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 .پرداختهای زایش و پیامدهای آن  زمینه یشبه پ تر بتوان راحت بسا چه ،ای توافق هستهناشی از  نخستینخام  های هیجان اکنون پس از کاهش

روی کار  از پیشاست که  و دستوری تصمیم زاده بلکه نیست« تدبیر و امید»دولت  بزرگد ردستاوتنها  نهشود که برجام  شن میرفته رو رفته

، برخالف آنچه در برجامغرض نهایی  [1].ودب آن دستور انجام، و در بهترین حالت این دولت صرفاً مجری خوب شد اتخاذآمدن دولت روحانی 

سد بسط در این سه دهه که است  هایی کاستی چارۀ برجام درصدد، بلکه ای نیست هسته ۀپرونده کور گرباز کردن تنها  رسد، ظاهر به نظر می

ای ه تبدیل به یکی از ویژگی، جنگ آغازنیز و  آمریکااشغال سفارت  از پسکه بیانگر سرکوب و شکست انقالب بود، ، انزوا. اند حاکمیت شده

 اولیۀدر هیئت انباشت رقبا را حذف کند؛ حذفی که  آسانی تا به نهاددر اختیار قدرت فرصتی تاریخی . این ویژگی، شدساختاری حاکمیت و جامعه 

انزوا و به طبع آن پایان جنگ با  .درت فرا قانونی خود را به نمایش گذاشتقبود،  نیاز، هر جا که های بعد دورهو در  تاری یافتساخ ای قدرت جنبه

در مناسبات قدرت  ای ریشهحل این مسئله تغییر  ۀالزمحسنه با جهان تبدیل شد. ۀ رابط ترمیمراه ای به مانعی در  تنش با دول غربی و منطقه

ها، قائم مقام رهبری، نخست وزیر و  مخالفان در زندان بر پاکسازی افزونشدند: حذف های مؤثر نیز  برخی از چهرهبار  ، برای نخستینرو ازاینبود. 

 قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت. عاً هواداران آنان نیز حذف و یکسرهطب

نفت، به  ۀعمد تولیدکنندگانعنوان یکی از  که ایران، به شدو مانع  اقتصاد را گرفتنفس  ،خالی دولت ۀخزانانزوا، ویرانی ناشی از جنگ، و 

دیده در  اقتصاد نحیف و آسیب« اصالحات»و « سازندگی»های  اگرچه با روی کار آمدن دولت جایگاهی شایسته در اقتصاد جهان دست یابد.

                                                           
رانی و آمریکایی برای چاره در عمان مقامات ای 2013و مارس  2012[. بنا به گزارش روزنامه لیبراسیون و نیز سخنان پونیت تالوار رایزن اوباما، در تابستان 1]

« ایران» ۀاند و این زنجیره دیدارها تا زمان پیروزی حسن روحانی ادامه داشته است. علی اکبر صالحی در مصاحبه با روزنام ای مخفیان دیدار کرده هسته پروندۀ

آغاز شد و با برگزاری چندین نشست  90مذاکرات محرمانه ایران و امریکا که سال »گوید که  صراحت می ( به1394 مرداد 13شنبه  سه مورخ 5993شماره: )

 .«ادامه داشت 92های دو کشور تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال  دیپلمات
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در  اختاری و مؤثرموانعی س ،های آمریکا و افزایش تدریجی تحریمقیمت نفت نوسان گذاری خارجی شد ولی  موفق به جذب سرمایه یهای حوزه

به شکست  اد برای برداشتن این موانعنژ احمدی و حتی ،خاتمی هاشمی، های دولت کوشش. در نهایت دادگذاران خارجی قرار  ر سرمایهبراب

شد، عاجز  قدرت گاه و بیگاه نمایان می ۀاولیداخلی نیز قدرت از حل معضالت ساختاری که عمدتاً در قالب انباشت  ۀعرصدر این اثنا، در انجامید. 

شده که  امر سرکوب. نهاد میشده را در معرض دید  واحد فرآیند سرکوب و امر سرکوب درآن ،این بازگشت و گردش انباشت اولیهو درمانده بود. 

بود و از سوی قدرت  رآیند انباشت اولیۀف از ای پارهی، داشت: از سوی بود وضعیت دوگانه و متضادی 57نقالب ظیم اهمان انرژی و توان سیاسی ع

شده  امر سرکوب رفته رفته( 88و  78رخ داد )وقایع  80و  70 ۀهدکه در  هایی دگرگونی. با داشت نگاه می توانمندفعال و دیگر، جامعه را همیشه 

 .یافت دستو منطقی مستقل از قدرت  زندگانیبه 

 از پساست و به همین خاطر،  با غرب محال« یاعتماد دیوار بی» برداشتناقتصادی بدون  بست از بن رفت برونکه  خی نشان دادمالحظات تاری

با  ولی ؛با آمریکا همکاری کرد چشمگیر بار در مقیاس رای نخستینافغانستان و عراق، دولت ایران بآن اشغال  دنبال بهیازدهم سپتامبر و  حمالت

 ۀویژتوجه در دورۀ دوم اصالحات، . شد نهاده« محور شرارت»ایران در  ، در نهایت عهدشکنی،بر اساس الزامات سیاست داخلی آمریکاحال  این

داد و هم این  کاران کاخ سفید نئومحافظهانزوای بیشتر ایران را به  مجالهم  زمان هم ،ای ایران های هسته به برنامه شورای حکام آژانس و آمریکا

ود، منحرف، و نهایتاً های داخلی را محد نارضایتیبتوانند ، «زدایی تنش»اندازی در برابر سیاست  سنگ که باکاران داخلی  شانس را به محافظه

طقه، در مناحتمال بروز یک جنگ دیگر و ، ای، آشفته شدن اوضاع عراق هسته ۀپروندشدن  چالشی ،اصالحات گیر شدن زمین. سرکوب کنند

گسترش را  سابقه، در ابعادی بی هم آن، ای هستهگذاری در انرژی  ساز سرمایه دست هم دادند تا حاکمیت در تصمیمی سرنوشت به همگی دست

 [1] .دهد

موفق به جذب  . آنان با این کار،ای را به امری ملی و حیثیتی تبدیل ساختند هسته مسئلۀ ،ها در پس پرداخت یارانهتدریج  به کاران، محافظه 

های سیاست را خاموش  زدن سو مستقیم شکست اصالحات بود، واپسین سو آورد رهای، که  هسته تندبادسان،  . بدینها شدند توده ناپایدار همدلی

داری  گیر سرمایه د از قبل از انقالب گریبانهای متعد رخهچیه را نیز اضافه کرد که در قالب باید مسئلۀ انباست اولیۀ سرما ۀ این امورهمبه کرد. 

افزایش نرخ نفت و انباشت هنگفت سرمایه، شکوفایی سبب بود که اما اساساً ببه همین طلبد،  یود. تحلیل این مسئله فرصت دیگر مایران ب

که  ن، و با ایحال بااینولی  به اقتصاد وارد کرد. کشنده هایی آسیبیافته،  زماناس تاراجنادرست و های  اقتصادی در پی نداشت؛ بالعکس، سیاست

 شد.شتابش بیشتر  روز روزبهای  هسته ۀبرنام ،گرایش به بازار جهانی داشتشده  انباشت ۀسرمای

                                                           
هاشمی رفسنجانی با سایت  گفتگوی های نگاه کنید ب هسته امۀبرنسرنوشت و اهداف  دربارۀنظام  رتبۀ عالیات مقامات میهای تصم فراز و نشیب درباره [.1]

ذهنیت ما این بود که باید خود را به عوامل  ۶1در سال »که  گوید و آن ار با عبدالقدیرخان میخود برای دیدناموفق که در آن از تالش « ای امید هسته»

 «:بازدارنده مسلح کنیم

http://inhnews.ir/fa/news/11713 
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در  های بیماری جدی نشانه نخستینکه با بروز  ،ای توده ۀپشتوانآن  ۀکلیرد کرد. ها وا ضربه را به این سیاست ترین بزرگ 88سال  پیشامدهای

ترتیب  و نظم دید: ژرفسترده و گ چالشیبا  روبروخود را ساختار قدرت  .ان از هم پاشیدکار رنگ شده بود، یکباره در جلو چشم محافظه کم اقتصاد

تنها  نه«( خود مردمرغبت و رضایت »با  )البته نه« آرامش»بازگشت . شد فراهمجدیدی از سیاست  دورۀ پیدایشراه برای و مضمحل متداول 

گیر  های جامع و نفس وضع تحریمها،  دولت« سازنده»با تکرار ساختار قبلی مبتنی بر دشمنی صدمات وارده به مشروعیت را ترمیم نکرد، بلکه 

 های جهاندسترسی به بازار نیز نیازو  ،«یان انحرافیجر»کار و ظهور  درونی جناح محافظه های کشمکشدر این اثنا، ای گرفت.  سابقه شتاب بی

نشان نیت  حسنبه غرب تا  داشت واگرا را  دولت اصول ،بود(طبقاتی عظیمی فساد و جابجای  برآیندای که  نوکیسه ۀطبقبرای  الخصوص )علی

گرا و  با این چرخش، دولت با تقویت گفتار باستان راستا هم. دوست خطاب شد« اسرائیل مردم»، برای نخستین بار که تا جایی هم آندهد، 

دریافت قدرت ر برش نداشت. از سوی دیگر، نژاد دیگ پوپولیستی احمدی چاقویولی خویش داشت. مخدوش  ۀچهر درترمیمناسیونالیستی سعی 

 ۀنمایندتوانست با  ولی آیا غرب می. نشان دهد« معقوالنه»انعطافی االمکان  حتینیست و باید  صرفه به مقرون پیشین اهبردیرۀ انگیز پیگیریکه 

 گفتگو کند؟ کرد هولوکاست را انکار میرو به کاهش بود و  شدت بهکه مقبولیت آن  دولتی

در عمان مذاکرات یواشکی  ها ی برای گفتگو گشوده شد. در غیبت هیاهوی رسانهمجاری دیگر، مجریه در مذاکرات ۀقونقش  گام به گامبا کاهش 

 ردیف هم ارجش، نظام بزرگانقول یکی از  به؛ تصمیمی که ساز خویش را بگیرد تصمیم سرنوشترضایت داد تا سرانجام حاکمیت  وآغاز شد 

 هرکدام در صورت پیروزیای بود که  نظام چنان حیاتی و ریشه بلندپایگانترین  رتبه اتخاذ این تصمیم از سوی عالی .است 598پذیرش قطعنامه 

بود که حتی در صورت مشارکت پایین به  ای گونه بهشرایط شد؛  خللی به این تصمیم وارد نمی 1392ریاست جمهوری  پرسی همهدر از نامزدها 

 را قطبیحضور وی تنها انتخابات . وجود نداشتی های نظیر محمد باقر قالیباف و علی اکبر والیتی امکان پیروزی سعید جلیل دلیل حضور چهره

و با شرایط سیاست و شاپیش انتخاب کرده بود، شد. بنابراین، قدرت راهی را که خود پی متوسطو دلهره در صفوف طبقه  و منشأ ترس کرد

نحوی  به همنهاد و آنان  پیش روی شهروندانرقیبی نداشت،  ۀگزینهیچ  راستی بهدر قالب یک امکان، که خوانا بود، نیز المللی  مذاکرات بین

 درنبردیامه خواهد داشت( که ای نامعلوم اد تا آینده بسا چههر انتخابات ادامه دارد و  ۀآستانبه خود تلقین کردند )تلقینی که تاکنون و در جادویی 

 ۀپشتوان، قدرت با سان بدیناند.  برگزیده راه عقل و اعتدال راو در کمال آزادی مانع تندروی و خطرات مهلک آن شده  ،لیکن سخت «مدنی»

 را افزایش داد. مذاکرهدر  خود زنی چانهقدرت  و هم ،را حذف کرد« انحرافی»و جریان  خنثیرا  88منازعات سال هم شهروندان مشارکت 

باشکوه و  نشزمینه برای یک ج 88سوگواری جنبش پس از مراسم ختم و  [1].است ، اعتدالسرمشق نو نام این بنابراینو  ،نوینتصمیم نام این 

کرد، نبلند  «اعظممعمار » سالمتی بهرا  جامپرغوغای جشن برجام  در بزمِکه هر کس  وای صورت گرفت  توافق هسته ،باری. شد فراهمریخی تا

از  قلیتیابرجام بودند و تنها  پشتیبانقدرت  بنیادیننهادهای  که هنگامیدر  هم آن؛ شدترین جناح  ارتجاعیهمراهی با و دلواپسی محکوم به 

                                                           
 در سایت تز یازدهم:« فروش توان سیاسی» بنامانتخابات ریاست جمهوری نگاه کنید به یادداشتی  تحلیل یازدهمین دورۀ برای .[1]

http://thesis11.com/Note.aspx?Id=134 
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و پیشاپیش از حلقۀ محرمان حذف شده  قرارگرفتهمهری  مورد بیقدرت  از سوی رأس آرایش نیروهای درون نظام روند درخود که گرایان ) اصول

دادند که  هشدار می (ی شورای نگهبان تأیید صالحیت نشداز سو 92 پرسی همهاح در این جن محبوب کامران باقری لنکرانی نامزد—بودند

 برجام را تصویب کرد. ربع یکر از در ظرف کمت معنادار، های سفارش، با گرا که مجلس اصول شود؛ شگفت آننتکرار « جام زهر» آزمون

 ۀبدنبا  ای در رفاقتی گرمابه ای مانده پسرا بدون هیچ  چیز همهبرچید و  یکسرهرا  سبز-شبنف« ۀمحتاطانو  هوشمندانه» برجام دوستی، سان بدین

که یکدست شدن  گونه همان کند، یک دوره و شروع عصری جدید حکایت می پایاناه با خود کرد. برجام از یکدست و همرگرایان،  اصول پرتوان

 .سیاست بوداقتصاد و در  نوینی ۀچرخ آغازکه معرف  جنگ اتمام کرد یا انزوایی گسترده حکایت می آغازانقالب و ختم از  ۶0 ۀدهدر قدرت 

 مجالیقلب نیروگاه اراک  بستناکنون با ای بود.  هسته ۀپروندبازار جهانی، و  انزوا، دوری از کاستیسه  زمان هم گری چارهبرجام  انداز چشم

 ۀقضی چارۀاز  دلیل موانع ساختاری و ایدئولوژیکپیداست که حل این دو مسئله به  هرچنداست  شده فراهمدیگر  ۀپروندستن دو تاریخی برای ب

به بازسازی ساختارهای عقالنی جامعه اخیر  ۀدهانزوای چند  رفع. اگرچه مسائل است حل اینقدرت خواهان حال،  بااینتر خواهد بود.  اتمی سخت

آیا هیچ راه است؟  ها کاستیاین مناقشات و  ۀچار درسته آیا این راه یگانه مجرای است ک این حساس و بنیادین سؤالکمک خواهد کرد ولی 

حذف رقبا  درت و نیزو تثبیت ق برپاییبرای گانه  این سهزمانی وجود ندارد؟ اگر  اند قدرتخود  عملکرد برآیندکه  ها دشواریدیگری برای حل این 

و احضار این  . یادآوریکنند تاریخی را بازنمایی می -سیاسی شکستی معضلهر کدام از این سه وانگهی، . چنین نیست اینک ولی بود سودمند

زیرا خود او زادۀ یک  ها ندارد . اما اعتدال تمایلی به فراخواندن این شکستاست ناگزیرتوان سیاسی  داشتن نگهو سرپا  ماندگاریها برای  شکست

این عنصر جادویی  .دنگیرجشن شکست را در قالب پیروزی اند تا  ها به برکت اعتدال، یاد گرفته تودهشکست است، شکستی که نباید برمال شود. 

ای  است؛ زیرا اصالً پیروزی پیشروی و تکثیر قدرت ۀمنزل به« مدنی ۀجامع» هر پیروزیدارد. بنابراین،  شده نگاه می تعیینقواعد همه چیز را در قید 

، پارادایم جدید، ای گفته بهبه فضیلت نوشته شد. بنا به این نسخه، یا  استیصالبار  جادویی تبدیل ذلت ۀنسخبود که  چنین ایندر کار نیست. 

 پیشترهایی که  و حتی ناحیه به قدرت تفویض، دودستی کنشگریای بیرون از قدرت وجود نخواهد داشت و انحصار هر شکلی از  سرزمین و ناحیه

بیش از اصلی  ۀانگیزای خالصه کرد زیرا  هسته ۀمناقشبرجام را در  سادگی بهنباید  در نتیجه، .شود آن می بود جزء مایملکدور از دسترس قدرت 

 .ستبازسازی نیروهاو  اقتصاد جهانی ۀساالران سرمایهای باشد ادغام در مناسبات  هسته ۀپروندکه حل  آن

ای وضعیت حال نیازمند  ریشه دگرسانیاست.  شده گنجاندهشکست  آزموندر  شده امر سرکوب ۀزند ۀباقیماندامکان احیا و دسترسی به  اما،

 پیرامونیتاریخی انزوا و  کاستینیست و  حل راه مردم نهادند یگانهروی  پیشبا ترساندن  فرمانروایانحلی که  راهاست. پس  وابستگی گونه این

انقالب، سرنوشت تلخ  .به ورای مرزهای قدرت رفت د به شرطی که بتوانکر گری به صورتی عادالنه و خلقی چارهتوان  بودن اقتصاد را می

و  ای موهوم پیروزی ،شکست آزمونبجای  مردمآحاد تا کلید روحانی تبدیل به تنها کلید موجود شود و  شد سببش سبز، همگی اصالحات، جنب

فقط  و نه نوع آرمانهر خود را از  ،خندان و بشاشای  و با چهره کردت از بار مسئولیت شانه خالی خسته و فرتو مردم را تجربه کنند.ماخولیایی 
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زندگی که اینک فراگیر گشته و رمز وحدت مردم و قدرت این  .را جشن گرفت باری اما رقت نهسبکسرا زندگانیو  محروم ساخت آرمان رهایی

رفته همۀ ابعاد فردی و جمعی  گشت و سپس رفته نژادی آغاز های اقتصادی پوپولیسم احمدی گری است، بواقع تجلی وقاحتی است که با غارت

 امروزه، .ویژه برای شهروندان مرفه به« باکالس»اخالق و کردار روزانه گرفته تا تبدیل رأی دادن به مناسکی بر گرفت، از  ۀ انسانی را درتجرب

سیاست  یمعنای و بی ، و مفسران و کارشناسانی که معناآشکار است داخلی و خارجی« مدنی»های  بهتر از هر جا در رسانههای این وقاحت  نشانه

های  نعره تهران همگیگتن و نواش کنیویور و پاریس گرفته تا مه جا، از لندنای در ه  ماهوارهاعی و جتمهای ا دانند به یاری شبکه را خوب می

شکست وجود نخواهد داشت و بنابراین امکان کسب پیروزی  ۀتجربقدرت یگانه امید ملت است امکان  زرینکلید مادام که   دهند. انه سرمیتمس

 خواهد رفت. میانهم از  راستین

 های یک جنبش ناله

 رفته رفتهاست که مختصات آن  در سیاست نوینیسپهر  پیدایشو  88 و به اشباع رسیدن جنبش سال پایان بیانگر آن ۀدنبالو  92سال  پرسی همه

سلب شده و فرد از سوی سازوکاری حکومتی/مردمی  راستین ایستادگی هرگونهاحتمال  ،وجدانندای شدن اعتدال به  تبدیلبا خواهد شد.  هویدا

شود که  و تسلیم سازوکارینیندیشد های دیگر  ، سرانجام به امکانشدن در چرخۀ لذت و گناه غرقگیرد تا با  قرار می بازجوییهمیشه در معرض 

اصالحات  روزگار بنیادیننشان  ۀمثاب بهاعالم رسمی گسست از انتخابات  88جنبش  [1]سازد. ل میبدهای رأی  اشخاص را به ماشین در نهایت

اعتدال به صحنه بازگشت.  سیاست ضدخود دچار استحاله شد و در مقام  88ظهور اعتدال و پایان جنبش نشد بلکه با  زدودهولی این نشان د؛ بو

شخاص و ، اغاماد مقاومت در برابرو به بهانۀ د تا به شکلی مکارانه آور می وجود بهرا کنشگری و  ایستادگی ای گونهانتخابات حس  یاریبه 

ها و  ایدئولوگ پیدایشو  رویشو شاهد  شود محو میاپوزیسیون و پوزیسیون  میان، مرز رو ازاین؛ کند ادغامها را در دل خود  جریان

 یرویدادها تحلیل که دربس غریب و ریاکارانه ای  شیوه هب هم آنشوند؛  گوی امنیت تبدیل می هستیم که چاکرانه به سخن« گرانی تحلیل»

کند  پیروی می ترامپ-بوش یالگواز  آشکارای وضع داخله ب پرداختنلی در و است« خوار آمریکا جهان سمیضد امپریال»و غایت چپ  بهالمللی  بین

البته این منطقی آشناست  [2].رود پیش می حقانیت جنگ پیشگیرانهتا مرحلۀ دفاع از حتی  ،طلبی تجزیهو ، تروریسم، ملی امنیت ۀمسئلبا تأکید بر 

                                                           
 «:وجدان مثابۀ اعتدال به»کنید به یادداشت از وجدان نگاه  ای گونه بهاعتدال  شدن تبدیل[. برای بررسی 1]

http://thesis11.com/Article.aspx?Id=246 

 

آن دوره، فرهنگ همراه و همرزم سیاست بود  ویژهدم اصالحات به سبب مختصات  در کسوف سیاست، فرهنگ برجسته شده است. اگر در سپیدهکنون [. ا2]
ای از  شاخه است. با چیرگی فرهنگ، رسالت عمدۀ یافتهآن، تنزل  ابتذال، ولو نسخۀ فرهیختۀ گسترشای برای  اکنون تبدیل به ضد سیاست شده و به وسیله

جنگ  روزگارناسیونالیسم باالخص در  گسترشکردن هویت فرهنگی و  ای دیگر برجسته شاخه کارآن )مطالعات فرهنگی( تفسیر و ترویج نمودهای ابتذال، و 
مسئله است(. سر آخر هر دو  همینبیانگر ان باستان و ناچیزی دیگر ملل یرجالل و شکوه ا اعظم این جریان دربارۀ  دئولوگدرپی ای های پی نیابتی )سخنرانی

به  تنها نهبا سرمایه  . فرهنگ با ازدواجشوند می  قائلبرای آن  یزیباشناختی/قدس یوجهکنند و حتی  شاخه دولت را همچون عامل و فاعل سیاست ستایش می
کند. نظریه و تفکر نیز از این بازی  و کسب سود تبدیل می گیری باجای برای  بخشد بلکه سیاست را نیز به میانجی و کاالیی می رازگونهولعابی  رنگ چیز همه

 ظاهر نظری تبدیل شده است. بخش برای ژورنالیسم به که چگونه نظریه به کاال و ابزاری فرح شاهدیماند و  فرهنگ دور نمانده آلود چرک



 

6 
 

یعنی همان تناسب میان خوراک داخل و خارج و رابطۀ  —ها دارد که بواقع ریشه در واقعیت تاریخی، و روابط ژئوپولیتیکی میان دولت

در ها، حتی  شان به یکدیگر در عمل در بسیار زمینه های لفظی بخشیدن به هجوم زمان با شدت دهد که هم ها اجازه می آمیزی که به دولت تناقض

ا داعش است )امری که نظامیان نزدیک به ایران در جنگ ب این منطق حمایت نظامی آمریکا از شبهمیدان نبرد، با هم یار و متحد شوند. مصداق 

 ست(.های منطق دگرگون ساخته ا بندی یخته است و جبههعصبانیت عربستان و اسرائیل و ترکیه را برانگ

کند بوی صندوق است.  سازد که تنها چیزی که تحریکشان می می ای رأیهای  ماشینبرد و  می میانافول سیاست را از  ۀتجرب اعتدال،ایدئولوژی 

ید و بحران و حتی افول سیاست تأی که هنگامیتا است.  وحاضر حیشرایطی سیاست همیشه و در هر ها،  در اذهان منفرد و مکانیکی این ماشین

بجای واقعیت  شرمانه بیجادویی و حتی  ای گونهرا به  پندار ،همیشگی نشئگیدر  مردمانی خواهند ماند و باق تصدیق نشود کنش سیاسی ناشدنی

بدون حتی  هم آن شود، نیز ناممکن می های دیگر امکانبه  فکر کردن انتخابات(،یعنی سیاست ) ضد ۀوسیل به، سان بدین [1]خواهند کرد. تجربه

سیاسی را سرقت و استثمار ات استثنائاً از انتخاب ای پاره، مشروعیت به گذشته بانفوذبلکه کند  را تهدید نمی این رویه تنها اکنون .قهریه ۀقوکاربرد 

مدافعان بدین قرار، یابد.  تنزل می و صندوق برای توجیه و مشروعیت اعتدال صرفی ابزارتا حد  88جنبش  شیوهشاهدیم چگونه با این  .کند می

 .کنند می تُهی سودمند افزار مردم را از هر جنگ ۀزرادخان ،سهواً یا عمداًصندوق، 

شناخت است.  فروریختهیکسره  شد تعریف میضادهای طبقاتی و غیره، نظر از ت ، قطعکه از آنجا منافع همهای  همگانیدروغین ن آن منظر اکنو

فرورفتگی و انقباض  درهم دستاوردتاً نام دیگر آن است( عمد« مصالح عمومی». آن منظر )که است 92 پرسی همهدرس  ترین بزرگاین امر 

 «شهری اندست تهی)» بود ۶0 ۀدهدر تاً غیر سنتی( متوسط )عمد ۀطبقحاشیه رفتن  به و نیز و ایدئولوژیکی دروغینای  اجتماع و تحمیل یکدستی

راحتی نشان  توان به اگرچه می —های واقعی و موهوم این طبقه بود نمادی برای ترسسازی،  شان در تثبت قدرت و دولت نقش واقعینظر  صرف

خرده بورژوازی تدوین  منافع راستادر  یکسرهکوتاه دو سال آغازین انقالب  ۀپرد میان از پسهای اقتصادی و سیاسی قدرت  برنامه ۀهمداد که 

شود و در بهترین حالت روی  همیشه از سوی حاکمیت بازنمایی می جا همهدر شرایط آرامش و تثبیت قدرت در « مصالح عمومی». بنابراین، (شد

حامی اعتدال و قدرت  ترین بزرگبه کرد اینک  صدا تصور می ی خود را بیمتوسط که زمان ۀطبقاست.  محوری نازل و غیرسیاسی البهدیگر مط

 شورشیان وقدرت بلکه در مقام ناراضیان  پیروانبار نه در مقام  البته این هراس دارد دست محروم و تهی از اقشار دوباره شده و از قضاتبدیل 

قم رداری  شوند که سرمایه تسلیم تقدیری می ناچار بهو  اند آینده بیها گیج و  ( جنبشهانجدر سراسر  هم آنافق مبارزه ) شدن گمبا آینده.  ۀبالقو

سیاسی خویش در  -یعباد فرایض سرعت بهشهروندان  ،درها به روی سرمایه ۀنیم نصفهباز شدن با زد. ایران هم از این قاعده استثنا نیست.  می

و  پیرامونیکشورهای  ۀمنفعالنو  اجبار )وضعیت ادغامکاال انجام دهند  وبرق پرزرقعابد کنند تا همین فرایض را هم در م دا میاها  پای صندوق

                                                           
کاران، وجود ندارد. واقعیت همیشه آغشته به امور  محافظه ، این اصطالح مورد عالقۀ«عیت عینیواق»امر خام و منجمدی بنام  ،االجتماع و سیاست [. در علم1]

، به طبقاتیی تاریخ و آگاه ذهنی است و در نتیجه دخالت ذهنیت، هر چه قدر هم از نگاه قدرت تخیلی باشد، توان بُرش و شکافتن واقعیت را دارد. لوکاچ در
 شود سازوکار این فرآیند را تشریح کند. خوبی موفق می
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 قواعدبه  بسته پار نباید خود را دیگ تنها نهبخش،  (. به همین سبب، سیاست رهاییدهد تصویری به ما می دقیقاً چنین یشرق همچنین اروپای

 تا خود را برای نبردی سهمگین و نابرابر آماده سازد. بیندیشد، به مرزهای ورای ساختار آیندهبه باید همیشگی نماید بلکه 

 و همیشگی خام ۀنسخبا اضمحالل رو هستیم؛ زیرا  یشتری روبهکم در یک زمینه با تعیّن ب دستشود  می بوطبه جامعۀ ایران مرتا آنجاکه اما 

مفهومی سیاسی که داللت بر  ۀمنزل به)« مردم»و نیز سرریز شدن تخاصم به درون جامعه، مفهوم  88سیاست و به ته رسیدن منطق جنبش 

ه و که حقیقتاً هیچ جایگا کند داللت می کسانی برمستقیماً . این مفهوم کند تری پیدا می و نمود عینیشود  از گنگی خارج می صدایان دارد( بی

)لفظی حکومتی « مستضعف»یعنی همان کسانی که روزگاری  —اند بزرگ جراحی اقتصادی انیربو ق دندر بازنمایی سیاسی وضعیت ندارصدایی 

ای است  استعاره پس ازاینبا ته کشیدن معنای سیاسی صندوق )که شدند.  می خوانده( است بازیافته معنای سیاسی خود را دوباره حق بهکه اینک 

به آن  اندازد، به مردگان، به آن قبور تطهیر نشده، گذشته چنگ میسیاست به  88 جنبش ماسیدناشباع و ( و کیسه برحسب ورزیسیاستای بر

 این مردگان زیرا»ن سیاست: ترین حالت، چیزی نیست مگر بالهت ناشی از نفهمید بینانه در خوش حقیقتوشی از این پ و چشم ساز؛ زمستان تاریخ

 «.بودند زندگان ترین عاشق سال

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 


