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–ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می

 (تولدی دیگرفروغ فرخزاد )

 (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردفروغ فرخزاد )–دهنده در گور خفته است نجات

 ه(پنجرفروغ فرخزاد )–ات را دهندهاز آینه بپرس نام نجات

 

ی زنان و نسبت آن با های حوزههای سایبری اکتیویستالگوهای فعالیت یهمطالع»

ای است که شهریور ماه سال پیش از آن دفاع نامهعنوان پایان 1«اکتیویسم در فضای واقعی

دو سال مطالعه و کار میدانی و درگیری تنگاتنگ با حدود  دسترنج نامهکردم. این پایان

ی ی دفاعیهاز جلسه و نیم سالیک امروز با گذشت اخبار و مسائل جنبش زنان بود. 

تر بایستم و مرور کنم تمامی توانم کمی عقبنامه و خروج از میدان پژوهش، میپایان

و قصد راز سر گذرانده است. در متن پیش اخیرسال  چند اتفاقاتی را که جنبش زنان در

فعلی درون جنبش زنان را اخیر، سه جریان های گیریو موضعدارم به میانجی اتفاقات 

 کنم.  و ارزیابی بازشناسی

                                                      

ی زنان و نسبت های حوزههای سایبری اکتیویستی الگوهای فعالیت(، مطالعه1۹۳۱پریا )رحیمی، 1 

ماعی ی علوم اجتنامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشکدهآن با اکتیویسم در فضای واقعی، پایان

 دانشگاه تهران. 
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ای در درون جنبش زنان برای مبارزه»ای با عنوان تر در مقالهسوسن طهماسبی، پیش

ایرانی  هایاکتیویست-سعی کرده است تا چهار نسل از فمینیست 2«1نهادینه کردن برابری

 اگوهوگر مقالات و گفتاز دی برخیدر . همچنین، را شناسایی کند ۷۵پس از انقلاب 

های کمابیش مشابهی از دیگر فعالان را شاهد بودیم تا با ارجاع به تفاوت نسلی، تلاش

، م گرفتیچه در این مقاله پی خواههای جنبش زنان را توضیح دهند. اما آندگرگونی

توان زنان است. گرچه می ی فمینیستی درون جنبشنشان دادن همزمانی سه جریان عمده

برای این سه جریان لحاظ کرد، یا قسمی  -هرچند تقریبی  – یخری زمانأم و تتقد

ش ی نگارها قائل شد، اما در لحظهو هر یک از این جریان کنشگرایان همایندی میان سن

الاطلاق جنبش زنان چه علینآ موازی و گاه همپوش، درون ،این مقاله هر سه جریان

 اند،رمق در حال تلاش و فعالیتزور و بیگرچه کم هر سهوحاضر است. نامیم، حیمی

 ها در راهبردهاست.اهداف یکسانی دارند، و وجه تمایز آن دردهای مشترک و

 

 های لیبرالطلب یا فمینیستاصلاح( زنان ۱

لب و طاصلاح زناناعضای کمپین یک میلیون امضا،  نخست، نمایندگان اصلی جریان

هستند. این اتحاد شوم  سال امروزهای میاندیروز/فمینیستگرای جوانان چپبرخی از 

ظاهر متناقض و ها درون جنبش زنان گرچه بههای ارتودوکس و لیبرال«مارکسیست»

. شاهد تاریخی این مدعا کمپین یک بوده استدو روی یک سکه  ناممکن، اما اساساً

ورد. متعارض گردهم آ سنتاًهای هایی را از هر دوی این سنگربندیمیلیون امضاست که نام

را کنار  خورم وقتی نام رفقااید؟ من هم! من هم هر بار جا میاز این ادعا یکه خورده

و...  ها و مجموعه مقالاتبینم، پای ترجمههای مشترک میطلب پای بیانیهدوستان اصلاح

                                                      
1 Struggle within the Iranian women’s movement. 

محبوبه  یای در درون جنبش زنان برای نهادینه کردن برابری، ترجمهمبارزهتا(، سوسن طهماسبی )بی 2 

 جا.بیزاده. حسین
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 شود آش نذری پختن زنان کمپین و پخشها میمصداق آش شوربای این نوع همکاری

، ستیکمونیمراتب احزاب ای از مطالبات رفرمیستی با سلسلهمهلغم 1.آن بین در و همسایه

 با عطر و بوی سنت و پیاز داغ. 

غرض آن طعاً قتلاشی ستودنی و اتفاقی تازه در زمان خود بود و البته پر اشتباه.  ،کمپین

یم، اما کن را ذیل پرچم جنبش زنان نفی فعالانهای مختلف نیست که همگرایی طیف

 ضعیتوهای مشخص از گیریهرگونه همگرایی باید برآیند گفتگوهای مکرر و موضع

یرد و بعد گ، وگرنه کمپین پا میدزدیدمشخص باشد. اول باید چاله را کند و بعد مناره را 

 خورد!شود و صادق باشیم، کمپین شکست میصدای تعارضات و اختلافات بلند می

خوانم، می نخست مجازاً جریانچه در این نوشتار و آنکمپین یک میلیون امضا 

رومای ت عفونتبه  ،طلبانواکنشی اشتباه به یک ترومای تاریخی بود. پاسخ اصلاح

ها توش و توانشان را بود. آن این تروما ر انکارها دآناصرار  ،روی وضعیت زنانواپس

ز درون جنبش نی «رکسیستما»های چهرهمشابه . پاسخ کنندمیصرف مدارا با این زخم 

 . عدم پذیرشبود هایشانترومای سقوط شوروی و واژگونی آرمان سر باز زدن از پذیرش

زنان سازشکار را با وضع موجود رقم زد. خود را این ، همدستی تاریخی این دو شکست

 حثب با هژمونیک ساختن این ادعا که ان بینابه کوری زدن و خاک پاشیدن به چشم دیگر

لیات ای اجتماعی است که حتی نیازی به تغییر کمسئله ،ای سیاسی نیستمسئله زنان اساساً

  2.قانونی ندارد، فقط کافی است با همکاری فقها در برخی احکام و قوانین تجدیدنظر کرد

دیگر جریان جنبش زنان شاخص جریان نخست، ی نوشین احمدی خراسانی، چهره

کند و از جمله بروزات این راستی میلیسم دسترا محکوم به همدستی با پوپو

                                                      

ها عنوان کردند که یکی از راهبردهای هایی که با برخی از اعضای قدیمی کمپین داشتم، آنطی مصاحبه1 

 ش آش نذری بوده است.ها طبخ و پخشان میان تودهکمپین برای طرح و بسط اهداف

ن ی کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانیباره رجوع کنید به بیانیهتر در اینبرای بحث بیش 2

 ی فمینیستی:آمیز، قابل دسترسی در وبسایت مدرسهتبعیض

http://www.feministschool.com/campaign/spip.php?article11 
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قطارانش و هم وی. حال باید از 2داند( می؟!را مخالفت با نخبگان )ما 1«فمینیسمشبه»

کم یک گام جلوتر از عموم مردم گام بردارد و نه چندین دست منطقاً نباید پرسید، آیا نخبه

 ینخبه !هایمان واپسگراتر باشند؟ست؟ مبادا که نخبگان ما از پوپولیهاتر از آنگام عقب

 یانتخابات دوم خرداد و فضای ایجاد شده تجربه» گوید:ما در هیاهوی دوم خرداد می

ی دوم و وقتی شکست پروژه 3«ی ستاندن حق به طرق قانونیدرخشانی بود در اثبات نحوه

بر همه و آخر از  رخدادهای کوی دانشگاه و دیگر ادبارش ای وهای زنجیرهخرداد با قتل

مسجل شد، طرح رفراندوم برای تغییر قوانین ضدزن را پیش کشید.  سازشکارزنان این همه 

نخست د، خود تغییر را رقم زن (ی مااصطلاح نخبهاکتیویست )به-که فمینیستبه جای آن

 بزنگاهی دهد. در تغییر موضع تا بعد وزدکوران حوادث از کدام سو میببیند تا ایستد می

از  نوشین احمدی خراسانی ،۶۹دیگر شاهد رویکرد مشابهی بودیم: در تنور داغ زمستان 

 ویی ازبدگدر شاید  کند که، اعتراف مینویسدظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی می

و بعد که تب  4استی مدنی نوینی در پی رقم زدن جامعهه، و شاید این نسل تند رفت هاآن

                                                      

)خرداد و تیر  ۹۳ی سمیه قدوسی در شمارهاصطلاحی که نوشین احمدی خراسانی در گفتگو با 1 

  .کرده استهای اخیر جنبش زنان استفاده در توصیف خیزش ی زنان امروز،( ماهنامه1۹۳۱

 قابل بازیابی در این نشانی: 

https://noushinahmadi.wordpress.com/7010110101/ -با-زنان-مجله-گفتگوی

خراسان/-احمدی-نوشین  

 ، وبلاگ نوشین احمدیدختران خیابان انقلاب و پوپولیسم سیاسی (،1۹۳۱نوشین احمدی خراسانی )2

 .خراسانی

ای از نقد مجموعهبه نقل از ، های مستقل زنانتا تشکلاز محافل زنانه نوشین احمدی خراسانی، ۹ 

 .طلب )سازمان زنان هشت مارس(نظرات زنان لیبرال و اصلاح

 ،دختران خیابان انقلاب و ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی(، 1۹۳۱نوشین احمدی خراسانی )4 

  .نوشین احمدی خراسانیوبلاگ 

https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/01/19/دختران-خیابان-انقلاب-و-پوپولیسم-سیاسی/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/01/19/دختران-خیابان-انقلاب-و-پوپولیسم-سیاسی/
https://www.8mars.com/8MARS_BOOKS/Site-Bulotan-camping-may-2013.pdf
https://www.8mars.com/8MARS_BOOKS/Site-Bulotan-camping-may-2013.pdf
https://www.8mars.com/8MARS_BOOKS/Site-Bulotan-camping-may-2013.pdf
https://www.8mars.com/8MARS_BOOKS/Site-Bulotan-camping-may-2013.pdf
https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/03/06/دختران-خیابان-انقلاب-و-ظهور-نسل-جدید-کن/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/03/06/دختران-خیابان-انقلاب-و-ظهور-نسل-جدید-کن/
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نویسد که چرا حرکت دختران خیابان خوابید، در مقام دانای کل میتند اعتراضات کمی 

را  دختران خیابان انقلاب کلی افتادها بهوتابتبو بعد که دیگر  1انقلاب گسترش نیافت

نویسد اگر مردان سنگ می اشهو در آخرین مقال 2خواند.میفریفتگان پوپولیسم سیاسی 

  3.است آنشان در زنند چون نفعحجاب زنان را به سینه می

، گراتر هستندشان نیز واپسمعجزههای بینخبگان ما نه تنها از مردم که از امامزاده

وغمش را مصروف این کرده است که نشان دهد ی همکه جریان نخست همهدرحالی

مطالبات زنان با اسلام مغایرت و با سیاست ربطی وثیق ندارد، اظهارنظرهای شهیندخت 

توان در تئوکراسی اسلامی کند که اساساً نمیمحرز می ۷پروانه سلحشوریو  4مولاوردی

جاست که بار دیگر بوی پیاز داغ آش اینمسائل زنان را از دیانت و سیاست منها کرد. 

 خواستبا فقها و علما و  زنیچانهشوند خاطرات شود و قطار مینذری کمپین زنده می

 مشیتتذاران و مسئولان و دعوت زنان پارک لاله به گبا قانون لابیو  فتاویتجدیدنظر در 

 !سازشکارزنان  جریان ی)!(هگرایانهای نخبهو باقی تلاش

                                                      

وشین نوبلاگ ، چرا حرکت دختران خیابان انقلاب گسترش نیافت(، 1۹۳۱نوشین احمدی خراسانی )1 

 احمدی خراسانی

ی ، وبلاگ نوشین احمدخیابان انقلاب و پوپولیسم سیاسی دختران (،1۹۳۱نوشین احمدی خراسانی )2 

 خراسانی. 

نوشین احمدی ، وبلاگ واسطه و حجاب اجباریداری بیدین (،1۹۳۱احمدی خراسانی، نوشین )۹ 

 .خراسانی

 1۹۳4تیرماه  1۱ی رئیس جمهور در تاریخ شهیندخت مولاوردی، معاونت وقت أمور زنان و خانواده4 

 در گفتگو با ایلنا گفت: دولت به احترام مراجع تقلید موضوع حضور زنان در ورزشگاه را پیگیری نکرد.

به خبرنگار نگام گفت:  1۹۳۱مرداد  ۹1طلب مجلس در تاریخ ی اصلاحپروانه سلحشوری نماینده۳ 

 .ی سیاسی استمعتقدم در این کشور حجاب یک مقوله

https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/12/18/چرا-حرکت-دختران-خیابان-انقلاب-گسترش/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/12/18/چرا-حرکت-دختران-خیابان-انقلاب-گسترش/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/01/19/دختران-خیابان-انقلاب-و-پوپولیسم-سیاسی/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/05/16/دین%E2%80%8Cداری-بی%E2%80%8Cواسطه-و-حجاب-اجباری-نوشی/
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 یداری که خواهان زنانه کردن چهرهای لیبرال، این همدستان سرمایههتفمینیس

ای یشهسقف ش ومتوسط به بالا را به سینه  یسنگ زنان طبقه فقط ،نداهبود هم مجلس

تنها  1زنند،میها را جاروب شیشهاین خردهاند از دیگر زنانی که هو چشم پوشید زنندمی

جهانی خود  فمینیستی در سطح اصلیمختص به جنبش زنان ایران نیستند. این تلقی جریان 

به  شخدمتیزند تا خوشها جا میرا به عنوان نیروهای مترقی مدافع حقوق زنان و اقلیت

 داری و دیگر ایادی انقیاد زنان و ستمکشان را توجیه کند.نظام جهانی سرمایه

عوامل اصلی ستم برخی از همدستی خود با  به لطف 2«امر روزمرهفمینیسم موقعیتی و »

، آن را به جنبشی نیسمفمی با تفریق رادیکالیسم از، «سنگر به سنگر»و با اتخاذ استراتژی فتح 

 تزنان رفرمیس ها تلاش و مداومت و بگیر و ببندبعد از دههست. سترون بدل ساخته ا

ات سیاسی تبع همچنانبینیم که حتی تلاش در قالب اصلاحات اجتماعی این جریان نیز )می

 ،های همان سنگر اول که بر سرشان آوار شدهزیر خاکروبهها، آنبرایشان داشته است( 

 اند. به سنگر دوم نرسیده هنوز

تمامی نمایندگان این جریان که جملگی از ی من، نامهشوندگان پایاناحبهاز میان مص

هیچ رودربایستی در پرسش از حیات جنبش اعضای کمپین یک میلیون امضا بودند بی

در یک سال اخیر جلای  هاچندین نفر از آنکه ی به ممات آن دادند )طرفه آنأزنان، ر

ا جلب ای توجهم رها بودم، نکتهمتن مصاحبه سازیهنگامی که مشغول پیادهوطن کردند(. 

                                                      

آروتزا، ا ، نانسی فریزر، تیتی باتاچاریا، چینزیهایی برای مانیفست فمینیستییادداشتتضمینی از 1 

 ، قابل دسترسی به نشانی:1۹۳۱، سایت نقد اقتصاد سیاسی، اسفندماه ی مرجان نمازیترجمه

ی که نوشین احمدی خراسانی برای بیان روش و مشی فمینیستی خود گزینش کرده حاتاز اصطلا 2

ختران دورزی فمینیستی، فمینیسم رودرروی اندیشهاست. ر.ک: دو سال زندگی مشترک در کمپین، شبه

، جملگی قابل دسترسی در وبسایت رادیو زمانه و وبلاگ نوشین خیابان انقلاب و پوپولیسم سیاسی

  خراسانی به نشانی:احمدی

https://noushinahmadi.wordpress.com 

https://pecritique.com/2019/03/06/مانیفست-فمینیستی-نانسی-فریزر-و-دیگران/
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شوندگان که کلام یکی از مصاحبهتر بگویم من را بسیار متاثر کرد. تکیهصادقانه کرد،

هیچ »دهنده بود: ی ساده اما تکانهای طولانی حبس را استوار از سر گذرانده این جملهسال

 «تصوری ندارم از...

 

 مدنی های( ناجنبش زنان و نافرمانی۲

ویژه هبآزادی یا دختر آبی و...  ورزشگاهچه در هیئت دختران خیابان انقلاب یا دختران آن

های مدنی هستند که جملگی ذیل هایی از نافرمانیطی دو سال اخیر شاهد بودیم نمونه

تلز شناخته به بیان کاس «ای شدهجنبش اجتماعی شبکه»به بیان آصف بیات یا  «ناجنبش»

ها به ناجنبش»کند: اش را چنین معنا میشوند. آصف بیات اصطلاح خودساختهمی

ها به اعمال مشترک شمار بسیاری های جمعی کنشگران غیرجمعی اشاره دارند؛ آنکنش

ییرات شان تغهای پراکنده اما مشابهبخشند کسانی که فعالیتاز مردم عادی تجسم می

ندرت با ایدئولوژی یا رهبرانی انگیزد، هرچند این اعمال بهسیاری را برمیاجتماعی ب

های ید این است که ناجنبشؤم "جنبش"شوند. اصطلاح تشخیص و نهادها هدایت میقابل

مندند، همان حال که از اجتماعی بهره هایجنبشهای شاخص و مهم لفهؤاجتماعی از م

 1(Bayat,2113:14) «برخوردارند. و دیگرگون سرشتی متمایز

های اخیر گرچه انفرادی انقلاب و دیگر نافرمانی_رو نافرمانی مدنی دختراناز این

مدنی  یبرآمده از جامعه ، نهکنشگری شکل ازاند اما نباید فردی قلمداد شوند. این بوده

ی عهی پشت کردن به جامبالعکس نتیجه )برخلاف باور احمدی خراسانی(، بلکه کاملاً

ی مدنی هستند. این دختران/کنشگران نی و برآیند بحران دموکراسی، احزاب و جامعهمد

حاملان هویت مقاومتی هستند که سنگرهای مقاومت خود را خارج از  2به باور کاستلز

                                                      

1 Bayat, A. (7012). Life as politics: how ordinary people change the Middle 

East. Cairo: American University in Cairo Press. 

 ر.ک: 2 
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شی ها نه جنباند. آنبرساخته زنی با نهادهای رسمیچانهاحزاب و  مراتبیسلسله چارچوب

زدن نام نیز رهمدر پی ب اغلبونشان هستند که نامهایی از کنشگرایان بیپایدار بلکه شبکه

ی جامعه -ی اطلاعاتی ای شده، محصول جامعههای اجتماعی شبکهنیستند. جنبش

ان این کنشگرای 1کنند.روایت پشت میرو به هرگونه کلانهستند و از این - مدرنپست

شکل گرفته  که در فضای مجازیاند هایی افقی از ارتباطاتشبکهدارای جریان فمینیستی 

است و از این سکوهای مجازی )و نه دیدارهای رودررو به سیاق کمپین یک میلیون امضا( 

ا )فضای ه، به فضای مکاناندبه سکوهای تقسیم برق شهری رسیدهو  به سکوهای مترو

 واقعی(. 

 و کنندمی تجربه واقعی دنیای در را فردی سرخوردگی از احساسی نخست ،افراد

 با و کنندمی اظهار 2ای،ارتباطی توده -های خود رسانه در را سرخوردگی این سپس

 فرد به هک شودمی بدل مشترک دردی به شخصی اظهار این همدرد افراد میان بندیشبکه

 نای مدنی نافرمانی قالب در نفر نخستین پس 3.نیست منزوی و تنها که بخشدمی اطمینان

 فضای رد انفرادی کنشی قالب در و کشدمی بیرون هاجریان فضای از را همگانی اعتراض

                                                      

، مترجم: های اجتماعی و عصر اینترنتهای خشم و امید: جنبششبکه(، 1۹۳4کاستلز، مانوئل )

 پور، تهران: مرکز. مجتبی قلی

، مترجم: حسن عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت(، 1۹۱۳کاستلز، مانوئل )

 چاوشیان، تهران: طرح نو.

 ، مترجم: حسین بصیریان جهرمی، تهران: علمی و فرهنگی.قدرت ارتباطات(، 1۹۳۱کاستلز، مانوئل )

 ، تهران: کویر. مدرنهای اجتماعی: کلاسیک، مدرن، پستجنبش(، 1۹۳۹رهبری، مهدی )1 

7 Mass Self-Communication,  ترجمهی دیگر این اصطلاح کاستلز ارتباطات خودگزین

 است

، مترجم: های اجتماعی و عصر اینترنتهای خشم و امید: جنبششبکه(، 1۹۳4کاستلز، مانوئل )۹ 

 پور، تهران: مرکز. مجتبی قلی
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 نیز راندیگ مجازی، فضای در اعتراضی کنش این بازنمایی با بخشد،می عینیت هامکان

. کنندمی ارتکر ریزوماتیک و اپیدمیک شکلی به و دنبال را مبارزه روش و راه از شکل این

 را شده رازاب ترپیش جمعی خشم که نفری نخستین و کندمی ابراز را خشم که اولی نفر

 هاییبازنمای یدوره از پیش که دنبخشمی ایانگیزه و امید دیگران به سازد،می متعین

 ان،ساین. بودند آن دارعهده واقعی فضای در ارگانیک روابط و حضور مجازی، تصاویر

 یخصهمش وجه اصلاً کاستلز. شوندمی ساخته کاستلز مطلوب «امید و خشم هایشبکه»

 راضیاعت به شرزه شورشی آن طی که داندمی ارتباطی فرایند همین را نوین هایجنبش

 سطح رد خشم انفجار. شودمی جنبش بخشالهام که ایشبکه فردگرایی. انجامدمی مدنی

رصتی ف شود،می ممکن ایخود ارتباطی توده یمن به که ایلحظه سازیشبکه با فردی

 از نوع این. گیرد شکل متمرد و نافرمان اما سرخورده افراد از گروهی تا کندفراهم می

 رفص چراکه. ندارد هم نیازی آن به و نیست استراتژی و رهبری تابع اجتماعی انفجار

 را دردمندان دیگر از بسیاری همدلی اینترنت، در آن ابراز و فردی، خشم احساس

 1.انگیزدبرمی

مدرن درون جنبش زنان نیز لاجرم راهی جز به نومیدی جریان نخست این جریان پست

 مردهرمق و دلمدرنیسم چون ژیژک، فرهنگ این عصر را بیمنتقدان پستبرد. نمی

و  کارکرد نفس داده در تکنولوژی و ارتباطات،های رویدوشادوش دگرگونی»دانند. می

ها شده است. از دید ژیژک، نفس حول محور ها، نمادها، و دلالتجامعه اسیر انفجار نشانه

، )نجفی به نقل از دالی.« مردگی سیاسی ساختار یافته استیادگار ]=فتیش[ی از دل

2۷:13۶۷)2 

                                                      

 ، مترجم: حسین بصیریان جهرمی، تهران: علمی و فرهنگی.قدرت ارتباطات(، 1۹۳۱کاستلز، مانوئل )1 

، مترجم: مجتبا اسوولاوی ژی  گشووودن فیووای فلسووفه: گفتگوهایی با (، 1۹۳۳دالی، گلین )2 

 محمدی، تهران: گام نوگل
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یستی درنمید و مقوم همین پندار پستؤای مجمله امنامهپایان شوندگانیکی از مصاحبه

 : کردمورد انتقاد ژیژک ارائه 

دونم که باید ادامه من به سرانجام هیچ جنبشی امیدوار نیستم و می -

 انداز و امیدی ندارم. بدیم ولی هیچ چشم

این ناامیدی اما گامی بلندتر و البته رو به جلوتر از راهبرد فتح سنگر به سنگر و تدریجی 

رویارویی با سیاهی شب است و نه رؤیابینی در جریان نخست است. ناامیدی، شهامت 

ه دهنده است کخواب خرگوشی و انکار زخم. نومیدی، پذیرش این واقعیت شوم و تکان

 ی مدنی در گور خفته!جامعه

تبعش سرکوب و اطفای آتش خشم آن با احکام سنگین رادیکالیسم جریان دوم و به

ع ی نفی وضم رسیدن است به نقطهکقضایی، قطع امید از امکانات موجود است. دست

جریان نخست. تنها از پس خشم و امید و دوباره « خانمی کردن»موجود به جای مماشات و 

شده ایهای شبکهتوان به بالقوگی امکانات فردا اندیشید. جنبشنومیدی است که می

ی عگرچه مبتنی بر مطالباتی فردی و هویتی هستند، گرچه در مواردی حتی تکیه بر نو

موضع انکار  کم ازدهند، اما دستپوپولیسم ترامپیستی دارند و به شکل فُرادا تاوان پس می

 کنند.چه هست و نباید باشد را صراحتاً نفی میآیند، بلکه آندرنمی

زبان کسانی است که تشت  یگویی انگ پوپولیست و فاشیست اغلب لقلقه

جمهوری شود که ریاستدرستی یادآور میبهشان از بام افتاده است. نانسی فریزر رسوایی

ی مردم از بریدن قاطبه 1ی نولیبرالیسم پیشروست.ترامپ بیان گویای شکست پروژه

                                                      

ابی شرق، قابل بازیی ی نیما پرژام، روزنامه، ترجمهپایان نولیبرالیسم پیشرو(، 1۹۳۱فریزر، نانسی )1 

 .در سایت میدان

http://medn.me/lvfy9
http://medn.me/lvfy9
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ا بزک زن خود ری کریه ضدخواهد چهرهگری مینولیبرالیسم مترقی محیلی که با مشاطه

  1کند.

ت جفت است. محبوبیوشدت جزماش بهچه فریزر به آن اشاره دارد، با بدیل وطنیآن

های اجتماعی در حاشیه و اقشار پایین های شوونیست و پوپولیست میان گروهچهره

ازش و تسامح و اصلاح و س تساهلهای اقتصادی نشان از پشت کردن مردم است به سیاست

و همدستی. این واقعیت که تحلیل انتقادی فریزر از فمینیسم لیبرال با واقعیت موجود جنبش 

ای است که در آن دوره یشدهبسیار همخوان است بیان مشدد سرشت جهانی زنان ما

خشد که مسائل بکینزی فریزر این امکان را به ما می-کنیم. نقد ضد وستفالیاییزیست می

-جنبش زنان ایران را در ترازی جهانی به افقی کلی گره بزنیم و با یک نقد ساختاری

-ان ایران ی زنداند مسئلهخوبی مید ببندیم که بهروشمند به جریان سوم جنبش زنان امی

 ای جهانی است. نهایتا مسئله -رغم تکینگی خاص خودشبه

 

 ( فردای جنبش زنان و دختران محبوس۳

خوانیم، فعال زنان و فعال کارگری، فعال زنان و این روزها، در معرفی دختران در بند می

-ساده، معرف خصلت ائتلافی« و»ست. همین زیفعال دانشجویی، فعال زنان و فعال محیط

توان گفت در حال پا گرفتن است. تشکیلات، نزد اعتصابی جریان سومی است که می

نیست، تشکیلات جریان سوم از جنس اتصالات  2دخترانِ بندی از جنس دورهمی و سمن

ت گرا و سکتاریسها نه اسیر نگاه نخبهسست اینترنتی جریان دوم نیز نیست. آن

ی مسیحایی هاوعده یانگارانه فریفتهها هستند و نه مانند جریان دوم سادهلیبرالینیستفم

                                                      

 ی محسن هویدایی، میدان. ، ترجمهچگونه چپ به استعمار لیبرالیسم درآمد(، 1۹۳۱فریزر، نانسی ) 1

 

 هاNGOنهاد های مردمای برای سازمانسرواژه2 

http://medn.me/khy37w
http://medn.me/khy37w
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شوند که بناست گل سفید آزادی و برابری را بر زلف دختران داری مینمایندگان سرمایه

 ایرانی بزنند. 

دقیقاً هوشمندی جریان سوم در مقایسه با جریان نخست در گزینش اصطلاح 

ساز ناجنبش زنان آشکار ی جریاندر نقد چهره« پوپولیست»به جای « اپورتونیست»

وچک در ای کراستی که نیروهای بالقوه انقلابی را به جرقهاپورتونیسمی دست 1شود.می

 خیزد. کند، به اخگری که هیچ حریقی از آن برنمیحریم تن تحدید می

د چه نباید فراموش کرامروز جریان نوپای سوم، درحال یک رؤیابینی محال است، گر

دهد نشان می 2چنان که ژیژکهر امر ناممکن نویدبخش رادیکالیسمی سیاسی است. آن

 بخش و رادیکالآید. امکانات رهاییاستعلایی بیرون می هر امر ممکن از دلِ یک ناممکن

خیزند. نمای سیاه زن در بند، خودبالقوگی فردایی روشن را بارور فردا از ناامیدی برمی

که، هر نوع امر ممکن بعدی، هر تلاش بدیلی برای نمادین ساختن امر نتیجه آنست. ا

رادیکال سیاسی( از ناامیدی محض نسبت به امکان بالفعل  یواقعی )پدید آمدن سوژه

بنابراین هر نوع بازنمایی از امر واقعی، امکانی است که از دل همین آید. امروز برمی

 خیزد. ی امر واقعی برمیواقعیت رمنده

که چناننای از نمادها، آتواند تغییر کند نه به دلیل بازیگوشی معنا در شبکهسوژه می

ی هصادرکند با مای زنان، سعی میهای اجتماعی شبکهمدرن، کنشگر جنبشی پستسوژه

کند به معانی )ساختن پرچم صلح از روسری( بازی دلالتی بیافریند، بلکه سوژه تغییر می

                                                      

 یاسی.، نقد اقتصاد سن اد و حواریون اومسیح علیعلیه فمینیسم اپورتونیست: (، 1۹۳۱زنگنه، نیکزاد) 1

 

7  Moolenaar, R. (7002). Slavoj Žižek and the Real Subject of 

Politics. Studies in East European Thought, 65 (2), 760–701. doi: 

1001072/b:sovi.000002200200600602d 

https://pecritique.com/2019/02/07/علیه-فمینیسم-اپورتونیست-مسیح-علی%E2%80%8Cنژا/
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 امید –ی غیرقابل خطاب و استیضاح درون امر واقعی که هر نوع عینیتی دلیل آن هسته

  1سازد.را متحقق می -صبح مقدر فردا 

ودشان را جریان سوم، برخلاف چپگرایان مستحیل در جریان اول جنبش زنان، خ

ئل متوجه کنند تا مآلاً پیکار بر سر مسامحدود به قاب تنگ تحلیل ارتودوکس طبقاتی نمی

ی خدمت به نظام سیاسی خاصی تقلیل یابد و نتیجتاً هر زنان به اصلاحاتی در حاشیه

، که، آن مطالبهی بورژوایی بودن، مگر آنای از جنبش برکنار شود به بهانهمطالبه

 د کار تولیدی باشد.درخواست دستمز

های مقالات و لای ترجمهجریان سوم جنبش زنان دارد دستان نحیف خود را از لابه

لاً دهد، این نوع از فمینیسم )اگر اصچنان که باز فریزر نشان میکند. آنها مشت میکتاب

بتوان الباقی را نوع فرض گرفت( میان سیاست هویت و سیاست بازشناسی تمایز قائل 

ی بازتوزیع سازد از بازشناسی مسائل فرهنگی، مسئلهبخش مید؛ او تثلیثی رهاییشومی

 2اقتصادی و نمایندگی سیاسی.

 های سازشکار در اکیداً اجتماعی وکش جریان فمینیستبرخلاف میل سرکش و ماله

فرهنگی جلوه دادن مطالباتی ذاتاً سیاسی، تحقیر مطالبات فراگیری همچون حجاب با 

فرهنگ »چندمی و غیرضروری، برآمده از شان به اموری شخصی، دستدنمتصّف کر

طح سبرخلاف جریان سرکش و نافرمان دوم که مطالبات به 3،«فردگرایانه و ناجنبش دینی

دهند؛ سادگی به مسائلی قشری، هویتی و انتخابی شخصی تخفیف میی زنان را بهآمده

                                                      

1 Daly, G. (1000). Politics and the Impossible. Theory, Culture & 

Society, 15(2), 16–09. doi: 1001111107527150077060179 

ی ی حمید قیصری، ماهنامه، ترجمهبخشی به روایت نانسی فریزررهایی(، 1۹۳۱برنشتاین، ریچارد) 2

 .۹۹-24، ۹۳ی زنان، شماره

 در این مقاله:اشاره دارد به تحلیل نوشین احمدی خراسانی از حجاب اجباری  ۹

، وبلاگ نوشین احمدی واسطه و حجاب اجباریداری بیدین (،1۹۳۱احمدی خراسانی، نوشین )

 خراسانی.
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 ای نو خواند، کمینه بناست تا هر امر جزئیگرتوان آن را فمینیسم چپجریان سوم، که می

ها و پاهای بلند قدرت را از هر دوی جیب و و دست 1را دردنشانی از یک امر کلی بداند

 بدن زنان کوتاه کند. 

امید است که جریان سوم، مطالبات فراگیر زنان را به افقی کلی گره بزند، امر سیاسی 

یع اقتصادی اتصال دهد و همبسته با دیگر های خاموش و بازتوزرا به بازشناسی گروه

های اجتماعی و همگام با مبارزات زنان دیگر کشورها علیه دشمن مشترک تاریخی جنبش

  2خود، به انترناسیونالیسمی فمینیستی بپیوندد.
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