت و ...) الگوبرداري

اي از عقـل  آمیزِ هـر درجـه  در این تردیدي نیست که پذیرشِ ولو اکراهکند.هاي خیابانی پافشاري میگشت
شناسیِ مالزم با آن، گشایشی به همان درجه در حفاظ معرفت انقالبی جوهریست که علیه ابزاري و شناخت

رچه این مخاطره گکند.تکرار می» واقعیت موجود«عدمی قیام کرده است که خود را پیوسته در هیئت کاذبِ 
ي آن سستیِ قلبی نیست که براي خروج از زیر فشـارِ  کنندهگذارد، اما هرگز توجیهمیاي روح را آرام نحظهل

دهد.بخشِ ناامیدي میروانی قرارگرفتن در موقعیت مخاطره، پیشاپیش تن به قطعیت آرامش
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