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 باید که چیزی .  نیست شرمساری  برای  جایی وجههیچبه فیات کارگران شدن تسلیم در»

 اگر  باشند، نخورده دست ایمان و آگاهی اگر مدت؟ چه برای ... داد رخ رحمانهبی دادمی رخ

 .«است نرفته دست از چیزی  هیچ هاجان  نه و باشند شده  تسلیم هابدن

  ١٩٢٠می هشت /ی نظم نوینمجله /گرامشی آنتونیو

 

 توصیف ترینبینانهواقع گزاره این .است «انقالب» یک درون امروز ایران یجامعه

 و خبری یگزاره این یدرباره شد خواهد سعی مقاله این در .است امروز شرایط از

 پاسخ نیز سؤال این به تواندمی موضوع این شرح .شود داده مختصر توضیحی توصیفی

 بر در اینتیجه چه و رسدمی کجا به ایران در حاضر حال اعتراضات سرنوشت که دهد

  داشت؟ خواهد

 هاخیابان در امروز آنچه که کرده آغاز را انقالبی است چندی ایران یجامعه

 شکل در هاتفاوت یهمه با متأخر انقالب .است آن شدن فاش از ایلحظه گذرد،می

 ایران تواندمی که است تاریخی اعتراضات و نیروها از ایمجموعه گرانش،کنش و بیان

 در مختلفی و متعدد نیروهای که است این دارد اهمیت آنچه .کند توصیف را معاصر

 واقعیت این .کنندمی «نمایندگی» را انقالب این از بخشی هربار که اندفعال انقالب، این

 نبوده انقالب این بر پایانی حاضر، مقطع در صداها و هاخیابان سرکوب که گویدمی ما به

 نیروهای که بود خواهد دورانی یسازنده بیشتر بلکه ندارد؛ را آن وفصلحل توانایی و

 تجدید برای لحظاتی انقالب، این در افول لحظات واقع، در .بکشاند میدان به را ایتازه

  .است تازه 1«موضعی جنگ» یک آغاز جهت قوا

 سمت به اکنون، از را انقالب این تاریخ که نداریم ایچاره وضعیت شناخت برای

 یدرباره کمی گذشته سر از آنچه برآیند از و بشناسیم را نیروها کنیم، مرور پس و پیش

 هرگونه که دارد اهمیت جهت این از پس و پیش به حرکت این .بگوییم سخن آینده

 برای یکبار» عبارت .کشید خواهد چالش به را اکنون یدرباره آخرالزمانی تفسیر

 شود،می تکرار سرکوب نیروهای اکثریت و معترض، نیروهای برخی سوی از که «همیشه

  .است اجتماعی پویش سازوکارهای نشناختن از ناشی و غیرسیاسی توهّمی

 
1position of War  مدرن جوامع در سیاسی استراتژی یدرباره گرامشی آنتونیو از است اصطالحی. 
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 جاری انقالبِ یا هاپیوستگی
 سر از جامعه که وقایعی جداکردن دیگر تعبیر به یا تاریخ از مقطعی خوانش

 توان این (است برگرفته در را سیاسی هایتحلیل فضای معموالً آنچه یعنی) گذراندمی

 خوانش، این .یابد آگاهی نامیممی «اجتماعی نیروی» آنچه به که دهدمی کف از را

 نویسانتاریخ همچون را اجتماعی تاریخ و کندنمی درک را جامعه در موجود پیوستار

 یهمه برآیند اجتماعی نیروی که دانست باید .کاهدفرومی تاریخی مقاطع به کالسیک

 ذخیره خود در و گذرانده سر از تاریخی دوران یک در جامعه که است چیزهایی آن

 .رسید سرانجام به تا کشید طول سال هجده (١٧٨٣-١٧۶۵) آمریکا انقالب .است کرده

 آغاز قبل سال پانزده حدود از که روبروست انقالبی با ایران یجامعه مشخص، طورهب

 جنبش سبز، جنبش .است داده نمایش را آن خود تاریخِ از مختلفی مقاطع در و شده

 که اندانقالب یک گوناگون هایبیان مهسا جنبش و (٩٨ آبان و ٩۶ماهدی) خستگان

 لحظات این یمیانه در .است داده نمایش را شانشرایط و انقالبیون از بخشی بار هر

 توسط که بوده هاییناجنبش حتی و هاجنبشخرده بسیار بوده، جاری آنچه پرتأللؤ

 این گاههیچ .است بوده جریان در روستایی نیز و شهری گوناگون طبقات و اصناف

 اند،شده خالی و پر هازندان مدام .است نرسیده پایان به کار و نشده متوقف انقالب

 از بیش اکنون .اندگرفته شکل هامقاومت و اندکرده کار دولتی احکام و قوانین ماشین

 غیره و ٩٨ جنبش پایان یا سبزجنبش پایان تصور مثال عنوان به که شده روشن پیش

 2.است بوده اجتماعی مقوالت به مهندسی نگاه از ناشی

 نزاع یک فرادستان با ستم تحت هایگروه و طبقات هایکنشبرهم و هاکنش

 دیگری، مدرن یجامعه هر مثل ایران مدرن یجامعه .است مرکزی چند و پراکنده

 نیز مسلط امر برابر در مقاومت یندهایافر جامعه این در .است ایشبکه و زدوده-مرکز

 که هستند مبارزه این درگیر متمایزی و متعدد بسیار نیروهای .اندپراکنده و مدرن

 این از لحظاتی در .مانندمی باقی پنهان دولت، لویاتان الجثهعظیم تن پشت معموالً

 به بندیمفصل نوعی با کردند،می حرکت هم کنار در که نیروهایی آن «جاری انقالبِ»

 در مثالً  .کنند عیان را خود توانندمی و کنندمی آزاد را نیرویی شوند،می متصل یکدیگر

 
 .نهم فصل نگارنده، از ابانیخ در یرستگار کتاب به کنید نگاه بیشتر مطالعه برای 2
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 یواقعه با بود فعال زنان یمسأله وحوشحول که ایاجتماعی نیروی آن ،مهسا جنبش

 اجتماعی نیروی به ارشاد گشت در سقزی، جوان دختر امینی، (ژینا) مهسا قتل

 .یافت بروز و خورد پیوند «جوانان زندگی» اجتماعی نیروی نیز و «قومی هایاقلیت»

 این .است اجتماعی نیروهای بندیمفصل محصول واقع در جاری انقالبِ خیابانی بروز

 پیوند دیگر نیرویی با شاید هرچند داشتند وجود نیز سبز و خستگان جنبش در نیروها

 روبرو دیگر نیروهای بندیمفصل با ما عوض در و نیافتند چشمگیر بروز و نخوردند

  .بودیم

 :داردمی امان در بینشی رایج خطای دو از را ما اجتماعی هایجنبش به نگاه این

 هاتحلیل .جنبش یک هایویژگی گرفتننادیده دوم و جنبش، یک سازیویژه اول،

 حاضر حال جنبش به را ویژه و یگانه خصلتی که یابندمی گرایش سمت بدین یا معموالً

 یا بیفتند، «است تمام کار» دام به و کندمی فرق «کامالً» باراین بگویند و کنند تلقین

 روی از شوند مجبور که دهند جای تاریخی کالن یگزاره یک در چنان را آن

 سیاسی یشناسانهروان تحلیل نوعی دام به یا واقع در بجهند؛ آن خاص هایخصلت

 نگارنده، نظرهب سبب همین به .بگیرند نادیده را خُرد امر فلسفی، کلیاتی با یا بیفتند

  .است داده بروز را آن از  خاصی هایویژگی که است انقالب یک از بخشی مهسا جنبش

 

 آن هایخصلت و مهسا جنبش
 خستگان جنبش و سبز جنبش با دیالکتیکی یرابطه در توانیممی را مهسا جنبش

 طبقات حیث از (سبز جنبش همچون) آن اصلی حامالن که جنبشی کنیم؛ ادراک

 اندازها،چشم خیابانی، کنش نوع در اما هستند، متوسط یطبقه از غالباً اجتماعی

 جنبش .ترندنزدیک ٩٨ سال جنبش به سنی میانگین حتی و شعارها ها،سازماندهی

 انقالب این در را متوسط یطبقه از بخشی آن بار اولین برای که است خیزشی مهسا

 اصالح از ناامید بهتر زبان به یا سیستم گونیدگر خواهان چیز هر از بیش که داده بروز

 آغاز توانمی را آن در افراد و اقوام و نیروها تنوع با مهسا جنبش واقع در .اندحکومت

  .فهمید یکدیگر به گوناگون معترضِ طبقاتِ پیوند فرایند
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 نوع این با ما تاریخی خاص مقطع این در که است شده باعث متعددی عوامل

 متوسط یطبقه در خصوص به نیروها این برآمدن شاهد و شده روبرو تازه بندیمفصل

 اقتصادی افول ،یک :است جمعی یواقعه سه این آنها ترینمهم ازجمله که باشیم،

 در کووید دوران در کشتگان عظیم حجم ،دو سو، بدین ٩۶ سال از متوسط یطبقه

 وجدان .٩٨ سال در معترضان شدید سرکوب ترومای ،سه و ١4٠٠ و ٩٩ هایسال

 .است کرده ادراک اصلی مقصر را حاکمیت موارد، این تمامی در متوسط یطبقه عمومیِ

 بین از سیستم، اقتصادی ناکارآمدی از ناشی را خود شدن فقیرتر طبقه این اعضای

 نهادهای شدن اختیارسلب و تحریم، فشارهای از شدن کاسته برای «برجام» امکان رفتن

 .اندشده ناامید خود معیشتی شرایط بهبود از و فهمیده اقتصاد میدان در بوروکراتیک

 ١٩ کووید اپیدمی دوران در شانکشتگان یگسترده حجم مسؤولیت آنها سو، دیگر از

 دولت ناکارایی به مستقیماً ،بوده اضطراب و ترس مدتطوالنی یتجربه با همراه که را

 شاهد طبقه این سوم و دانند،می مربوط رهبری توسط واکسن ورود ممنوعیت فرمان و

 مستقیماً  که موارد این یهمه .بود ٩٨ سال در خیابانی کشتار ترینعظیم و ترینگسترده

 بار را متوسط یطبقه بقای یغریزه بود، ارتباط در هاآن ذهنی و عینی روزمره حیات با

 و رشنو سپیده با حکومت برخورد نوع یعنی مشخص، رویداد دو .کرد تحریک دیگر

 کانالی سمت به را هااضطراب و هاخشم ها،ترس تمامی امینی، (ژینا) مهسا قتل سپس

 :بود تبعیض ساختارهای ترینعمومی و ترینقدیمی از یکی شاید که گشود ویژه و واحد

 طورهب که کرد آزاد را نیرویی یکبارهبه زنان یمسأله واقع، در .اجباری حجاب یمسأله

 واقع به «زن» یمسأله .بود شده ذخیره میانی طبقات در اخیر سالپنج وقایع از خاص

 .پرداخت خواهیم بدان بیشتر که شد هاتبعیض و هاترس ها،نارسایی از نظامی ینماینده

 باعث آینده فقدان یمسأله و دولت ناکارآمدی از ترس اقتصادی، وضعیت وخامت

 همان برسد؛ فاجعه سرحدات به نیز متوسط یطبقه منظر در شرایط که بود شده

 اشتراک کمکم ایده این .بود کنده جا از ترپیش را جامعه پایین طبقات که چیزهایی

 .است شده ناتوان خود وظایف انجام از روشن طوربه حکومت و حکمرانی نظام که یافت

 دولت که وحشتی شد؛ پراکنده جا همه آینده و فقر و مرگ از وحشت حقیقت، در

 روزمره گفتارهای در توانمی وضوحبه را وضعیت این انعکاس .بود آن کاستن از ناتوان

 جامعه که بود اضطرابی و ترس از هایینشانه جا همه در شدهتوزیع خشم .کرد مشاهده
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 هایشبکه و شهر در موجود گفتارهای و هامتن اصلی محتوای .است گرفته دربر را

 بیان ظاهری شکل و کند،می تجربه اشزندگی در فرد که است ایفاجعه همین مجازی

 گفتاری خشم .آن تغییر از ناتوانی اعالم یا کردن پنهان برای است ایوسیله فقط آن

 و سیاسی یسوژه فقدان در که دولت نهاد در موجود خشونت از است انعکاسی

 تولید نتیجه .شودمی تابیده باز جا همه در مکانیکی ایگونههب شرایط، بهبود اندازچشم

 جیمز .است مستأصل و عاصی یسوژه یسازنده فرد، خود به آن بازگشت و خشم مازاد

 :نویسدمی مقاومت هنر کتاب در معاصر آمریکایی سیاسی شناسانسان اسکات، سی

 ایجاد ،(هستند زندان نهاد مشترک یسلطه تابع همه که) زندانیان میان در که ستمی»

 سلطه، در سلطه این در .دارندمی روا آنان بر زندانبانان که است ظلمی سنگهم شودمی

 حتی شاید را مسلط زندانیان برابر در خود رفتارهای و هاگفته باید زیردست زندانی

 در موجود بحران همین 3«.کند کنترل زندان مقامات برابر در رفتارش و گفتار از بیش

 که ستم منابع افزایش و سلطه انواع از کالن ساختاری شدن ساخته یعنی جامعه

 .کرد فراهم را آن طغیان مقدمات بود، زندگی بر حاکم وضعیت محصول

 

 قهر و نوجوانان
 .شودنمی منجر جامعه پایین طبقات شدن تربزرگ به متوسط یطبقه شدن فقیر 

 به تواننمی را اجتماعی طبقات که کندنمی توجه نکته این به جامعه به مهندسی نگاه

 همچنان فقیرشده متوسطِ یطبقه بوردیو، یرپی تعبیر به .فروکاست اقتصادی شرایط

 ،معیشتی مشکالت بر عالوه متوسط یطبقه از فقیرشده فرد .است متوسط یطبقه

 فرهنگی کاالی بفرستد، مختلف هایکالس به را فرزندانش کند، تفریح تواندمی ترکم

 را میانی طبقات در افراد هرچند وضعیت این .غیره و برود سینما و رستوران بخرد،

 با منطبق را شاناعتراضی کنش هایدامنه همچنان اما سازد،می کالفه و خشمگین

 در شدن فقیر با فرد که کنیم توجه نکته این به اگر .داردمی نگه طبقاتی هایخاستگاه

 هایسرمایه به متکی تنها طبقه مفهوم و دهدنمی کف از را اشطبقه مدت،کوتاه

 
 مرکز نشر /خاکباز افشین ترجمه /مقاومت هنر و سلطه /اسکات سی جیمز 3
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 .کنیم پیدا دست مهسا جنبش گرانکنش درباره درکی به توانیممی نیست، اقتصادی

 اصلی یبدنه ساله ٢٠ تا ١۵ جوانان و نوجوانان که اندگفته بسیار هاروایت و شواهد

 شاید انقالبیون سنی میانگین کاهش .دهندمی تشکیل را خیابانی معترضان

 این کلید باید .باشد آن اجساد روی بر و خیابان در خیزش این خصلت چشمگیرترین

 نوجوانان .فهمید موجود واقعاً وضعیت و طبقاتی هایخصلت میان یرابطه در را موضوع

 آنها .اندبوده هاسال این در خویش والدین روانی و مالی بحران شاهد که هستند کسانی

 را خانواده و خیابان و مدرسه در خود یروزمره زندگی در هانارسایی بودند مجبور هم

 آنها میان این در .باشند وضعیت از شانوالدین عمیق شکست شاهد هم و کنند تحمل

 هایخصلت و هاترس از بیشتر رهایی شان،پذیریجامعه فرایند نشدن تکمیل دلیلهب

 وضعیت، از شانوقفهبی هایپرسشگری ترمهم همه از و شانطبقه یکارانهمحافظه

 به را خود حقیقت در و بزنند، خالقانه گاه و اشتراکی هاییکنش به دست اندتوانسته

 از کالسیک پرسشی جدید نسل .کنند معرفی جاری انقالب در «توان» یک مثابه

 یرساله یمقدمه هفتم بند در اسپینوزا باروخ هرکسی از بهتر که دارد اشوالدین
 در گونهآن توانندمی هاانسان چگونه» :است کرده بندیصورت را آن یاسیس یاتیاله

 شانخون ریختن و جنگند، مى شانرهایى راه در گویى که کنندتالش شان بندگى راه

 شمار به افتخار واالترین سبب که شرم یمایه نه را نفر یک جبروت و غرور براى

  4«؟آورند

 و هابستبن یواسطه به چنانچه دارد خویش والدین از جدید نسل که پرسشی

 آن در که شرایطی به نسبت بزرگساالن عملیبی بالطبع و اجتماعی حیات در انسدادها

 قهر را آن اسپینوزا از تأسی به که کرد خواهد تولید را چیزی نیابد پاسخی گرفتارند،

(indignatio) است ترفعال جوانان و نوجوانان در وضعیت به نسبت قهرِ .نامیممی 

 یهمه که هستند امکان این از برخوردار شد صحبت آن از که دالیلی به هاآن زیرا

  میزانی از برآمده خیزشی و جنبشی انقالبی، هر .نگیرند نظر در عمل برای را جوانب

 همواره میانی طبقات در که نیست بیراه .است گرمحاسبه عقل گرفتن نادیده

 .دارند را گیریجای بیشترین قهری سیاسیِ  یمبارزه در دانشجویان

 
4 Benedict de Spinoza, Theological-Political Treatise, Cambridge, p:6 
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 در که کندمى وادار را جامعه که «عقل هدایت» از نوعى یعنی قهر اسپینوزا نظر از

 شانطبیعی عاطفی تأثیرات اساس بر او نظر از افراد .بپیوندند همدیگر به مقاومت قالب

 خواهندمی یا و اندکرده پیدا مشترکی ترس یا آنها :شوندمی پیمانهم همدیگر با

 فرامین، آن اسپینوزا نظر از .بگیرند انتقام زده آسیب آنها به که کسی از جمعیهدست

 هم با را آنان و انگیزدبرمی را افراد از بسیاری قهر که حکومتی هایسیاست و قوانین

 و .شوندنمی دولت، حکمرانی حق یعنی جمهور، حقوق شامل کند،می متحد آن علیه

 شودمی اهدا دولت به مردم یتوده مشترک یاراده سوی از کردن حکومت حق چون

 اساساً و قوانین آن اعتبار کنند،می مخالف فرامین و قوانین با افراد که میزانی به پس

 افراد شمار که میزانی به دیگر تعبیری به 5.شودمی تضعیف حکمرانی برای حکومت حق

 استولز تد .کند مى پیدا کاهش حکومت اعمال برای دولت حق یابد، افزایش شورشى

  :نویسدمی اسپینوزا یاندیشه از قطعه این تفسیرسیاسی در

 انجام که گیرد مى نتیجه خویش کمال و تمام سیاسى رئالیسم مطابق [اسپینوزا]»

 حق برخالف اکیداً است امرى برانگیزد را عمومى قهر دارد احتمال که کارى هر دادن

 بیشترى جزئیات سیاسى، یرساله چهارم فصل از چهارم بند پایان در اسپینوزا، .دولت

 شود مى مرتکب رژیم یک که هایى تندروى مابین ارتباطى چنین از دهد مى دست به

 را رژیم آن و کند، پیشه قهر بردارد، دست ترسیدن از خلق انبوه که امر این احتمال و

 در بدکاران با برهنه یا مست» بخواهد فرمانروا اگر ،المثلفى .کند سرنگونى به تهدید

 خود که کند نقض را قوانینی آشکارا کند، اجرا نمایش صحنه روی برود، راه ها خیابان

 ،«هذا على قس و برباید، را جوان زنان کند، غارت یا عامقتل را خود اتباع ... کرده وضع

 
 دامن (قهر) عمومی خشم به که مواردی» :نویسدمی اسىیس یرساله سوم فصل از نهم بند در اسپینوزا 5

 خالل از یا مشترک هراسی دلیل به یکدیگر با همدستی .ندارند تعلق (جمهور) مدینه حق به زنندمی

 قدرت را مدینه حق که مادامی و .هاستانسان طبیعی حق شکبی مشترک، آسیبی تالفی به نیل

 همدستی این امکان دلیل به آن حق و مدینه قدرت تردیدبی پس کند،می تعریف انبوهه مشترک

 اختیار در را همدستی این در یکدیگر به پیوستن فرصت مدینه زیرا یابد،می کاهش اتباع بین مشترک

 «.دهدمی قرار بسیاری شهروندان

 .روزبهان نشر گنجی، ایمان و غالمی پیمان ترجمه ،یاسیس رساله اسپینوزا،
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status)  مدنى وضعیت نتیجه، در و، شد خواهد قهر به بدل خلق انبوه ترس گاه آن

civilis) جنگى وضعیت به hostilitatis) (status 6«.شودمى تبدیل 

 حکمرانی هایشیوه طریق از سیاسی و اقتصادی اجتماعی، وضعیت به نسبت آنچه

 سر بر خلق انبوه اجتماعیِ همبستگی .است عمومی قهر شده، ایجاد حکومتی فرامین و

 باعث چیزی چه مشخص طورهب اما .است رؤیت قابل وضوحبه وضعیت این نخواستن

 نوجوانان که جنبشی بنامیم؛ «قهر» را مهسا جنبش در موجود نیروی ما که شودمی این

 اخالق کتاب سوم بخش در اسپینوزا .است کرده آزاد سیاسی نیروی یک عنوان به را

 تعریف «است داده انجام دیگرى به نسبت را شرارتى که کسى از نفرت»را قهر خود،

 را است کرده اِعمال آنها کسان تریننزدیک بر وضعیت که شرارتی نوجوانان .کند مى

 هاسال این در که انددیده اند،کرده تجربه خود آنچه بر عالوه آنها .اندکرده نظاره عمیقاً

 هایکالفگی و ناسزاها .اندشده مستأصل و فقیر و ناامید و سرکوب شانوالدین چگونه

 نفرت سیستمی از که است کسانی دوش بر مهسا جنبش .اندکرده لمس و شنیده را آنها

 آنها قهر .است کرده خسته را آنها و شرارت شاناطرافیان و والدین به نسبت که دارند

 اند؛کرده تجربه شانوالدین و گذشته هاینسل که است ستمی طوالنی هایسال یثمره

 اسپینوزا آنچه که است روشن .برافروختند را جاری انقالبِ چراغ که هاییهمان یعنی

 :یابدمی معنا پیوستار یک در و تاریخ با نسبت در کندمی گذارینام قهر عنوان تحت

 کرده آغاز پیش هاسال از را جاری انقالبِ که است چیزی همان تاریخ این .ستم تاریخ

 دیگران برای قربانى که است یاعاطفی تأثیرات از برآمده قهرْ اسپینوزا دیدگاه در .است

 با فرد که است شباهتى و عاطفی نزدیکی میزان به وابسته آن شدت و گذارد؛می باقی

 در من قهرآمیز واکنش که کندمی مطرح اخالق کتاب سوم بخش در او .دارد قربانى

 .دارم مى دوست را او که باشد کسى قربانى اگر شد خواهد شدیدتر حتى ستم قبال

 و نزدیک یرابطه از برآمده تنها نه حاکم یطبقه و حکمرانی نظام به نو نسل واکنش

 در که است شباهتی از برآمده آن بر عالوه که (شانوالدین یعنی) قربانیان با اشعاطفی

 
 امین و حبیبی فؤاد :ترجمه ،مجدد یبارگذار در ؛«شورش به میل باب در اسپینوزا» :قهر استولز، تد 6

 .ققنوس نشر کرمی،
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 در مهم رخدادی به که ایلحظه یافت؛ ژینا و خود میان تاریخی ویژه یلحظه یک

  .کرد آزاد را هاآن پنهان نیروی و شد تبدیل انقالب

 شانوالدین برای اشتحقق که آنچه نوجوان، دختران باالخص و نوجوانان واقع، در

 و بخشیدند تحقق طبقاتی، هایخاستگاه از فاصله سبب به را رسیدمی بنظر ناممکن

 میدان از و آوردند؛ یاد به متوسط یطبقه اعتراضی و سیاسی هایخصلت از را چیزی

 .پریدند بیرون ناشدنیبینیپیش ایلحظه در ناامیدشان و سالمیان والدین هایناتوانایی

 

 آزادی زندگی، زن،
 چیزی بلکه گرددنمی باز جنبش این آغاز به تنها مهسا جنبش در زن محوریت

 هاخواست تحقق عدم با خیزشی و جنبش هر هرچند .آن محتوای در شده تنیده است

 نظام کلیت و دیگر مسائل به یعنی کندمی پیدا فراروندگی خصلت حکومت، سرکوب و

 لحظه هر در تواندمی چگونه که است این مهم اما یابد، سرایت است ممکن سیاسی

 غیر مدرنِ یجامعه در .بسازد همبستگی و کرده جمع را خود در فعال نیروهای تمامی

 هویت از بخشی .ممکن غیر است کاری «واحده امت» یا «کلمه وحدت» ساختن ایتوده

 متمایز طریق از «من» .است دیگران از او هایتمایزبخشی از برخاسته مدرن انسان

 است ناپختگی هم سیاسی میدان در .شوممی «من» که است دیگری از خود ساختن

 افراد تواندمی و است همبستگی یسازنده لزوماً سیاسی نظام هایخصلت کنیم فکر اگر

 فرودستان قدرت تمام که سیاسی، همبستگی یالزمه .کند متحد را متفاوت و گوناگون

 اعتراض، ماتریالیستی امر از منظور .است «اعتراض ماتریالیستی امر» بر تأکید است،

 که معینی و مشخص پدیدار آن .است اجتماعی جنبش عینی و انضمامی خصلت

 اینمونه خود هرچند کند همبسته را انقالب یک در موجود نیروهای تمامی تواندمی

 که است آن به مداوم ارجاع با تنها اما تبعیض رفع و آزادی انتزاعی خواست از است

 و مردساالرانه هایخصلت طبقاتی، هایخصلت .نگهداشت زنده را جنبش یک توانمی

 دارند را کارکرد این بخشندمی تداوم را موجود وضعیت که اجتماعی هایخصلت دیگر
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 7.کنند گم را آن و لمبدّ  انتزاعی و مجرد امر به را سرکوب و تبعیض عینیت مدام که

 در ناخواسته را اعتراض ماتریالیستی امر اجتماعی، نیروهای که است سبب همین به

 خواستِ  و عینی امر به مداوم رجوع عدم با یعنی کنند،می هضم مسلط نظم یمعده

 که است روشن .برندمی بین از را هااعتراض مَفصل موجود، جنبشِ  تاریخیِ مشخصِ

 که را موفقیت به دستیابی و پراکنده را نیروها سیاسی، اشتباه استراتژی این چگونه

 .کندمی کمرنگ است سلطه ساختار شکست همان

 زن یمسأله .است فمنیستی جنبشی هایشفراروندگی یهمه با مهسا جنبش

 ترینبزرگ زنان .نیست بیراه ارجاع این .است وضعیت به معترضان تمامی گرانیگاه

 نظام .انددیده خویش بر را هاسرکوب ترینقدیمی که هستند جمعیتی «اقلیت»

 .کندمی حکمرانی آنها هایبدن بر که هاستسال حکومتی سیستم کمک با مردساالری

 و پربسامدترین آن الغای طبیعتاً و است سلطه این قانون ترینرایج اجباری حجاب

 زبان به .است ایران معاصر یجامعه ماتریالیستی و انضمامی خواست ترینقدیمی

 خود حق دیگری، قانون هر از بیش اجباری حجاب قانون با مسلط دولت اسپینوزایی،

 خصلت همین سبب به دقیقاً  و .است شده نامشروع و داده دست از حکومت اِعمال بر را

 «همبستگی» و باشد خلق انبوه یسازنده تواندمی که است بودنقدیمی و پربسامد

 که است انضمامی و عینی خواستی به ارجاع با همواره پایدار و مؤثر جنبش یک .بسازد

 .کند تولید نیرو و اتحاد تواندمی

 متوسط یطبقه در شورش نوع ترینماتریالیستی زن، یمسأله وحوشحول شورش

 اینجا در اعتراض موضوع .کندمی پیدا ارتباط «بدن» موضوع به مستقیم که زیرا است

 توانمی را مهسا جنبش مشخص طورهب .نیست روزمره و عینی حیات از بیرون چیزی

 که هاییجنبش :داد قرار 8هاهلوت شورش مثل تاریخ بردگی ضد هایجنبش ردیف در

 با مهسا جنبش .اندگرفته پا فرد دارایی ترینمهم عنوانبه بدن بر نظر اعمال شدت از

 نیست چیزی حجاب، کنترل کل طورهب و ارشاد گشت .شد آغاز ارشاد گشت در وی قتل

 زن بدن کردن مشترک بهتر تعبیر به یا زنان، بدن کردن زیر به سر و کردن محدود جز

 
 .امداده توضیح پنجم فصل ،خستگان جنبش کتاب در ٩٨ جنبش درباره را مسأله این 7

8 Helots  
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 کامل اختیار او و است دولت با اشتراکی چیزی بدنش کندمی احساس زنی هر .دولت با

 .دارد خود جسمانی نیروی یدرباره دارکارخانه با کارگر که نسبتی همان .ندارد را آن

 یکی درون در .است شانبدن از زنان زداییمالکیت و اشتراک این یادآوری ارشاد گشت

 مالکیت است، شده صید تهران در که نشینحاشیه زنان از یکی به یادآوری عملیات از

 اجباری حجاب قوانین خاطرهب زنی .رودمی بین از تام و کلی بطور اینبار بدنش بر زن

 دولت با زنان بدن اشتراکی خصلت که است ویژه یلحظه این در و شودمی کشته

 یادآوری مسمکانی ارشاد گشت اگر .شودمی یادآوری زمانی هر از شدیدتر ایگونههب

 گشت اجرای ترینکامل را ژینا قتل توانیممی است، دولت با زن بدن اشتراکی ویژگی

 این زمانی هر از ترگسترده و بیشتر که جایی :بدانیم حیاتش تاریخ در ارشاد

 .شد یادآوری زن بدن از زداییمالکیت

 فقر گسترش شدت و انتخاباتی، تقلب با ٨٨ سال در دموکراسی فقدان شدت اگر

 شدت کرد، آزاد انقالب در را نیروهایی و شد یادآوری بنزین شدنگران با ٩٨ سال در

 طورهب ما «آزادی و زندگی زن،» عبارت در .شد یادآوری ژینا مرگ با نیز بدن کنترل

 با مصاف در که انقالبی شویم؛می روبرو نیروهایش و جاری انقالبِ تاریخ با خالصه

 ٩٨ سال در که است صدایی همان کرامت طلب .است گرفته شکل سلطه و تبعیض

 مدام مانهایسفره آن در که خواهیممی تریشایسته حیات ما :شنیدیم روشنیبه

 است نیرویی همان کارآمد حکمرانی نظام و دموکراسی آزادی، طلب .نشود ترکوچک

 به است ایاشاره «زن» روزها این و آورد، هاخیابان به را نفر هامیلیون ٨٨ سال در که

 اشپیروزی هر و است برابری خواستار که اقلیت گروه ترینقوی طبیعتاً  و ترینگسترده

 به نیز کار جایبدین تا که گونههمان کند؛ آزاد انقالب در را ایتازه نیروهای تواندمی

 بر حاکمْ اقتدارِ برابر در توانی و کرده کمک بسیار جامعه و زنان بدن و ذهن رهایی

 در جاری انقالبِ به مهسا جنبش آنچه .است رانده عقب به را او که کرده تولید حیات

 و بنیادین تغییرات جمعیِ خواست افزوده، زنان یمسأله میانجی با متأخر ایرانِ

 هایخیابان در که خواستی :است شدهدریغ چیزی عنوان به «زندگی» گیریِبازپس

 رسا و وضوحبه فریاد و رقص و سرود با شب هاینیمه تا اجتماعی هایشبکه و ایران

 .شودمی شنیده
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 باریک فقط که پایین، از اجتماعی، نیروهای بطن از برآمده است یفرایند انقالب

 یک کارگران اعتصاب تا گرفته مهسا جنبش از آن در رویدادی هر .رسدمی پایان به

 هر بنابراین، .هستند آن هایمهره و پیچ دورافتاده، شهرستانی در کوچک یکارخانه

 و کرد خواهد توان و نیرو تولید شود، آوریجمع نیز هاخیابان از چنانچه اگر خیزشی

  .ساخت خواهد بیشتری هایپیوستگی

 .است مقاومت مردمی نهادهای «ساختنِ» فرایند انقالب

 


