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 های تحلیلیِ قیام ژیناباد خیابان: علیه بیراههدانشگاه مُرد، زنده

 طه رادمنش

 

هایی است از تحلیلاز بُعد سلبی خوانشی انتقادی پیش رو دو بُعد دارد: سلبی و ایجابی.  یادداشت

بندی تا صورت که در این مدت دربارۀ خیزش اخیر نوشته شده. و از منظر ایجابی، تلاش شده

آن داشته باشد. بهانۀ اصلی برای نگارش  های تحلیلیو مجملی از خیزش، با تکیه بر بیراهه نظری

اندازی نظری چشم»دکتر حسن محدثی گیلوایی، با نام از است آغازین این نوشته، مقالۀ بلندی 

ولی همان گونه که اشاره که از حلقۀ تجریش منتشر شد.  «های اجتماعی ایرانبارۀ خیزشدر

از رهگذر آن، شاید ها، تا عزیمت است برای خوانش انتقادی تحلیل الۀ مذکور صرفا نقطۀق، مرفت

عایت شود، انصاف در نقد ر در این یادداشت سعی شده تا .قیام ساختفهم برای  بتوان چارچوبی

 «نگه داشته نشود، قلم روزی روزگاری از ما انتقام خواهد گرفت. اگر اخلاق نوشتن»چرا که واقفم 

گویی، اختراع جا، کلیهای بیبندیدر دام دسته« دانشگاهیان»اش همچون بسیاری از محدثی در مقاله

فارغ از مسائل بالا که در ادامه به تدقیق همگی خواهم . کردن مفروض با بدیهیات افتادهخلطمجدد چرخ و 

گوید مثال: آنجا که می برایقطعی تلقی کرده. چونان امری های اشتباه را پرداخت، نویسنده برخی گزاره

که عینیت (، 1بینی بود جنبش اجتماعی مذکور بروز خیابانی بسیار کمی داشت ) ص چنان که قابل پیش

اهمیت پنداشتن عاملیت کم ( یا3امش بر نقش حیاتی نهادها ) ص تاکید مدماجرا خلاف آن را نشان داد؛ 

های اجتماعی ممکن است شکل گوید خیزشکه می تشویش در تقدم و تاخر شورش و جنبش، آنجاو سوژه، 

پاره پارهیا (، 4آمیز داشته باشد یا وجهی مخرب و غارتگرانه؛ و بدل به شورش اجتماعی شود )ص مسالمت

؛ آنجا که از پتانسیل های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیسنگکردن انقلاب و تقسیم آن به خرده

کردن بدیهیات و مفروضات نیز برای نمونه در خلط گوید.می اجتماعی انقلابخیزش برای دگردیسی به 

بایست نویسد: خیزش اجتماعی چیست؟ برای پاسخ به چنین پرسشی میمتن زیاد است. نویسنده چنین می

ای از مفهوم انباشت نارضایتی یعنی چه؟ یعنی مجموعه(. یا 4مفهوم خیزش اجتماعی را تعریف کنیم )ص 

بازنمود تعریفیِ از منظر اصحاب روش تحقیق مفروضِ پژوهش یعنی شوند. که بر هم انباشته میها نارضایتی

اش، نوشته خوانشِ تمرکز فردی و سهولت جمعیِامری که بر سر آن اجماع وجود ندارد، و پژوهشگر برای 

رای خواننده ندارد. طبیعتا نیازی به اثبات آن ب ،گیرد وای را به عنوان تعریف حتمی خود در نظر میگزاره

ها، تعریف فارغ از بازتعریف برخی از آن ی تعاریف زیادی وجود دارد. پژوهشگرمثال: برای جنبش اجتماع
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هایی چون آب اما گفتن و نوشتن عبارت. اختمان تحقیق را پی نهدسازد تا سبرگزیدۀ خود را برجسته می

تراکم ثروت یعنی چه؟ یعنی ثروتی که یا  پاسخ به چنین پرسشی باید بگوییم آب چیست،چیست؟ برای 

بندی کنم تا با تقسیماش میحاضر تل در ادامۀ یادداشتفرسایی دربارۀ بدیهیات است. متراکم شده باشد، قلم

هر چند محدثی در یادداشت بلندش . بحث را پیش ببرمو شاکلۀ نقد را ترسیم، با عناوینی پرسشی،  نوشته

ترین زبان را برای هستند و تلاش کرده تا ساده -نه از باب تحقیر –کند که مخاطب اصلی او عوام اشاره می

صفربارمصرف اکثرا های مغلق و گویی که نعمتِ کمیابی در بین نوشتهبیان چارچوبش انتخاب کند، اما ساده

بندی افراطی دارد؛ همان ایرادی که بر متن بینی و دستهی با ریاضیگران داخلی است، تفاوت زیادتحلیل

معلمی « افتخار»ای، لیشهاز منظر شخصی برای حدود هفت سال است که فارغ از هر کمحدثی وارد است. 

دارد  ن زیست شخصی از آن رو جنبۀ عمومینصیبم شده و ارتباط نزدیکی با دانشجو و دانشگاه دارم. ذکر ای

؛ همان منزلت و لنزی که محدثی نیز از همان و لمس آن است« گاهیانسان دانش»از شناختم از که حاکی 

 کنم.لفِ بحث را با نشرِ انسان دانشگاهی آغاز می. 1را دیده« خیابان»دریچه 

 انسان دانشگاهی کیست؟

 واحد از امری گوییهای آن، همین هزارتعریفکه یکی از شاخصه« انسان دانشگاهی»فتادن در دام برای نی

کنم تا موجز بجای تعریف انسان دانشگاهی، خصایص آن را برشمارم. انسان دانشگاهی فارغ از است، تلاش می

در دیگر سپهرها نیز  ،کند با علم به سقوط دانشگاهحوزۀ فیزیکی کارش که محیط دانشگاه است، تلاش می

مرزی، مجلات و نشریات ای برونهای ماهوارهشبکه تواند صدا و سیما،سپهرها میحضور داشته باشد. این 

« دانشگاهی»روشنفکری یا حتی لایوهای اینستاگرام باشد. انسان دانشگاهی بواسطۀ نگاه روشنفکری و شبه

داند برای مثال یک توئیت نیاز به ادبیاتی خاص دارد، یک استوری لحن کند و نمیها را خلط میجایگاه

 -پژوهشی / علمی -به نام علمی ایجورنامهگانۀ دیوم مقالۀ روشنفکری با مقیاس سهطلبد، ممتفاوتی را می

ابراز نظر صرفا پلتفرم و همان لحن رسمی است،  شدر نتیجه لحنتخصصی تفاوت دارد.  -ترویجی / علمی

یار و شانسان دانشگاهی فارغ از افتادن در دامِ اجباری و تحمیلی ارتقا از استادیار به دانتغییر کرده. 

دانشگاهی خود را ترک کند. انسان  تواند استایل کلامی، بیانی و بعضا ظاهریِنمی، شدن به استادتمامتبدیل

بندی نظری برای سهولت فهم مطلب و دانشگاهی عموما، و انسان دانشگاهی علوم انسانی خصوصا، دسته

های زیادی از آن را در متن نمونه کند.باه میبافی علوم انسانی اشتبینی و فیزیکها را با ریاضیتنظیم گزاره

فاوت مشروعیت با محدثی شاهدیم: تفاوت خشونت مشروع با نامشروع، تفاوت نارضایتی با تمایل به تغییر، ت

بودن دست بکشد، و از سوی دیگر طاقت دیدن تواند از محاسن دانشگاهیانسان دانشگاهی نمیاطاعت و ... 

های ندارد. چون توانایی پذیرش اقبال جامعه به سلبریتی و دیگر گروهنیز را شدن کوه یخی دانشگاه آب

                                                           
 افتاده باشد.« انسان»که البته شاید نگارنده نیز در همین یادداشت در دام همین  - 1
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کند تا در را ندارد، تلاش می –فارغ از درستی یا نادرستی آن، که بحث بسیار طویل و مهمی است  –منزلتی 

دارد. انسان ای تفاوت های دیگر نیز حضور داشته باشد، فارغ از این که سواد دانشگاهی، با سواد رسانهعرصه

بودن آموزش و پژوهش در دانشگاه، بیشتر متکلم وحده است و مونولوگ را قطبیدانشگاهی بواسطۀ تک

و  «توتولوژی»، در باتلاق «پداگوژی»بیند، در نتیجه برای تشریح مباحث، بجای تلاش برای دیالوگ می

، در فاوت آن با انقلاب کدام است، یا تیعنی بجای این که ساده کند جنبش چیسترود. فرو می گوییهمان

 ،به عبارتیافتد. می« ای که انباشت شده باشدانباشت نارضایتی یعنی چه؟ یعنی نارضایتی»سیکل معیوب 

را ندارد، و هم عِرض خود پنداری مخاطب سازی مفاهیم و کودکسادهتمیزدادنِ تفاوت  انسان دانشگاهی

 دارد.زحمت خواننده می برد، هممی

 چیست؟شورش 

جمعی دارد. به  ایکه صرفا متکی بر فرد نیست و تکانهبه مخالفت جمعی اشاره دارد  rebellion شورش یا 

به دهد و پتانسیل تبدیل عبارتی شورش نوعی رفتار جمعی است که در شرایطی خاص و ناگهانی رخ می

پرواضح است  ل را متشکل سازد.بتواند توده؛ به معنای جمعیت فاقد تشک جنبش را دارد اگر هدفمند باشد و

تبلور پیدا  برای اعلام وجود زدنتفاوت دارد. در دومی صِرف آسیب  vandalismکه شورش با تخریب یا

توانند شورشگران میکند، ولی در اولی شاهد نمودی هدفمند از سر نارضایتی گسترده هستیم. می

اند و ثروت دور ماندهتوزیع ۀ قدرت و سیکل طردشدگانی باشند که بنابر علل و دلایل گوناگون از چرخ

گوید که همه به نوعی ناراضی هستند. محدثی با اشاره به نارضایتی میندارند.  تقسیمیهای سهمی از نعمت

توان میافتد. گویی پرهیز کند، اما با همین عبارت در دامش میابتدای نوشته گفته بود تلاش دارد از کلی

بودن از موقعیتی کلی حکم داد و همان عبارت متافیزیکی را در پهنۀ تاریخ پرتاب کرد که همه به حکم انسان

گردند. اما وقتی در مورد تعینی چون خیزش بیشتر میقرار دارند ناراضی هستند و دنبال سهم که در آن 

یکی بواسطۀ  .نارضایتینارضایتی و تفاوت است میان گویی کرد. توان کلیکنیم، نمیاخیر صحبت می

امتیازهای تحصیلی، آموزشی، معاش و ... محروم است، و دیگری به دنبال رانت  تریناش از ابتداییطبقه

هم حامی طبقۀ  ،قدکند اشاره کند که حاکمیت ایران تماممیبیشتری است. فارغ از این که محدثی فراموش 

ای بر گزارۀ کلی محدثی اضافه کرد: شاید همه ناراضی باید تکمله در نتیجهدار است هم ناجی آن. سرمایه

محدثی بر محرومیت به عنوان  ای ناراضی است.چه موقعیت و طبقهباشند، اما مهم این است چه کسی از 

کند، که هم نظریات کلاسیکِ مارکسیستی، هم دستاوردهای عاملی اثرگذار بر تحرکات اعتراضی اشاره می

گوید: همان گونه که تروتسکی به درستی می کنند.شناسی اجتماعی، آن را نقض میوانمتاخر حوزۀ ر

بایست تودۀ مردم وجود محرومیت محض، دلیل کافی برای بروز شورش نیست. که اگر چنین بود می»



Tajrishcircle.org 
 

4 
 

منسجم نشوند، همگی شورش ها اگر برای ایضاح شورش این که، شورش اشارۀ نهایی 1«همواره قیام کنند.

 باقی خواهند ماند. کور

 جنبش چیست؟

یافته به منظور دفاع، گسترش یا دستیابی به هدف کنش جمعی اعتراضی سازمان  movementجنبش یا 

 شمارند:بر می برای جنبشدلاپورتا و دیانی چهار جنبۀ اختصاصی یا اهدافی خاص است. 

 های تعاملی غیررسمیشبکه -1

 اعتقادات مشترک و همبستگی -2

 رکز بر منازعاتعمل جمعی متم -3

 2استفاده از اعتراض -4

های غیررسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و توان جنبش را شبکههای بالا میدر نتیجه با ترکیب شاخصه

شوند، آمیز بسیج میمداوم از اشکال گوناگون اعتراض حول موضوعات منازعههمبستگی که از طریق استفادۀ 

این فرض های ذینفع که بر مبنای های اجتماعی با احزاب سیاسی و گروهگاه به اشتباه جنبشبازتعریف کرد. 

بخشند، با یکدیگر مقایسه و یکسان انگاشته ها انواع مختلف سازمان سیاسی را تجسم میکه همۀ آن

ع خاصی های اجتماعی نوهای یادشده این است که جنبشتفاوت اصلی میان جنبش و دیگر نمونهشوند. می

مختلفی هستند که بسته به مقتضیات متغیر ممکن های تعامل میان بازیگران بلکه شبکهاز سازمان نیستند. 

اش، صرف نظر از هر ویژگی احتمالییک سازمان های رسمی باشند یا نباشند. در نتیجه است شامل سازمان

ی از جنبش اجتماعی باشد اما بخشبه هر حال یک جنبش اجتماعی نیست. البته این سازمان ممکن است 

. ذکر جزییات به تشریح بهتر و تفهیم اصول سازمانی متفاوتی هستند دارایاین دو یکسان نیستند، چرا که 

اصطلاحاتی چون استراتژی، تاکتیک، رهبری، . در اکثر متون تحلیلی اغلب از بیشتر مطلب کمک خواهد کرد

شود؛ یعنی دقیقا تعابیر و عباراتی که برای موفقیت و شکست جنبش استفاده می ،عضوگیری، تقسیم کار

توان برای در همین راستا میرود. گیری منسجم یعنی سازمان یا گروه یا تشکل به کار مینهادهای تصمیم

شود.  ترواضح کرد تا افتراق آن با سازمانفاکتورهای دیگری را بر چیستی جنبش اضافه بهتر مطلب  واسازی

شود. جنبش به این معنا که هر چه از عمرش بگذرد گسترۀ بیشتری را شامل می ،جنبش عمومیت دارد

ضدیت و مخالفت با  در اصلِ های سنی، جنسی، جنسیتی و گاه طبقاتی، بودن از گروهرغم متشکلعلی

که  -ردکردن نظم مستقر – بودنِ جنبشبه عبارتی فارغ از بُعد سلبیای واحد اتحاد و انسجام دارد. پدیده

                                                           
 .33، چ پنجم، ص 1331، فرهنگ ارشاد، تهران: نی، هاانقلابپردازی نظریهبه نقل از: جان فورن،  - 1
 .33 -31، چ سوم، ص 1331، محمدتقی دلفروز، تهران: کویر، های اجتماعیای بر جنبشمقدمهدلاپورتا و ماریو دیانی،  دوناتلا - 2
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ها هویت دارند، جنبش کهتر از همه اینجنبۀ ایجابی و سازنده نیز دارد. مهمشباهت زیادی با شورش دارد، 

های خود را سخنگو یا نمایندۀ کل جامعۀ معترض یا گروهرفته به این معنا که اساس کنش اعتراضی رفته

باید بگوید معرف و نمایندۀ چه کسانی جنبش خلاصه این که  داند.خاصی مثل زنان، کارگران، فقرا و ... می

. شورش در صورتی که بتواند در ساخت و تکوین موارد بالا موفق عمل کند، تبدیل به جنبش خواهد است

دادن به محض از دستاز سوی دیگر باید اشاره کرد که هر جنبش  شود.وگرنه در نطفۀ خیزش خفه میشد. 

و به صِرف سازمان  ریزد،دهندۀ خود فرو میزای تشکیلیک امر متحدکننده، به اج هویت و احساس تعلق به

ها از سوی جنبششکند. تر، به امری انفرادی میحس تعلق به امری جمعی و وسیع یابد، یعنی ازتقلیل می

در  (latent periods) طولانی نهفتگیهای های کوتاه فعالیت عمومی شدید و دورهدیگر اغلب میان دوره

  .1نوسان هستند و حرکتی سینوسی دارند

 خیزش چیست؟

به دهد. ( کنش اعتراضی است که تختۀ اول دومینوی شورش را تشکیل میuprisingخیزش یا قیام )

اگر نمود که شود، خیزش همان گونه که از نامش پیداست با برخاستن به قصد اعتراض شروع می ،عبارتی

، پیدا کند  -مردمان به معنای تغییر در عادات روزمرۀ -انقلابی چه به شکل خیابانی و چه به شکل  ،انضمامی

همان گونه که محدثی نیز به تواند به سمت افعال ایجابی حرکت کند. های سلبی میبا تجمیع شورش

د بر اساس روال (. بدین معنی که شای11شوند ) ص میرند، بلکه تبدیل میها نمیگوید خیزشدرستی می

نخواهند مرد. شاید در کمای مقطعی فرو حرکت کنند، اما و موجی، و نه خطی، افتان و خیزان سینوسی 

اما گزارۀ اشتباه محدثی گردد. آن باز می «بیتهارت»دومینو مجددا  روند، ولی به محض ضربۀ بعدیِ

رست است که دبنابر رای نویسنده،  (13)ص  بینی استقابل پیشنویسد زمان خیزش امری آنجاست که می

خیزش برخاستن بینی کرد. توان زمان تقریبی را پیشخیزش را تعیین کرد، اما می محال است زمانِ حتمیِ 

از سوی دیگر شاید تا ابد فشرده بماند، شاید بجهد. مدام فشرده شده.  ناگهانی است. فنری را تصور کنید که

توان انتظار خیزش ناراضی باشند میوقتی همۀ افراد جامعه  ویدگجای دیگری از متن مینویسنده در 

ای خواهد بود، اگر مشابه کوی طلاب اجتماعی و سراسری داشت؛ حالا اگر مثلا مربوط به کوردها باشد منطقه

بودنِ مثال کوردها نیز جای بحث زیادی دارد که در ادامه وقتی جنبۀ ایجابی ایای. منطقهمشهد باشد، محله

  شود.عبارت اشاره می این کردنم، به چرایی برجستهرا پیش برد ثبح

 نامش چیست؟

                                                           
 .31همان، ص  - 1
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های نوشتۀ محدثی را برشمردم و با ای مختصر به تفاوت خیزش، جنبش و شورش داماکنون که ضمن اشاره

طلب را پلۀ اول انسان دانشگاهی خوانشی سلبی از مقالۀ مذکور داشتم، بنابر قول ابتدای نوشته روال ایجابی م

 کنم. دنبال می

گوید: برای شروع هر دانشی، هر چیزی را باید با اسم درستش صدا ها جملۀ معروفی دارند که میچینی

هم از باب نظری و از  ،اماای نیز دارد. دهندههای تقلیلکنیم. از سوی دیگر هر قِسم از نامیدنی قطعا جنبه

 حال تکوین است درستی را برای آنچه در واژگان و عباراتتی، نیاز داریم تا تر، از باب عملیاهمه مهم

د. شود تا نبردی که در آن قرار داریم، شکل منسجی به خود بگیربرگزینیم، چرا که انتخاب کلمه سبب می

توان اصطلاح انقلاب را برای آنچه در آن قرار قطعا هنوز نمیبا ستمگر.  کشیدهنبرد ستم آری! !نبرد است

داند، تا آینده فرا نرسد بریم، چرا که ژانوس تاریخ در عینی که انقلاب را فرآیندی تاریخی میداریم به کار 

جنبش نیز نیست چرا که هنوز شبکۀ خاص خود را تواند به کنش گذشته لفظ انقلاب اطلاق کند. نمی

آمده.  شدگی گرفتاراعتراضی گذر کرده و در برزخ جنبش -از وضعیت شورشیشورش نیست چون نساخته، 

قیام زنان است که به  هیچ تردیدیآغاز خیزش اخیر بیبه معنای آن که  ،بودن مسئلههر چند از حیث زنانه

میانجی نام مهسا )ژینا( امینی آغاز شده و حالا علیه تمام رسوبات دیرینۀ ستم جنسیتی، انقیاد زنان، 

بودن یث پیشرورفته از حیافته، اما رفته کشی ادامهستیزی و زنمآبی، آپارتاید جنسی، زنپدرسالاری، قیم

تری یافته و با تبدیل به وزن سنگین نیز به خیزش اضافه شدند، و کشیدههای ستممسئله، دیگر هسته

خیزش دان تاریخ پرتاب کند. به زبالهبالا بُرده و کفۀ جبار را  واهد توانست در این ترازوی نبرد،جنبش قطعا خ

، به قدری مختصات رادیکالی 1های پیشینی خود گرفتهها و خیزشجنبشاز اخیر در کنار اعتبار و ارزشی که 

اخیر است که  بودگی خیزشهای تبعیض و ظلم و جور را به هم رسانید. و همین خاصداشت که تمام تقاطع

 ظلم و جور شد.  تاریخی رمزی برای نه باز کردن، که شکستن قفل از ابتدا چونان وحی

. پیشتر در نقد به نوشتۀ محدثی 2را نامی دقیق برای خیزش اخیر برشمرد« قیام ژینا»در نتیجه شاید بتوان 

بیند خطا ای می، و نارضایتی کوردها را صرفا منطقهایکوی طلاب را حرکتی محلهحادثۀ  آنجا که اشاره شد

ی که کوردها دو نام داشت. مهسای . مهسا همچون اکثرژینا نام برده شد بودن قیامدر چیست. از رادیکال

 ها،این کلیدواژه لفِ  دختر بود، اهل سنت، کورد، که نشرِ . ی که اختیار کردینایو ژ برایش انتخاب کردند،

 سلطۀ جنسیتی بود، در کشوری با مرکزیت شیعه در حاشیۀ مذهب قرار داشت، و تبعیضِ یوغ یعنی زیر 

                                                           
یا « گنجینۀ جنبش»آورد که به حساب مشترکی که اصطلاحا به آن ای از تجارب و دستاوردها را به ارمغان میهر کنش اعتراضی مجموعه - 1

Repertoire  تر کنند و دایرۀ جنبش را وسیعرفته یکدیگر را کامل میهای اعتراضی همگی رفتهد. بدین معنی که چرخهشوشود واریز میگفته می

 زند.سامی
برای پژوهشگری دیگر باطل تلقی شاید پرواضح است در ایضاح و امتداد مطالب ابتدای یادداشت، تمام این تعابیر که برای منِ نگارنده مفروض است،  - 2

 شود.
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این گونه رمز شد، و قتل دختری کورد این  «ژینا»درک که نه، بل زیست کرده بود.  پیرامون را کاملا -مرکز

  ای رقم زد.گونه تفاوتی فراتر از اعتراضات منطقه

قیام از های گاه اشتباه توان به دیگر تحلیلمحدثی که پیشتر به آن اشاره شد، میفارغ از برخی اشتباهات 

نوشتۀ « ها، تصویرهاسه نگاه به خیزش انقلابی مردم: خطاها، نام»ادداشت ژینا نیز اشاره کرد. برای نمونه در ی

گونۀ  خواندنِمارکسیستیهای زیادی وجود دارد. از نیز بیراههمراد فرهادپور، جواد گنجی و صالح نجفی، 

ای ه، به عنوان بازماندههانربط چون تسخیر میادین و خیاباگرفته، تا اشاراتی بی« چپ محور مقاومت»

نشانۀ آن است  ها،کنند تسخیر این مکان. نویسندگان استدلال میبه دست مردم نئولیبرالیسم جهان سومی

توانند انقلاب در دریا و جلگه و برکه نیز می گویی مردمکنند. گیری میشده را بازپسکه مردم فضاهای ربوده

. از دیگر 1روبرو هستیم« انسان دانشگاهی»سم نیز با خطاهای دیگری از قِ! ایضا در متن فرهادپور و ... کنند؟

خصائص انسان دانشگاهی، همین گیرکردن در چارچوبی از پیش آماده است. تفاوت است میان شناخت 

در  در قفس ایدئولوژیک. متن فرهادپور را با اندکی دستکاریروش و کاربست نظریه، و زندانی کردن خود 

... نیز  ، جنبش سبز و39، دی 31آبان رخدادهای  یادداشت تحلیلی در موردن اتوان به عنو، میبرخی اسامی

 سَرسَری.همین قدر تکراری، همین قدر ؛ 2به کار برد

های تاریخ مصرف گذشته بندیگران در تقسیمناشی از درجا زدن تحلیل های تحلیلی قیام ژینابخشی از بیراه

هایی که قیام ژینا را به صِرف . همان گونه که تحلیلاندیشی و ذهن ایدئولوگاست و برخی بواسطۀ دگم

تواند تندروی بیش از کاهند اشتباه است، تقلیل اعتراضات قیام ژینا به طبقه نیز میاعتراض نسلی فرو می

های اجتماعی توان ذیل جنبشخیزش ژینا را مینگری باشد. جا سازی مسئله، و نه رادیکالحد، به معنی بی

ها گاه با مسائلی فراجنسیتی و قرار داد. در این نوع از جنبش -شدگیرعایت اصول جنبش به شرط –جدید 

را فراموش کرد، « طبقه»به عبارتی، هر چند هرگز نباید بُرندگی و اثرگذاری ای نیز روبرو هستیم. فراطبقه

م ژینا با محوریت ثلاثۀ زن، زندگی، آزادی، هم به دنبال انهدام انباید در باتلاق تقلیل طبقاتی نیز افتاد. قی

است، هم بازگشت کرامت. به عبارتی، تمنای زندگی دارد و استثمار و انقیاد زنان است، هم طالب آزادی 

 بسیار مهم انداختن روسری که این مهم با کنش نمادین و پرفورمنسِسبک زندگی. تغییر حیات؛ نه صِرف 

 رد.نمود پیدا ک

کند، که قیام را تجزیه میهایی است که های لرزان نیز از دیگر بیراههنمای بدنتقلیل قیام به موضوع نخ

فارغ از این که نباید  شاهد بودیم.« نقد اقتصاد سیاسی»های زیاد آن را در برخی متون منتشرشده در نمونه

                                                           
پیش تعیین شده نیز از  هایِ تنگِ فکریِ ازری انسان دانشگاهی نیستند، اما گیرافتادگی در چارچوبهبدیهی است اصحاب تز یازدهم از منظر ظا - 1

 های انسان دانشگاهی است.دیگر شاخصه
 .دادمی ان، امید مهرگانحساب با رفیق نارفیقشتسویهبوی بیشتر  متن فرهادپور و دیگران بیشتر رفع تکلیف بود تا انجام وظیفه، و ،مضاف بر این - 2
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قیام ژینا فارغ ردازی افراطی و اشتباه نیز داشت. گویی افتاد، نباید ریزپهمچون مقالۀ بلند محدثی در دام کلی

د. هر چند که در این رَ بَ رف زنان فراتربخشی، برای تبدیل به جنبش باید مطالبات خود را از صِاز تداوم هویت

همواره سازی قیام، ها یا اساسا حرکت از اقلیت به اکثریت به معنی فربهشدنباید رعایت کرد که همۀ خیزش 

شدن باید نقطه عزیمت قیام ژینا باشد تا متعاقب آن، دیگر زن، اما 1گذردشدن میوعی زناز خلال ن

خیزش تکثیر شود و به جنبش تبدیل گردد و به انقلاب ختم شود.  کشیده نیز اضافه شده وهای ستمههست

کردن وزن سنگین نیست، اما هدفِ اصلی در جنبش پرواضح است که هیچ چیز مثل فمینیسم بنیادستیز

 را بر باد دهد.  های متشکل است، تا بنیاد جبارنسیاسیِ اعتراضِ انسا

شود قتل های تحلیلی قیام تقلیل آن به درخواست برای تغییر سبک زندگی است. چگونه میاز دیگر بیراهه

یری خودِ زندگی دختری جوان را در راستای تغییر سبک زندگی دانست؟! نه! قیام ژینا قیامی برای بازپس گ

مخالفت علیه حجاب دال مرکزی قیام ژینا با آفریند. خواهد و مرگ میاست از چنگ نظامی که مرگ می

 دیگر مطرودان نیز به خیزش اضافه شدند.رفته ولی رفته .اجباری آغاز شد

های در نظام بودناست که زن عیانپنداریِ ناجنبش نیز از دیگر خطاهای استراتژیک قیام ژینا است. جنبش 

تحت سیطرۀ اسلام سیاسی سخت و دشوار است و زن در این نظام شاید اولین سنگری را که باید فتح کند 

، اما زمانی شکل جنبش به اخ شود اولین نرسالار اطرافشمنزل خودش است و با اولین دشمنی که باید سرش

ات جمعی فعال است که به طور فردی اساسا ناجنبش اقدامگیرد که سرریز اجتماعی داشته باشد. خود می

های پراکنده اما یکسان، منفرد و نه منسجم. قیام ژینا توانست کنش دهد؛رخ می در کوچه و میدان و خیابان

 سرمایۀ این ناجنبش را درون خیزش بریزد. 

یک نظام اجتماعی، : نظام سیاسی موجود به عنوان نویسدشمارد، میمحدثی بعد از این که مشکلات را بر می

(. استفاده از صفت نامطلوب برای توصیف 13از نظر توانش تدبیر در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد )ص 

ها، با ها و نوشریعتیچیاز سوی دیگر نباید همچون ادبیات اصلاحاتنامه است. نظم مستقر، توهین به فرهنگ

ها، پند و اندرزی آن« تدبیریبی»حاکمان و « سوءمدیریت»و « نابلد بودن»چارچوب پرتاب بحث به 

آمده؛ نقشه « نقشه»و « تدبیر»های اتخاذشده از سوی حاکمیت، همگی از داد. اتفاقا تمام سیاست مصلحانه

سازی و گاه با مولدسازی. باشت به مدد سلب مالکیت از توده؛ گاه با خصوصیچیزترکردن مردم و انبرای بی

. هر بیندمی« اصلاح رادیکال»حل را در ن بدیهیات، راهکار و راهتریار بر سر بدیهیبعد از اطناب بسیمحدثی 

ال چند هژمون نظام هنوز فرو نریخته، اما به وضوح اختلال در تمام سپهرهای حکومت را شاهدیم. اختل

از  زندارد و حتی کنترل یک دبستان نیسرکوب توانایی مدیریت  سیاسی در حدی که به جز متوسل شدن به

                                                           
 گاتاری است.دلوز و م گرفته از عبارت وا - 1
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 هزار تومان 01عبور دلار از مرز  دستش خارج است. اختلال اقتصادی که مدت زیادی است نمایان شده و با

نه  ،بحران کروناحل فاجعۀ مدیریت در  همچونرسیده. اختلال مدیریتی نیز در حدی که  به نهایت خود

. اختلال فرهنگی را سامان دهد یزدگان خوزلزله تواندمینه  ،تواند مشکل گاز را در فصل سرما حل کندمی

بکشاند.  جشنوارهدر ویترین حکومتی جشنوارۀ فجر نتوانست یک چهرۀ مردمی و محبوب را به  ،که نیز آنجا

عبور از این دوگانه را اعلام  «گرا، دیگه تمومه ماجراطلب اصولاصلاح»با سر دادن شعار  39مردم از دی 

ناپذیر است. ناپذیر است. اما شکاف که بر دیوارۀ سد افتاد، ریزش آن قطعی و اجتناببینیانقلاب پیشکردند. 

، نه در اصلاح رادیکال حلی اگر باشدراهخواهند. اش را میشدهنه حکومت توانایی اصلاح دارد و نه مردم اصلاح

حقق شود. آنجا که داد تمنای دیوارهای شهر مشاید شود، تا یافت می« انقلاب»فقط در  یا غیررادیکال، که

 نقطه. تهِ خط. .«ها، مثل این روسریافتندارن می: »زدند
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