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ش انقالبی مردم ایران: 
ز  سه نگاه به خی 

 ها، تصویرها خطاها، نام 

، صالح نجف    مراد فرهادپور، جواد گنجی

 

 

 یک

جدیدی شده است.   ۀبخش مردم ایران و در یی آن تحول تاریج  و سیایس این رسزمی   وارد مرحلجنبش رهای  

، بلکه شاید حتی در کل جهان سوم پیشتی و  اند که نه فقط در خاورمیانه و کشورهای مسلمانمردم ایران نشان داده نشی  

اند و از این لحاظ شاید بتوان ایران را  بیشتی از سایر مردمان در جهت رهای  از سلطه پا به عرصۀ تاری    خ و سیاست نهاده 

وطیت در سالفرانسۀ خاورمیانه نامی شدن نفت در های اول قرن بیستم تا جنبش مل د. از انقالب ضد استبدادی مشر

یالیستی منابع و ثروت  علیه استبداد سلطنتی و پس از    57های ممالک فقت  تا انقالب  مقام اولی   چالش علیه غارت امتی

ش علیه استبداد دیت  و ازدست رفیی  ثمرات انقالب   جای مناستی  آن چهل سال مبارزه و خت  
. به دالیل بسیار، این میی

حال  این   های مختلف مبارزه نیست. با تر از آن پرداخیی  به راهکارها یا تاکتیک برای ارایه تحلیل جامع از وضعیت و مهم 

ده، تصویری از اوضاع ترسیم کنیم.   وری است، حتی اگر شده به صوریی فشر  ض 

، از دو پیش ایط انقالیی
ط کالسیک وجود رسر یت جامعه    رسر  حاکمان از ادامه فرمانروای  و رسپیجی اکتر

یعت  ناتوای 

ی، فقط دویم به صوریی کمابیش کامل تحقق یافته است. نتیجۀ یی  کشمکش و تداوم آن    ۀواسطه این امر اداماز فرمانتی

 ممکن باشد و نه  کت  بنیای  های زمای  و مکای  است، زیرا نه قدرت مردم در حدی بروز یافته است که ریشهدر عرصه

ش مردیم را به ته برسانند. و البته این نکته  حاکمان قادرند، هم   وضعیت غلبه کنند و خت  
ی

چون دفعات قبل، بر گشودگ

های ساختاری پیش روی نظام،  بستبن   ۀآخر اهمیتی بسیار دارد زیرا گوایه است بر تداوم جنبشر که، با توجه به هم

اتژیک دیگری که باید به این تصویر افزود این واقعیت است که در کنار فرسایشر و    نامید.   آغاز پایانباید آن را   نکته استی
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ی نیست جز بروز شکاف    ۀمدت شدن فرایند مقاومت و مبارزه، نقططوالی   عطف یا پیچشر که باید بدان امید بست چت  

« و به وجودآمدن فضای  مقابل یا همان »قدم اول عقب  ۀیا ترگ در جبه
های جدید مبارزه  باز برای تحقق شکل  نشیت 

 تر. تر و وسیع یافتهتشکل

  تعی   بخش و مردیم و مشخصحال ضف تعمق در مفهوم سیاست رهای  این  با   
چنی    های اصل آن و هم ساخیی

 ساخیی   تواند راه دیگری برای روشن ها، خود یم ها و مبارزات قبل و دستاورهای آنرجوع به جنبش 
ی

ها و ابعاد پیچیدگ

اتژی   وزی باشد نه فقط نظریه و استی اوار پت  وز شود و رس  گوناگون وضعیت کنوی  باشد. به واقع، هر جنبشر که بتواند پت 

بلکه مهم تاکتیک خاص خود  با شکل و  را همراه  یا مردم خود  از آن سوژه جمیع  ی و تشکلتر  یایی های گوناگون رهتی

یس به آینده و تغیت  آن را ممکن یمآفریند. سیاست در مقام  یم
سازد، حتی گذشته و مبارزات ناکام قبل  رخدادی که دستی

گذشته بدبیت  و کراهت بسیاری از   ۀکند. فقط کاف  است بنگریم چگونه یط همی   چند هفترا نت   از نو زنده و رستگار یم

 و دفاع از انقالب    57قالب  ویژه جوانان، نسبت به مفهوم انقالب و واقعیت تاریج  انافراد، به 
ی

جای خود را به شیفتگ

هم بر  غلبه  هر کس،  و  چت    هر  تغیت   ناب  امکان  مقام  در  سیاست  رخداد  است.  تعصب مرزکشر   ۀداده  و  و ها  ها 

 سازد. ها و ظهور و بروز آی  حقیقت و عدالت در مقام امر کل را میش یم گرای  هویت

 نت   در این سایت گهمان
فته شده است مساله زنان و انقیاد نییم از جمعیت به استبداد دیت  در  طور که پیشتی

بخش انقالب و ساخیی  دولت متمرکز استبدادی بوده است و در  رهای   ۀ گاه کلیدی انسداد سویقالب حجاب اجباری گره 

لطه بر کل جامعه آشیل وضعیتی بوده است که در آن انقیاد فوری و فویی زنان راه را برای تحمیل س  ۀاین مقام پاشن

زنان نه هویت  زنان است  اینجا نقش ساختاری مساله  در  نکته اصل  اما  مبارز. اطالق عنوان  سوژه   ۀهموار کرد.  های 

تحول تاریج  بدل یم کند، حال آنکه این رخداد    ۀشدتعیی   انقالب فمینیستی به این جنبش هویت زنانه را به جوهر ازپیش 

ایع وضعیت و حوادث و وقایع    های حادثسیایس و فراز و نشیب آن است که به ناگهان نویع اتصایل میان ساختار انتی 

اییط که هیچ کف خیابان ایجاد یم  یک از ما حتی تصورش را  کند. بدینسان است که کشته شدن ژینا/مهسا امیت  در رسر

ش است. به لطف همی   فاز بودنترین وجه آن رسارسی و کل کردیم فاز جدیدی در جنبش مردم آفرید که مهم هم نیم 

زند(  ها دامن یم های قویم و مذهتی )که ترفندهای ایدیولوژیک حاکمان بدانجدید است که انبویه از تعصبات و بدبیت  

به به حاشیه رانده شده نظری ها و کوتهگرای  و فرقه   اند. های محفل، با یک ض 
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کلیدی و ساختاری مساله زنان به ناگهان   ۀا بر نقطاین وجه کل و همگای  حقیقت سیاست مردیم توانست با اتک

ایع دیگر، از ستم مضاعف بر اقلیت ده های استثمار طبقایی  های قویم و مذهتی تا هارترین شکلها مساله و ساختار انتی 

این مسایل حل نشده نظام سلطه و رسکوب   ۀکارگران و اقشار میانه، را به هم پیوند زند و خشم و استیصال نایسر از هم

ین نمون ون بریزد. شاید بهتی ساز این رخداد سیایس را بتوان در تظاهرات قدرت دگرگون   ۀرا در قالب جنبشر رسارسی بت 

 دید، جای    ۀ صد هزار نفر 
های روای   شدن در انواع حقارتها سوءظن و بدبیت  و نومیدی و غرق که پس از دههبرلی  

ا  و  فرقهشخیص  و  فردی  بهنزوای  ایرانیان  همای،  مرزکشر تفاوت  ۀرغم  و  رسانهها  و  آمدند  هم  مردم  ها گرد  و  ها 

نت   شگفتسیاست را  اروپا  از کل زدوده  نمونه  این  در  نکته  ین  مهمتی شاید  عیان شدن زده کردند. ویل  گرای  سیاست، 

 و یی یی 
ای عرصه شبکه های مجازی بود. نه از شاهزاده و پدربزرگش  های پر رس و صدبودن نام ربیط و فریع و جزی  اهمیتی

ی بود و نه از مجاهدین خلق و اصالح  . نقش اتفافی فالن فعال مدی  و انجمن  خارج   ۀطلبان و احزاب خودساختختی نشی  

 به خویی اثبات یم خانواده 
ایط بالقوه و خالء سیایس خایص روبه رو های هواپیمای اوکرایت  بودیم که هر   کند که ما با رسر

رساند،  های این نوشته یم توانست آن را پر کند. و همی   نکته است که ما را به یگ از مضموندیگری هم یم   ۀعامل و سوژ 

 .  یعت  مقاله امید مهرگان درباره کشف توطۀهای پنهان نهفته در پس این گردهمای 

 و تجربه
ی

به کنش و تفکر سیایس رادیکال بوده است  اش آمیخته  عجیب است که مهرگان به عنوان کش که زندگ

برای کشف    ۀگری، در میانژورنالیستی و در مقام کارشناس صنعت الیی -با ژستی شبه نتی  اینتی به جستجوی  این کارزار 

دازد که خودش مدیع هیچ نقش سیایس و مقام و منصتی نیست؛ و تازه این کار را نت     توطئۀ فردی به نام اسماعیلیون بتی

بود اگر او  شک بهتی یم با خطا و ناشیگری یا شاید حتی سوءنیت انجام دهد. یی   –عل کربالی  نشان داده است    چنانکه  –

عیار در  شدن تمامرغم غرقکرد که به های آن لندن نشی   خودفرویسر یماش را ضف مقابله با چرندگوی  وقت و انرژی 

جا مانده و  چه رسد به ماندن و زیسیی  در اینجا. همان فرد از همه لیش هنوز جرات سفرکردن به ایران را نت   ندارد،کاسه

ت »پژوهشگر فلسفه« أضد زی  نامید که اکنون در هی- سادیست-توان او را روان پریش ای که بنا به سوابقش یم رانده

ا( برای همگان دربار  رافشای  یمسیاست بی    ۀ)آنهم بدون دکتی
ُ
تلویزیون ایران خواستار    کند و در گفتگو با کانال دو الملل د

اواری بر رس سفر شود که به عنوان بسیجی یی آن یم های حاکمان بیابد. او به رغم ژست   ۀریش در قبال خدماتش جایگاه رس 

روشنفکرم و  یم آبدبینانه  بدییه رسپوش  واقعیت  این  بر  موجود  جهان  به  نسبت  جنگ بش  اکتر  قضا  از  و  نهد که  ها 
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ارت  ۀقابلهای این جهان نتیجه مچالش  . و در روزگار ما توجیه رسر های یک قدرت حاکم با  رسر با رسر است نه خت  با رسر

 بلکه عی   بالهت است. این »آمریکاستت   دو 
اخالفی  دیگر نه فقط غت 

پرای   آتشه«، گذشته از مزه رجوع به جنایات قدریی

ی لندن، بهشدن فالن جوان سیاهدرباره کشته  ها و تجاوزهای نظایم و اشغالگری  ه دخالت درستی بپوست در فالن کالنتی

، و شاید هم آگاهانه، بر دو حقیقت مهم رسپوش  آمریکا و غرب در آسیا و آفریقا و... اشاره یم نادای  کند. ویل از رس 

ها  های غرب در خاورمیانه، ضفنظر از صدها هزار کشته و میلیونگذارد. نخست آنکه تجاوزهای نظایم و دخالت یم

های کشورهای  مثل سوریه، یک نفع اسایس هم داشته است که از قضا در همه جا  ان و نابودی کل زیرساختخانمیی 

 
 
هللا لبنان منجر شد، تجاوز ایادی آمریکا،  به ظهور حزب   سهم حکومت ایران بوده است. تجاوز ارسائیل به لبنان نهایتا

های  حمله آمریکا به عراق و دخالت   ۀها را به وجود آورد و تقویت کرد، و البته نتیججنبش حویر   ، امارات و عربستان به یمن

تمام نفوذ  نت    در سوریه  دخالتغرب  دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  ایران  و  عیار حکومت  دولت  با سقوط  های غرب 

لزل  وهای نیابتی ایران بدل شوند و از این کشورها به   ۀهای شییع در همساخیی  جامعه اجازه داده است تا اقلیت متی  رو نت 

« منتفع نشده است. نکته دوم  هیچ یالیستی تر نت    مهم که  کس بیش از جمهوری اسالیم از این فجایع و جنایات »امتی

 
ا
وی به واقع مؤلف  هست آنست که متقابل مهیم در ۀ  حیات و کنش سیایس حکومت ایران در مقام یک حکومت مت  

اردوگاه شوروی    ۀاز فروپایسر مفتضحانای وضعیت حاکم بوده است، یعت  همان اسالم سیایس که پس دیه به استثنشکل

قاعده اصل   ،وضعیت  ۀو پایان جنگ رسد جانشی   کمونیسم در مقام دشمن اصل شد. ایران در مقام استثنای برسازند

تأیید  پذیر ساخت و  امکان  را  بر وضعیت، یعت  همان »جنگ علیه ترور«،  کرد. نظام جمهوری اسالیم در کنار   حاکم 

ای بود که به آمریکا اجازه داد تا در پایان جنگ رسد و  گری های القاعده و داعش در غرب یگ از عوامل اصلوحشر 

الیسم تاچری  وع عرص نئولیتی     --- ریگای   - رسر
ی

یعت  در وضعیتی که تحقق شوک اقتصادی مستلزم برجسته شدن امور فرهنگ

هژموی  و سلطه خود را برای بیش از چهار دهه ادامه داده و تضمی      ---هاجران و امنیت و ترور است  چون مساله مهم

اتوری  ها و فجایع رسمایه آن دخالت   ۀکند. هژموی  تمام عیار »جنگ علیه ترور«، که مبنای اصل هم   و امتی
داری جهای 

، برای کشتار چچنبینیم حتی دشمنان و رقیبشود که یمآمریکا است، آنجا عیان یم ها و  ان غرب، نظت  روسیه و چی   نت  

 اویغورها دقیق
 
اند. تقویت رژیم نژادپرست ارسائیل و افزایش قدرت مانور آن  همی   »جنگ علیه ترور« متوسل شده به   ا

اسالیم  چنی   گرایش روزافزون مردم ارسائیل به راست افرایط نت   یگ دیگر از دستاوردهای جمهوری  در سطح جهای  و هم 

ارت، قربای  اصل  راحتی یمبوده است. در واقع، به  ، یا شیطان بزرگ با محور رسر توان دید که در این رویاروی  رسر با رسر
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فراگت  سیایس که در هر نزایع مسئولیت    ۀاند. و اگرچه بر اساس این قاعدهمان مردمان بدبخت کشورهای خاورمیانه 

های فوق، همان آمریکا  یا در مثال  –کنند و قدرت تغیت  آن را دارند  را هدایت یم نهای  به گردن کسای  است که اصل بازی  

 کند. وضع موجود را منتف  نیم  ۀوجه سودجسیی  هر دو طرف نزاع از ادامهیچاما این امر به  –و ارسائیل 

 باید گفت قصد از این حاشیه 
 
نبوده و نیست. ضف وجه ایجاد نویع مقایسه ضمت   هیچطوالی  به  روی نسبتا

معنا شود. اعتبار و یی ای از این دست یی مهرگان در کنش و تفکر سیایس کاف  است تا هر مقایسه ۀیک نگاه کوتاه به سابق

مقالاین   با  فقط  نه  هم  ،فوق  ۀحال  مصاحبهنوشته   ۀبلکه  و  از ها  ی  تفست  به  نزدیگ  او گواه  اخت   سال  دو  یگ  های 

« نامیده یم مارکسیسم است که در ایرا ی ظاهری و گهن »چِپ محور مقاومتی گاه شود. نقد نظری این جریان و آمریکاستت  

 آن نت   مجایل دیگر یم 
اصل »ادغام« و    ۀطلبد. مبنای چنی   نقدی هم، اگر زمای  عرضه شود، همان دو مقولشهوای 

 
 
جا، به عوض چنی   نقدی به طرح چند نکته  ین رود. در ااز حد اشارات ژئوپولیتیگ فوق فراتر یم  »انزوا« است که مسلما

ریشه  ۀ مقول  ۀ دربار  و  یمسوژه  بسنده  های   تفست  چنی    به  روانشناختی گرایش  سنتهای  تمایم  در  فکری  کنیم.  های 

عنرص اصل    – لکای   -از سنت فکری هگل، مارکس، نظریه انتقادی گرفته تا روانکاوی فرویدی  --سوژه    ۀبرسازنده مقول

ی و  شکل ادفگت  ی نیست جز مفهوم امر منف  یا متی های گوناگونش نظت   تداوم حیات سوژه فردی و جمیع، هر دو، چت  

ه. هگل به ط وجود روح  عدم، ناخودآگاه، تضاد، گسست و غت  درستی رسکردن با امر منف  و دروی  کردن نف  و تضاد را رسر

شود این زیسیی  در کنار امر منف  را  بخش مربوط یم ی  فردی و جمیع سیاست رها   ۀداند. تا آنجا که به سوژ یا تفکر یم 

، یم   ۀتر تجربمرگ« بیان کرد، و یا به زبان ساده   ۀدادن به تکرار مخرب »رانتوان بر اساس تنیم توان از روای  فرد انسای 

، انواع فشارهای  تن ،  ندادن به انتخاب پشوی و رسکوب و کنارآمدن و حالجی تجاریی چون شکست، تنهای  مایل و حقوفی

ه شدن و ... سخن راند. حتی در ارتباط با سوژه  ش اخت  نت   یماتمت   « های همی   خت   توان و باید بر »رسکردن با امر منف 

نت و مرصف های محل و گرای  دیجیتایل، و محدودماندن در افقتأکید کرد و رسخویسر کودکانه، پذیرش تمام عیار اینتی

های  که به این تصور کودکانه دامن یم  ۀت سایر مردمان، را به نقد کشید، یعت  هماعتنای  نسبت به مبارزایی 
زند  آن چت  

ها بلکه بر رس رهاشدن از  دولت   ۀداری و نظام سلطای جهای  و چندقرنه برای فراتررفیی  از رسمایهکه مساله نه مبارزه 

ش  استبداد دیت  در ایران و پیوسیی  به بهشت جهان آزاد و مرفه است.   اما غرق شدن در فضای محل، که از قضا خت  

  ۀ کردن مبارزه ناف  آن بوده است، خطری است که در کمی   همای ایران و رسارسی اخت  با درهم شکسیی  انزوای رسانه
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از حفظ نف  و تجارب منف  در درون  رسد دوری ها است. خالصه کنیم، به نظر یم سوژه  ناتوای   امر منف  و  از  جسیی  

 یگ از دالیل اصل گرایش افراد خارج 
ی

کردن چهای   نشی   به ایدئولوژی فضای سوژگ « است. گت  ون »چپ محور مقاومتی

ش نف  بتضادها و تبعیض  ۀدر مخمص های سویه  ۀه همهای واقیع و قدرتمند جوامع اروپای  و آمریکای  و ناتوای  از گستی

 تجلیات گوناگون فرار از منفیت و پناه
ی
جسیی  واقعیت، و پرهت   از منطق رسر کمتی حتی به بهای بدبیت  و تلخ کایم، جملگ

 مهرگان بر تداوم دیالکتیک منف  در کنش و نظر، امید  ها و محفلدر فضای امن گروه 
ی

ها است. با توجه به تأکید همیشگ

 خویش و 
ی

 تاری    خ دردناکش را قربای  هویت ایجایی کارشنایس درتبعید نکند. است که او سوژگ

 

 دو 

توان گفت که این جنبش رسآغاز اینک، پس از گذشت حدود دو ماه از جنبش رسارسی »مردم«، با قاطعیت یم

ی اسایس در وضعیت اجتمایع و سیایس ما شده و از محدود تهییج شده و احسایس   ۀعمل خودانگیخته یک تود  ۀتغیت 

زند.  ای که فقط قادر است خشم و غم و نارضایتی خویش را فریاد های تودهبش فراتر رفته است، یعت  فراتر از واکنش

 
 
ات بزرگ عموما   ۀ بالند. در واقع، حاال با یک سوژ ها و خطرهای بزرگ یم ها و نومیدیها و سوگواریاز بطن بحران  تغیت 

تاری    خ ایران پا گذاشت و اعالم موجودیت کرد    ۀبه صحن  ۱۴۰۱ای که از اواخر شهریور  واجهیم. سوژه عیار ممردیِم تمام 

صحنۀ بازِی پیش از ظهور خود را به کل دگرگون ساخته است. از این پس هر تغیت  و تحویل با رجوع به این تغیت  اسایس  

کنیم این نکته را همیشه پس ذهن خود داشته باشیم  ر یمقابل درک خواهد بود. بد نیست هر بار که  اتفاقات اخت  را مرو 

 در  که این تحول از دل چه انسداد و بحران نفس 
ی

ین دستاوردش ایجاد نویع گشودگ ون آمد، تحویل که کمتی ی بت  گت 

 وضعیت و هویت 
ی

  های دخیل در آن و بدل ساخیی  بحرای  خفقان آور به بحرای  ارگانیک و پویا است. تأثت  این گشودگ

 شدن پیوندهای اجتمایع تازه ساخته
 
ما در غبارآلودترین    ۀنیازمند مراقبتند. تا همی   سه ماه پیش، هم  ای است که عمیقا

بردیم. کاف  بود، برای مثال  گشتی در فضای کالب هاوس  بزنید.  ترین وضعیت تاریج  ایران معاض به رس یمو نومیدکننده 

گران« دم از »فروپایسر  ها بسیاری از به اصطالح »ناظران« و »تحلیلشد که ماه یم  حدی سیاه و آخرالزمای  تصویر فضا به 

ای جهای  و منطقه  ۀزدند و تغیت  احتمایل در وضعیت را منوط به عوامل متعدد اقتصادی و تاریج  در عرصاجتمایع« یم 

ک همۀ تحلیل یم جی بود. اگر هم نایم از مردم به  معادالت داخل و خار   ۀ ها حذف »مردم« از همدانستند. نقطه مشتی
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ای  یافت. ظهور »ارادههای دور تاریج  معنا یمآمد موجودی خیایل بود که فقط با رجوع به رفتارهایش در گذشتهمیان یم

  تاریج  ناممکن تلفی یم   ۀجمیع« از دل این ویران
ی

یت روشنفکران و تحلیلگران و کارشناسان ازخودبیگانگ شد. در واقع، اکتر

ایع »مردم« نسبت یمو س وی  خویش را به عامل انتی  ین و همدالنه تی ایع  دادند. مردم، در بهتی ترین حالت، موجودیتی انتی 

د و دروی   تدری    ج و بسیار آرام از نخبگان و روشنفکران یمکند، آگایه اجتمایع را به نشیند، نظاره یم شد که یم معرف  یم  گت 

 خاب یمسنجد و انتکند، سپس اوضاع را یمیم
 
زند. وانگیه، مست   اگر فرصتی دست داد دست به عمل یم  کند، و احیانا

شان باشد بایست حسایی حواس شد که مردم یمشده آنقدر ناهموار و پرسنگالخ تصویر یمءواره دستیایی به این آگایه یسر 

اتوری رسانه های عظیم سلطه که آلت دست قدرت    .ای نشوندگر و امتی

و وحدت اما کنش   کننده  غافلگت   
اراده مردیِم حقیفی از  برآمده  است  است. کنشر  قابل آفرین  و غت  ای جمیع 

سازد. برابری و وحدیی  اساس یمهای توطئۀ پیش از ظهور خود را یی ها و توهم بازنمای  که همه زد و بندهای سیایس، ترس 

رو پر فراز و نشیب است. موانع پیش روی آن پرشمارند.  این  غایت پویا و از سازند وحدیی زنده و به که مردم در بدو امر یم 

ش آن مستلزم خالقیت   کنشر ها و همها و ثبات قدم ها و ابتکارعملالجرم حفظ این برابری و تعمیق و گستی
ی

ها و همبستگ

ی از هویت   و وحدت مردیم، برخالف هر نوع وحدیی در وضعیتکثت 
ی

حدیی  های عادی، و های ناهمگون است. همبستگ

 
 
   ضفا

 
 سوژه نشده   خیایل نیست. در حالت عادی، مردم اساسا

 
ای  نایم است برای مجموعه  اند. در این حالت، سوژه ضفا

 از عناض و تعی   
ا
،  های مجزا و ناهمگون خیایل و نمادین؛ در واقع، پیش از وقوع کنش مردیم، »یک« وجود ندارد؛ اصول

 
 
کننده    هیچ »یگ« وجود ندارد. هرچه هست ضفا یی پراکنده و نامنسجم است. آنچه ابراز وجود »مردم« را غافلگت  کتر

ت هویتیم آن »پیوند ناممکن«    ۀهای جزیی است که به واسطسازد ایجاد نویع اتصایل میان یک وحدت خیایل و کتر

ت عجیتی است که  اصل بروز خالقی  ۀپیوندد. این رسچشمشود و »ناممکن« به واقعیت یم ها درجا محقق یممیان آن

ون یم ای با  شود. »مردم« توده کند. »یک« مردم ساخته یم های  نو خلق یمزند و ارزش ناگهان از یک انسداد تاریج  بت 

شمردِن عناض و اجزای ناهمگون و مردمان گوناگوی  است که فعاالنه خود را »یک«  وار نیست. »مردم« یگ رفتارهای گله

ند شمارند و یگ یمیم . مشارکت در این فرایند پویا و سوبژکتیِو شمارشگری، در هر شکل، مستلزم کندن و فراتررفیی  از  گت 

ناپذیر یم هویت  تغیت 
ِ صلتی است که پیشتی

های  اجتمایع  نمودند. چنی   است که عناض ازپیش موجودی که اتم های جزیی
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 نمایند و پیوندهای زنده میان آنیم
ا
ند و همدر »یک« راستا قرار یم  قطع شده است، همه،  ها عمل شوند. این  پیوند یم گت 

وگذاری روای  جدی و پرشور و گشوده به آینده است   .پیوندهای جدید نیازمند حد باالی  از اعتماد و نت 

ها )از باال و پایی   و حاشیه و مرکز  شدۀ جنبش ژینا/مهسا نگایه بیندازیم: محلههای نمادینکاف  است به مکان 

، ها، میدانها، دانشگاهها، مدرسه ها، آرامگاهها، غذاخوری شهرک   شهر(، ها و ... که، مطابق منطق و تمایزهای طبقایی

 
 
مکان   طبعا اینها همه همان  پافشاری کند.  منافع خود  بر  بزند و  را  باید ساز خود  از دوران  اند که، بههای  هر یک  ویژه 

مقتضیات رسمایه قربای   بعد،  به   
ی

بر  دسازندگ مبتت    
ی

زندگ و  بودند. حیات جمیع  شده  جهان سویم  هار  و  رانتی  اری 

ه   فشد و درهم شکست و جای خود را به اتمت  
ی

ده داد؛ بدین شدن و پیوندزدای  همبستگ سان، شهروندان و های گستی

بدل شدند. به همی      گرا و ترسان از آیندههای تنها و خودشیفته و مرصفها به سوژه ها و همشهری ها و همسایه محل هم

 ترتیب، جایگاه 
 
اند و مفهوم روشنفکر  ارتباط با هم بر اثر بحران ارگانیک واجد نقش روشنفکری شدهیی   های اجتمایِع ظاهرا

نگار، عکاس، ورزشکار، خواننده  اند: وکیل، پزشک، معلم، کارگر، دانشجو، روزنامهپیشتاز )»ونگارد«( را بالموضوع کرده 

 یم 
ی

داند« را زیر  ای که البد یم شوند و جایگاه ازپیش موجوِد »سوژه عیار  وانند واجد پتانسیل یک روشنفکر تمام تو... همگ

 .برندسؤال  

 

 سه

آلبوم گشودۀ تصویرهای مردیم است که )هنوز( در راه است، مردیم که )همیشه( در راه )بوده(    1401پایت    

پایت     اند و حال حاض   برون جسته  57از آرشیوهای ممنوعۀ انقالب    آلبوم گشودۀ تصویرهای  است که   1401است. 

آلبوم گشودۀ تصویرهای    1401کنند. پایت    هایش دم به دم، جا به جا، نشت یمزنند که نشانهای پیوند یم ایران را به آینده 

وی تراویدن  نپایند اما نت 
آلبوم گشودۀ    1401  شان را نهایت نیست. پایت   نمایشر است که ممکن است چند دقیقه بیشتی

ها مشق  «های تقاطع ابدیِت ایدۀ رهای  و زمان خیِط تقویم فاتحان تاری    خ است. زنان و مردای  که در این لحظه »لحظه

، پابهبودن و باهم کنند، تمرین باهم برابری یم  ان و پشای   پای هم رقصیدن و دوشادوش هم رزمیدن، یمزیسیی  کنند، دختی

ای که در این  بیگانه های باهمکنند، اتم هاشان را مادۀ خام پیکارهای سیایس یم ترین خواهش اده ها سکه در این لحظه
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( را پیش چشم جهانیان یم  های  )محدود( از آینده شوند، پاره ها مردم یم لحظه -آورند که جزیی از پیوستار گذشته)آرمای 

 یافته تعلق دارند. ها به آیندۀ رهای  یستند: این پاره ها این»جا«یند اما ماِل »اآلن« ناکنون نیستند: این پاره 

وزی   پت  دلواپس »فردا«ی  جامعۀ کنوی  کسای  که  فروپایسر  و  ایران  تجزیۀ رسزمی    نگران  اند،  اند، کسای  که 

وزی کشور به دست نااهالن افتد، کسای  که نگرانند مبادا زمام امور به دست رسستی  دگان کسای  که نگرانند مبادا پس از پت 

ایل افتد )آنهم زمای  رسمایه  و نظام هار نولیتی
اکنون، در عی   انزوا، در بازار جهای   دانند ایران هم که همه یمداری جهای 

کنند همان  ادغام شده است(، کسای  که نگرانند مبادا »مردیم« که هر لحظه و هر ساعت ساز برابری را با هم کوک یم

د سوژه  نباشند که  انقالیی  یهای  فانتی  نظریر  نگران  -های  همۀ کسای  که  باری،  است،  شده  ترسیم  ایشان  سیایس 

ِ رهای  از جنس  اکنون ندارند، نیم جا و هم های آینده را در همی   »فردا«یند چشِم دیدن نشانه 
دانند که مختصات زمای 

به هر اتهایم بازداشت کرد و یک  شد او را مذهتی که اوراق هویت نداشت و براحتی یم آیندۀ کامل است: جوان بلوچ ست  

ها نایم ندارند:  امروزه بیشتی آدم   –شده« نداشت  -شب تا صبح او را به میلۀ پرچم بست و تحقت  کرد نایم جز »طرد

توان شوند، و در هر وضعیتی یم»طردشده« نام تمام کسای  است که نایم ندارند، نام تمام کسای  که به هیچ شمرده نیم 

ها »خدانور«  )های( نو یافت. و چرا یگ از نامهای  که نایم ندارند، برای مردیم که در راه است، نامآدم)و باید( برای  

وکاری که نه به امت ساختۀ خیاِل سخنگویان گفتار استبداد دیت  تعلق دارد نه به ملِت برساختۀ  کس نباشد، جواِن یی 

اج نهادهای شبه نام و نشای  که  کند. جوان یی های ژئوُپلیتیک ارتزاق یم ت و دروغدموکراتیک و رانت نفدولتی که از امتی 

فقط هستی »مجازی« داشت اما چون پای در زمی   واقعیت گذاشت جان باخت و آنگاه نام یافت، نام شد. آنچه هست  

 مردی یی دو تصویر است: تندیِس ستم 
ی

ایش بند  تایی که روی پبسته  و تِن چابک و رقصان مرد یی چهره و دست دیدگ

درخشد و ای است که چون برق یم »خدانور« نام اتصال تصویری از ستم گذشته و رهای  آینده در لحظه  -- شود  نیم 

ها »ژینا« نباشد، دختی گمنایم که چون چهل روز از جان باختنش  شود. و چرا یگ از نام شود، ابدی یم یم   یکباره محو 

نمای  مردیم مرکب از مردان و  کند به کانون رخ رسد بدل یم گذرد شهری را که جمعیتش به دویست و یس هزار نفر نیم یم

 یی 
ی که به نام »مهسا« جان یمنام، یی زنای  ردستان را یمنشان. دختی

ُ
کند آنچه همیشه بازد، یی ُجریم، یی گنایه، و ناگهان ک

ی طوالی  را یمیم  که پای پیاده مست 
ی گرد هم آیند که از دید صاحبان باید بوده باشد. مردان و زنای  پیمایند تا بر مزار دختی

ی رسیم وزی  ندارد: خدانور و  قدرت کش نبوده، کش نیست، و مرگش پیشامدی جزیی که پیش رویدادهای پررسوصدا
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ایران   »جهان«  در  تمام کسای  که  برای  »مردم«اند،  نامیدن  برای  نام  دو  م    1401ژینا 
َ
عال در  جای   اما  دارند  حضور 

یتصمیم   ندارند. تغیت   گت 
های راجع به آیندۀ آن ندارند، نام تمام کسای  که در جهان ما »هستند« اما هستی و حیایی

 کند.. شود: قیام یمترین نام یم نام و نشان بدل به بلندآوازه دهد که یگ از این عناِض یی یم واقیع زمای  روی 

تمام آنای  که نام و یاد و تصویرشان از آرشیوهای جمهوری اسالیم حذف شده بود یکباره احضار    1401در پایت    

قاب تصویرهای  که نشانه آیندۀ رهای  شدند، در  از  مایند: دهای   هایش در جشن تییم ختی جوای  که در کنار همیافتۀ 

کوشد حجاب او را »درست« کند و او را از نو در نظم موجود جای  ش یم ا تییم دارد و چون هم قهرمای  حجاب از رس بریم 

آن   بر«  دارد »مرگ  نفس کشیدن در هوای رهای   به روایل که هرکه خواهش  برگرداند،  به »روال عادی«  را  او  دهد، 

وزی یمجنباند و گیسوان بازش را نشان ناظران یم، با اضار رس یمگوید یم کند و برای همیشه دهد و با دست چپ اعالم پت 

ون یم ، در کوچه و خیابان و دانشگاه و مدرسه و ایستاده  از قاب بازنمای  نظم موجود بت   که در هر جای 
ای  رود، تمام دختی

وزی باال یم دارند و دست ریم های زبالۀ رسنگون، حجاب از رس بروی سطل   شان را به نشان پت 
ُ
رد سقزی که  برند، دختی ک

ی که نامش اسم رمز »مردم« شده   پشت به دوربی   روی سقف اتوموبیل رو به سیل جمعیتی روان به سوی مزار دختی

وزی باال  د و دست راست را به نشان پت   برده و انگشت نشانۀ  است دست چپ را مشت کرده و باال برده به نشاِن ادامۀ نتی

« که پشت   یف  وزی، جمعیت خروشان دانشجویان »رسر دست چپ را در مشتش نهاده به نشاِن تداوم پیکار در عی   پت 

 که دوربی   فقط پاهایشان را که بر زمی    به دوربی   یکصدا بانگ بریم 
«، دانشجویای  آورند که »سفر چرا؟ بمان و پس بگت 

شیی  فریادشان نیست، تمام  دهد و اعالم یم مان یموانند نشانخکوبند و همراه با آن یمیم
ُ
کنند که هیچ تییع  را توان ک

ان و پشان و زنان و مردای  که چهره   »یی همآید و از بههاشان یا پوشیده است یا به چشم نیم دختی
 پیوسیی 

ی
ها«شان  چهرگ

ی  چهرۀ مردم نقش یم ی تغیت  اسایس نکرده است، دست تهیدستان پر که نشده  بندد ...همه چت   گواه آن است که چت  

باز که نشده بستهخایل بودند یی تر هم شده است، مردیم که یی تر هم شده است، فضای دانشگاه  تر هم  دفاعسالح 

ناپذیر  های  مصادره اند، نامها افتاده است، بر در و دیوار نقش بستههای  نو بر رس زبان اند اما اتفافی افتاده است: نامشده

ِ مردم بدل به قدریی مهارناپذیر شده است. خدا از آسمان و از  که به »مردم« تعلق دارند. اتفافی افتاده است: یی 
قدریی

ون آمده و پا بر زمی   گذاشته. بساط نمایش خوردۀ حوزه های خاک داخل کتاب های اربعی   و  پیمای  نمای راه های نخ ها بت 

ِ کسای  که حیات های یی شعارهای توخایل و عربده 
شان مرهون دشنام دادن به دشمنای  است که اگر نباشند در جا  معت 
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های مداوم مردان و زنای  است که با هر  آلبوم گشودۀ تصویرهای تمرین   1401شوند جمع شده است. پایت    نیست یم

ها  شخیصها و لباس ه بر گاردها و بسیجی زی  کآلود و طعنهدارند، با هر نگاه خشمزنند، با هر گایم که بریمفریادی که یم

رم یم
ُ
فصل میالد مردیم است که نیازی به رهتی ندارند    1401آفرینند: پایت   دیه یمهای جدید برابری و سازماناندازند، ف

نام یافته چون  از »یی اند وام های   تاری    خ  گرفته  تعیی   خواهند کرد، مست   را  تاری    خ   که مست  
را  «کسان و »هیچ«کسای 

 . اند اکنون تغیت  داده هم

 


