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 انقالب و اندیشه
ی شناسانه است. لحظه اندیشیدن به انقالب، ناگزیر در آغاز تأملی شاعرانه و زیبایی

بی انقالبی در وهله با عینی  مواجهه  واال،  امر  با  مواجهه  یا ی نخست، همچون  صورت 

مخدوشصورت مرزهایش  های  به  را  تخیل  رنج،  و  خشونت  با  همراه  که  است  شده 

روست که در کند. از اینناپذیر می رساند و تأمل تعیینی مبتنی بر مفاهیم را امکانمی 

می شاعر  همه  میانقالب  را  بیانش  بهترین  هنر  زبانِ  در  انقالب  و  انقالب شوند  یابد. 

های مفهومی را سست  پوشالی را ویران، چفت و بست ای، بناهای تئوریک  همچون زلزله

ست که در هیچ  ا  آغاز وآفرینشی نو انقالب    کند. پذیر می شده را رؤیت های پنهانو شکاف 

و با شتاب در شدنی مستمر   زندرا پس می بودنی  هر    ،گنجدای نمیقالب از پیش ریخته

انقالب،  اندیشیدن  دلیل  همین  به.  است نو آغاز کردن  به  به از  برای  ی دشوار و تالش 

 چنگ آوردن ناممکن است. 

نیست.  حاکم  سیاسی  نظم  کردن  واژگون  برای  یکباره  رخدادی  چنین    انقالب 

از  تلقی انقالبای  استلزامات  آن  مفهوم  و  انکار  را  آن  فرایندبودگی  تهی،  از محتوا   را 

که انقالب پیش از هر چیز یگیرد. درحالرا نادیده می   اشفکری، فرهنگی و اجتماعی

ایده در  ارزشانقالب  زبان،  تخیالت،  سازها،  انداختن  کار  از  هنجارها،  و  وبرگ ها 

که از کار انداختن  دانیم  می   و  رو کردن نظام شناختی است  ایدئولوژیک دولت و زیر و

خودِ    ،این ماشین عظیم ایدئولوژیک و تمرین دگرگونه اندیشیدن، دیدن و عمل کردن

سازی حقیقت با سرعتی بیش از وارونه  های که دستگاه ویژه هنگامی ست است، به سیا

 .  هستندکردن فضای سیاست  و مخدوش پیش در حال کار کردن و مبهم

ها یا نامگذاری آنها نوعی  در زمین سیاست، به کارگیری و اطالق مفاهیم بر پدیده

این مداخله در وضعیت  مداخله در وضعیت محسوب می  و  انقالبی مستلزم یک شود 

تکانی و غبارزدایی اساسی از ابزارهای مفهومی است. مفاهیم کلیات انتزاعی معیّن  خانه

نو   از  بار  تاریخی هر  با رخدادهای  بلکه در نسبت  نیستند،  معرّف ماهیت یک چیز  و 

شوند و ای است که مفاهیم بازآفرینی می لحظه  بیش از همه  شوند و انقالبآفریده می

های جدیدی برقرار  بندی های پیشین میان عناصر مفاهیم متالشی و مفصل دی بنمفصل 

همچون انقالبی  رو پرسش از مفاهیم و بازتعریف آنها در نسبت با رخداد  شود. از اینمی 
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در اینجا قصدم بازاندیشی درباب مفهوم »مردم«   پرکردن خشاب اسلحه ضروری است.

ی کننده ، چرا که تعریف مردم تعیین کنیم استدر پیوند با آنچه در این روزها تجربه می 

به این کنم  تالش می  . سپس،های پیشِ روی یک خیزش انقالبی استها و امکانافق

و  است  شده    ی سیاسی این جنبش انقالبی چگونه ساختهکه سوژه   پاسخ دهم  پرسش

 . دارد پیش رو را چه مسیری 

 

 انمردم یا مطرود
ی »مردم  گرایانهجای پرسش ذاتبه   بهتر استدر گام نخست در اندیشیدن به مردم  

م: کدام نیروها مردم ی پرسش از نیروهای پدیده را طرح کنای  چیست؟« به روش نیچه 

در میدان نیروهای مردم چه نسبتی میان نیروها برقرار است؟ یا    کنند؟را تعریف می

را کنار   همگنمثابه یک کل یکپارچه و  پیشاپیش درک مردم به  ای این پرسش نیچه

مردم   .دیابمردم می  ی مسئله  تکثر و تفاوت درخود را ناگزیر از اندیشیدن به  گذارد و  می 

است که بر اثر اتصاالتی موقت بین    نه هویتی معیّن و قطعی، بلکه نامی برای سیّالیتی 

می  متکثرنیروهای   به   کهدرحالیشود.  ایجاد  پیش  از  »مردم«  مقولهمفهوم  ای  عنوان 

 در مقابل منطق تواند  میجای »مردم«  مفهوم »مردمان« به  ،کندطردکننده عمل می 

   است. مردمانتر پرسش از پرسش دقیق ،بنابراین. به مسئله بیندیشد حذف و طرد

ایران،   معاصر  تاریخ  انقالب  در  از  برآمده  شیعی  امتداد  ،  57ناسیونالیسم  در 

منطق حذف و   برامت واحد اسالمی    مردم به  تعریف  ا باز آغاز  جعلی پهلوی،  سازی  ملت 

 هادیگری   ، انکار و طردبیرون گذاشتن  اقدام به  هر روز بیش از پیش  و  عمل کرده  طرد

نظامی    ،ترتیببدین   و مرکزگرا   ساالرپدر  مذهبیحاکمیت    .ه استکرد  انمردمی  دایره  از

ها هویتایدئولوژیک    که اساساً بر انکار و سرکوب  هرا بنا نهاد  و ستم   مبتنی بر تبعیض 

مختلفگروهو   شده  های  اسالمی  .  است  بنا  ادامه جمهوری  با  در  خود  حیات  ی 

کهاقتصادی های  سیاست  شد  همراه  پیش  ای  از  دامنه  بیش  حذفبر  و ی  شدگان 

افزود نهایت،    . محرومان  منطقدر  شکل  این  و به  مطرودان  از  کثیری  خیل  گیری 

در   توان آنها رااخیر می   جنبشکه در    شدگانی منجر شده استشدگان یا نامرئی حذف

ای در ساختار سیاسی حاکمیت  که هیچ نماینده   کسانی  ؛شناسایی کرد  میان عامالن
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که فاقد نهاد، حزب یا صنفی برای   آنهایی شوند،  هیچ جایی بازنمایی نمیدر  ندارند و  

ملی   آنهایی طرح مطالباتشان هستند،   آنها در صدا و سیمای  از  که تصویر و صدایی 

حاکم انکار   که وجودشان توسط   آنهاییآیند،  که شهروند به حساب نمی   آنهایینیست،  

ی طبقه  ،زنان  ،هاها، کردها، عرببلوچها،  غیرفارس  غیرمسلمانان، غیرشیعیان،.  شودمی 

  ...،  های جنسی واقلیت  ،کاران، فرودستان، مهاجرانثباتمتوسط فقیرشده، کارگران، بی 

بازنمایی حاکمیت رؤیتشیوه در  تمام کسانی که    از سوی دیگر،   و  شوندناپذیر می ی 

شدگان این مطرودان و نامرئی   .کنندحاکمیت را چون تهدیدی برای بقای خود حس می

تواند آنها را در می   توان نیروهای پدیدآور مردمان دانست که نسبت آنها با یکدیگر را می

بدیل تسیاسی  ی  سوژهای واحد برای تغییر وضع موجود قرار داده و آنها را به  جبهه

   کند. 

 ی متعددیها و حتی اعتراضات پراکنده ی اخیر شاهد مقاومت در طول چند دهه

از   گروه  هر  سوی  بوده این  از  آنجایی  و  ایممطرودان  و   آنها  کهاز  نهادی  قدرت  فاقد 

به رسمیت برای اعمال قدرت بودهشدهشناخته سازمانی و هرگونه حق  اند، همواره ای 

از سوی حاکمیت با نفی و سرکوب مواجه ده  عنوان عناصری نامطلوب و تهدیدکنن به

مردمان   فرودستانشدگان،  حذفاما    .اندشده  نارضایتی عمیق قدرتبی   یا  از   ی، گرچه 

توانند  نمیخود  خودی اند، به تجربه کرده در طی سالیان  را  انواع استبداد، ستم و استثمار  

به سوژه  بیابند.ونشی سیاسی  تبدیل  برای ساخت   د و سرشتی جمعی  حذف و طرد 

و  سوژه  نیست  به  ی سیاسی کافی  را  پرسید چه چیز مطرودان و حذف شدگان  باید 

پیوند می ارادهدهدیکدیگر  ایجاد می،  برای تغییر  را  و    کندای جمعی  ی سوژهبه  آنها 

می  سیاسی هویت  کند؟تبدیل  اقتصادی اجتماعیسیاسی،    های چگونه  فرهنگی،  به    ، 

جمعیسوژه  سوژه   ی  تغییر  و  می ی  فرودست  به   شوند؟تبدیل  مردمان  دیگر،  عبارت 

 ی سیاسی جنبش »زن، زندگی، آزادی« تبدیل شدند؟چگونه به سوژه 

 

 ی سیاسی ساخت سوژه
سوژه پیکره  و شکلبندی  توسط  ی جمعی  نفی شدن  از خالل  صرفاً  »ما«  گیری 

برابر   در  و  که  نمی  «دشمن»حاکمیت  است  فرایندی  بلکه حاصل  تواند حاصل شود، 
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دخیل دقیقه  آن  در  متعددی  و های  ستم  استثمار،  شدن  متقاطع  چگونگی  اند. 

ی سیاسی  تأسیس سوژه در پی آن  های مختلف و  ها و الیههای رفته بر گروه تبعیض 

ی سیاسی، ماهیت و قدرت آن  ساخت سوژه از منظر سوبژکتیو،  نیازمند تبیین است.  

یات  تجرب  ،گفتار حاکم  هژمونیتضعیف    به  توانمی در این میان    شرایطی است کهتابع  

سیاسی    ،جمعی مشترک  تخیل  نامی  یافتن  کردو  صورت  که   اشاره  و   در  آموزش 

سوژگی  ،  یابیتشکل یابدتواند  می این  شرایط    .دوام  »زن،   در  سوبژکتیو این  جنبش 

آزادی«،   گروهزندگی،  مردمان،  پیوند  هویتامکان  و  وها  مختلف  گرفتن    های  شکل 

نابرابر اجتماعی و   الغای ساختار  در جهتمشترک    جمعی   اقدام  ی سیاسی برای سوژه 

از   در گروی شرایط دیگری   که موفقیت آن  کرده استدموکراتیک را ایجاد    نظمایجاد  

 است.  جمله تداوم این سوژگی

و ناتوانی حاکمیت  های مختلف  جمهوری اسالمی در عرصه   مشروعیت گفتاری زوال  

ذهبی  سازی ایدئولوژی خود توسط نهادهای آموزشی و فرهنگی، مراجع م از هژمونیک 

از خود را دگرگون   افرادها و  یابی و تعریف گروههویتها، خانواده و ...  و فکری، رسانه 

 یابیهویتدیگر    ،در تعریف مردم  حاکم  ایدئولوژی   میان رفتن هژمونیِاز   با. کرده است

با تعریف که    شیعی   -هویت جعلی ایرانی.  ممکن نیست  حاکم  افراد در گفتاراز    اکثریتی

و   -به تعریف وضعیت استثنائی )انقالب، جنگ، تحریم(در اتکا  -ها )دشمنان(  دیگری 

ی دستگاه ایدئولوژیک و اجبار و به پشتوانه  شکل گرفته بود  شیعی   در پیوند با اسالم

 اسالمی -گفتار انقالبی  .ه استشدبحران  مرور دچار  به  ،کردمردم را تعیین می سیاسی  

یابی هویتها و  دیگر ناتوان از تعریف هویت  گرایی«سالما»پسا»پساانقالبی« و  در دوران  

 جامعه  اکنون نه زنانبرای مثال،    است.گی  ضع سوژامواین  با    هاهمانی افراد و گروهو این

هویت »فاطمه«  الگوی  میبا  بهیابی  کارگران  نه  تعریف کنند،  »مستضعف«  عنوان 

به می  غیرمسلمانان  نه  »نجس«عشوند،  را    نوان  مسلمانان  بیرون  هویت  تقویت از 

  ند،داریابی  امکان هویتهمچنان  غیر از اقلیتی که در تحوالت گفتار حاکمیت    . کنندمی 

ی مردم )امت یا ملت( از دایرهاکثریت  و    دنشوانکار می   تمامیبه  کثیر دیگرهای  هویت

در این   شدگانخود را بیگانه از گفتار و زبان حاکمیت و فراموش  کهمانند  بیرون می 

شوند،  بنابراین، این رانده شدگان که دیگر در گفتار حاکمیت بازنمایی نمی  یابند.زبان می 

این تغییر    .کنند های نویی را بنا می و ارزش  کشندرا به چالش می   مستقرگفتاری  نظم  



  

 
 

 تأسیس و تداوم سوژگی سیاسی در خیزش »زن، زندگی، آزادی«  5

پس و  گفتاری  ساحت  ارزشدر  میزدن  را  مستقر  سوبژکتیو  های  شرط  اولین  توان 

شدگان درنظر ی مردمان با حاکمیت و برقراری پیوند میان حذف آلود شدن رابطهمنازعه 

 شود.با حضور شروط بعدی مستحکم می   که گرفت

توان  را می لف  مخت  لحظاتدر    همبستگی  یاتجمعی و تجرب  تجربیات،  از سوی دیگر

هم  در تقویم این سوژه    .مؤثر دانست  ی جمعیعنوان سوژهان به مردمتأسیس  در فرایند  

در چند   از سویی،  های سیاسی مقطعی. و هم کنش سهیم هستند  تجربیات اجتماعی  

که  دقیقه توان  میی گذشته،  دهه را شناسایی کرد  قدرتبحرانهایی  و   های ساختار 

برای حل مشکالت   را  مقطعی  نوعی از همبستگی جدید،  حکمرانی  و ناکارآمدی   ضعف

در مقاطعی که   را  و خودگردانیی همبستگی  تجربه.  ایجاد کرده است  و مسائل مختلف

با بالیای طبیعی   دولت از انجام وظایف خود سرباز زده است، برای نمونه در مواجهه 

ی تروماهای جمعی تجربه   یا  .توان مشاهده کردمی   1396در سال    کرمانشاهی  مثل زلزله

فروریختن    ، برای نمونهاندو هیچ مرهمی نیافته   که حاکمیت مسئول ایجاد آنها بوده است

  کنشی  تجربهاز سوی دیگر،  .  ذهنیتی از »ما« را شکل داده است  ،متروپل  وپالسکو  

ی جمعی دخیل بوده است. برای  گیری این سوژه نیز به اشکال مختلف در شکل  سیاسی

انتخابات    نمونه، انتخاب یک فرد یا گروه    برای از خالل توافق در شرکت گسترده در 

در   های حاکمیت می مقابله با سیاستعنوان قسبه  ی انتخاباتیا تحریم گسترده  خاص

رساندن برای  تمرین عمل جمعی در فضای مجازی با  .دوران اصالحات و دوران اعتدال

و .  در توئیتر  مهسا امینینوید افکاری یا هشتگ  برای نمونه، هشتگ  اعتراض،  صدای  

  و دانشگاه   خیابان  فضاهای عمومی مثل  ی حضور جمعی درتجربهتر از همه  شاید مهم 

 در مقاطع متعددبرای بیان اعتراضات و مطالبات متنوع )صنفی، اقلیمی، اقتصادی، ...(  

های مختلف را ایجاد برای گروه  را  و عاملیت  ای از سوژگیهای گذشته تجربهکه در سال

، اعتراضات برای نمونه   . و البته گاهی به تروماهای جمعی تبدیل شده است  کرده است 

آ  1396دی   بی 1398بان  و  به  اعتراضات  خوزستان،  ،  در  اعتصابات آبی  و  اعتراضات 

ترتیب، این تجربیات توانسته بدین   .و جنبش دانشجویی  معلمان، بازنشستگان، کارگران

فرایندی تدریجی گری را در  سرنوشتی و حدّی از انسجام برای کنش است حسی از هم
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که در بزنگاهی   سرنوشتی در زیست اجتماعیهم. احساسی از  پدید آوردی  دو چندبُع

 . کندرا ممکن می   ی سیاسیسوژه گری جمعی در قالب یک کنش 

 ی هشکل گرفتن اراد  گذرد، آینده نیز دربر آنچه بر مردمان گذشته و می اما عالوه

شهری ، آرمان کنندای که همگان تخیل میمؤثر است. آینده ی سیاسی  و سوژه   تغییر

ای که در گسست از وضع موجود  جمعی  یتخیل  ،کنندتصور می  رای خودب  مردمان  که

در صورت حضور   . این تخیل سیاسی کند و جهانی دیگر را تخیل می   شودتصویر می 

می  دیگر،  سوژه عوامل  بسازدتواند  را  خود  تغییر  در ی  اخیر،  جنبش  در  نمونه  برای   .

که از آنجایی   توان یافت.این تخیل »برای آینده« را می   ی ازشروین، بیان   «برای ی »ترانه

تخیل جمعی در تأسیس و نهادینه شدن امر سیاسی حیاتی است، نیروهای پیشرو باید 

ها و سازوکارهای انضمامی ن در برنامه ال و نامتعیّ بخشی به این تخیل مبهم، سیّندر تعیّ

یخی است و گذشته در تعیین آنچه تخیل جمعی در پیوند با تجربیات تارالبته  بکوشند.  

می  ممکن  خود  است.    ،پنداریمبرای  سیاسی  همچنین،  مؤثر  از شهری  آرمان تخیل 

و   و دموکراتیک نیست   مترقیکه حاوی عناصری از گذشته است، لزوماً تخیلی  آنجایی

شهری  آرمان  تصویری   .ها تبدیل شودی تفاوتکننده تواند به نوعی ایدئولوژی سرکوبمی 

کهنه  نظم  به  فانتزی  رنگی  زدن  با  بهشت    از گذشته  و گذشته،  آینده  آمیختن  و در 

اما سرآخر ما را به همان نظم کهنه با    ،دهدشده را در مقابل جهنم کنونی قرار می گم 

شهری با تقدیس گذشته، فراموشی  ورزی آرمانسیاست   رداند.گرنگ و لعاب جدید بازمی 

اسطوره بن و  به  را  سیاست  باطل  دورهای  تکرار  با  حقیقت  در  می سازی    . رساندبست 

در شکل   سازی دخیل باشد،تواند در سوژهحال که می بنابراین، تخیل سیاسی در عین 

 ختم شود.و سیاست راست و ارتجاعی    ی پوپولیسم سوژهایجاد    به   تواندمی   شهری آرمان

های سیاسی و تالش رو، تصویر روشن و عینی از تخیل سیاسی، انتقاد از فانتزی از این

بخش رهایی سیاست  بخشی عناصر آن در فرایند یک جنبش ضروری است.برای تحقق

عناصر ارتجاعی و ضددموکراتیک را از آن   ،با واکاوی تخیل خود  که  استآن  مستلزم  

 . کنیمگرایانه تأکید ورزی دموکراتیک و کثرتو بر سیاست دهزدو

آخر، گروه ساخت سوژه   در  که  است  نامی  نیازمند  انقالبی  را ی  آن  مختلف  های 

ی واحد برای تغییر مبدل شوند. در به یک اراده  تحت آن نام  بازنمایی خودشان بدانند و

ژینا این نمایندگی با نام رمز یک زن، یعنی ژینا )مهسا( امینی متحقق شده    جنبش
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هایشان، ذیل آن نام و در یک اتصال  های مختلف در حین حفظ تفاوتاست که گروه 

هایی جعلی مثل مردم، ملت، امت  برخالف نام  ،اند. این نامموقت تبدیل به یک صدا شده 

در طی این  کند، یا  ها ایجاد نمیی دیگری ننده و ... یک هویت واحد و یکپارچه و طردک

با هویتی معیّنگذاری،  نام  به نمایندگی از   که دارای قدرت بیشتری است،  یک گروه 

نمیگروه مردم  را  خود  دیگر  نام  بلکه    .نامد های  تفاوتدربرگیرنده این  تمام  و ی  ها 

عنوان کلیتی  ه، »زن« بجنبشمطالبات، بدون حذف یکی به نفع دیگری است. در این  

ش در تاریخ استبداد و سرکوب نَکه انواع ستم و استثمار را در این سرزمین زیسته و تَ

شدگان این تاریخ شده  ی به هم رسیدن تمام محذوفان و نامرئی ، نقطه است   ساخته شده

تجربه تا است.  خانواده  از  جنسیتی  تبعیض  مذهبی،  آپارتاید  قانونی،  ناشهروندی  ی 

محل  و  حاشیه   دانشگاه  دستمزد،  بدون  عاطفی  کار  مضاعف،  استثمار  و  کار،  بودگی 

و ... ، زن را به نام مشترک تمام آنهایی تبدیل کرده است که از   ، خشونتطردشدگی

توانند  اند و اکنون می اند به تنگ آمده ستم و استثمار و تبعیض و استبدادی که چشیده 

»ما همه مهسا   دگی، آزادی« بیابند.خواست رهایی خود را در نام زن و قیام »زن، زن

ی هستیم« یا »اسم رمز ما مهساست« دقیقاً بیانِ یافتن یک نام مشترک و یک پیکره

اینک تاریخ   بدن جمعی و کلی »زن«  ی سیاسی است.واحد و تبدیل شدن به سوژه 

تمام اش رهایی  رو رهاییکند و از اینقدرت را بیان می متکثر ستمدیدگان و مردمان بی

خواست مشترک تمام فرودستان    ،عنوان فرودستبه بیان دیگر، زن به   محذوفان است. 

 کند. را اعالن می

راستایی انقالبی  سرنوشتی و هم این تجربیات، نوعی احساس همتمام  ی  در نتیجه 

و   ی آن متقاطع شدن مبارزات جزئی پدید آمده است که نتیجه   هادر میان افراد و گروه

ناکامی و سرخوردگی   ست.در جنبش »زن، زندگی، آزادی« ا  ر یک راستاعمل مشترک د

و بیرون ماندن از  طرد شدن  شمارآمدن و پاسخ گرفتن مطالبات جزئی،  بهجمعی در  

حاکم سوژگی ،  گفتار  سیاسی  و  اجتماعی  تجربیات  با  که   ،همراه  است  شده  موجب 

یابند، مشترکاً در بزنگاهی که نام مشترک خود را در »زن« می   قدرتانبیشدگان و  حذف

رؤیت و  مرئی  برای  فضایی  تولید  به  کنند.اقدام  نیروهای   ترتیب،بدین  پذیرشدن  این 
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 ی سیاسی متخاصم را در برابرقدرت زن، سوژه ی بی د در پیکره متکثر ناهمگون با تجسّ

   سازند. منطق حذف می 
 

 تداوم سوژگی سیاسی 
مخالفت با اشکال مختلف نابرابری و تبعیض،  اعالم  در    »زن، زندگی، آزادی«  جنبش

 بسیاری  و مطرودانمردمان  تاکنون توانسته است    ،ستم و سرکوب، استعمار و استثمار

منطق  در برابر    ، اما متکثر و سیّال،ای واحدو در قالب پیکره را به یکدیگر پیوند داده  

قدرت باشد که  بخش  رهاییتواند  زمانی می  جنبشاما این    .ند ک  و طرد قد علم  حذف

و یا   حفظ شود  و پس از آن  مسیر پیروزی جنبشهمچنان در    متکثر  مؤسس مردمان

پس    و  آمیزنات سلطه، انحالل تعیّمستقر  قدرت  و تحدید  کم در جهت عقب راندندست

با تقویت گفتار خود، بتواند    اگر در تداومش  خیزش ژینا  .پیش برود  نابرابرزدن مناسبات  

تشکل مطالبات،  گروهتدقیق  ایجاد  و  الیهیابی  جذب  نتیجه  در  و  هدفمند  های های 

شود تبدیل  فراگیر  و  قدرتمند  جنبشی  به  محذوفان  به مختلف  دیگر  توسط  ،  آسانی 

  تأکید بر  همچنین،  . نخواهد شدمصادره  غیردموکراتیک    و نیروهای ارتجاعی و  گفتارها

های مختلف ، مانع از حذف مطالبات گروهتکثر سپهرهای منازعهو    مطالبات  بودگیخاص

دیگری   نفع  به  اتحاد  بهای  واگذاری به  نیروهایی  مردم  قدرت   و  شد  به  که   خواهد 

از ناتوان  است  روشن  تکثر    پیشاپیش  این  نمایندگی   هستندنمایندگی  عوضِ  در  و 

نام مردمای بی مردمان، در پی نمایندگی توده   این   دربنابراین،    .اندشکل و همگن به 

با   های ارزش  کردنکراسی، درونی ی دموتمرین روزمرهآموزش،    آگاهی،  مسیر   ضدیت 

سلطه و ی مستمر با اشکال  پدرساالری، ورزیدگی تفکر ضد تبعیض و مبارزه   اقتدار و

د جنبش در این فراین  .ی جنبش دارداهمیت بسیاری در تعیین آینده مار  ستم و استث

است   یابی و برآمدن نیروهای پیشروقدرت یابی وتشکل در صورت رو به رشد آگاهانه و

 ای آزاد و برابر حرکت کند. ای دموکراتیک و جامعهدر جهت آینده تواند می  که

که از آغاز با  بر آنجنبش »زن، زندگی، آزادی« عالوهتوان ادعا کرد که  می البته  

  . نیز بوده است  ی آموزشی و تمرینیپا به میدان گذاشت، دارای جنبهمترقی    ی شعار

مختصات و  آنویژه  جنبش  این پرسش   ی  که  کسانی  برای  را  متعددی  مسائل  و  ها 

ها و مسائلی که در نسبتی پرسش   .ه است کنند، رقم زدی تاریخی را تجربه میلحظه
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. د داررا به اندیشیدن وامی  یشهاو سوژه   شتهی واقعیت کنونی قرار داواسطه با تجربهبی 

های دوستی، در خانه  های اجتماعی، در دانشگاه و مدرسه، در گروه در خیابان، در شبکه

مباحثه و نقد برای   وگو، های مختلف، ناگزیر از گفتکار، افراد با باورها و دیدگاهو محل

که مرجعی فکری اند. بدون آنها بوده تک مسائل و دشواری تعیین موضع و مسیر در تک

یا سیاسی برای حل و فصل فوری وارد میدان شده و از باال صواب و ناصواب را اعالم 

های ها، الیهدر غیاب نهادهای مدنی، احزاب و انجمن.  کند و راهکار و برنامه ارائه دهد 

 ایدر ارتباطی شبکه   از اقشار مختلف  افراد عادی و  مدنی    ، فعاالنتلفی از روشنفکرانمخ

و خصوصی به ایفای نقش در در فضاهای مجازی    مراتبیو به صوررت افقی و غیرسلسله

آگاهی این  .اندپرداخته  خرد جمعیو    رشد  ابتدا    جنبشاین  رو،  از  برای از  را  فضایی 

تواند امیدهای می تداوم آن که یابی جامعه تولید کرده استقدرتتمرین دموکراسی و 

های افق  تواندی این ویژگی ارزشمند می حفظ، تقویت و توسعه  .بسیاری را ایجاد کند

ای باشد که  نویدبخش آینده   انقالب حقیقی بگشاید و  یک  ای برای پیشبرد عملیتازه

به همین دلیل،    اند باشد.راستی در گسست و تضاد با آنچه مردمان علیه آن برخاسته به

سکوالریسم،   جمهوری،  مفاهیمی چون آزادی، عدالت،  ی وگو دربارهاندیشیدن و گفت

حقوق  مطالبات  ی  درباره مختلفگروهو  درباره های  بدیل،  و ی  موجود  وضع  های 

  ی این جنبش بخششرط رهاییپیش   به مردم  خودفرمانیبازگرداندن قدرت    های شیوه 

  نوشته   ی دانشگاهشانطور که دانشجویان دانشگاه اصفهان بر روی دیوارها همان   است.

نیازمند تحول هم شیفت شب آگاهی«  /»شیفت صبح مبارزه  ،نددبو انقالب  زمان در ، 

 هاست. ها و در اندیشهبدن

استراتژی فعّاالن سیاسی صرفاً متمرکز بر بسیج اکثریت برای حضور  همچنین، اگر  

ی تهییج و تهدید و های خیابان و اتکا بر شیوه نظرگرفتن میانجی  خیابانی، بدون در

باشد فرسودگی  تحقیر  و  یأس  از  غیر  حاصلی  هزینه،  تحمیل  جبرانو  بر های  ناپذیر 

باید به سوی ایجاد اکنون  که    رهاییشوو    ، امیدهاهاها، خشممیل نخواهد داشت.  جنبش  

دهی طور هدفمند و آگاهانه جهت یابی سوق پیدا کنند، اگر بهیابی و تشکلآمادگی، توان

به اشکال محدود، یکباره، موقتی، پراکنده و کم به  و متمرکز نشوند،  یافته و  اثر بروز 

هد داشت.  ای جز خستگی و فرسودگی و نومیدی نخواشوند که نتیجه شدت سرکوب می
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نیست    کهدرحالی هنوز  که  چیزی  خلق  برای  جمعی  کنش  برای  امید  و  شور  به  ما 

با    و امیدوارانه  مان را خلّاقانهزندگی روزمره  ما  که  جنبش زنده استزمانی    نیازمندیم.

  رده ی کلی پیش بزمان با مبارزه هم  را  مبارزات جزئی  پیوند بزنیم.  هایشجنبش و آرمان 

باید عامالن جنبش    طور بالفعل حرکت کنیم. و در مسیر جانشین کردن نظم جدید به 

با حرکت فضاها را می همچون کوچ ها و مرزها، کشیاعتنا به خطآفریند، بی گری که 

زایی کارکرد فضاهای پیشین  ود. با قلمروزدایی و بازقلمرنفضاهای جدیدی را خلق کن

دیگر دانشگاه    پس،د.  نفضا و نظم موجود را منحل کن   را تغییر داده و ساختارهای پیشین 

مراتبی گذشته را حفظ کند، بلکه باید به شکل روزمره  گر و سلسلهتواند نظم سرکوبنمی

عامالنِ این فضا آن را بازآفرینی کرده و مرزهایش را ملغی کنند. مترو و اتوبوس دیگر 

می  آنها  بلکه  نیستند،  نقلیه  وسایل  فضای فقط  و گفت   توانند  اعتراض  جمعی،  وگوی 

تواند باشد، بلکه دیگر بدنی تحت مراقبت و انضباط نمیکنشگر  تجمع باشند. حتی بدن  

که   است  مرگ بدنی  و  شکنجه  خشونت،  اسارت،  از  مبارز،  بدن  به  شدن  تبدیل  با 

آورد که های نویی را پدید مییابی ها و تشکلخلق فضاهای نو همبستگی   گریزد.نمی

تشکیل دهند.  توانند  می  را  بدن جمعی  پتانس   ترتیب،بدین اندام یک  و  های ل یفضاها 

برای شود که باید از آنها  ایجاد    تواندمی   متنوعی برای عمل سیاسی و همبستگی افراد

که احساس   یدر وضعیت  استفاده کرد.  کردن مناسباتتیکدموکرا  یابی وتشکلآموزش،  

امید   عاملیت  افراد وجود دارد و هر رخدادی میو همبستگی    و  به  بیشتری در  تواند 

ی رادیکال شدن فضا و کنش جمعی بیانجامد، باید از پیشامدها استقبال کرد و مبارزه

ی تلخ خودکشی یک دانشجو به علت برای مثال، حادثهجزئی را حول آنها تعریف کرد.  

قابلیت تبدیل شدن   به مقاله  نام استاد  افزودن  برای  به یک کمپین دانشگاهی اجبار 

با سوء ی علمی اساتید از دانشجویان را داشت. یا در حال حاضر استفاده برای مبارزه 

ها یا کمپین مخالفت با  هایی برای حمایت از زندانیمناسبی برای ایجاد انجمنپتانسیل  

گی گری در زندی خود، مطالبهبا زیست روزمره  جنبش با پیوند زدن  ما  اعدام وجود دارد.  

خواست  روزمره، به  دادن  سامان  جدید،  فضاهای  بدیل خلق  و  انضمامی ها  و  کردن ها 

پیروزی جنبش  بخشی آنها حرکت کنیم.  توانیم در جهت تحقق می است که  مان  تخیل

های کوچک و استمرار مبارزات جزئی و روشن  در گروی انقالب»زن، زندگی، آزادی«  
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یابی جامعه و تحقق تواند به قدرتحال مین های کوچک است که در عیداشتن شعلهنگه 

 دموکراسی مدد برساند. 

 


