سه نگاه به ز
انقالب مردم ایران:
خیش
ی
خطاها ،نامها ،تصویرها
گنج ،صالح نجف
مراد فرهادپور ،جواد ی

یک

جنبش رهایبخش مردم ایران و در یی آن تحول تاریج و سیایس این رسزمی وارد مرحلۀ جدیدی شده است.
ی
مردم ایران نشان دادهاند که نه فقط در خاورمیانه و کشورهای مسلماننشی ،بلکه شاید ی
پیشت و
حت در کل جهان سوم
ی
بیشت از سایر مردمان در جهت رهای از سلطه پا به عرصۀ تاری خ و سیاست نهادهاند و از این لحاظ شاید بتوان ایران را
فرانسۀ خاورمیانه نامید .از انقالب ضد استبدادی ر
مشوطیت در سالهای اول قرن بیستم تا جنبش ملشدن نفت در
ی
ی
سلطنت و پس از
یالیست منابع و ثروتهای ممالک فقت تا انقالب  57علیه استبداد
امت
مقام اولی چالش علیه غارت ی
رفی ثمرات انقالب .به دالیل بسیار ،این ی
آن چهل سال مبارزه و ختش علیه استبداد دیت و ازدست ی
مناست
می جای
ی
ی
پرداخی به راهکارها یا تاکتیکهای مختلف مبارزه نیست .با اینحال
برای ارایه تحلیل جامع از وضعیت و مهمتر از آن
ی
صوری ر
ضوری است ،ی
فشده ،تصویری از اوضاع ترسیم کنیم.
حت اگر شده به
پیج ر
اکتیت جامعه
از دو پیش ررسط کالسیک وجود ررسایط
انقالی ،یعت ناتوای حاکمان از ادامه فرمانروای و رس ی
ی
ی
صوری کمابیش کامل تحقق یافته است .نتیجۀ ییواسطه این امر ادامۀ کشمکش و تداوم آن
فرمانتی ،فقط دویم به
از
ی
در عرصههای زمای و مکای است ،زیرا نه قدرت مردم در حدی بروز یافته است که ریشهکت بنیای ممکن باشد و نه
ی
حاکمان قادرند ،همچون دفعات قبل ،بر گشودگ وضعیت غلبه کنند و ختش مردیم را به ته برسانند .و البته این نکته
ر
ی
جنبش که ،با توجه به همۀ بنبستهای ساختاری پیش روی نظام،
اهمیت بسیار دارد زیرا گوایه است بر تداوم
آخر
باید آن را آغاز پایان نامید .نکته ی
ر
فرسایش و
استاتژیک دیگری که باید به این تصویر افزود این واقعیت است که در کنار
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ر
پیچش که باید بدان امید بست چتی نیست جز بروز شکاف
طوالیمدت شدن فرایند مقاومت و مبارزه ،نقطۀ عطف یا
یا ترگ در جبهۀ مقابل یا همان «قدم اول عقبنشیت» و به وجودآمدن فضای باز برای تحقق شکلهای جدید مبارزه
تشکلیافتهتر و وسیعتر.
ی
ساخی تعیهای اصل آن و همچنی
با اینحال ضف تعمق در مفهوم سیاست رهایبخش و مردیم و مشخص
ی
ی
ساخی پیچیدگها و ابعاد
رجوع به جنبشها و مبارزات قبل و دستاورهای آنها ،خود یمتواند راه دیگری برای روشن
جنبش که بتواند پتوز شود و رساوار پتوزی باشد نه فقط نظریه و ی
ر
استاتژی
گوناگون وضعیت کنوی باشد .به واقع ،هر
یای
و تاکتیک خاص خود بلکه مهمتر از آن سوژه جمیع یا مردم خود را همراه با شکلهای گوناگون ی
رهتی و تشکل ی
یمآفریند .سیاست در مقام رخدادی که ی
دستیس به آینده و تغیت آن را ممکن یمسازد ،ی
حت گذشته و مبارزات ناکام قبل
را نت از نو زنده و رستگار یمکند .فقط کاف است بنگریم چگونه یط همی چند هفتۀ گذشته بدبیت و کراهت بسیاری از
ی
افراد ،بهویژه جوانان ،نسبت به مفهوم انقالب و واقعیت تاریج انقالب  57جای خود را به شیفتگ و دفاع از انقالب
داده است .رخداد سیاست در مقام امکان ناب تغیت هر چت و هر کس ،غلبه بر همۀ مرز ر
کشها و تعصبها و
هویتگرایها و ظهور و بروز آی حقیقت و عدالت در مقام امر کل را میش یمسازد.
ی
پیشت نت در این سایت گفته شده است مساله زنان و انقیاد نییم از جمعیت به استبداد دیت در
همانطور که
ی
ساخی دولت متمرکز استبدادی بوده است و در
قالب حجاب اجباری گرهگاه کلیدی انسداد سویۀ رهایبخش انقالب و
وضعیت بوده است که در آن انقیاد فوری و ی
ی
فوی زنان راه را برای تحمیل سلطه بر کل جامعه
این مقام پاشنۀ آشیل
هموار کرد .اما نکته اصل در اینجا نقش ساختاری مساله زنان است نه هویت زنانۀ سوژههای مبارز .اطالق عنوان
ی
فمینیست به این جنبش هویت زنانه را به جوهر ازپیشتعییشدۀ تحول تاریج بدل یم کند ،حال آنکه این رخداد
انقالب
سیایس و فراز و نشیبهای حادث آن است که به ناگهان نویع اتصایل میان ساختار ی
انتایع وضعیت و حوادث و وقایع
کف خیابان ایجاد یمکند .بدینسان است که کشته شدن ژینا/مهسا امیت در ررساییط که هیچیک از ما ی
حت تصورش را
هم نیمکردیم فاز جدیدی در جنبش مردم آفرید که مهمترین وجه آن رسارسی و کلبودنش است .به لطف همی فاز
مذهت (که ترفندهای ایدیولوژیک حاکمان بدانها دامن یمزند)
جدید است که انبویه از تعصبات و بدبیتهای قویم و
ی
و فرقهگرایها و کوتهنظریهای محفل ،با یک ضبه به حاشیه رانده شدهاند.
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این وجه کل و همگای حقیقت سیاست مردیم توانست با اتکا بر نقطۀ کلیدی و ساختاری مساله زنان به ناگهان
ی
دهها مساله و ساختار ی
طبقای
مذهت تا هارترین شکلهای استثمار
انتایع دیگر ،از ستم مضاعف بر اقلیتهای قویم و
ی
کارگران و اقشار میانه ،را به هم پیوند زند و خشم و استیصال ر
نایس از همۀ این مسایل حل نشده نظام سلطه و رسکوب
جنبش رسارسی بتون بریزد .شاید ی
ر
بهتین نمونۀ قدرت دگرگونساز این رخداد سیایس را بتوان در تظاهرات
را در قالب
صد هزار نفرۀ برلی دید ،جایکه پس از دههها سوءظن و بدبیت و نومیدی و غرقشدن در انواع حقارتهای روای
شخیص و انزوای فردی و فرقهای ،ایرانیان بهرغم همۀ تفاوتها و مرز ر
کشها گرد هم آمدند و رسانهها و مردم
ی
مهمتین نکته در این نمونه از کلگرای سیاست ،عیان شدن
سیاستزدوده اروپا را نت شگفتزده کردند .ویل شاید
ی
اهمیت و ییربیط و فریع و جزیبودن نامهای پر رس و صدای عرصه شبکه های مجازی بود .نه از شاهزاده و پدربزرگش
یی
ی
اتفاف فالن فعال مدی و انجمن
ختی بود و نه از مجاهدین خلق و اصالحطلبان و احزاب خودساختۀ خارجنشی .نقش
ی
خوی اثبات یمکند که ما با ررسایط بالقوه و خالء سیایس خایص روبه رو بودیم که هر
خانوادههای هواپیمای اوکرایت به ی
عامل و سوژۀ دیگری هم یمتوانست آن را پر کند .و همی نکته است که ما را به یگ از مضمونهای این نوشته یمرساند،
یعت مقاله امید مهرگان درباره کشف توطۀهای پنهان نهفته در پس این گردهمای.
ی
عجیب است که مهرگان به عنوان کش که زندگ و تجربهاش آمیخته به کنش و تفکر سیایس رادیکال بوده است
ژورنالیست و در مقام کارشناس صنعت الیگری ،در میانۀ این کارزار به جستجوی ی
ی
با ی
اینت ینت برای کشف
ژست شبه-
ی
منصت نیست؛ و تازه این کار را نت
توطئۀ فردی به نام اسماعیلیون یبتدازد که خودش مدیع هیچ نقش سیایس و مقام و
ی
حت سوءنیت انجام دهد .یشک ی
– چنانکه عل کربالی نشان داده است – با خطا و ناشیگری یا شاید ی
بهت یمبود اگر او
ی
ر
خودفرویس یمکرد که بهرغم غرقشدن تمامعیار در
وقت و انرژیاش را ضف مقابله با چرندگویهای آن لندن نشی
ی
زیسی در اینجا .همان فرد از همهجا مانده و
کاسهلیش هنوز جرات سفرکردن به ایران را نت ندارد ،چه رسد به ماندن و
راندهای که بنا به سوابقش یمتوان او را روان پریش-سادیست-ضد زی نامید که اکنون در هیأت «پژوهشگر فلسفه»
ُ
(آنهم بدون ی
دکتا) برای همگان دربارۀ سیاست بیالملل درافشای یمکند و در گفتگو با کانال دو تلویزیون ایران خواستار
بسیج ییریش در قبال خدماتش جایگاه رساواری بر رس سفرۀ حاکمان بیابد .او به رغم ژستهای
آن یمشود که به عنوان
ی
بدبینانه و روشنفکرمآبش نسبت به جهان موجود بر این واقعیت بدییه رسپوش یمنهد که از قضا ر
اکت جنگها و
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چالشهای این جهان نتیجه مقابلۀ ررس با ررس است نه خت با ررس .و در روزگار ما توجیه ررسارتهای یک قدرت حاکم با
ی
ی
اخالف بلکه عی بالهت است .این «آمریکاستت دوآتشه» ،گذشته از مزهپرای
قدری دیگر نه فقط غت
رجوع به جنایات
درباره کشتهشدن فالن جوان سیاهپوست در فالن ی
ی
درست به دخالتها و تجاوزهای نظایم و اشغالگری
کالنتی لندن ،به
آمریکا و غرب در آسیا و آفریقا و ...اشاره یمکند .ویل از رس نادای ،و شاید هم آگاهانه ،بر دو حقیقت مهم رسپوش
یمگذارد .نخست آنکه تجاوزهای نظایم و دخالتهای غرب در خاورمیانه ،ضفنظر از صدها هزار کشته و میلیونها
ییخانمان و نابودی کل زیرساختهای کشورهای مثل سوریه ،یک نفع اسایس هم داشته است که از قضا در همه جا
سهم حکومت ایران بوده است .تجاوز ارسائیل به لبنان نهایتا به ظهور حزبهللا لبنان منجر شد ،تجاوز ایادی آمریکا،
امارات و عربستان به یمن ،جنبش ر
حویها را به وجود آورد و تقویت کرد ،و البته نتیجۀ حمله آمریکا به عراق و دخالتهای
غرب در سوریه نت نفوذ تمامعیار حکومت ایران بوده است .به عبارت دیگر ،دخالتهای غرب با سقوط دولت و
ی
ی
ساخی جامعه اجازه داده است تا اقلیتهای شییع در همۀ کشورها به نتوهای ی
نیابت ایران بدل شوند و از اینرو
متلزل
ی
یالیست» منتفع نشده است .نکته دوم که مهمتر نت
«امت
هیچکس بیش از جمهوری اسالیم از این فجایع و جنایات
ی
ا
هست آنست که متقابل حیات و کنش سیایس حکومت ایران در مقام یک حکومت متوی به واقع مؤلفۀ مهیم در
ر
فروپایس مفتضحانۀ اردوگاه شوروی
شکلدیه به استثنای وضعیت حاکم بوده است ،یعت همان اسالم سیایس که پساز
و پایان جنگ رسد جانشی کمونیسم در مقام دشمن اصل شد .ایران در مقام استثنای برسازندۀ وضعیت ،قاعده اصل
حاکم بر وضعیت ،یعت همان «جنگ علیه ترور» ،را امکان پذیر ساخت و تأیید کرد .نظام جمهوری اسالیم در کنار
ر
وحشگری های القاعده و داعش در غرب یگ از عوامل اصلای بود که به آمریکا اجازه داد تا در پایان جنگ رسد و
ی
ی
وضعیت که تحقق شوک اقتصادی مستلزم برجسته شدن امور فرهنگ
نئولیتالیسم تاچری-ریگای  ---یعت در
ررسوع عرص
ی
همچون مساله مهاجران و امنیت و ترور است  ---هژموی و سلطه خود را برای بیش از چهار دهه ادامه داده و تضمی
امتاتوری
کند .هژموی تمام عیار «جنگ علیه ترور» ،که مبنای اصل همۀ آن دخالتها و فجایع رسمایهداری جهای و ی
آمریکا است ،آنجا عیان یمشود که یمبینیم ی
حت دشمنان و رقیبان غرب ،نظت روسیه و چی نت ،برای کشتار چچنها و
اویغورها دقیقا بههمی «جنگ علیه ترور» متوسل شدهاند .تقویت رژیم نژادپرست ارسائیل و افزایش قدرت مانور آن
در سطح جهای و همچنی گرایش روزافزون مردم ارسائیل به راست افرایط نت یگ دیگر از دستاوردهای جمهوری اسالیم
بوده است .در واقع ،بهر ی
احت یمتوان دید که در این رویاروی ررس با ررس ،یا شیطان بزرگ با محور ررسارت ،قربای اصل
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همان مردمان بدبخت کشورهای خاورمیانهاند .و اگرچه بر اساس این قاعدۀ فراگت سیایس که در هر نزایع مسئولیت
نهای به گردن کسای است که اصل بازی را هدایت یمکنند و قدرت تغیت آن را دارند – یا در مثالهای فوق ،همان آمریکا
ی
سودجسی هر دو طرف نزاع از ادامۀ وضع موجود را منتف نیمکند.
و ارسائیل – اما این امر بههیچوجه
باید گفت قصد از این حاشیهروی نسبتا طوالی بههیچوجه ایجاد نویع مقایسه ضمت نبوده و نیست .ضف
یک نگاه کوتاه به سابقۀ مهرگان در کنش و تفکر سیایس کاف است تا هر مقایسهای از این دست ییاعتبار و ییمعنا شود.
با اینحال نه فقط مقالۀ فوق ،بلکه همۀ نوشتهها و مصاحبههای یگ دو سال اخت او گواه نزدیگ به تفستی از
ی
مقاومت» نامیده یمشود .نقد نظری این جریان و آمریکاستتی ظاهری و گهگاه
«چپ محور
مارکسیسم است که در ایران
ِ
شهوای آن نت مجایل دیگر یمطلبد .مبنای چنی نقدی هم ،اگر زمای عرضه شود ،همان دو مقولۀ اصل «ادغام» و
«انزوا» است که مسلما از حد اشارات ژئوپولیتیگ فوق فراتر یمرود .در اینجا ،به عوض چنی نقدی به طرح چند نکته
ی
روانشناخت گرایش به چنی تفستهای بسنده یمکنیم .در تمایم سنتهای فکری
دربارۀ مقولۀ سوژه و ریشههای
برسازنده مقولۀ سوژه  --از سنت فکری هگل ،مارکس ،نظریه انتقادی گرفته تا روانکاوی فرویدی-لکای – عنرص اصل
شکلگتی و تداوم حیات سوژه فردی و جمیع ،هر دو ،چتی نیست جز مفهوم امر منف یا ی
متادفهای گوناگونش نظت
ی
درست رسکردن با امر منف و دروی کردن نف و تضاد را ررسط وجود روح
عدم ،ناخودآگاه ،تضاد ،گسست و غته .هگل به
ی
زیسی در کنار امر منف را
یا تفکر یمداند .تا آنجا که به سوژۀ فردی و جمیع سیاست رهایبخش مربوط یمشود این
یمتوان بر اساس تندادن به تکرار مخرب «رانۀ مرگ» بیان کرد ،و یا به زبان سادهتر تجربۀ روای فرد انسای ،یمتوان از
ی
تنندادن به انتخاب پشوی و رسکوب و کنارآمدن و ی
حقوف،
تجاری چون شکست ،تنهای ،انواع فشارهای مایل و
حالج
ی
اتمته شدن و  ...سخن راند .ی
حت در ارتباط با سوژههای همی ختش اخت نت یمتوان و باید بر «رسکردن با امر منف»
رسخویس کودکانه ،پذیرش تمام عیار ی
ر
اینتنت و مرصفگرای دیجیتایل ،و محدودماندن در افقهای محل و
تأکید کرد و
ییاعتنای نسبت به مبارزات سایر مردمان ،را به نقد کشید ،یعت همۀ آن چتهای که به این تصور کودکانه دامن یمزند
که مساله نه مبارزهای جهای و چندقرنه برای فر ی
اتررفی از رسمایهداری و نظام سلطۀ دولتها بلکه بر رس رهاشدن از
ی
پیوسی به بهشت جهان آزاد و مرفه است .اما غرق شدن در فضای محل ،که از قضا ختش
استبداد دیت در ایران و
ی
شکسی انزوای رسانهای ایران و رسارسیکردن مبارزه ناف آن بوده است ،خطری است که در کمی همۀ
اخت با درهم
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سوژهها است .خالصه کنیم ،به نظر یمرسد دوری ی
جسی از امر منف و ناتوای از حفظ نف و تجارب منف در درون
ی
ی
مقاومت» است .گتکردن
فضای سوژگ یگ از دالیل اصل گرایش افراد خارجنشی به ایدئولوژیهای چون «چپ محور
در مخمصۀ تضادها و تبعیضهای واقیع و قدرتمند جوامع اروپای و آمریکای و ناتوای از ی
گستش نف به همۀ سویههای
ی
واقعیت ،و پرهت از منطق ررس ی
جملگ تجلیات گوناگون فرار از منفیت و پناه ی
کمت ی
جسی
حت به بهای بدبیت و تلخ کایم،
ی
در فضای امن گروهها و محفلها است .با توجه به تأکید همیشگ مهرگان بر تداوم دیالکتیک منف در کنش و نظر ،امید
ی
ایجای کارشنایس درتبعید نکند.
است که او سوژگ خویش و تاری خ دردناکش را قربای هویت
ی

دو

اینک ،پس از گذشت حدود دو ماه از جنبش رسارسی «مردم» ،با قاطعیت یمتوان گفت که این جنبش رسآغاز
تغیتی اسایس در وضعیت اجتمایع و سیایس ما شده و از محدودۀ عمل خودانگیخته یک تودۀ تهییج شده و احسایس
ی
نارضایت خویش را فریاد زند.
بش فراتر رفته است ،یعت فراتر از واکنشهای تودهای که فقط قادر است خشم و غم و
تغیتات بزرگ عموما از بطن بحرانها و سوگواریها و نومیدیها و خطرهای بزرگ یمبالند .در واقع ،حاال با یک سوژۀ
مردیم تمامعیار مواجهیم .سوژهای که از اواخر شهریور  ۱۴۰۱به صحنۀ تاری خ ایران پا گذاشت و اعالم موجودیت کرد
ِ
بازی پیش از ظهور خود را به کل دگرگون ساخته است .از این پس هر تغیت و تحویل با رجوع به این تغیت اسایس
صحنۀ ِ
قابل درک خواهد بود .بد نیست هر بار که اتفاقات اخت را مرور یمکنیم این نکته را همیشه پس ذهن خود داشته باشیم
ی
که این تحول از دل چه انسداد و بحران نفسگتی بتون آمد ،تحویل که ی
کمتین دستاوردش ایجاد نویع گشودگ در
ی
ی
ساخی بحرای خفقان آور به بحرای ارگانیک و پویا است .تأثت این گشودگ
وضعیت و هویتهای دخیل در آن و بدل
ساختهشدن پیوندهای اجتمایع تازهای است که عمیقا نیازمند مراقبتند .تا همی سه ماه پیش ،همۀ ما در غبارآلودترین
ی
گشت در فضای کالب هاوس بزنید.
و نومیدکنندهترین وضعیت تاریج ایران معاض به رس یمبردیم .کاف بود ،برای مثال
ر
«فروپایس
فضا بهحدی سیاه و آخرالزمای تصویر یمشد که ماهها بسیاری از به اصطالح «ناظران» و «تحلیلگران» دم از
اجتمایع» یمزدند و تغیت احتمایل در وضعیت را منوط به عوامل متعدد اقتصادی و تاریج در عرصۀ جهای و منطقهای
ی
مشتک همۀ تحلیلها حذف «مردم» از همۀ معادالت داخل و خار یج بود .اگر هم نایم از مردم به
یمدانستند .نقطه
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میان یمآمد موجودی خیایل بود که فقط با رجوع به رفتارهایش در گذشتههای دور تاریج معنا یمیافت .ظهور «ارادهای
ی
تلف یمشد .در واقع ،ر
جمیع» از دل این ویرانۀ تاریج ناممکن ی
اکتیت روشنفکران و تحلیلگران و کارشناسان ازخودبیگانگ
موجودیت ی
انتایع «مردم» نسبت یمدادند .مردم ،در ی
و س یتوی خویش را به عامل ی
ی
انتایع
بهتین و همدالنهترین حالت،
معرف یمشد که یمنشیند ،نظاره یمکند ،آگایه اجتمایع را بهتدری ج و بسیار آرام از نخبگان و روشنفکران یمگتد و دروی
ی
فرصت دست داد دست به عمل یمزند .وانگیه ،مست
یمکند ،سپس اوضاع را یمسنجد و انتخاب یمکند ،و احیانا اگر
حسای حواسشان باشد
دستیای به این آگایه ریسءوارهشده آنقدر ناهموار و پرسنگالخ تصویر یمشد که مردم یمبایست
ی
ی
امتاتوری رسانهای نشوند .
که آلت دست قدرتهای عظیم سلطهگر و ی
ی
حقیف غافلگتکننده و وحدتآفرین است .ر
کنش است برآمده از ارادهای جمیع و غتقابل
مردیم
اما کنش
ِ
ی
وحدی
بازنمای که همه زد و بندهای سیایس ،ترسها و توهمهای توطئۀ پیش از ظهور خود را ییاساس یمسازد .برابری و
ی
وحدی زنده و بهغایت پویا و از اینرو پر فراز و نشیب است .موانع پیش روی آن پرشمارند.
که مردم در بدو امر یمسازند
ی
الجرم حفظ این برابری و تعمیق و ی
گستش آن مستلزم خالقیتها و ابتکارعملها و ثبات قدمها و هم ر
کنشها و همبستگ
ی
وحدی در وضعیتهای عادی ،و ی
ی
حدی
کثتی از هویتهای ناهمگون است .همبستگ و وحدت مردیم ،برخالف هر نوع
ضفا خیایل نیست .در حالت عادی ،مردم اساسا سوژه نشدهاند .در این حالت ،سوژه ضفا نایم است برای مجموعهای
ا
از عناض و تعیهای مجزا و ناهمگون خیایل و نمادین؛ در واقع ،پیش از وقوع کنش مردیم« ،یک» وجود ندارد؛ اصول،
هیچ «یگ» وجود ندارد .هرچه هست ضفا ر
کت یی پراکنده و نامنسجم است .آنچه ابراز وجود «مردم» را غافلگتکننده
ی
یمسازد ایجاد نویع اتصایل میان یک وحدت خیایل و ر
جزی است که به واسطۀ آن «پیوند ناممکن»
کتت هویتهای
عجیت است که
میان آنها درجا محقق یمشود و «ناممکن» به واقعیت یمپیوندد .این رسچشمۀ اصل بروز خالقیت
ی
ناگهان از یک انسداد تاریج بتون یمزند و ارزشهای نو خلق یمکند« .یک» مردم ساخته یمشود« .مردم» تودهای با
شمردن عناض و اجزای ناهمگون و مردمان گوناگوی است که فعاالنه خود را «یک»
رفتارهای گلهوار نیست« .مردم» یگ
ِ
یمشمارند و یگ یمگتند .مشارکت در این فرایند پویا و سوبژکتیو شمارشگری ،در هر شکل ،مستلزم کندن و فر ی
اتررفی از
ِ
هویتهای ی
ی
پیشت تغیتناپذیر یمنمودند .چنی است که عناض ازپیش موجودی که اتمهای اجتمایع
صلت است که
جزی ی
ِ
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ا
یمنمایند و پیوندهای زنده میان آنها عمل قطع شده است ،همه ،در «یک» راستا قرار یمگتند و همپیوند یمشوند .این
پیوندهای جدید نیازمند حد باالی از اعتماد و نتوگذاری روای جدی و پرشور و گشوده به آینده است .
کاف است به مکانهای نمادینشدۀ جنبش ژینا/مهسا نگایه بیندازیم :محلهها (از باال و پایی و حاشیه و مرکز
ی
طبقای،
شهر) ،شهرکها ،غذاخوریها ،آرامگاهها ،مدرسهها ،دانشگاهها ،میدانها و  ...که ،مطابق منطق و تمایزهای
طبعا هر یک باید ساز خود را بزند و بر منافع خود پافشاری کند .اینها همه همان مکانهایاند که ،بهویژه از دوران
ی
ی
سازندگ به بعد ،قربای مقتضیات رسمایهداری ر ی
انت و هار جهان سویم شده بودند .حیات جمیع و زندگ مبتت بر
ی
همبستگ فشد و درهم شکست و جای خود را به اتمتهشدن و پیوندزدایهای ی
گستده داد؛ بدینسان ،شهروندان و
هممحلها و همسایهها و همشهریها به سوژههای تنها و خودشیفته و مرصفگرا و ترسان از آینده بدل شدند .به همی
اجتمایع ظاهرا ییارتباط با هم بر اثر بحران ارگانیک واجد نقش روشنفکری شدهاند و مفهوم روشنفکر
ترتیب ،جایگاههای
ِ
پیشتاز («ونگارد») را بالموضوع کردهاند :وکیل ،پزشک ،معلم ،کارگر ،دانشجو ،روزنامهنگار ،عکاس ،ورزشکار ،خواننده
ی
موجود «سوژهای که البد یمداند» را زیر
و ...همگ یمتوانند واجد پتانسیل یک روشنفکر تمامعیار شوند و جایگاه ازپیش
ِ
سؤال برند.

سه
پایت  1401آلبوم گشودۀ تصویرهای مردیم است که (هنوز) در راه است ،مردیم که (همیشه) در راه (بوده)
است .پایت  1401آلبوم گشودۀ تصویرهای است که از آرشیوهای ممنوعۀ انقالب  57برون جستهاند و حال حاض
ایران را به آیندهای پیوند یمزنند که نشانههایش دم به دم ،جا به جا ،نشت یمکنند .پایت  1401آلبوم گشودۀ تصویرهای
ی
ر
بیشت نپایند اما نتوی تراویدنشان را نهایت نیست .پایت  1401آلبوم گشودۀ
نمایش است که ممکن است چند دقیقه
خیط تقویم فاتحان تاری خ است .زنان و مردای که در این لحظهها مشق
ابدیت ایدۀ رهای و زمان
«لحظه»های تقاطع
ِ
ِ
زیسی ،پابهپای هم رقصیدن و دوشادوش هم رزمیدن ،یمکنند ،ی
برابری یمکنند ،تمرین باهمبودن و باهم ی
دختان و پشای
که در این لحظهها سادهترین خواهشهاشان را مادۀ خام پیکارهای سیایس یمکنند ،اتمهای باهمبیگانهای که در این
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لحظهها مردم یمشوند ،پارههای (محدود) از آینده (آرمای) را پیش چشم جهانیان یمآورند که ی
جزی از پیوستار گذشته-
مال «اآلن» نیستند :این پارهها به آیندۀ رهاییافته تعلق دارند.
اکنون نیستند :این پارهها این«جا»یند اما ِ
ر
فروپایس جامعۀ کنویاند،
کسای که دلواپس «فردا»ی پتوزیاند ،کسای که نگران تجزیۀ رسزمی ایران و
رسستدگان
کسای که نگرانند مبادا پس از پتوزی کشور به دست نااهالن افتد ،کسای که نگرانند مبادا زمام امور به دست
ی
نولیتایل افتد (آنهم زمایکه همه یمدانند ایران هماکنون ،در عی انزوا ،در بازار جهای
رسمایهداری جهای و نظام هار
ی
ادغام شده است) ،کسای که نگرانند مبادا «مردیم» که هر لحظه و هر ساعت ساز برابری را با هم کوک یمکنند همان
سوژههای انقالی نباشند که در ی
فانتیهای نظری-سیایس ایشان ترسیم شده است ،باری ،همۀ کسای که نگران
ی
زمای رهای از جنس
چشم دیدن نشانههای آینده را در همیجا و هماکنون ندارند ،نیمدانند که مختصات
«فردا»یند
ِ
ِ
مذهت که اوراق هویت نداشت و بر ی
احت یمشد او را به هر اتهایم بازداشت کرد و یک
آیندۀ کامل است :جوان بلوچ ست ی
ی
بیشت آدمها نایم ندارند:
شب تا صبح او را به میلۀ پرچم بست و تحقت کرد نایم جز «طرد-شده» نداشت – امروزه
ی
وضعیت یمتوان
«طردشده» نام تمام کسای است که نایم ندارند ،نام تمام کسای که به هیچ شمرده نیمشوند ،و در هر
(و باید) برای آدمهای که نایم ندارند ،برای مردیم که در راه است ،نام(های) نو یافت .و چرا یگ از نامها «خدانور»
ملت برساختۀ
جوان ییکسوکاری که نه به امت ساختۀ
نباشد،
خیال سخنگویان گفتار استبداد دیت تعلق دارد نه به ِ
ِ
ِ
امتاج نهادهای شبهدموکراتیک و رانت نفت و دروغهای ُ
دولت که از ی
ی
ژئوپلیتیک ارتزاق یمکند .جوان یینام و نشای که
ی
هست «مجازی» داشت اما چون پای در زمی واقعیت گذاشت جان باخت و آنگاه نام یافت ،نام شد .آنچه هست
فقط
ی
دو تصویر است:
تای که روی پایش بند
تن چابک و رقصان مرد یی ی
ِ
تندیس ستمدیدگ مردی ییچهره و دستبسته و ِ
نیمشود « --خدانور» نام اتصال تصویری از ستم گذشته و رهای آینده در لحظهای است که چون برق یمدرخشد و
یکباره محو یمشود ،ابدی یمشود .و چرا یگ از نامها «ژینا» نباشد ،ی
دخت گمنایم که چون چهل روز از جان باختنش
یمگذرد شهری را که جمعیتش به دویست و یس هزار نفر نیمرسد بدل یمکند به کانون رخنمای مردیم مرکب از مردان و
ُ
زنای ینام ،ینشان .ی
دختی که به نام «مهسا» جان یمبازد ،یی ُجریم ،یی گنایه ،و ناگهان کردستان را یمکند آنچه همیشه
ی
ی
یمباید بوده باشد .مردان و زنای که پای پیاده مستی طوالی را یمپیمایند تا بر مزار ی
دختی گرد هم آیند که از دید صاحبان
قدرت کش نبوده ،کش نیست ،و مرگش پیشامدی ی
جزی که پیش رویدادهای پررسوصدای رسیم وزی ندارد :خدانور و
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َ
ژینا دو نام برای نامیدن «مردم»اند ،برای تمام کسای که در «جهان» ایران  1401حضور دارند اما جای در عالم
ی
ی
حیای ندارند .تغیت
هست و
تصمیمگتیهای راجع به آیندۀ آن ندارند ،نام تمام کسای که در جهان ما «هستند» اما
عناض یینام و نشان بدل به بلندآوازهترین نام یمشود :قیام یمکند..
واقیع زمای روی یمدهد که یگ از این
ِ
در پایت  1401تمام آنای که نام و یاد و تصویرشان از آرشیوهای جمهوری اسالیم حذف شده بود یکباره احضار
شدند ،در قاب تصویرهای که نشانههای از آیندۀ رهاییافتۀ مایند :د ی
خت جوای که در کنار همتییمهایش در جشن
قهرمای حجاب از رس بریمدارد و چون همتییماش یمکوشد حجاب او را «درست» کند و او را از نو در نظم موجود جای
دهد ،او را به «روال عادی» برگرداند ،به روایل که هرکه خواهش نفس کشیدن در هوای رهای دارد «مرگ بر» آن
یمگوید ،با اضار رس یمجنباند وگیسوان بازش را نشان ناظران یمدهد و با دست چپ اعالم پتوزی یمکند و برای همیشه
از قاب بازنمای نظم موجود بتون یمرود ،تمام ی
دختای که در هر جای ،در کوچه و خیابان و دانشگاه و مدرسه و ایستاده
ی ُ
دخت کرد سقزی که
روی سطلهای زبالۀ رسنگون ،حجاب از رس بریمدارند و دستشان را به نشان پتوزی باال یمبرند،
جمعیت روان به سوی مزار ی
ی
دختی که نامش اسم رمز «مردم» شده
پشت به دوربی روی سقف اتوموبیل رو به سیل
نشان ادامۀ ینتد و دست راست را به نشان پتوزی باال برده و انگشت نشانۀ
است دست چپ را مشت کرده و باال برده به
ِ
دست چپ را در مشتش نهاده به نشان تداوم پیکار در عی پتوزی ،جمعیت خروشان دانشجویان ر
«رسیف» که پشت
ِ
به دوربی یکصدا بانگ بریمآورند که «سفر چرا؟ بمان و پس بگت» ،دانشجویای که دوربی فقط پاهایشان را که بر زمی
یمکوبند و همراه با آن یمخوانند نشانمان یمدهد و اعالم یمکنند که هیچ تییع را توان ُک ی
شی فریادشان نیست ،تمام
ی
ی
ی
«یچهرگها»شان
دختان و پشان و زنان و مردای که چهرههاشان یا پوشیده است یا به چشم نیمآید و از بههمپیوسی ی
چهرۀ مردم نقش یمبندد ...همه چت گواه آن است که چتی تغیتی اسایس نکرده است ،دست تهیدستان پر که نشده
خایل تر هم شده است ،فضای دانشگاه باز که نشده بستهتر هم شده است ،مردیم که ییسالح بودند ییدفاعتر هم
ی
اتفاف افتاده است :نامهای نو بر رس زبانها افتاده است ،بر در و دیوار نقش بستهاند ،نامهای مصادرهناپذیر
شدهاند اما
ی
ی
اتفاف افتاده است :ی ی
که به «مردم» تعلق دارند.
قدری مهارناپذیر شده است .خدا از آسمان و از
قدری مردم بدل به
ی
ِ
داخل کتابهای خاکخوردۀ حوزهها بتون آمده و پا بر زمی گذاشته .بساط نمایشهای نخنمای راهپیمایهای اربعی و
معت کسای که حیاتشان مرهون دشنام دادن به دشمنای است که اگر نباشند در جا
شعارهای توخایل و عربدههای یی ِ

www.thesis11.com

11

نیست یمشوند جمع شده است .پایت  1401آلبوم گشودۀ تصویرهای تمرینهای مداوم مردان و زنای است که با هر
بسیجها و لباسشخیصها
فریادی که یمزنند ،با هر گایم که بریمدارند ،با هر نگاه خشمآلود و طعنهزی که بر گاردها و
ی
ُ
رهت ندارند
یماندازند ،فرمهای جدید برابری و سازماندیه یمآفرینند :پایت  1401فصل میالد مردیم است که نیازی به ی
«ی»کسان و «هیچ»کسای که مست تاری خ را تعیی خواهند کرد ،مست تاری خ را
چون نامهای یافتهاند وامگرفته از ی
هماکنون تغیت دادهاند.
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