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ها عموماً یافته است. رسانه   ای در سطح جهانبازتاب گستردهدر ایران  ری  جاخیزش  

منظور آگاهی خوانندگان نقد  به   دهند.بازتاب میهای نشریات جریان اصلی را  دیدگاه

 ی مطلبیی خیزش ایرانیان ترجمهبر چپ درباره از دیدگاه نشریات معت  اقتصاد سیاسی

ر شده است.  ی ژاکوبن امریکای التین به زبان اسپانیایی منتشر مجلهکه د  خوانیما می ر

 اقتصاد سیاسی نقد  –

ایران زندگی  ی  یانه مدر   انقالب اجتماعی در  انقالباما هنوز    کنیم؛ی میک   حتی 

با  .  شودها می زبانبر  ها و  باعث ترس و لکنت در دل  نامیدنش  و فمینیستی  خواندنش

ایران است. ها و تردیدها یک چیز عیان است. این  ی ترسهمه با    قیام زنان سرتاسر 

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری در جریان ها، فشارها و بحرانکه جرقهاین

 شدن کشتهدر پی  این قیام    تر شدن این جنبش شده است، اماکه منجر به پرشتاب  بوده

زنان به خورد.  صدای زنان گره می   با  یگردبیش و پیش از هر امری  ژینا امینی  /مهسا

، بسیاری از زنانِ جوان رهبران اندیستادهاهمراهی مردان در هر کوی و برزن به اعتراض  

زنند. چه و خشم و انزجار و قیام خود را با صدای بلند جار می   اندشده مبارزات خیابانی  

از کسی می  امینی و بسیاری دیگر  نام مهسا  با  را که  بلند  این موج خروشان و  تواند 

و حتی در   فروبردخویش    یبانسردرگراست نادیده بگیرد و    خوردهگرهشدگان  کشته 

! این شعار «، زندگی، آزادی زن»تنهایی خویش شعار اصلی این جنبش را زمزمه نکند:  

کرد   های ینیست فمدر واقع شعار »ژن، ژیان، ئازادی« است که توسط   درخشان،  یتغابه

  شنیده شد و امروز  «مادران شنبه »پدید آمد و بعدها از زبان    1۹۸۷در ترکیه در سال  

های ایران بلکه سراسر جهان به در خیابان   تنهانه این شعار مرزها را درنوردیده است و  

 رسد.گوش می 

مرگ او برای ایرانیان خاصه زنان یک مرگ عادی نبود. یک تصادف نبود. مرگ او 

پوشش خبری   از  دوربهیک قتل حکومتی بود که روزانه در بسیاری از نقاط ایران    یقاًدق

از مرگش وقتی زنان   که پس   طورهمانی ما زنان بود  دهد. مرگ او مرگ همهرخ می 

نزدیکِ  سالیان م جوان  می   و  هم  به  بودند  کرده  تجمع  او  مهسا »گفتند:  بیمارستانِ 

که   طورهمان  واقعبه !«  توانست خود من باشد مهسا می »  !«،توانست دختر من باشدمی 

مهسا درواقع تنها زن نیست. نماد انقیاد و :  پیداست   «هستیم  ما همه مهسا»از شعار  
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دیدگان ی ستمنماد همه  ییتنهابه تواند  است. او می   نظامدر این  کوب سیستماتیک  سر

چرا    باشد. دانشجو، محصل، کارگر، معلم، فرودست، گروهای اتنیکی، اقلیت مذهبی و...

این    تحت ستم هستند. به همین دلیلباری  ها به شکل خشونتکه هرکدام از این گروه 

ست  ا  هاییی ستمهمه  در مقابلایستادگی تنها علیه حجاب اجباری نیست ایستادگی  

ی زنان ایرانی شده است. ستمی که از خانه، مدرسه، خیابان از زندگی روزمره  یکه جزئ

 گیرد. اسالم سیاسی همه جاست. را در بر می  زنانتا درون فضای خصوصی 

در ایران ظهور  1۳۵۷انقالب مردمی  ای بود که پس از شکستاسالم سیاسی تحفه

پیش، فراتر از مرزهای   هامدتکرد. این یک جنبش سیاسی بورژوایی و ارتجاعی بود که  

و   و    عنوانبهایران حضور داشت  راستی در سراسر جهان  مانور دست  در   یژهوبهیک 

عمدتاً کردها و سرنگونی    ،خاورمیانه و شمال آفریقا برای سرکوب طبقات و مردم فقیر

یافت.    دارییه ضدسرماچپ    ی هاجنبش  منطقه گسترش  سراسر  مورد   ینیبجهان در 

فرهنگی    گرااسالم  های یمرژحمایت   هژمونی  مظاهر  از  دیگر   دارییه سرمایکی 

زنانی که   نهادهای علیه    وقفهی ببیستم    مردساالر است که در طول قرن  ی گرادگرجنس

،  کردندی مدر کشورهای مختلف خاورمیانه از آغاز قرن گذشته علیه مردساالری مبارزه  

ه  توسط طالبان ویران شد  نهادهاکه در افغانستان، این    طورهمان است.    یافته  گسترش

 . است

  طور خاص بهو    دارییهسرمانگرش تاریخی به این مسائل بسیار مهم است، چرا که  

باشد طبیعی جلوه   تواندینمساالری تمایل دارد آنچه را که هست و آنچه را که  مرد

در اعتراض به   1۳۵۷اسفند   1۷های زنان در دهد. به همین دلیل است که راهپیمایی

که زنان فارس، کرد، افغان،   طورهمانده شده است.  به فراموشی سپر  ستیزانهاقدامات زن

همراه با زنان بسیاری از جوامع دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا فراموش   بربرعرب، ترک،  

 یژهوبهبودن و  «  زن»برای رهایی در برابر طبیعی شدن معنای    وقفهیب آنان که    .اندشده 

مسلمان» کشور  یک  از  مبارزه    «زنی  باسکی،  کنند ی م بودن  فرانسوی،  زنان  گویی   .

انگلیسی   یا  »مسیحی«   عنوانبهرا  کاتاالنی  مستقیماً  یا  مسیحی«  کشورهای  »زنان 

 !بشناسیم

ف ال خمگرای مختلفِ  های راستاسالم سیاسی یک رژیم و ایدئولوژی است که جنبش

مهم    روینازا.  کند یم انسان نفی    عنوانبه گیرد و جایگاه زن را  بر می حقوق بشر را در
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فمینیسم که  نژادپرستیاست  ضد  سوسیالیست،  اروپایی،  استعمارهای  ضد  و   ی ، 

از هر نوع بازتولید   ییگراذاتبودگی این زمینه را درک کنند تا  پسااستعماری، خاص

کسی زن به  »پراکسیس رادیکال فمینیستی باشد، این اصل که    ی نشود: این باید جوانه

که »سیاه« یا »زن   طورهمانی ما »زن« وجود ندارد،  برا«  شود.، بلکه میآیدی نمدنیا  

جمع   صورتبه به آن اجرای فتیشیسم است. زنان    باورداشتنمسلمان« وجود ندارد و  

 ییک طبقه  عنوانبهبیولوژیکی وجود ندارند، بلکه    های داده  عنوانبه وجود دارند، آنان  

دارند،   وجود  مسلمانان    پوستانیاه سکه    طورهماناجتماعی   هایداده  عنوانبهو 

اجتماعی وجود دارند. زنان و   ی هاگروهطبقات یا    عنوانبه بیولوژیکی وجود ندارند، بلکه  

دنیا   به  ساخته  آیندینممردان  بلکه  نظام   شوند می ،  در  مادی  و   محورسلطه های 

ساخته    داری یهسرمامردساالری،   استعماری  موضوع    درنظرنگرفتنو    شوندمیو  این 

که   شودسبب می   یندفراسازی خودمان است. این  سازی و طبیعیی زیستی دهنده نشان

ذاتی مسلمان هستند درک کنیم. خاصه    صورتبهکسانی که تا ابد و    عنوانبهخودمان را  

زنان مسلمانی که به زندگی در کشورهایی با دولت اسالمی راضی هستند چرا که این 

 کنند.  ازنمایی میهای مذهبی ما را ب ها ایدهدولت

پدیده  هر  و  فرهنگ  دین،  فتیشیسم  با  که   ی مبارزه  هویتی  ویژگی  یا  اجتماعی 

طبیعی   و  نامرئی  محو،  کشوری  هر  در  را  زنان  علیه  خشونت  سیاسی  ساختارهای 

وظیفه می  یک  است.  -اخالقی   ی سازد،  فمینیست حتی  سیاسی  را  خودمان  اگر 

سیاسی همیشه به   های نیست. هویت   گریزی یت مسئولسوسیالیست نیز بنامیم، از این  

است، سیاست هویت چندفرهنگی نیست،    یازموردند. آنچه  انمتعلق  ساختارهای سیاسی

بلکه ساختارهای جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که باید توسط همه تصور، 

 ی، و آزاد   ییرها  ی و مبارزه برا  گفتنسخن  یشیدن،اند  ی برا  سازماندهی و ساخته شود.

  ،ین؛ بنابراالزم است  یتیبلکه شناخت موقع  یست،ن  یالزام خاص    یتیبرخوردار بودن از هو

مردم   ی آزاد  ی که برا  ی به زنان کرد  ینیستیفم  یاست که جنبش جهان  یناصرار ما بر ا

 ینیستیفم  یکه جنبش جهان  طورهمانداشته باشد.    یشتری توجه ب  کنندی خود مبارزه م

که کم    یو تونس  ی مصر   ،بربرهای شمال افریقا  ی،ترک  ی،تانافغانس  یرانی،زنان ا  یستیبا

 یهژمون  یجادا  ی هاراهو    یاسیاسالم س  یجهان  یترا هم بخوانند و بشنوند تا ماه  یستند،ن
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 یقمختلف جوامع در سراسر جهان از طر ی هابخش در آشکار سازند. هژمونی که را آن 

مانند    هاسالحارزها،   اعتقادات،  م  یالیستیامپر  های یمرژ  آنچهو  رخ   دهند،ی انجام 

  دهد.می 

های اجباری را از سر برداشته و در آسمان تکان بر سر مزار ژینا، زنان عزادار روسری 

  موقعبه دادند. گویی که روسری به کارکرد واقعی خود برسد: چرخانده شدن در هوا می 

قرار   الشعاعتحترا  رقص کردی و نه فشار و اجباری بر تن که هویت و شخصیت فرد  

  برداشتن روسرینظیر روسری از سر برداشتن به کل ایران رسید.  این پیام بی   .دهدمی 

روسری  هوا، سوزاندن  در  و و چرخاندنش  و شادی  میان رقص  در  در کف خیابان  ها 

با موهایی رها   کهیدرحال  کردهگرههای  دن مشتی معترضانِ زن و مرد و تکان داهلهله

. « کنیم زندگی زیر بار ستم نمی»پیام ساده دارد:  یک    ،روندها رژه می در باد در خیابان 

ها که مدت طوالنی بود رنگ و بوی سیاسی و فمینیستی به خود ندیده بود دانشگاه

کنند و این فقط  ق میکه روسری از سر برداشته و دانشگاه را قر  است  ی زنانمملو از  

ها نیست که میدان مبارزه است این پیام در سراسر ایران مخابره شده است و دانشگاه

بودیم   هرگز نامشان را نشنیده  حاکمهای شهرهای کوچک و محرومی که با ستم  خیابان 

می می می»زنند:  فریاد  کشتکشم،  خواهرم  آنکه  هر  تمام   ازاینیش پ.  «کشم  در 

 انداز ین طننام برادر    ی جابهبود که نام خواهر    بارهایناول  وهای سیاسی این جزصحنه 

 شد. می 

باشکوه بیش از است؛ اما تجمعات  هرچند بیم و امید بر کل شهرها سایه افکنده  

فراتر از کرد و ترک و فارس و گیلک و لر و بلوچ  ،  همبستگی ملیهمیشه بیانگر اتحاد و  

پیام مردم در ارتباط با هم مشخص است: »نترسید! نترسید! ما همه با هم    و ... است.

درنده و غیرانسانی است و این  ،  نیز چونان همیشه وحشی  حاکمیتپیام  و    هستیم!«

 کند. جنگی نابرابر که در آن به معترضانرا بدل به میدان جنگ می  باشکوهتجمعات  

زنند،  کشند، کتک می کنند، می ، شلیک میدهستنبسیاری از آنان کودک و نوجوان  که  

اند که های مختلفی از مردم دستگیر شده فرستند. گروه کنند و به زندان میدستگیر می 

روزنامه  فمینیستی،  فعاالن  آنان  از  بودهبسیاری  دانشجویان  خبرنگاران،  اند.  نگاران، 

ران بسته و امکان اینترنت به روی مردم ای سرعتبه همچنین در همان روزهای آغازین 

است.   شده  سخت  بسیار  ایران  داخل  اخبار  به  می  ی همهدسترسی  که ما  دانیم 
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رسانه   مسدودکردن و  تاکتیکارتباطات  از  یکی  های دموکراسی   موردعالقههای  ها 

های در انحصار جمهوری   و  استنیز  داری چه اوانجلیک، چه آنگلیک یا کاتولیک  سرمایه

،  ین؛ بنابراولیبرال اوکراین شاهد آن هستیمئکه در جنگ ن  طورهماناسالمی نیست.  

ممکن است همه شما ندانید که بسیاری از شهرهای کردستان ایران در اعتصاب کامل  

ها با کشتن  کردستان عراق را بمباران کرده است. همچنین آن  پاسدارانقرار دارد و سپاه  

کردند، در زاهدان حمام خون به  ها تظاهرات میها نفر از مردم بلوچ که در خیابانده

 اند. راه انداخته

بسیاری از نقاط جهان شاهد تظاهرات در حمایت و همبستگی با قیام    کهیدرحال

در حال گسترش در  بدیلراست    ییستفاش ستیزانه و  های زنست، جنبش مردم ایران ا

ایرانی »زن، زندگی،  که سلطنت   طورهمان سراسر جهان هستند.   طلبان علیه جنبش 

می فریاد  جنبش  آزادی«  با  تقابل  در  آنچه  به  شبیه  آبادی«.  میهن،  »مرد،  زنند: 

با  _ مهم _ سیاهان_ زندگی # که    طورهماناست رخ داد.  _ مهم_ زندگی ها_ همه#است 

با    هاگفتمان  فمینیستی  جنبش  مبارزات  مقابله _ ی همه_ نه#  ی هاگفتمانو  مردان 

شرایطی    کند.می  ازدواج    کهدر  و  جنین  است،    یانگراهمجنسسقط  برخی ممنوع 

سفیدپوست    طلبانی برترو    کنندی مهای اجتماعی حمله  در شبکه  هاترنس به    هاگروه

. این بخشی از موج ارتجاعی است که جوامع  زنند یم کتک    هاابان یخمردم فقیر را در  

هنگامی که فقر، سلب مالکیت و محرومیت به زندگی روزمره    طلبی برتر مردساالر و  

ای نه کامالً استعاری بگوییم توانیم به شیوه ما می  .شوندبر آن سوار می، شودی متبدیل 

جنبش  این  سلطه که  تا  هستند  تالش  در  جهان  سراسر  در  سیاسی  احزاب  و   یها 

اگر جمهوری اسالمی با زور حجاب ناسیونالیسم مرد محور پهلوی را دوباره برقرار کنند.  

ای مدرن واند چهره را بر سر زنان گذاشت، پهلوی با زور حجاب را از سر زنان کند تا بت

و مقبول از ایران به غرب نشان دهد. در چنین شرایطی واضح هست که هر دو گروه در 

ی جنسی که خود توان انتخاب بژه امثابه  نگریستن به زنان به   اندموافق  کمدستیک چیز  

 و حقی حتی بر بدن خویش ندارد.

داده روی  ایران  در  رخدادی  که  است  آشکار  همگان  و برگشیرقابل غ  که  بر  ت 

بنیادین  ییروتحولتغبا  زود یا یرداست. پیام این رخداد آن است که ایران  ینی نشعقب 
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باری دیگر با شدت بخشیدن به سرکوب بر آن است    حاکمیت   . هرچندروبرو خواهد شد

تواند به این کار ادامه دهد تا کجا می   ینکها  یکند؛ ولکه این موج خروشان را خاموش  

شده است و اگر باری دیگر نیز سرکوب  تربزرگ  نظام از قدرت مبهم است. خشم مردم 

 / مهسایش و پیش از هر چیز مقدم است.  آزادی بچون شوق    گردد؛ینمشود به عقب باز  

از او مقابل    وپسیش پ فقط یک فرد نیست. نام او با نام تمام زنانی که  درواقع    ژینا امینی 

کشته  یدهدصدمه   حاکم خشونت   و  شده  شکنجه  او   خوردهگره   اندشده ،  نام  است. 

که بر سنگ مزارش نوشته شده نامیراست. نام او نماد ماست. نام او اسم رمز  طورهمان

 زدن برهم نام او اسم رمز ما برای  بنیان ستم است.    زدنبرهم ماست. اسم رمز ما برای  

 در کل جهان است.  دارانهیهسرماساالرانه و مردبنیان ستم 

 

 مقاله:   پیوند با متن اسپانیایی
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