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آزادی »جنبش   زندگی،  پتانسیل   «زن،  با  است  نخستین  جنبشی  این  قوی.  های 

ی ایران جوشیده و هژمونی سیاسی  نگر از اعماق جامعهزنانه جنبش  باری است که یک  

  -ی سیاسیمردانه را عمیقاً به چالش کشیده است. این جنبش، یک تکانهو اجتماعیِ  

جلوه با  ژرف  آنیهاجتماعی  دستاوردهای  از  یکی  است.  مترقی  که   اشای  بوده  این 

و »انسداد« را که به عنوان ویژگی اصلی سیاست ایران در چند سال اخیر   »استیصال«

   بود، نفی کرده است.

تواند به سیاست زنانه منجر شود؟ آیا جنبش زن، زندگی،  آیا انقالب زنانه می اما  

انداز جدیدی را به روی  تواند به یک تخیل سیاسی جدید منجر شود و چشمآزادی می

این های این جنبش برای ایجاد  اند؟ پتانسیلسیاست بگشاید؟ چه امکاناتی در آن نهفته 

ی مردانه در قالب  ی سلطهتواند به نف دگرگونی ژرف کدام است؟ این جنبش چگونه می 

کین جنگ و  شود؟ چه چشمطلبی، حکمرانی  منجر  سیاست  توزی  روی  به  را  اندازی 

 گشاید؟ دموکراتیک و امحای نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می 

ها نخست برخی از ابعاد نمادین و تاریخی این جنبش را برای پاسخ به این پرسش 

نگر نمادین و تاریخی امکانات خلق یک دموکراسی زنانه   ی براساس این خزانه  و  برجسته

 را ارزیابی خواهم کرد.

 

 قدرت نمادین
برخوردار است. منظورم    قدرتمندی جنبش زن، زندگی، آزادی از بُعد نمادین بسیار  

شوند و موجب  که برجستگی و اهمیت آن را موجب می است  آن نمودهایی   از نمادین

در زیر تنها به برخی از آنها که برایم شوند.  ها و اعتراضات میتمایز آن با دیگر جنبش 

 کنم. اند، اشاره می نظرگیر بوده 

 بر ضد حجاب اجباری-۱

ی سلطه بر ذهن و بدن زنان بوده است. اما تنها  ترین سامانه حجاب اجباری اصلی

ی قدرت، هم دارای  تقلیل به پوشش سر یا صورت نیست، بلکه همچون هر سامانه قابل  

بازوهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی بوده است و هم بازوی قهرآمیز. اگر گشت ارشاد بازوی 

ها نیز در ها و آموزهای از سیاست قهرآمیز آن است، صدها دستگاه و نهاد و مجموعه
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ای است که ی آنها آموزهاند. از جملهآن عمل کردههای ایدئولوژیکِ  ودستگاه حکم دم

کند. از همان روزهای ابتدای انقالب این حکم که حجابی را مساوی با برهنگی میبی 

حجابی را با برهنگی معادل کرد. این کار های لخت نباید در انظار ظاهر شوند« بی »زن

از زبان مقامات در مورد   کردن بدن زن بود. سخنانی هم که این روزهابه معنای جنسی 

اندی سال پیش است.  وشنویم، تکرار همان سخن چهلحجابی و برهنگی می تساوی بی

کردن مرد و عاری دیدن او از شعور جنسیاما این سخنان در عین حال به معنای تمام

ی دوم از سوی گویندگان آن با سکوت مطلق مواجه و عقل هم هست. البته این جنبه 

ا مهم است. چون دلیلی ندارد که سخن کسی را که از پیش منکر شعور و شود، اممی 

   عقالنیت خود است، جدی بگیریم.

های مختلفی است که هدف از یکی از بازوهای اجرایی مهم حجاب اجباری طرح

و  به سمت خانه  آنها  بیشتر  هر چه  راندن  و  زنان  اجتماعی  از حضور  آنها جلوگیری 

ها این  ی بارز آن است. حاصل این سیاست لی جمعیت نمونه فرزندآوری است. طرح تعا

از کشورهای نرخ مشارکت زنان در اشتغال    بوده که با بسیاری دیگر  حتی در قیاس 

باشد. در ایران تعداد زیادی از زنان با وجود تحصیالت تر  پایین مراتب  بهحتی اسالمی نیز  

بینیم که با تحصیالت باال در مترو باال ناچارند به مشاغل پست تن بدهند، زنانی را می

می خرده حجاب فروشی  باشند.  مشغول  نازل  خدماتی  مشاغل  در  مجبورند  یا  کنند 

ی جنبش زن، ی اینها است. به همین منوال مسألهی همهاجباری در ایران دربرگیرنده 

مسأله نیست.  اجباری  یا حتی حجاب  ارشاد  تنها گشت  آزادی  سامانهزندگی،  ی اش 

 کند و مانع آزادی و برابری است.ی است که زن را تحقیر می سرکوب

طبیعی نیست و  و عوارض آن   برای دختران جوان امروز نابرابری به دلیل جنسیت

که مادرانشان در برخورد با دلیلی هم برای تحمل آن وجود ندارد. بسیاری از آنها از این

عاند و تحمل داشتهتحقیر و آزار سکوت کرده خواهند خود آن ند و نمیاذاباند، در 

تجارب را از سر بگذرانند. طبیعی است که با حجاب اجباری مخالف باشند و نخواهند  

 آن را تحمل کنند. 
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 قدرت زندگی  -۲

نظام حکومتی در ایران امروز به خود زندگی اعالن جنگ داده است. در مقابل،  

گرفتن زندگی است. این جنبش از متن  جنبش زن، زندگی، آزادی جنبشی برای پس

روزمره می می زندگی  آن  از  را  قدرتش  و  از خود  جوشد  فراتر  با چیزی  آن  در  گیرد. 

ه زندگی معنا ببخشد. معنا از جایی زندگی مواجه نیستیم. بنا نیست چیزی یا کسی ب 

 آید. زندگیْ خود معنابخش است.  از بیرون نمی

شود دید. عکسی  نشاندن زندگی در متن کنش اعتراضی زنانه را به صور مختلف می

ای در جوادیه منتشر خانهخوردن در قهوهکه از خانم دینا راد با دوستش در حال صبحانه 

نمونه  و خالقاشد،  بازپس نه  ای چشمگیر  برای  زن از تالش  قراردادن  و  زندگی  گیری 

حجاب در متن زندگی روزمره است. حضور آن دو زن در فضایی که مردانگی بر آن بی 

طبیعی  و  هژمونی  شکستن  است،  است.  غالب  روزانه  امر  در  زنانه  حضور  کردن 

 ست.  که عصر جدید آغاز شده اخوردن نیز بسیار نمادین بود و حاکی از اینصبحانه 

پور است ی دیگری از قدرت زندگی روزمره آهنگ »برای« از شروین حاجینمونه 

ی سرعت به آوای نمادین جنبش تبدیل شد. در آن موسیقی و کالم که دربرگیرندهبه که  

آدم است در پس آرزوهای  معمولی  اتاق زمینه های  و در فضای یک  رنگ سرخ  به  ای 

تر گذارد. در بخشی از آن خواننده که پیشمی   العاده را به نمایشخواب قدرتی خارق

می باز  را  خود  چشمان  ناگهان  بود،  پنهان  بینندگان  از  دوربین  چشمانش  به  و  کند 

خوابی...« چشمان باز خواننده وقتی  های اعصاب و بی خواند: »برای قرص نگرد و می می 

دهند  خبر می  آورد از غمی ژرف، از زخمی عمیقخوابی و افسردگی را به زبان می بی 

 که زندگی را به حال تعلیق درآورده است.  

ی اتصال این جنبش با شادی است و قدرت آن را برای مصاف  زندگی روزمره حلقه

ها بود مشت   ۵۷. اگر بخواهم مقایسه کنم، در انقالب  دفرینآمی آفرینی  با مرگ و مرگ 

ین جنبش زندگی  رفت و خون و مرگ و خشونت تقدس داشت، اما در ا که به هوا می

شود. از مشت هم خبری نیست. در عوض با کف و سوت و ابراز  تقدس دارد و طلب می 

خواهد زندگی را پس بگیرد. از شادی و بیان و بروز آشکار آن مواجهیم. این جنبش می 

ناپذیر است. اگر این رو رویارویی آن با نیرویی که با خود زندگی در ستیز است، اجتناب
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بر مردم ستگاه سرکوب تحمیل یک سوگوارِی انفعالی، ناتمام و ابدی  خواست دم و د

رفته خود به بخشی از کنش اعتراضی  است، در این جنبش سوگواری بر عزیزان ازدست

   بدل شده است.

 

 گرایی عمل-۳

غایت عملگرا است. از همین رو پرفورمانس و اجرا در به افزون بر اینها، این جنبش  

تر از شعارها نیست. منظورم وجه کمهیچبهاین جنبش بسیار برجسته است و اهمیت آن  

توان در طیف متنوعی  از پرفورمانس حرکات و اجراهای هدفمند است. این جنبه را می 

، سرود، و نیز در موسیقی،  نمادین از جمله روسری ازسربرداشتن، آواز، شعار  های جلوهاز  

 آثار هنری، گرافیتی، دیوارنویسی و جز آنها دید. 

 

 حضور همچون سیاست -۴

های اعتراضی، خیابان نقش یک همچنین در این جنبش و بر خالف دیگر جنبش 

ناپذیر این جنبش است. خیابان میانجیِ صرف را ندارد. اعتراض خیابانی، بخش جدایی

اعتراض خیابانی در حکم    و  کندا به بدن اجتماع تزریق میهمچون رگی است که خون ر

ی آن بر فضای آن خون است. حضور خیابانی به شکستن هژمونی قدرت قاهر و سلطه

شود. خشونت بیش از حد حکومت در برخورد با معترضان نیز از هراس  عمومی منجر می 

می ازدست ناشی  خیابان  خیادادن  اعتراض  میان  جنبش  این  در  دلیل  شود.  و  بانی 

ای وجود ندارد. به عبارت دیگر صرف حضور در خیابان به معنای گیرِی آن فاصلهشکل

 تحقق یک رؤیای ممنوعه است. 

می همین این  جا  پرتو  در  و  کرد  مقایسه  نیز  سبز  با جنبش  را  این جنبش  توان 

برد: نخستین اشتباه، حضور در  به دو اشتباه استراتژیک در جنبش سبز پی  مقایسه 

مطالبه  یک  برای  میانجی  عنوان  به  همچون خیابان  سیاست  دوم،  بود.  سیاسی  ی 

نمایش قدرت بدل شد؛ به    گری. در جنبش سبز حضور خیابانی به مانوری برای مطالبه 

مطالبه میانجی  برای  و ای  افول  باعث  خیابانی  اعتراض  هر  در  عنصر خشونت  ی حق. 

شود. اما افول اعتراضات خیابانی پس از روزهای اوج آن تنها از خشونت و ریزش می
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هراسی بود که ذهنیت  تر آن خیابان شد. دلیل مهمسرکوب اعتراضات خیابانی ناشی نمی

بخش   می غالب  تشکیل  را  معترضان  از  آزادی  مهمی  زندگی،  زن،  جنبش  در  داد. 

هراسی غالب نیست. در آن اعتراض خیابانی نقش میانجی را ندارد و هدف از آن خیابان 

 صرفاً نمایش قدرت نیست.  

گری فروکاست. غرض  اشتباه دوم در جنبش سبز این بود که سیاست را به مطالبه 

گری نیست و هیچ نوع  سته بود. اما سیاست صرفاً مطالبه از حضور خیابانی بیان یک خوا

  شود.زنی از باال حاصل نمیگری صرفاً با چانه مطالبه 

 

 تخیل نااستعالیی -۵

عنصر مهم دیگری که در جنبش زن، زندگی، آزادی برجسته است، آن است که  

آمال و آرزوهای آن از جایی از باال و از بیرون از عالمِ امکانیِ   -۵۷بر خالف انقالب    –

    شوند.بشر دیکته نمی

رسد انقالب ایم که انقالب ایران را دزدیدند. به نظر میاین جمله را زیاد شنیده 

و    سرقت برده باشد، یک تخیل استعالییبه   -روحانیت  -ایران را بیش از آنکه یک گروه

ی فاضله با متابعت  متافیزیکی به سرقت برد؛ تخیلی که مبنای آن ساختن یک مدینه

از فرامین و دستورات مافوق بشری بود. آن تخیل سیاسی بنا داشت رستگاری را با اتکا 

  بر امری فوق بشری حاصل کند. نتیجه، رستگاری نبود، بلکه یک جهنم انسانی بود. اما 

نین نیست. در آن، این عالمِ امکان بشری است که خلق جنبش زن، زندگی، آزادی چ

کند. همین عالَم انسانی است که تخیل به ناممکن را ممکن  چیزی دیگر را ممکن می 

کرده است. این دستاوردی است که بسیار گران به دست آمده و نباید از آن به سادگی 

 گذشت. 

 
 *** 

ای سازند و به آن جلوهعناصری که در باال برشمردم، وجوه تمایز این جنبش را می

می  مترقی  می بس  نظر  به  اما  که  بخشند.  است  کار  در  هم  دیگری  مهم  عنصر  رسد 

 بخش این جنبش است و از تداوم و استمرار تاریخی آن حکایت دارد. مشروعیت 
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با حضور و استمرار جنبش زنان  به این سو    ۱۹انداز جوامع انسانی از قرن  چشم

عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته است. جنبش زنان ایران نیز جنبشی بادوام و باسابقه است  

نگری را این مسیر جنبش زنان به تدریج زنانه در    د.گذرکه صدواندی سال از آن می 

   ی مردانه کرده است.جایگزین سلطه

ا این است که برابری و آزادی را به هوجه تمایز میان جنبش زنان از سایر جنبش 

زند. در این جنبش برابری در گرو آزادی و آزادی در گرو برابری است. لذا هم گره می 

نه برابری بر آزادی اولویت دارد و نه آزادی بر برابری. بلکه هر دو در گرو یکدیگرند و 

 یکی بدون دیگری ممکن نیست. 

 

 نگرسیاست زنانه
ی نمادین و این بود که بگویم انقالب زنان نه تنها از خزانه  غرض از این یادآوری 

ی تاریخی هم برخوردار است. اما آیا این جنبش از ، بلکه از پشتوانه  تاریخی بسیار قوی 

های تاریخی و توان ایجاد یک تحول سیاسی هم برخوردار است؟ آیا با اتکا بر پشتوانه 

نگر را بر مبنای برابری و آزادی را در نه نمادین خود قادر است خلق یک دموکراسی زنا 

 دستورکار قرار دهد؟ برای این کار به چه لوازمی نیاز دارد؟  

 

 نگری؟  رهبر زن یا زنانه-۱

ی رهبری  توان به آن پرداخت، مسألهنگر می که با رویکرد زنانه اتی  موضوعیکی از  

است. جنبش زن، زندگی، آزادی تاکنون مدعیان رهبری از همه نوع را پس زده است.  

جای کار تن زده است از اینکه کسی را با یک پرواز خارجی برایش  تا به اینهمچنین  

اما واقعیت آن است که تاکنون   است. مثبتی  بسیار  ی  به عنوان رهبر وارد کنند. این نقطه 

های سیاسی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون از یک دگرگونی ژرف در میان احزاب و گروه

های ای خواستهشود. هنوز هم تمایل غالب آن است که عده نشان چندانی دیده نمی

کنند. بسیاری هم دعوی رهبرِی آن را   بر آن تحمیلاین جنبش را برایش ترجمه و  

می  و حکومت  اکنون خواب والیت  هم  از  مردانه  از حکمرانی  تقلید  با  و  بینند.  دارند 
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کنند و در سودای  همچنین هستند کسانی که آزادی را به بازگشت به سلطنت تعبیر می

 ند که این بار به جای یک مرد، زنی را در مقام حاکم بر مردم تحمیل کنند.  اآن

ادعایی همچون نیکا و سارینا  بش دختران بیتوان گفت رهبران واقعی این جنمی 

آنها برای گذشتن از جان و مرگ در   هستند. قدرت راهبری جمع، شجاعت و آمادگی 

آید؛ پرسش  شود از خود بپرسیم این شجاعت از کجا می اوج عشق به زندگی باعث می 

به  دهند؛ چه رسد  ای که رهبران ادعایی کمتر زحمت پرسیدنش را به خود میمفقوده 

 که پاسخی برایش داشته باشند. آن

توان به رهبری دهد که میزاد نشان می قدرت این جنبش در خلق رهبران درون

باید جای رهبران مرد را بگیرند.  زنان  به نحو دیگری اندیشه کرد. منظورم آن نیست که  

جنسیت    اند. به تعبیر دیگربسیاری از زنان متمایل به تقلید از الگوهای رهبری مردانه

محوری است،  نگری چیزی متفاوت از زنطلبی نیست. زنانه به تنهایی متضمن برابری 

ی مردانه از مردانگی جدا است. بسیاری از مردانی که در این جنبش  همانطور که سلطه

اند. آنها نه بر اساس جنسیت بلکه بر اساس این درک اند به این امر واقفشرکت کرده

رود تنها منحصر به آنها  اند که تحقیر و ستمی که بر زنان می ه با این جنبش همراه شد

 گیرد. نیست، بلکه همگان را در بر می

طلبی  کند. برابری تأکید می   هانگر به جای تأکید بر اشخاص بر رویکردرهبری زنانه 

سلسله روابط  ازایننافی  است.  سیاسی  فرماندهیمراتبیِ  دوگانگی  و  -رو  فرمانبرداری 

 کشد.  وچرا را به پرسش می چوناطاعت بی  -حکمرانی

 

 پروا به جای نَسَق -۲

رود: نخست تنیده پیش می همسیاست در ایران نوعاً بر بستر دو سنت ناکارآمد و در

نصیحت  دوم  و  فرمان حکمرانی  در  سیاست  الگو  این  در  به الملوک.  واداشتن  و  دادن 

هایی ضعیفهمهجوران و  شود. به همین منوال مردم در کلیت آن  فرمانبرداری خالصه می 

باید افسار آنها را در دست  حکومت در مقام عقل کل  آیند که  العقل به حساب میناقص 

کنند حکومت را که خود گو بیهوده تالش میداشته باشد. در این بین مصلحان نصیحت 
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می  قیم  خدایگون را  قدرتی  از  که  کسانی  است  بعید  طبعاً  آورند.  عقل  سر  پندارد 

 ، با نصیحت ناصحان از آن دست بکشند. ندبرخوردار

با بدیلی دموکراتیک ها برای جایگزینشی تالتاکنون همه کردن الگوی یادشده 

شکست خورده است. سوای سنت تاریخیِ مناسبات سیاسی در ایران یکی از دالیل این 

این رابطه هرگز زیر سؤال    نفسی مردانه  ی سلطهشکست آن بوده که تاکنون به واسطه

و به جایش حاکمی دیگر   نرفته است. در بهترین حالت تالش شده یک حاکم فاسد برود

تاکنون پشت سر گذاشته است،    ۵۷ی ایران از انقالب  ای که جامعهبنشیند. اما تجربه

دهد حتی با یک انقالب مردمی و در فقدان یک بدیل رادیکال بعید است این  نشان می 

 رابطه تحولی به خود ببیند.  

تواند ز برآمده از آن مینگر با نفی حکمرانی پدرساالر و روابط فسادآمیسیاست زنانه 

فرمانبرداری ارائه دهد. در این رویکرد، حکومت    -فرماندهی  بدیلی برای الگوی ارتجاعیِ

ای نابرابر میان  کردن استوار است و از قبل رابطهاز اساس زیر سؤال است، زیرا بر حکم

حکومت،  ی سیاست=  لذا به جای معادله  گیرد.حاکم پدرساالر و محکومان را مفروض می 

کند. در این معادله بنا نیست بر  ی سیاست = برابری و آزادی را جایگزین می معادله

ی سطوح با مناسبات لزوم جایگزینی مناسبات اقتدارآمیز در همهها حکومت شود.  انسان

جامعه اساسی  نیاز  به  اکنون  پیش حس دموکراتیک  از  بیش  و  شده  تبدیل  ایران  ی 

دانشمی  جنبش    آموزانشود. خیزش  این  ساختار در  در  بنیادین  تحولی  به ضرورت 

 دهد:طور شرح می . آذین محمدزاده لزوم این تحول در آموزش را اینآموزشی اشاره دارد
 اندرکاراندست  ی برا  را  باال  از  نگاه  و  مقتدر  گاهیجا   آن  شرو،یپ  آموزش  که  هاستسال 

 و  هاگفته  به  ینگاه  م؟ یبرو  دور  راه  چرا.  ردیگینم   نظر   در  کودکان  آموزش  و  تیترب

  فرهاد«   ی »مدرسه  در  ی قانونگذار  یچگونگ  از  که  میندازی ب  ی رهادیم   توران  ی هانوشته

  ریمد  آن  رأس  در  که  ستین  یهرم  مدرسه،  در  رنده یگ میتصم  نظام  کهنیا  و  دیگویم

 ن یا  به  کنندگانعمل  عنوانبه  آموزان،دانش   به  هرم   کف  و  نندیبنش  معلم  و  معاون  و

  ی رأ  با  که  هستند  ندگانشانینما  و  هابچه   نیا  شرو،ی پ  ستمیس  کی  در.  برسد  ماتیتصم

 که   است  نیا   قتیحق .کنندیم  اجرا   را  آن  ترهابزرگ  ی اری  به  و   گذارندی م  قانون  خود

 و   ادیانق  ی هاشکل   تمام  تا  آمده  که  یجنبش.  م یمواجه  یاجتماع  جنبش  کی  با  ما

 ن یا  به  نوجوانان.  هم  را  مشفقانه  ی کتاتورید  نوع  نیا  جمله  از  کند،  رد  را  استبداد
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.  دهند یم  نهیهز  شیبرا  و  انددهییبو  را  ی آزاد  از  یخوش   مینس  آگاهند،  موضوع

  نوجوانان   یاعتراض   ی ها حرکت.  میستین  آماده  ،یحت  دلسوز،  و  نگران  ی ما  ما،  کهیدرحال

 را  آن  حالت  نیبهتر  در  ای  م،یاگذاشته  «یریجوگ»  و  یزدگجانیه  ی پا  را   جوانان  و

  هاست سال   که  من  .میاکرده  فرض  آورشرعب  عواقب  از  یاطالعیب از  یناش  اما  حق،به

  بدانم  تا  نمیبب   را  زادهلیاسماع  نا یسار  ی هالمیف  نبود  الزم  دارم،  انس  هانوجوان   نیا  با

  چطور  ضی تبع  و   ظلم  که.  نگرندی م  مسائل  به  فی ظر  و   قیعم  حد  چه   تا  هابچه   نیا

 و   ندیجویم   را  آن  قطرهقطره  چطور  هاآن  باز  و  کندیم  غیدر  هاآن  از  را  یزندگ  شور

 یکینزد  ی ادعا  ی همه   نیا  با  که  است  ی شرمسار   ی هیما  من  ی برا  و.  جنگندی م  شیبرا

 نه  ام،بوده  هاآن  جانات«یه»  مهار  ی برا  یراه  دنبال   باز  ها،آن  درک  و  نوجوانان  به

  تن   و  گوش  ت،ینها   در  و  ها،تجربه  و   دهایام  و  هاترس  گذاشتن  انیم  در  نه  وگو،گفت

  نوجوانان   اریاخت صاحب  ما .هاآن  از  تیحما  و  یهمراه   و  شان،یهاخواسته  به  سپردن

  و   اصالح  »مراکز  و  مدرسه  و   خانه  چارچوب  در  میبتوان  د یشا  را  شان جسم  م،یست ین

 ما  مثل  هم  هاآن.  داشت  مینخواه  اریاخت  در   را  شانآزاده  روح  اما  م،ی کن  حبس  ت«یترب

 خواهند   میتصم  ها،نیا  تمام  دانستن  با  و  انددهی ترس  و  انددهید  را  خطرات  نیا  تمام

  ۱. کرد خواهند عمل و گرفت

کند و به جای تنبیه بر مراقبت و نگر نَسَق را با پروای دیگران جایگزین میرویکرد زنانه

بیند و نگری نه زنان را اندامی جنسی می دادن به »دیگری« مبتنی است. زنانه اهمیت

جنسی یا گوشت دم توپ نه رحمی برای فرزندآوری. طبعاً مردان را نیز موجوداتی تمام

ویکرد طبیعت کاالیی برای فروش و سودآوری نیست، فقرا کسانی نگرد. در این رنمی

عرضه که  پولنیستند  یا ی  اعتیاد،  سوگواری،  طرد،  افتادگان  حق  ندارند،  درآوردن 

شان نیست، محیط زیست، آب، هوا، و خاک منبعی برای صدور نشاندن گلوله بر پیشانی 

تحولی در مناسبات اجتماعی نگری در پی  به کشورهای دیگر و کسب سود نیستند. زنانه 

 ی میان انسان با محیط زیست پیرامونی است.  و رابطه

های گوناگون اقتصاد، سیاست، محیط زیست و منابع  نگر با ورود به عرصهنقد زنانه 

طبیعی، مناسبات اجتماعی، قانون، اخالق و الهیات در صدد است مناسبات قدرت مردانه  

 
1 https://twitter.com/bahmandaroshafa/status/15823329450500096

00?s=20&t=ZVNsCWbRWiQdtkuudsM_EQ 
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ی امروز از نابرابری شدید یگزین کند. در حالیکه جامعهطلبانه جارا با رویکردی برابری 

 افزایند.در رنج است، مناسبات سیاسی و اجتماعیِ حاکم به جای رفع آنها بر نابرابری می 

 

   علیه جنگ و تحریم-۳

طلبد و طلبی که به جای زندگی مرگ را می تواند با جنگنگری بالذات نمی زنانه 

رو ی مردانه است، توافقی داشته باشد. ازاینیخی سلطه های تار ترین اهرمیکی از مهم

طلبانه حتی اگر از سوی زنان تعقیب شود یا موافقت آنها را به همراه سیاست جنگ

نگری معیار مهمی است که بر داشته باشد، در تعارض با زن، زندگی، آزادی است. زنانه 

کوبند و از بل جنگ می اساس آن میان کسانی که به نام حقوق بشر و دموکراسی بر ط

گری رکن اساسی آن است، وجود کنند، با حکومتی که نظامیی نظامی دفاع می حمله

کند که به  گری و تحریم دقیقاً از همان رویکردی تبعیت می ندارد. حمایت از نظامی 

ها نگاهی ابزاری دارد و آنها را برای دستیابی به منافع فردی و گروهی هدف قرار انسان

 د.دهمی 

بودن داشت و از تحریم و هر شود دعوی فمینیستبر همین اساس به نظر من نمی 

شود و به افزایش  ویژه زنان میبه نوع سیاست دیگری که منجر به فقیرترشدن مردم  

کنند، خودخواهانه  انجامد، دفاع کرد. کسانی که از تحریم دفاع می نابرابری و تبعیض می 

گزینند. آنچه که سرکوب اعتراضات اه را برای مبارزه برمی ترین رترین و غیرانسانی ساده 

ی تحریم مردم را در فقر نگه داشته  این روزها نشان داد این بود که حکومت که به بهانه

ای  های ساچمهو شوکر و باطوم و تفنگ  است، همزمان ادوات سرکوبش را اعم از ماشین 

روز  به... را افزارهاافزارها و سختی نرمهای مداربسته و در کل همهدوربین زن و و نقطه 

می  که  را  درآمدهایی  و  مردم کرده  اساسی  مایحتاج  دیگر  و  دارو  تأمین  بایست خرج 

طرفه آنکه بخشی از این ادوات سرکوب کرد، خرج ماشین سرکوب خود کرده است.  می 

تحریم .  کنند«  آزاد را » اند که بنا است مردم  هایی به حکومت فروختهرا همان قدرت

جامعه را فقیرتر کرده، ، وکار کاسبان درونی و بیرونی آن منجر شدهبه رونق کسبتنها  

به گسترش نابرابری منجر شده و قوت دستگاه سرکوب را باعث شده است. مدافعان 

گوی این پرسش باشند که چرا و چطور به نام دموکراسی، حقوق بشر تحریم باید پاسخ 

فروپاشی اجتماعی در ایران شده است،    ساززمینه اند که  یاستی و حقوق زنان مدافع س
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تر کرده است و به تقویت روزافزون قدرت قاهر منجر  روز فقیرتر و ضعیفجامعه را روزبه

 شده است.  

 

 یتوزن یک هیعل-۴

ی سیاسی  های فرودستان و استفاده از آنها بخش مهمی از مبارزهشناختن سالح 

اند. اما این کار تنها  هایی برخوردارند که اقویا از آنها محروماست. زیرا ضعفا از سالح

نباشد و طلب قدرت قاهر  احیای مناسبات قدرت فعلی  زمانی ممکن است که هدفْ 

توزی توزی از اساس تفاوت دارد. کین وضع موجود با کین معنا شود. از این رو مبارزه با  بی 

 به معنای نفی وضعیت فرودستی و همدستی ناخواسته با قدرت است.  

گیرد. فرد ناتوان به توزی از احساس ناتوانی از غلبه بر حریف سرچشمه میکین 

با رفتار کین دلیل آگاهی از ناتوانی خود درصدد بر می زانو در  توزانه بهآید دیگری را 

شود و حاکی از عدم اعتماد به قدرت فرودستان ایمانی ناشی میتوزی از بیآورد. کین

شود. مصداق به جانب اعمال می شود که از موضعی حقمیاست. به خشونت کوری منجر  

معترضان  بارز خشونت کین با  روزها  این  که  است  رفتاری  و بهتوزانه  با کودکان  ویژه 

گیرد. ممکن است تصور شود که این خشونت بر توانایی متکی آموزان صورت می دانش

 عمیق حکایت دارد. توزی از احساس ناتوانی و استیصال است، اما چنین نیست. کین 

تواند مخالفان وضع موجود را توزی تنها مختص حکومت نیست، بلکه میاما کین 

شود ای ناشی می ی قاهرهگیرد. در هر دو حال از آرزوی برخورداری از همان قوهنیز در بر

 که حریف از آن برخوردار است. 

نوع، کین این  نفی می به توزی هر چند  در  را  قاهر  قدرت  نفی  ظاهر  با  اما  کند، 

تفاوت  است.  قاهر  قدرت  همان  به  دستیابی  آرزوی  در  واقع  در  فرودستان  قدرت 

شوند و کنش  طلبی در این است که در اینجا اشخاص هدف گرفته می توزی با جنگکین 

های کور یت حسادتابندی و کذب و با هدپراکنی، سرهم توزانه با جعل، انکار، دروغکین 

 دهد.  ی کورکورانه قرار می، آنها را آماج نفرت و کینه شانعوامانه به سمت 

توزی با نقد حتی  توزانه است. کین طبعاً منظورم این نیست که هر نوع نقدی کین 

توزی از نوع تند و تیز آن از اساس متفاوت است. اگر نقد، معطوف به حقیقت است، کین 
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نا از قوت  نقد که  بر خالف  بیگانه است. همچنین  توزی شود، کین شی می با حقیقت 

گیرد. اگر نقد بر تفکر نقاد متکی  بار است و از ناتوانی و ضعف شخصی مایه می حقارت

بر است، هیزم کین  اندیشه  از  که  نقد  برخالف  است.  نفرت شخصی  و  توزی حسادت 

کین می  هدف  خالیخیزد،  عقده توزی  کین کردن  است.  شخصی  جای های  به  توزی 

اند، اشخاص دیگری را  اشخاصی که مستقیماً به آن مرتبطگرفتن قدرت قاهر و  هدف 

گیرد. با این کار به جای جذب، منجر به طرد و  بدون هیچ معیار مشخصی هدف می 

     شود.پراکندگی می 

توزی تنها نفرت از دیگری و حسادت به او نیست. بلکه بیش از آن از نفرت کین 

  انبانفر نباشد، قادر نیست خود را به  گیرد. تا کسی از خودش متناز خود سرچشمه می

بدل کند. شرارت، نفرت از خود را پدید می آورد و نفرت از خود به   نفرت و حسادت

   شود.شرارت بیشتر منجر می

بر سلطه زنانه  با تمرکز  با کین نگری  به جای مردان،  تعارض  ی مردانه  توزی در 

توان ماج نفرت قرار گیرند، طبعاً نمی ی مردان به صرف مردبودن آاست. اگر بنا باشد همه

از هم برای وضع موجود متصور شد. زیرا  از جامعه طرد اکنون دست بدیلی  نیمی  کم 

 شده و کنار گذاشته شده است. 

*** 

نگر منجر شده است،  جنبش زن، زندگی، آزادی نه تنها به بروز و ظهور کنش زنانه 

ی مردانه و پیامدهای که در آن سلطه  ای دیگر را ممکن کرده استبلکه تخیل به آینده 

نگر جایگزین شود. این جنبش به روشنی اعالم کرده است که  طلبیِ زنانه آن با برابری 

ی ایران تحولی در مناسبات خود را تجربه کند. مواردی وقت آن رسیده است که جامعه 

زنانه  سیاست  نمودهای  از  برخی  تنها  برشمردم،  ظرفیت که  به  و  آنگرند  برای  های  ن 

   های سیاسی و اجتماعی برای امروز و فردای ایران اشاره دارند.اندیشه به بدیل 

 


