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 از پيروزی نشاندو بهمن   و  دو بهمن نبود، باز تظاهرات بيست  و  ز مردم هيچکس هم در تظاهرات بيستاگر ا

 درگفتن آن هم از پيروزی در آغاز سخن . داشت  برای جنبش سبز می،ديگری، و نه فقط پيروزی خيابانی
 شايد دلگرمی دادن به خود و ديگران، همان ديگرانی که مردم بيايدبايد به ظاهر در پايان  ای که می جمله

اين روزها سخت   از اين دستيیها خوشکنک دلبازار  از سوی حاکمان ايران  به ويژه که.ناميم، تعبير شود می
ا از  نيست امای   ظفر کوفتن هرچند ترفند تازه بر طبلبعدضرب و زور و  به هزار ها خيابان پر کردن . داردرونق

نمايي    وارونه.در کنار سرکوبی که يک دم از آن باز ننشسته اند يافته استای  نهم دی ماه به اينسو کاربرد تازه
آن  . بلکه برای باورداشت خودشان کارکرد دارد، وارونه بجای واقعيتانگار ديگر نه برای باوراندن آنواقعيت 

شان که   شبح ـ دهد يرشدگان از حضورشان خبر میرين آمار دستگت سابقه بی، که بودندـ نبودند روز مردم اگر هم 
ميشه در داشت که بودن امت ه مینمود آنقدر هم  اندر نبودش ،گرداگرد تظاهرات نمايشی پرهيب مردم .بود

شود ديگر   در اين روز برگزار میای که  و همين امر باعث شد که مراسم ساالنه.صحنه را از نما بيندازد و انداخت
توانست  نمیديگر دو بهمن امسال   و  ، بيستبا پيدايش جنبش سبز  چون.بودهميشه و پيش از اين نی نباشد که ماه

 جنبش سبز بگيريم، پنج خرداد را نقطه شکفتگی  و  اگر تاريخ بيست .باشداسالمی يادآوری پيروزی انقالب تنها 
  .در واکنش به آنو از سوی ديگر در پاسخ بود و ه آن  در اداماز سويیدو بهمن   و  پيمايي بيست راه

را نيافت نشانه شکست رفت  که انتظار میی ابعادشکل و آميز مردم اگر  حضور اعتراضدو بهمن   و  در بيست
نيست که دليل اين تنها به اش هم   و پيروزی. نيست و جار بزندخواهد وانمود کند جنبش آنگونه که حکومت می

باز مردم  ،دادنهای بيشتر  وعده قتلشرمانه  بیو  دو جوان به دار آويختن حکومت وخط و نشان کشيدن با وجود 
برپايي چگونگی  که حکومت در بايد جست ترين دليل اين پيروزی را در همان واکنشی اصلی. ها آمدند به خيابان

دوازده سال پيش، اگر .  نشان دادپنج خرداد گذشته است  و  همچون پاسخی به آنچه از پس بيستامسال  مراسم
 در نظام بسته جمهوری ای رخنه یانتخاباتابزار گيری از  برای نخستين بار مردم توانستند با بهره، 76در دوم خرداد 

آخرين وقتی در هايش ـ بيشتر نشيب تا فرازـ دوران اصالحات نام گرفت،  که با فراز و نشيباسالمی بگشايند 
  امسالپنج خرداد  و  در بيستمردم اينبار ، ه شداز آنها گرفت به نيرنگ همان ابزار هم رياست جمهوریانتخابات 

فراتر  گامی ه بودپايمال کرد حکومترا همان  اش  ساخته ـقواعد حکومت که   انتخاباتی از محدوده فضای بازِی
  . بياورندبه ياد خودشان و حاکمانرا اصل حاکميت مردم گذاشتند تا 

را به نمايش  تر از اين ناروايي گذرا  فرصتی به آنان داد تا ستمی بنيانی ناگهان  مردم شمردن آرایناروايِي ن
 همان نژاد تا کنون خارج شده است تنها حرف راستی که از دهان احمدیطرفه اينکه  .شمردگی ناچيز: بگذارند

پنج خرداد در  و  اهميت بيست. گزارد را می» به هيچ شمردن مردم«حق به خوبی است که » خاشاک و خس«صفت 
که در » بی«حرف اضافه . شان کردند بيشماری را دستمايه نمايش شان ناشمردگی آگاهی از  که مردم اين بود



به «است و هم ناظر بر » نياورده شدن شمار در به « هم ناظر بر ، به کار گرفته شد»ما بيشماريم«شعار هوشمندانه 
خواهند  دهند می حاکمان را مورد خطاب قرار می» بيشماريمما «وقتی که مردم با شعار . »نيامدن شمارش در

ناشمردنی . پذير شمارشو نه شمردنی هستند نه  شمريد یم شان هيچرده ايد چون به اهيچ نشمکه را  آنانیبگويند 
آيند به اين دليل  ند چون به شماره درنمیناپذير شمارش. گيرند خود را با همه يکی میهمه اند و يا چون  هستند

  امی که از پيش برای هرکس جايی مشخص و سهمی معين رااش مبتنی است بر وجود نظ قاعدهکه هر سرشماری 
 ،ساختن شکل نظم و تقسيمات کنونی به سود نظمی ديگرخواست دگرگون و يا حتی سرنگون . کند مقرر می

  . دادش در گرو پيدايش نمودی از مردم است که رخ.دموکراسی يعنی
 که بخواهد جای واقعيت بنشيند بلکه در تعارضش با آن، واقعيت را دوپاره نيستفريبنده  ینمود اما تظاهر

ن حساب مردِم مردمساالری حاصل با اي . ظاهر شوددهد اجازه ظهورش را نمیموجود  منطق نظام آنچه کند تا  می
. های جامعه بر شمار بخش است ناشمردگانهای اجتماعی نيست بلکه افزايش ناگهانِی   گروهنهايي شمارش
بلکه  نيستافزودن  ها شمردنیبر مجموعه را  شماری ، ناشمردگانيا بهتر بگويم نمود مردم همچونافزايش مردم 

رسيدن و پس حساب سپهر . در نحوه شمارش موجوداست   معنای به حساب رسيدنبه شمارگیعامل پيدايش 
از پيش تشکيل های   بر سر سود و زيان ميان بخشگشايند ربطی به کشمکش  می دمکراسی که مردِمیدادن

بلکه کشمکشی است  ، راست و ريسش کنيم Consensusتا بخواهيم با همرايی نداردسپهر همگانی  ی دهنده
آنچه ميان ، بر سر تعريف دوباره  آنحساب هر بخشکيفيت  و  آن سپهرهمگانِیصفِت  ی ريف دوبارهبر سر تع

   . بايد بخش ببرند میان که آنبايد بخش شود و  همگان می
واژه کهن توان  میگشايند  گان میدکه مردم همچون ناشمرسپهر همگانی وم برای بهتر بيان کردن در اين مفه

دهند چنين  حکومت را مخاطب قرار می» ما بيشماريم«وقتی مردم با شعار .  را به کار برد)محشر( شمارگاه
و به نيروی  اين خطابدر . شوند  میو منطق نظام با هم روياروابری گشايند که در آن منطق بر شمارگاهی را می

 برنده و غيرخودِی  سهميا با تقسيم مردم به خودِی با مردمی خواندن خوديا ـ که حکومت ژرفی  گسستآن، 
 بخش غيرخودی که ناچيز  چرا که.شود  تازه نمايان میبگذارد اهد بر آن سرپوشخو می ـ سهم چون ناچيز بی

اينکه بگوييم اينان . يابد  و همچون مردم نمود میسازد به يکباره خودش را با همه جامعه يکی میشد  ود میوانم
شان  خوانند همه مردم نيستند يا اينکه بخواهيم به جای پرداختن به شمارگاهی که توسط که خود را مردم می

 بستن  يعنی حساب نياوردن ناشمردگان،دوباره بهشان را تعين کنيم يعنی  گشوده شده است خاستگاه اجتماعی
به بايد گفت » مردم چند نفراند؟«در پاسخ به اين پرسش که . نيامدگان باز به حساب نيايند حساب ها تا به حساب

گيرد و از حسابی که برايش مقدر  شماره هرکس وقتی که از جای و سهمی که برايش مشخص شده فاصله می
سهم هرکس و ناکس را هم حکومت کردن سبدينسان شويد تا  ان دست میشده به نام برابری هرکس با همگ

ما «خطاب در پيام نهفته . اش هم از اينروست  پرهيب گونهExistence بيشماريش از اينجاست و باشِش. داندب
ودی از اين پس يا بايد ما را از خود بشماريد يا ما را ديگر در امر حکومت ناخ :استچنين به حاکمان » بيشماريم



اگر هنوز  کنيد شما که ما را حساب نمی :کند چنين طلب می» ما بيشماريم« که شعار شمارگیو . نشمريد
  .  خواهيد حکومت کنيد بايد از اين پس روی ما حساب کنيد و به ما حساب پس دهيد می

به . ده و هست در برابر اين خطاب خود را به نشنيدن زدن بوواکنش نخستين و همچنانی حاکمان کنونی ايران
 که حسابی به ندولی فقيه را فصل الخطاب ناميدنخست جای پذيرش گفتگويي که خطاب بايد در پی داشته باشد 

. ندنياز از مشروعيت مردمی دانست خود را بی حکومِت که ندحتی تا آنجا پيش رفتسپس  و کسی نبايد پس بدهد
. توانستند بشوند ما جانشين سرکوب و خشونت نمیپشتک واروهای تئولوژيک هم در اين ميانه کم نبودند، ا

 نفس ).پاسيفيسم(جويي  مايي و نه آشتی است و زور آزگریچالشهم به حکومت شکی نيست که خطاب مردم 
همان کارزار . اورد هستند هم، به آورد آمدهدو سوِیانگار که در آن سازد  خطاب اما در گوهر خود موقعيتی می

. خواهد به آن تن دردهد نمیکه  نشان داده است ،شونت پيشه کردنبا خحکومت کنون تا  که رويارو و برابری
به قصد ايجاد پيوند اجتماعی خيزد اين برابر پنداشتگی را  برمی» ما بيشماريم«خشونتی که از خطاِب مبارزه بی

 چون پادزهری خشونتی هم اگر در آن باشد در حقيقت پادخشونت است چرا که. خواهد بررسی کند میای  تازه
   .بندد به کار میبرای مقابله با خشونتی که حکومت کماکان  است

تن دادن به همين  آنکه خود بداند بی چگونگی برپايی مراسم بيست و دو بهمن از سوی حکومت اين ميان اما
ی  به تظاهرات بيست و پنج خرداد کوشيد جمعيتدر واکنشچون . خطاب شد و ناخودآگاه به آن پاسخ دادن

 ارقام دارد آن و بعد با مهارتی که در جعل آمار ومردم را بتاراند سرگردان  تا شبحعظيم را به ميدان بياورد 
که فصل الخطابی اگر هم باشد کسی نيست د پذيرب ناخواستهو اينچنين  . اعالم کند برابر جمعيت را چندين هزار

دو بهمن  و  تظاهرات بيست در به همين خاطر . شود  و بر پايه حاکميت مردم است که حکومت بنا می،جز همگان
آن تظاهرات پيروزی از   نمودشان پرهيِب ،ندنداخود را ننمايکند  شان می  شناختنیمردم با شعارهايی که هم اگر 

  .  برای جنبش سبز رقم زدپيروزی خيابانی،ديگری، بيشتر حتی از 
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