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 خیابان سیاسی  1

از امینی  بیش  ژینا  شدن  کشته  به  اعتراضات  آغاز  از  هفته  امینی(  یک   )مهسا 

ایم. خیزشی سراسری  در سراسر کشور بوده   آنگذرد. در این مدت شاهد گسترش  می 

های تمامی اقشار، اصناف و طبقات را در برگرفته و برخالف اعتراضات سال   که تقریباً

تر شاهد حضور جمعیت بسیار بیشتر، متنوع   98و آبان    96، دی  88اخیر مانند اعتراضات  

در   متکثرتر  که  هستیم.    آنو  جایی  ایرانییاپوزیسحتی  تا   یهدربرگیرند   که   نیز  ون 

توانسته است هماهنگی    تازه،   جنبشاین  به مدد    هامروز  متفاوتی بودههای متکثر و  گروه

 یدوباره تکرار شده است، پروژه  گوییتاریخ    ند.و انسجام بیشتری را با یکدیگر پیدا ک

همراه   تموکیکدست کردن حتمرکزگرایی و    مشتمل بری اخیر حاکمیت  «رستاخیز»

، جامعه را به  استبه جریان افتاده    ،جامعه  ی سوبه حاکمیت  هر چه بیشتر    ی شرویپ   با

در سراشیبی سقوط    شیپ  از  شیب مشروعیت حاکمیت  و    فراخواندهمقاومت از خویش  

 افتاده است. 

ها را و دال  یایدمرکزی درب  رخدادی عنوان  توانست به   کورد  ی ساله  22مرگ دختر  

ژن، »کوردی  . شعار  گرد آوردبه دور خود  با دال مرکزی زن  ارزی  هم   یهدر یک زنجیر

 ی خوبهای گوناگون را به دال   ی بندچگونگی مفصل زن، زندگی، آزادی(  )  1« زادی ئا،  ژیان

 قادر نبود شد که  می  هسر داد  ییشعارها  اغلب  های اخیرگذارد. در سالبه نمایش می 

این    گویی ها و جریانات مختلف را پوشش دهد اما امروزه  های گروه مطالبات و خواسته

 ی یراستا نماید. شعارهاصدا و هم هم  اعتراضات را،  این شعار  با طرح جنبش توانسته است  

 داد ی ها و جریانات مختلف را نشان متالش گروه  شد،سر داده می  های اخیرکه در سال 

تکینگی خود،  که بر  اصرار  بازنمای  با  و  مصادره  در  مردم   ی سعی  از  گروهی  مطالبات 

توانست مطالبات نمی  یتکه درنها  د، امری نمردم کن  یواقعی همه  ی عنوان مطالبه به

شعار ژن، ژیان،  اما امروز .نماید صدایکمختلف مردم را پوشش دهد و آنان را یکدل و 

های متکثر را توانسته فضا را از این انسداد سیاسی خارج کرده و مطالبات گروهزادی  ئا

 بازنمایی نماید.  

 

کردستان سر داده   بخش یی رهامبارزاتی و  در جنبشها شعار ژن، ژیان، ئازادی شعاری است که سال  1

 دارد.   عبداهلل اوجالن() ۆشود و ریشه در تحول گفتمانی افکار و آرا ئاپمی
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از چنان جایگاهی که  است    آن  این شعار  دال مرکزی عنوان  زن بهگیری دال  دلیل قرار

زمان با  های فرودست است اما هم یکی از گروهخود  که  آن  رغمیکه علبرخوردار است  

زنان   همچنین  های فرودست دیگری نیز مانند طبقات، اتنیک و ... در ارتباط است.گروه

ترین حجم سرکوب را موجود بیش پدرساالر  ساختار  های هستند که در  یکی از گروه

از  اند.  متحمل شده  بسیاری  با جمعیت  ما  امروزه  مواجه هستیم که در چنانچه  زنان 

پروراند اما را در سر می  تفاوتیمو انتظارات و امیدهای    اندکردهل یتحصهای اخیر  سال 

با موانع ساختاری بسیاری مواجه آنان را در عرصه  انددر همان زمان  های که زندگی 

)نگاه    مواجه کرده است  بستبن و ... با    سبک زندگی  خانواده،  مختلفی همچون اشتغال،

 . (1398 کنید به کوان هریس

مدرن در   ی هادولتبا برآمدن    اتنیکی که  در ایران بود،  کوردی ژینا،  عالوه بر این  

با  خاورمیانه که همراه    ژهیوبه   جهانباقی  به جان    سمیونالیدغدغه ناس  و افتادن  جهان

پس از انقالب   رانی.  ا ناگواری را از سر گذراند  های ، تجربههای امپریالیستی شدپروژه

 ی تجربه کرد که از همان لحظه انهی را در خاورم  سازی ملت-از دولت ایوه یمشروطه ش

 ، اول سر برآورد  ی دولت مدرن در پهلو  ی رهسپار شد تا آنچه تحت لوا  ییسو  نخست به 

برا  یتیحاکم زبان  هااتنیک  راندن  هیبه حاش  ی مستبدانه  باشد.    هاگوناگون آن  یهاو 

آزادانه و  یبالقوه به صورت ی هات ظرفی  و هااز امکان ی ر گیبهره   با کهآن  ی جابه   جهیدرنت

.  دیهمراه گرد  یگربودگیو انکار هرگونه د  ی از همان آغاز با طرد، نف  ابد،یعادالنه توسعه  

راستا ا   ی در  فراریغ  ی هات یهو  نی آن  از  م  یاس یس  ندیحاکم  به  و   ی نظام  دانیقانون 

دولت مطرح    تی امن  کیعنوان پروبلماتبه  هاآن  ییو هرگونه بازنما  اندشده  رانده  یت یامن

نیز هر  .گرددی م با    ییبازنما  ی برا  یامکان  های گرید  نیا  گاه  ساختند،  فراهم  خود 

مقابله   هابا آن نیآهن  تبا مش  و  گردندی مواجه م  تیواکنش از جانب حاکم  نیدتریشد

 (. 2019 ،ی)ول شودی م

تاریخی طوالنی از سرکوب و   ی هتجرب   دارای   اتنیکاین    ها در ایران،کورد  رونیازا

قابل  ، تبعیض بقیه   یفهمزبان  ستم    ی با  و  فرودستی  تجربه  بیان  برای  ایران  مردم 

نمود تا نوری بر این تجربه مضاعفش نیافته بود و هرگاه که اقدام به برآوردن بانگی می 

فراقانون و  قانونی  اعمال میرا    یبتاباند و وضعیت دهشتناک خشونت  بر وی  شود که 

تبلیغاتی و  دستگاه   گریفمنشور تحرنشان دهد،   در را همچون سدی    پروپاگانداهای 
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ای  به بهانه   یتکه درنها  بازنمایی کند آن را    ی اگونه یافت تا بهجلوی روی خویش می 

های اما کوردها که سال   .شودبدل    طلبییهبرای ایجاد رعب و وحشت مردم کشور از تجز

شان شان، آنان را وادار به تأمل در ماهیت کامالً سیاسی زندگی زیست  یمتمادی تجربه

فراموشی   صداییی و ب  یه بود، رویداد کشته شدن ژینا را از محو گشتن در خاموشساخت

 . نمودند  بدلاعتراض  ای بربه فرصتی  نیدند و آن رارها

توان به جوانی ژینا نیز اشاره کرد که در مقابل پیرساالری حاکمیت می   عالوه بر این،

همچنین مذهب او که به اقلیت    ودارد  اشاره  آن، به زندگی و شادی    یشیاندمرگو  

داشت.   تعلق  سنت  اهل  هویتمیمذهبی  تقاطع  در  او  گفت  جریانتوان  و  های ها 

با توانی بیشتر و   شد تامیعادگاه فرودستان    مزار اورو،  ایناز   .گرفته است گوناگون قرار  

. مردم ایران که دهدشارت  را بزادی  ئاژن، ژیان،    رساتر از گذشته بانگ برآورد و فریاد

دور نگاه داشته    مسلط از استشمام هوای تازه  ی هاهای لکنت سیاسی جریاندر سال

لب، معجونی  تشنه  یس وحبمشده بودند، ناگاه با شنیدن این بانگ و هوای تازه همچون 

سرکشید و از شنیدن، نوشیدن و استشمام آن سرمستانه به خروش آمد. ژن،   یحاییمس

به  زادی  ئاژیان،   قادر  که  بود  هم  هب  بخشیدنصداشعاری  مشترک  درد   یهفریاد 

بود بآنان را که سال   ی ههم  و  فرودستان  و  از یکدیگر دور  شده  نگاه داشته    خبریها 

واداندبود بینداز  شت،  خویش  فرودستی  موقعیت  از  فراتر  نگاهی  دیگرنکه  و  و   اند 

و اذعان   یفراتر از خودمحور  یفهم د.  شناسازبرا    آنهاو    نددرک کرا    انشفرودستی

 نیا  ت ی درنهاکه    ،گوناگون آن   )توپوس(  یهاتی متکثر و موقع  یهای به سوژگ

الزمه  یه تجرب  شناختن   تیرسم   به  وها  تفاوت  یبازشناس   یرو  شیپ  یآنان 

 .است کالیراد کیکراتودم استی س یسوبه

بود اما به دلیل  استه  خها قبل از خواب برجنبش نوین اجتماعی ایران معاصر که سال 

انگار هنوز زبان نگشوده بود. جنبشی که تکثر سوژگی   رایج،  یگنگی و لکنت زبان سیاس

مشترک را از آنان ربوده و امید آن   ی هو مطالبات امکان هرگونه همکاری و ایجاد جبه

با شناختن این تکثر و چندگانگی آن را بدل به فرصتی    حاکمیت را به یغما برده بود.  

و در   آوردی ساخت که هرگاه این جنبش سر برمساخته بود که امکان آن را فراهم می 

د آن را دچار انشقاق و نموجهت یافتن زبانی برای فریاد این درد مشترک تالش می
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و ترس می چنددستگی   با رعب  نامیدی، سردرگمی همراه  ایجاد فضای رخوت،  کرد. 

استراتژی  از  مشترک    حاکمیتهای  یکی  عامل  این  شناخت  عدم  و  برای  فالکت 

ژینا امینی   ی ه قتل مظلومان  ساخت. بود و آنان را از هر کنشی دلسرد می   شانبدبختی 

نبرد را در سپهر سیاسی ایران به آشکارترین شیوه به نمایش گذاشت. ژینا   ی ه صحن

  با   حکومتی تمامیت خواه،  سازوبرگکشور بود که در    ی ه ساله حاشی  22  کورددختر  

که را  ی  یسراب واهی امیدهابار دیگر  او    ی سالخی شد. مرگ مظلومانه   «گشت ارشاد»

 چنانچه که مابه نمایش گذاشت.    ،اخیر سر داده بودند  ی هاصالحات در ایران چند ده

همیشه   گامبهگام مشی تدریجی  که معتقد بود خط  ساختمارکس    با    نظرناگزیر همرا  

ی حاکم برای انحراف از جانب طبقه   شدهتیهداو استراتژی عمدی و    استتار شده  شتال

  .(145، ص  1386  برلین،  یا)آیزااست    خطرترکمو    کم اثرترنیروی مخالفان به مجراهای  

  البته   ساخت.  معناو    رنگی برا  بر روی این توهمات ریخته شد و تمامی آنان    ژیناخون  

  ،ماجرا«  هگرا، دیگه تموم، اصول طلباصالح»همچون    یهایشعارهای گذشته  سال   در

  . نداعالم کرده بوداز این نیز  پیش را  واقعیت ماجرا

ژینا به آشکارترین شیوه سرنوشت محتوم هریک از کنشگران را برای آنان پژمردن  

فاش ساخت، انزوایی که با بدبینی و پارانویا به دیگری فرودست  ترین شیوه    ی ه به برهن

به   رفتمی  بودو مطالباتش ممکن شده   تنهایی  منتهی  شود که   مرگی در سکوت و 

انتظارشان به کمین نشسته   حاکمیت در  ی انه اندیشهای مرگسیاست   در  ها بودسال 

شیوه خود    ترینینی که به ع حاصل شد  فهمی  ورق برگشت و از دل آن    بار  نیا  . امابود

اگر باهم یکی نشیم، یکی، یکی تموم را در شعار دانشجویان که بانگ برآوردند که »

و آگاهی حقیقی  شده    آببرنقش   هاحاکی از آن بود که دسیسه  کهنشان داد  شیم«  می

ه  شد  گونه که وعده دادهاست. اکنون مرگ ژینا که اسمش آن  پذیر شدهامکان و راستین  

شد و زندگی که معنی اسم او در زبان کردی است نشان بدل  به رمز و نماد جنبش  بود  

 را بر خواهد چید. پرستکهنه  استبدادرخوت  سرانجامداد زندگی، جوانی و نشاط 

به  مردم  دیگر  آنبه آمده  جاناکنون  بر خویش  جای  چندگانگی  و  تکثر  این  از  که 

راند.  می   شانش یپبه  اند که سودای مقاومت  شده بدل  متکثری    جمعی  به بدنبلرزند  

بازگشته شدگان، فراموشسرکوب تا بار دیگر حقانیت خویش را بر  شدگان و ارواح  اند 
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با شادابی و نشاط خود را از بند    ،کشندببیشتر به رخ    و قدرت  شکوه  با  ،تاریخ  ی ه صحن

 ی هکارانه رها ساخته و شورمندانه با زبان تازایدئولوژیک محافظهها و تفاسیر  تمامی فهم 

 سان به ؛  رهسپار گردند  کراتیکوسیاست رادیکال دم  ی سوبه  همراه با رقص و آوازخویش  

ناله سر می  زبانی  بیماری هیستریک که مدام  ناآگاه و  از علت و دلیل رنجش  دهد و 

نمی  یرازغبه رنجورش  بدن  در  ناله  و  ناهشیار  آه  با  جسارت  و  باجرئت  ناگهان  یابد، 

 سازوبرگ ها  را که سال   (omnipotenceتوانی )و دشمن همه  اش مواجه شدشده سرکوب

پرورانده بودند را به  )شامل نهادهای همچون مدرسه، دانشگاه، رسانه و...(  ایدئولوژیک  

گشودگی که   شود.سیاست رادیکال به سویش گشوده می  ی دریچه  تا مبارزه طلبیده  

ولیبرال معاصر دنیای ن  ی م اتمیزهیسبه سرک کشیدن از دیوار نارسیساو را    یتدرنها

را براندازد و دیگری را فهمیده، به  جدایی  تا دیوار  دارد  وامی   شده   دیگران دربند  ی سوبه

رهایی حق ماست، قدرت ما »شود. شعار    «ما»او عشق ورزیده و همراه او تبدیل به  

   بیانگر این امر است. یخوببه  «جمع ماست

 است،   هنر و علم(  است،ی)عشق، س  هچهارگان  های از ساحت  یکیعشق    ویدر نگاه بد

تجربه   کی  یعنی  ،قتیحق  ی هیرو  کی .  است  قتیتولد حق  یعشق نه رابطه بلکه قسم»

که بر اثر آن جهان از   ای . تجربه شودی ساخته م  قت یاز حق   ی آن نوع خاص  موجب به که  

به بار    فاوتت  ی ه نو را دربار  یقت یحق  و در راه خود  شودی متفاوت تجربه    دید  ی هیزاو

به  )  آوردی م کنید  بدنگاه  محمد  ی هترجم  و، یآلن  گل  اما  ی مجتبا  می (.  نظر  رسد به 

و امر مشترک   ویسوبژکت  دیتول  ندیارا فر  شق که ع  ی نگر  ویهارت و آنتون  کلیماهای  ایده

ساختن امر مشترک است  برکه معطوف به    یشناخت  یو هست   یاسیس  ای پروژه  ؛دانندی م

امر مشترک  تفسیر تواند  بهتر می ،  تجسم عشق است   ز ین  ی که خودو  و  فهم  را در  ما 

  ،یعاطف   های شبکه   دیدر تول  ی اقتصاد  یتوانرا  عشق    آنان.  یاری رساندآمده  وضعیت پیش 

که عشق کنش  خالصه آن،  دداننمی  یاجتماع  های تهی ویبژکتو سو  ی همکار  های شاکله 

مشترک    یاسیس-ستیز  یرخداد  ای که  م  ی زیرطرحاست  محقق  و   شودیو  )هارت 

بهت و   ی هدرباریکی از نمودهای این امر را    (.1395  ،یو غالم  مانیپ  یهترجم  ،ی نگر

جدید نسل  جسارت  و  رشادت  از  مردم  جریان دهه  ژهیوبه)   تعجب  در  هشتادی(  ی 
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را دستخوش تغییر و آنان را وادار به    انآنپیشین  های  یافت، که انگاره   اعتراضات اخیر

 . ه استساختتحسین و همدلی با آنان  
زیرخفه  ی جامعه در  سیاست شده  نبار  ده  یولیبرالهای  زخم اخیر    ی هچند  بار  که 

کشد، های تاریخی دیگری مانند اتنیکی، جنسیتی، مذهبی و ... را نیز به دوش میستم 

که رهایی امری  ای یافت برای آگاهی از آنصدای تازهو  با این بازشناسی، فهم و اتحاد  

 است،   «نایژ»  زشیخ  یجنبه   نیترمهم   مسئله  نیا  رسدی نظر م  به    جمعی است.

امروز،     ه است.ساختتر از گذشته  که سیاست رهایی در ایران را امروزه ممکن  خیزشی

های اتنیکی، جنسیتی، طبقاتی، مذهبی سعی در پاره کردن این پیله  ها تکینگی تمامی  

 غیرمنعطفکه مبتنی بر هویت  اند که هر سیاستی  درستی فهمیده، آنان بههستند  و...

به جایی نخواهد رس  باشد  را  پ  ی ه با جبه  جهیدرنت   د.انآنان  ،  اندرده ک  یدامشترکی که 

و در برابر آن متشکل،   برساختهاند که دشمن واقعی خود را  تبدیل به بدن متکثری شده 

 زبان هستند.همدل و هم ،منسجم

ا   مشترک   دشمن  نیا  بساط  دن یبرچ  بدون   یقیحق  یورزاست یس   کهن یفهم 

که   است  ران یا  ریقرن اخ   یهاجنبش  جینتا  نیترمهم  از  یکیاست،    ریناپذامکان 

راه آن جان تواندر  و  بسیاری  ها  ای  قربانی شدههای  به  بردن  و پی  بخش  که  ناست 

از فرام  حاکمیتکه  ی  یهافعالیت  بزرگی  بدان  سیاسی  فعالیت  عنوان  ،  خواندیتحت 

نخواهد   زادهسیاست مترقی رادیکالی    گونهیچفعالیت کاذبی بیش نیست و از دل آن ه 

باید   .دش تجربه  اگرچه  اهمیت  اینبه  پیشین  که    گونههای  نمود  و »اذعان  تنگناها 

در فعلیت  ها و نسل قبلی بوده،  رفتار گروه  ی دهندهح یتوضو    کنندهن ییتع ی که  یهاارزش

های ، تنگناها و ارزشناتمامشان  بازهمو    ریناپذاجتناب  نشکست خورد  و دریافتن ناتمام  

 یی اندازها چشم  رونی ازا  («167، ص  1386برلین،    یادهند )آیزا جانشینان را تغییر می 

شد حوزه  هگشوده  در  تعامل  به  منجر  ش  ی اتازه  ی هاکه  امروزه   جهیدرنت.  دخواهد 

باشد کهمی سیاستی   راهگشا  ن   تواند  کردن  برآورده  به  از   هیپا  ی ماد  ی ازهایهمچنان 

از تعامل   ی دیکه صور جد  ی رمادیغ  ی ازهایکرده اما به ن  دیمتعارف تأک  ی ابزارها   قیطر

معطوف    ی به منابع اقتصاد  یاجتماع  استیس  یعنی  .دهدهستند توجه نشان    یاجتماع

مسلط    ریغ  ی هاهیمسلط به ال   ی هاهیکه از ال   ی فرهنگ  ت یکار را با موقع   ن یباشد اما ا



  

 
 

 خیابان سیاسی  7

فرهنگ  یبه چگونگ   یعنیکند،   عیتوزباز ن  یتحوالت  باشد  زیدر جامعه  )فیتز   حساس 

 . (1389پتریک، 

در   میای  مصاحبهآلتوسر  که  اشاره  واژهکند  آلمانی  نامیدن   ی زبان  برای  دیگری 

یافته، که تاریخ زمان حال  که نشانگر نه تاریخ وقوع  Geschichte»تاریخ در اختیار دارد  

به  از سوی گذشته    -  فقط در بخشی  اما،   -  ، این تاریخ، در بخشی گسترده شکی ب.  است

می   وقوع تعین  که   چراکهیابد،  پیوسته،  است  تاریخی  زنده،  تاریخ  حال،  زمان  تاریخ 

ناپیوسته،   به وقوع و هنوز    شده نا   ی نیبش یپی  ، آینده نامعلوم  ی آینده  ی سو به   حالنیدرع

آنچه واقعیت دارد آن است    . اما «تصادفی، گشوده است.  ی آینده  یک  ی سوبه   جهیدرنتو  

  ، وضعیت و موقعیت پیشین خویشکه این بدن متکثر به  وجود ندارد    که دیگر امکان آن

بود، تبدیل به رمز و نمادی    شدهگونه که وعده  . مرگ او همانژینا برگردد  خیزشقبل از  

زادی شد و در راه آن ئابرای امر جمعی و مشترکی در بین فرودستان با شعار ژن، ژیان،  

، انگار که در  ای جاودانه شده و خواهند شدآزادههای  های بسیاری جاری و جانخون

 و امر نو در آستانه زاده شدن است.   زوالروبه کهنه  که    ایم، آنجاایستاده  یتاریخ  ی آستانه 

نگاه فوکو پد برا  ی به معنا  ،است   یشخص  ای ده یحکومت در  به    یابیدست  ی تالش 

و روابط    هات یفعال   روها،ین  ی بر رو  شده حسابعمل    ی لهیوسبه   یاسیو س  یاهداف اجتماع

 ی هاکیتکن (.  Rose,1999:V؛  162:  1395  لر،ی)م  دهندی را شکل م  تی که جمع  ی افراد 

بر جسم و   هاآناشاره دارد که افراد مطابق با    ییهاروشمعطوف به خود به ابزارها و  

 ل ی وتعدجرحدر آن    ایرا شکل دهند    شانیتا خودها  گذارندیم  ریتأث  ش یخو  ی شهیاند

اعمال منجر به آن   نیکه ا  دهدی م(. فوکو نشان  1391  نو، یو راب  فوسیاعمال کنند )در

،  کندی مو مطابق با آن عمل    کنند ی م  یرا درون  و هنجارها  هاارزشکه افراد    شودی م

 ,Mulvale, Teoدارند )  یاسیبا اقتصاد س  یکه ارتباط تنگاتنگ   ییهنجارها  و  هاارزش
ا به ر  زیست سیاست خودی  عرصه   درشناسی و تاریخ  پیوند بین زیست  اکنون  (.2018

قلمروی خود   ال بسطحنشان داده و مدام در  در حیات مردم کشور    بارزترین شیوه

، رتبری اسما)  استشده    سیاسی  نزاع  ی عرصه   بدل به  مندی و سبک زندگیبدن   .است

1399).   
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چنانچه عباس ولی و    ،است   قرارگرفتهشرایط متناقضی    ایران در  درحاکمیت  اما  

سیاست  بسط فزاینده قلمروی زیست  کهیدرحالکنند »اشاره می   (1399)  مراد روحی

غیاب آن دست از    است،  2ها و کردارهای مرتبط با حکومتمندی مستلزم تکثیر سیاست 

سیاست  زیستی  ی قسمکه بتواند امکان بسط و توسعه  مشرایط حقوقی و سیاسی الز

می را سست  امکانی  چنین  کند،  حفظ  و  فراهم  از را  دست  آن  همچنین  نظام  کند. 

مشروعیت آزادی  و  زیستها  سوژه  وجود  برای  الزم  دموکراتیک  نیز های  را  سیاست 

کنند »قدرت حاکم مجبور است به زور، اشاره می   یدرستبه نیز    نان در ادامهآ  .«ندارد

اما    خشونت و سرکوب متوسل شود تا مسائل همیشگی زیست سیاسی را برآورده کند... 

رود که انتظار می   رونیازا  .«لغزنده و گریزان است  مدتی طوالندر   کارآمدی خشونت...،

 تشدید گردد. نزدیک نیز بیشتر ی گسست حاکمیت در آینده

بیات در کتاب  مردم    ،از سوی دیگر اشاره   زندگی همچون سیاستچنانچه آصف 

شان از ر و تحوالت جوامعییکنند بر تغی، تالش ماندجهان با    ییدر حال آشنا»  کندمی 

 یهاکه تحت کنترل دولت   ی ای اس یو س  یاجتماع  ی هاز خروج از عرص  یرهگذر خوددار 

 ی ر بگذارند و فضاها یبرال، قرار دارد، تأثینول  ی ، و اقتصادهایاخالق  ی ه طریخودکامه، س

 منظور بهخود را بر زبان آورده و    یت ینارضا  را خلق و کشف کنند که بتوانند  ی دیجد

ابراز وجود کنند  یبه زندگ   یابیدست امروزه    . «بهتر  هنر  » دارد،    ی هبرجست  نمودآنچه 

 صورت به ر  توان به اشکال مختلف این حضوالبته نمی   .است   در خیابان  ژهیوبه  3«حضور

ها در اشکال مختلف تصویر، فیلم، موسیقی تولید حجم وسیع و متنوعی از معناها و نشانه 

آن را باید در حضور   ی اما نمود برجسته  ، اشاره نکرد.و... که حاکی از همبستگی است 

  زنند. و مقاومت می دست به اعتراض    هاخیابانی که در آن بدن  دانست،  ها در خیابان دنب

زمان فهم متعارف از و هم   دهدتر نشان می حضوری که تداوم خیزش مردم را آشکار

گیرد، شود در تسخیر ماشین دولتی به سخره می فروکاسته می   تیدرنها  سیاست را که

است    ناسانهششرق  از نگاهی  متأثرکند  بیات اشاره میکه    گونههمانکه    متعارفی  فهم

 
2 Governmentality 

 به در مورد آن  لیتفصبه  زندگی همچون سیاستاین اصطالح به آصف بیات تعلق دارد که در کتاب  3

 پردازد. بحث می
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را   پیوسته که جوامع خاورمیانه  تاریخ  با  راکد  نظرای  موجودیتی   رونی ازا آورد.  می   در 

 دم  باگران را آشفته و سردرگم کند، آنانی که  جای شگفتی نیست که بسیاری از تحلیل

اجتماعی جامعه  از شناخت حیات  ناتوان  ایران   ی و دستگاه مفهومی متعارف خویش 

 هستند. 

عرصه   خیابان   ،رونیازا  است  یامروز  رادیکال  و  .  سیاست  خیابانی  سیاست 

های خویش را فراخوانده است، امر خیابان سیاسی شده است. سیاست خیابانی سوژه 

اند،  بوده   بخشییرها  سیاست   در انتظارسیاسی در خیابان جریان دارد. آنانی که    -اخالقی

.  خواندی خویش فرام ی سوفقط کافی است به خیابان گوش فرا دهند، خیابان آنان را به 

بار این مسئولیت تاریخی، ب  یو شانه خال  تفاوتییب از  و غیر   اخالقییکردن 

که    است.  شرافتمندانه است  نادیده منفعالنه  که  را    ی کسانالزم  به  این  مایل  انگاری 

با قاطعیت تمام متوجه   ،و سعی در دلسرد کردن کنشگران دارندرخداد و تجربه هستند  

هانا    کهآن چنان  ساخت.از وضعیت    شانو کاذب  ح یناصح پیوند خورده با منافع،  فهم  

می  توجیه تجربهگوید  آرنت  برای  داستانی  داریم،  خود  زندگی  از  درون  از  ما  که  ای 

 حقیقت را باید   _ یک دروغ است  اساساًکنیم،  می و بازگو  برای خود سرهم    ماناقدامات

 . دهیم بجوییمدر آنچه انجام می ]و[ ، ]جریان دارد[ بیرونآنچه در در 
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