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مانند در مخالفان خود ایجاد  شجاعتی بی  ،تمام امیدها  بر باد دادناسالمی ایران با    حکومت

 کرده است 

بسته بودند و ضایع    تغییر و اصالح به  که دل    نسل  ینچندی  با بر باد دادن امیدها  ایران اسالمی    حکومت

  یلطمه  هم   ،گفتمان اصالحات را دنبال کردندسی، چهل و پنجاه که  های  دههمتولدین  سال از عمر   ۲۰  کردن

حجم عظیمی از سرخوردگی  زد و هم    جمعی  و زندگی  جامعهاحساس تعلق به    اجتماعی،  پیوندهای  فراوانی به

.  حکومت داردحیات    یادامهو    حفظ، بقا مهم در    نقشی  آیدبه نظر می  که در نگاه اول   به وجود آورداجتماعی  

شده   بدل   حکومتسالح علیه خود    ترینبزرگبه  کارکردی دیگرگونه یافته و  ناامیدی    از   ان این میز  حاالاما  

  عدالتآزادی و    یبرای مطالبه  فراگیر   ی جنبشگیری  شکلاصلی    ی مایهمیدی  این سرخوردگی و ناااکنون    است. 

   شده است.

 شاهد حضور  و هم هستیمهای قبل نسلشاهد حضور هم  به قتل مهسا امینی ناین روزها در بین معترضا 

  های تجربهو  از پی سرخوردگی    هستند  ۸۰و    ۷۰ هایدهه  که عموما متولدین  . این نسل اخیرنفستازه  ینسل

اگر بنا به ادبیات  ، خاصه  ببندند  فعلی ایرانحکومت  هیچ امیدی به  توانند  نمیکه  اند  خیلی زود فهمیده  نسل قبل

د در این  نچیزی دار اندک  هم  د یا اگرنیا چیزی برای از دست دادن ندار  هاآن  .« نباشندها »خودی  ازحکومتی  

چندان    آناندر مورد  های هویج و چماق  سیاست  دیگر  . ست معنابی  ان برایش  نیز  همانافق  و بی  امیدسوزوضعیت  

های استخدامی و گزینش دانشگاه و غیره ترساند یا  د نسل قبل را از رد شدن در آزمونشاگر می  . ندارد  یاثر

حاال  د،  دا  یا کار و تالش  مند از طریق طی مدارج دانشگاهییک زندگی سعادترسیدن به  وعید  وعده  به او  

نیز  پیشین    تر جومصالحه  نسل عموما    اما   . ترکیده است  برای همگان حباب چنین بیم و امیدهایی  هاست  مدت

  اندآورده  را بار  رهاتر از قید و بندهای عرفی و سنتی  و این فرزندانِ  هستندکه اکنون پدران و مادران نسل جدید  

عمیق    جانشان خوداستآکنده  از خشمی  این  از  پیش  تا  که  بود  ویران، خشمی  امر  گر  عامل گسیختگی  و 

رفته است و داغ از دست رفتن بسیاری   باد به اصالح عمیق جامعه بر   ی آنانامیدهااجتماعی به معنای اعم آن.  

  .از عزیزان خود را در دل دارند

تحول و  تواند عامل  شود همواره زیباست و میعظیم می  چه بزرگ ویاری ماست که آنشاید از بخت  ولی

  ، شدگانر طردخصوص داجتماعی بهاز ناامیدی    حجم سترگن چیز ناامیدی باشد. این  حتی اگر آ  ،شود  دگرگونی

  خوانده   «امت حزب الل »  حکومتاز سوی  مردمی که  ،  گنجندنمی  «مردم»  در تعریف رسمیکه  یعنی کسانی  
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تعریفهای حاکم  رژیم  شده است. بدل  اجتماعی  نیروی  ی  کنندهموتور محرک و تامینبه  ،  شوندمی از    یهر 

و از حقوق اولیه و    دنرانمیبیرون    «مردم »  یاکثر شهروندان را از دایره  ناسازواری  به طرز   ارائه کنند»مردم«  

می محروم  خود  رو  ،  دن سازانسانی  همین  عظیماز  خیل  با  ککسانی    همواره  هستیم  بهمواجه  کثرت  ه  رغم 

   .گیرندمیشان در اقلیت قرار عددی

در خصوص    .بود  را دارا   هامشخصهباید برخی    ،سیاسی  هاینظام  ظرِ دنورمدر »مردم«    مشمول شدنبرای  

به درجات    کنندمیزندگی  امروز    ن اکثر کسانی که در ایراوضع به همین منوال است.    « نیزب الل امت حز»

به  ها در قانون و  هاشان و بازنمایی این خواستشدن خواست شناخته رسمیت اند که میزان بهدریافته  مختلف

  داریربرخودر    عموما  که    ها مشخصهدارد با برخی    نسبت مستقیم  ان از قدرت و عدالتشسهم  همین اعتبار

ترین حد از بازنمایی در قانون  ی دارای تمکن« بیششیعهها هیچ عاملیتی ندارند. در این میان »مردِ فارسِ  آن

  ، دسانی دارنپیامدهای یکاند و نه مانع و نه البته این چهار مولفه نه جامع  و سهم از قدرت سیاسی را داراست.

د. چنان ندهترین دامنه از صاحبان قدرت، حق و ثروت را پوشش میتوان گفت با تقریب خوبی گستردهاما می

به طرزی باورنکردنی حقوق انسانی خود را از دست  باشد  هر کدام از این چهار مولفه    فاقدهر ایرانی  اگر  که  

از دست میمی قدرت  مراتب  سلسله  در  جایگاهش  و  فارسِ  دهد  عبارت »مردِ  که  است  خوبی  تمرین  رود. 

ی  ی دارای تمکن«، »مردِ بلوِچ شیعهعه»زنِ فارسِ شیمختلفی چون  های  ی دارای تمکن« را در واریاسونشیعه

شیعه فارسِ  »مردِ  تمکن«،  دارای  بهایی  فارسِ  »مردِ  تمکن«،  میزان  دارای  و  بخوانیم  نیز  تمکن«  فاقد  ی 

با از دست رفتن بیش    و قدرت افراد  های هر گروه در قانون را تصور کنیم. از کف رفتن حقوقبازنمایی خواست

بیش از یک مولفه را  تر رفت و  یشپتمرین  در این  توان  میشد خواهد کرد.  از یک مولفه به شکلی نمایی ر

    .آیدمیحقوق و قدرت افراد  سر بر  به این ترتیب چهو به این اندیشید که  تغییر داد

دیدهدر سال اخیر  مدامایم  های  اقلیت  که  از  دینی، جنسی،هایکی  قومی،  به   یا صنفی  طبقاتی  ی  دست 

پیوندهای  تفاوتی عمیق ناشی از گسیختگی  ا با سکوت و بیاند، امکردهمطالبه  خود را  و حقوق    اند اعتراض زده

ها جنبش آن  ،ها آمدنددر پی گرانی بنزین به خیابان  9۸ اند. وقتی طبقات فرودست در آباناجتماعی مواجه شده

زیر  های امنیت اخالقی  گشت  انواع  از سوی  و محل کار  در خیابانها نداشت، وقتی زنان  ربطی به سایر اقلیت

تپه،  هفت  ، وقتی کارگران سایر اقشار نبود  یبودند این موضوع دغدغهورای تصور  فشار خشونت و تحقیری  

برای    ،آمده از اوضاع معیشتی و استثمارتنگبه  بازنشستگانها و  ، معلمهای عسلویهپتروشیمی  فوالد خوزستان و 

از سازمان مبارزه میشکل دیگری  از آنکردند  دهی زندگی خود  نکردکسی حمایت چندانی  به همین    ها  و 
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امور    درهای مستقیم  ها و دخالتشده بر آن تحمیلانقیاد    به دلیلمختلف    های قومی و دینیاقلیتترتیب وقتی  

می  شانداخلی اعتراض  به  آنزدند  دست  فغان  گرفتند.دیگران  نشنیده  را  این  می  ها  از  هر یک  گفت  توان 

و ثروت اجتماعی کنار    از بازی قدرتبه نحوی   که کسانی هستند    ی جا همهاز اقلیت در این منظور ها ــاقلیت

یار زندگی خود را  تموثر اخ  یتوانند به شکلمیتعیین سرنوشت خود ندارند و ناند و سهم چندانی در  گذاشته شده

با توسل به تکنیکسال  ، مبارزه  ای طوالنی دربا سابقهــ   در دست بگیرند های خاص خود برای تحقق  ها 

 اند. طنین شدهمهای ههتر براند، اما در کمتالش کرده شاناهداف و مطالبات اصلی

که فاقد همگی  شاید به این دلیل    ها شده است؟اقلیت  یهمه  یرمز مبارزهبدل به    «مهسا امینی»چرا    پس

  فاقد تمکن« بود که  یاو »زن کرد غیرشیعه  بود.  «امت حزب الل» های مردمی  ای از مشخصهیا بخش عمده

  و خشم  انبار باروت ناامیدیای شد بر  جرقهامت  این  نمایندگان اصلی و حداکثری    او به دست ش  خراقتل دل

شجاعتی ، کشدشجاعت و خالقیت است که زبانه می ، این انفجارکه از دل و طرفه آن .بر شرایط موجود حاکم

 ست. هااقلیت  یدر حال سرایت به همه مبارک  یویروس همچونکه 

ی جمعی  ها بدنآن  .هستندای متفاوت  گذراندن تجربه سر در حال ازروزه  این چند  هایحاضران در تظاهرات

  در قامت   را دیگر  یک  . اینک زنان و مردانکنندمی  برقراردیگر  با یک  مثال بی  هاییکنند و پیوندرا زندگی می

تجربه  هم همکار،  کنندمیرزم  همسر.  نه  یا  اقدواسطهبه  آنان  همسایه  در    یامی  حقیقی  نقشی  که  واقعی 

سابقه و  بیجدید و    فردی  ایهسوژه  رقم زدن  کار  در  که  اندداده  شکل  ایتازه  جمعی   بدندارد  شان  زندگی

در  را    آن  دنکوشمیهمواره  گر  ستثمارا  های نظامکه  ای است  بالقوه  بدن همان  فعلیت بدیع  این    است.   نظیرکم

هر چه  به انقیاد درآورند و   هاو مانند این  پادگان،  ورزشگاه ،کار  محیط   ،مدرسه  از جمله  دروغین  یهایجمع  قالب

   را بمکند.   هاانسان جان یبهره بکشند و شیره  توانند از این توان جمعیمی

این بدن جمعی جدید سر است    حال که  دید  وضوح میبهبرآورده  این بدن  برخیتوان  با  جمعی    بدن   ها 

بدن حکومتی است که تنها به مصلحت    هاآنکه ناسازگارترین  جالب آنو    ،ناسازگار  برخیانقالبی سازگارند و  

مین و  أرا تها« کوچک معروف به »چهاردرصدیای  حکومتی که قرار است منافع و حیات عده  ،اندیشدخود می

  اشد باید از هر پهای بیرونی دوام بیاورد و از هم نتنشخواهد در برابر  اگر این بدن نوظهور می  تضمین کند.

  اهتمام دهند  به کارهایی که توان او را افزایش میو    دهد بپرهیزدسوق میرا به سمت فروپاشی    کاری که او 

 بورزد.  ویژه 
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  بناست   است که   هاییاقلیت  توانطنین شدن  همدر این لحظه    این بدن جمعیبخش  ترین عامل قواممهم

  ی در فیزیک تشدید عبارت است از افزایش ناگهانی دامنهرا رقم بزنند.    « رزونانس»یا همان    تشدید   ی پدیده 

ارتعاش    یدامنه  بااست  مساوی    این نیرو تقریبا شود.  بدان وارد میکه    یمتناوب  بر اثر نیرویارتعاش یک سیستم  

پیامد    ،طبیعی آن سیستم اثر تشدید  از هم پاشیدن سیستم.    آنو  استوار»هر آنبر  دود  ،  چه سخت است و 

ارتعاش    یتا پیش از این هیچ یک از اعتراضات نتوانسته بود نیرویی مساوی با دامنه  .«رود میو به هوا    شودمی

  یروزهدیگر تناوب هر  طرفو از  های مختلف  طنین شدن اقلیتهم  طرفاز یک  اما    ،حکومت ایجاد کندطبیعی  

توان در  را می  های آن تشدید است که نشانه  یپدیدهگیری  مین نیروی الزم برای شکلأ تحال    در اعتراضات  

نیروی   مفرط  آنسرکوبخستگی  سطوح  تمام  در  درونی  اختالفات  افزایش  و  کرد.  گر  مشاهده    ی نکتهها 

همه چیز    ،فروپاشیاست که درست تا چند لحظه قبل از  وجود دارد این  تشدید    ی پدیده  توجهی که درجالب

  ، دهددرستی کارکرد خود را انجام میدارد به  که تحت فشار استرغم آنبهرسد، گویی سیستم  ر میعادی به نظ

   پاشد.میفرولحظاتی بعد تمام اجزایش از هم اما 

سر بر آوردن    هاینشانهتوان  می  دهندکنندگان سر میدر شعارهای رادیکالی که تظاهرات  این روزها حتی

روحت    ،ناظر به وجدانی معذب نظیر »رضاشاهشعارهای ارتجاعی  دیگر  ها  بدن جمعی متفاوت را دید. آن  یک

ها به ما پیوستن«  نشستن، زنها  غیرتبیها مثل »توزی نسبت به سایر اقلیتکینحاکی از  شعارهای  شاد« یا  

دهند:  آنان شعار می  دارند.کاله از سر برمی  ،خودشیفتگی  به دور از   ، دیگردهند و به افتخار شجاعت یکسر نمی

 »قدرت ما، جمع ماست«. »از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان«، »نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری«، 

این اقلیت طنینی همواسطهبه  ،اقدام جمعیاز طریق یک    ،بزنگاه  در  بدن  ارتعاش    ، های گوناگونشدن 

سازگار  کار خلق فضایی   به پس دست  ،گنجددر مناسبات موجود نمیکه    ایجاد شده  های متفاوت گیبدنی با ویژ

نمو خود شده است  تکثیر  منظوربهمناسب  و   با خصم  ،و  تازه  بدنی که هر روز در مواجهه  های خود چیزی 

برگ  ، ساز و  کندمناسبات میان اجزای مختلف ماشین سرکوب را کشف و افشا می  ،کندمی  و خلقآموزد  می

ویژگی هر یک    فهمدمیاین بدن  .  اندیشدمیای  د و برای مقابله با هر کدام چارهکنها را تحلیل مینظامی آن

نیروهای سرکوب مثالگر چیستاز  زره  فهمد می  ،  سنگینینیروهای  دلیل  به  گاردی  قابلیت    ادواتشان  پوش 

است    تحرک کم  دویدنشان  اشکو  و  گاز  شلیک  به  میمتوسل  از    و  شوندآور  مقابل  در  دلیل  همین  به 

رانندگی  نارنجی  های  قندیکله پوشیدن یک  کند  فاده میاستور  آگاز اشک  ردنک خفه  برای راهنمایی و  با  یا 

هر روز در  این بدن . کندمیپرتاب  به سوی خودشان   و مجددا   دارد میور را برآشکا  ی معمولی گلولهدستکش 
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ادوات و مبلمان    به  ،کندخود استفاده می  و حرکت  گسترشای برای  های تازهاز تکنیکقبل    روزبا    هس یامق

از آن  دبخشکارکردی جدید میشهری   از مراکز  بیند که سطلو وقتی می سازدمیبند  ها راهو  های زباله را 

جمع میپرتنش  راه  ،کنندآوری  بزرگاز  اتوبوسبندهای  چون  شهریتری  می  های  از  ککند  استفاده  پس  ه 

ز این بالی جانش بود  شهر که تا پیش ا  ی فرسایندهحتی از ترافیک    جایی نیستند.هراحتی قابل جاب سوختن به

در میان دود و آتش از پرفورمنس و تولید نماد و  البته  و  ،  دجویخود سود می  محافظت ازی برای  را زاب  همچون

کننده و  بندد خیرهکنندگان هر روز به کار میظاهراتمیزان ابتکاراتی که بدن جمعی تشود.  سمبل غافل نمی

این یعنی موجود زندهباور در  کوشد  می  ، موجودی کهدر حال تقال برای زنده ماندن استای  نکردنی است، 

تواند به  پاره کردن او میتکه کردن و پارهکه تنها از طریق تکه  اشدر برابر خصم دیرینهمثال خود و  هستی بی

قادر    با به انقیاد کشیدن و مکیدن خون او   فقط که    آشامیخوندر برابر    یعنی   ،پایدار بماندش ادامه دهد،  تحیا

ادامه دهد.   به حیات خود  ایناست  زیبای جمعی    ،رو  از  بدن  خون رساندن و تقویت  از    فورا بایست  میاین 

اعتصاب  دست به  این زیباترین ناامیدان تاریخ باید    ط با خون او زنده است دست بردارد:که فقط و فقآشامی  خون

   .بزنند


