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ی  مردم  و جنبش   اعتراضات  «انقالب زنانه»و    ژینا«  شورش»  عباراتی چون  برخی با 

 برالیو ل  کارمحافظه   مختلف راست  ی هاجناح رسد  به نظر می اند.  کرده  ف یتوصکنونی را  

با چسپاندن    ، خواهمنکوب کنند  ای  فیرا تحر  هخصلت زنان  یبرجستگ  نیاند اخواسته

این ادعا   با    خواهو    ی«آزاد  ،یزن، زندگ»به شعار    ی«آباد  هن،یمرد، م»ناجور    ی وصله

است و این را مردان    ی گرفتن حقوق شهروند  دهیناد  ی به معنا  شورشدانستن    زنانه   که

دانند برای تقلیل اعتراضات همه مردم به اعتراضات فقط زنان به ی حاکمیت می حربه

بر زنانگی انقالب اهمیت دارد کید أت کوشم نشان دهم چرا حجاب. در این یادداشت می

 خواهانه ه و عدالتخوارادیکال و آزادی و یا  مردان    مشارکتهیچ تعارضی با  نه تنها  و چرا  

 است.  آن بودن جنبش اعتراضی ندارد، بلکه در خدمت رادیکالیسم

 سم یکالیاز راد  یدرستبه طلب  سلطنت  ی هاراست  ژهیها و به وراست   ها،برال یل  البته

اندازه   شیب   موهج و آن را مورد    انددهیشورش ترس  ی بر خصلت زنانه   دیکأت  نیا  ی از 

 )برخالف  لیبرالیسم  عصر ما  هارو    شدههیمای ته  سمیبرالی ل  نیادیاند. منطق بنقرار داده

خواهان قهوه  به قول ژیژک،  است که    نیا  (کسانی چون هومبولت یا اسمیت  کالسیک

کاف بدون  اما  بدون خطرنی ئاست  نهایت سیاست  در  و  تعهد  بدون  برداشتن  ، عشق   .

مقبول است، منتها به شرط آنکه آن   ی ابه هر تجربه   زیآمها و اجازه دادن تساهلحرمت

 ی انقالب را به نحو   توان ی م  ی جا نکند. حترا جابه  ی زی خطرناک نباشد و چ  یلیتجربه خ

جامعه   ی و اقتصاد  یاس یس   نیادیکه مناسبات بنشده تجربه کرد اما به شرط آنکنترل 

م سر پا نگه داشته، را دست در دست ه  ی و مردساالر  ی دارهیکه سرما  یو حقوق مقدس

بازار »  ، بهشتکشور  ی«آزاد »قرار است بعد از    ی. ناسالمتباقی بمانندخورده  نادست  

 ی بر همبستگ   حد  از  شی که ب  ی وسط زنان  نیبر قرار شود، و ا  ن یزم  ران یدر ا   ی«آزاد 

که   یبا روابط  زیست  ای که به معنای اند. همبستگی زنانه کنند خطرناکتاکید می زنانه  

کار دستمزد  ی زنان ط استثمار  به  به    شوند، یم   دهیکش  ی آن  خانگیا  و ناگزیر    ی کار 

لباس   خواهندی م  اند کهی کسان  ی ناخوانده برا  انی مهمان  شوند،ی م  ی پدرساالر  ی طعمه

 خی تار  ی کجا  چیجا در ه  چیبکنند. ه  یمردم  یبر تن جنبش  سمیبرالیل  ی تنگ و بدقواره

و کوچک شدن دولت و   یرفاه  ی هااست ی بازار آزاد و برداشتن س  تیحاکم  ی مردم برا

مال  هامتیق  ی سازی آزاد  اقل  اتیو  از  نکرده   ،ثروتمندان  تی نگرفتن  اما  انقالب  اند. 



 شریف آموزگار 2 

و ضد چپ جا   برالیجنبش را ل  نیا   خواهندیم  ی اانهیبه طرز ناش   یرانیا  ی هابرال یلنو

سیاستمدار   نیمارگرت تاچر، ا  ی گفته  نیعصر ما، در ا  سمیبرالی ل  یبزنند. شعار اساس 

م  دل  اسطوره  تمامو    دمنیفر  لتونیمحبوب  م  ی مدافعان  خالصه  آزاد،  : شودی بازار 

دارند  چیزی » که وجود  افرادند  تنها  ندارد،  نام جامعه وجود  بن «به  منطق  هر   نیادی. 

جامعه است    یضار روح جمعاست: انقالب اح  سمیبرالی شعار ل  نیمتضاد ا  قاًی انقالب اما دق

تک   و  پناهیو افراد ب  دارد   وجود  جامعه:  زندیم  ادیانقالب فر  .ییفردگرا  سم یدر مقابل اتم

های زندگی  منطق انقالب از زندگی جمعی و ارزش  .ستندیبه خود واگذار شده ن  افتاده و  

 یو اتمیستی، اعاده   شده در مقابل زندگی فردی انتزاعی  چون آزادی و عدالت  جمعی

حقوق    چیو ه   زنندیم   مرقرا    شانیباهم سرنوشت جمعافراد جامعه    کند.حیثیت می 

که بتواند خود را منزه از   ستین  ی و حقوق انحصار  ازهایو امت   یخصوص تیمقدس مالک 

 . گو نباشد بکند و بدان پاسخ یروح جمع نیا

ا  هاو چپ  هاست ین یفم  یبرخ  ی هاپاسخ   رسدبه نظر می در مقابل      تهاجم  نیبه 

زنانه   به   راست تقل  ،انقالب  ی خصلت  و  گاه  انهیگرال ینابسنده  شکل   ی باشند.  از    یبا 

  ده یچی پ   یست یمدرناپس  سم ینیاز فم  پوششی)که در    یک یزیو متاف  یرعلمیغ  ییگراجوهر

 ی متفاوت  شناختیزیست  ی که انگار زنان گونه   زنندی حرف م  ینوع  حاًیا صری  حاًیشده( تلو

 د یو مردان با  ردیگی مت  أنشاز زنان    یهست  ییبایو ز  شیلطافت و زا  ی هستند و همه

هم   نی!، ای«... هست  و زایایی  لطافت»  .آلود زنان شوندرمز  ی معنو  ی تهیاتور  نیا  میتسل

و   یاسیس  ی هالیدارد تا در تحل  ی جا  و عرفان  اتیدر اله  شتریب  که  مبهم است  یمفهوم

  ل یپا افتاده تقل  شیپ  ی هیگال  ی ها بحث را به نوعاز پاسخ   گرید  ی ا. دسته ی انقالب  یعلم

حاال  دهدی م م   کی  کباری:  چه  بود،  زنانه  م  نیا  شدیانقالب  قبول  فوراً   دیکردی را  و 

گویا بار نوبت ماست.   نیباشد، ا  ی هممنطق که نوبت  نی. با ایدکردیرا وارد نم  یمردانگ

 شود یدست مرد بوده، چه م  نیوز یکنترل تلو  شهیتا حاال هم  شودی که گفته م  یمثل وقت

 .باشد  هازن  بار دست ما  نیا

جنبش    یجمع  ی کارآمد باشد و آگاه  تواندی ها، نمراست   تهاجم شکل از پاسخ به    نیا

د  کیرا   ستا  گریگام  ب   گرانش یاز  از  آنان  ترس  به  و  سازد  دور  آزاد  از حد   شیبازار 

 .دیفزایبودن جنبش ب کالیراد
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روشن است    ،یعلم   لیپاسخ گفت. از نظر تحل  تهاجم  نیبه ا  توانی دو سطح م  در

تا  ده هزار سال پیش  بشری از انقالب نوسنگی در    ی ها انقالب  یک از  چیکه تاکنون ه

، در هر انقالبی هم مردان و زنان منحصراً زنانه نبوده و منطقاً نخواهد بود  یکنون، انقالب 

 1کنند. اند و می شرکت کردههردو 

تار  یکاف به  کن   خیاست  تماممینگاه  مترق  ی.  انقالب  خیتار  یانقالبات   ییهابشر 

 ی هاممتاز از طبقات و گروه  تیاقل  هی در آن خواسته است عل  ی بشر  ی اند که گونه بوده 

سلطهزن مردان  و  آزاد  ی گران  شرا   ی که  زندگ  یانسان  طیو  و  آن  یکار  از  سلب  را  ها 

   .بشورداند کرده

از نظر   یانسان  ی زن و مرد گونه  ی اعضا  ی و همتراز  یانقالبات همسان  نیا  یتمام

اند که  ها نشان دادهرا به اثبات رسانده است. انقالب  یو اجتماع  توان مشارکت سیاسی 

 ی خ یمر  مردانمتفاوت )  ییهااره یکه از س  ستند ین  کامالً متفاوت  ی زنان و مردان دو گونه 

 جامعه   ی به جامعه، احضار روح جمع  ازی( آمده باشند، بلکه تا آنجا که به ن!یونوس  زنانو  

ارزش عدالتو  و  آزادی  )چون  جمعی  زندگی  همبستگی(  های  م  و   شود،ی مربوط 

 یعدالتی به ب   یندارد که کس  یفرق  چیه   ،است  یانسان  طیعدالت و شرا  ی برا  ای مبارزه 

زن و مرد در   ی وحدت و برابر  انقالب  یمرد. منطق اجتماع  ایزن باشد    کند،ی اعتراض م

  یگفت وقت  توانی سطح م  نی. پس در ادهدی نشان م  یرا برتر از هر مدع  ی گوهر انسان

 یم یعقل سل  چیه  م، ییگوی انقالب م  ی و از خصلت زنانه   است   زنانه   شورش  مییگوی م

 خ یکه در تار  میو معتقد  میکن  فیرا تحر  خیتار  میخواهی کند که م  درک  نگونه یا  دینبا

اند و ( که در آن فقط زنان انقالب کردهدوجود داشته باش  د یبا  ایوجود داشته )  یانقالبات

گذاشته  ی رو مردان دست   و هدست  مهم  چیاند  عل  ی همه  ایاند  نکرده   یکار   هیزنان 

 .اند[ انقالب کردهشانیخیتار  خونی دشمنانبه اصطالح  نی مردان ]ا  ی همه

 

اند، مادرساالر داشته  ی ها نظماز آن   یکه برخ  یانسان  هیمردانه در اجتماعات اول  یاز ضدانقالب  توانیم 1

  گرهایتعیین  شتریآن ب  ه ینظم مادرساالرانه و ضدانقالب مردانه عل  نیا  یهابخشنیسخن گفت. اما تع

 یثر ؤم  یخیو تار  یعنصر اجتماع  چیبوده و ه  یطیو مح  و مرتبط با بازتولید جنسی  یک ی ولوژیب  یواسطه یب

  ی زنان عصر ما با پدرساالر  یمبارزه   یخیو تار  یاجتماع  یکه بتوان آن را مرتبط با محتوا  است نداشته  

 مرتبط دانست 
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در    راها  و بلکه آن  اندفکنده ین   ییزنان و مردان جدا  انی برعکس م  قاًیها دقانقالب 

 گر ی . انقالبات نه تنها فقط زنان و مردان )و د زده است  وندیبرابر با هم پ  ییهامقام انسان 

هویجنس  ی هاتیهو تکثر  بلکه  زبان  یقوم  ی هاتی(  آ  یو  ن  ی نییو  منطق   زیرا  در 

 یروح جمع  ،یافراد برابر انسان  ی تا آنجا که همه  زند،یم   وندیپ  همخود با    ی انهیگراجمع

کند    عیهمگان توز  نی ب  ی برابر  یانسان  طیو شرا  های که آزاد   کنندی انقالب را احضار م

به قول آلن    .ژهیو  ازاتی با امت  یکه متعلق به همه مردمان است و نه گروه  ی ادر جامعه

ی خود خواه است که سوژه بدیو منطق رخداد سیاست و انقالب، منطقی اساساً برابری 

شان برای پرداختن  های داند در تواناییتراز و برابر می ی افراد همسازد و همهرا بر می 

هر انقالب   مسائل زندگی جمعی فارغ از هویت جنسی و قومی و شغل و تحصیالت.

طلبانه است که همگان قابلیت تشخیص عدالت و حقیقی »استوار بر این اصل برابری 

دارند«. را  و   2خیر  غیرموجه  اقتدار  هیچ  تسلیم  انقالبی  افراد  عاملیت  و  سوبژکتویته 

ی اش آن است همهفرضپیش شود چرا که  ن تکلیف شدن نمی غیرعقالنی برای تعیی

تواند برای  افراد توانایی درک اقتضائات زندگی فردی و جمعی خود را دارند و کسی نمی 

ها و به جای آن تصمیم بگیرد به نام کارشناس سیاست و علم اقتصاد و یا نماینده  آن

یا سلسله اکثریتخدا  انقالب  انقالبی،  هر  پادشاهی.  به همین    ی  و  است  اقلیت  علیه 

سهم همه از جامعه و خاطر منطقاً هر انقالبی چنین فریادی را در خود نهفته دارد:  

 یو کشور ارث پدر   عهبرابر است و جامبرای رشد و شکوفایی استعدادها  آن    ی ها ثروت

  ذات اجتماعی انقالب خواهان آن است که  ،بنا به اصل معروف مارکس  .ستین  یکس

شرط رشد همگان باشد  رشد هر فرد پیش   مناسبات اجتماعی به نحوی سامان یابند که 

. هر رابطه و نهاد   باشد   شرط رشد فردو نه مانع آن و از دیگر سو رشد همگان باید پیش 

  ردساالری( ی مکننده ی اجتماعی سرمایه یا نهادهای تثبیت )از جمله رابطه  اجتماعی

حیات فردی و جمعی   و پیوند رشد  که مانع بسط این خصلت اجتماعی حیات انسانی

  کننده ظاهر شود، باید از میان برداشته شود.سرکوب  شود و چون مانعی ضد اجتماعی و

و   یو اجتماع  یعیبر منابع طب   یخصوص  تی مالک  یواه   ی هابه بهانه   ست یقرار ن  یکس

کل جامعه   یجمع  ی مرده است و محصول همکار  ی)که همان کار جمع  هیداشتن سرما
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آن محروم کند   یها و امکانات اجتماعشان از جامعه و ثروترا از سهم  گرانیاست( د

به همه متعلق  م   ی چون جامعه  به  و  با هم ساخته   ی همکار  یانج یماست  ما  متقابل 

اتم  یافراد .  شودی م و  مستقل  صورت  به  وجود  یستیکه  هم  و   از  باشند  داشته 

 ی فقط دسترنج خودشان باشد و نه ثروت جامعه و جامعه نتواند درباره  شانی هاثروث

 .هابرالیل االتیمگر در خ ، دنندار یاساساً وجود خارج  ردیبگ یجمع میآن تصم عیتوز

نه    کشدیاست و زنان و مردان را به وحدت م  انهیگرااگر منطق انقالب جمع  اما

از  ازهم  که  آن زنانه»جدا کند، پس چرا همچنان  اهم  «انقالب   یزنانه   ی جنبه   تیو 

 گفت؟  دیجنبش و انقالب سخن با

 ها برالیو لتأکید کرد  اصطالح دارد    نیکه ا  یمشخص  ی اسیوزن س  در پاسخ باید بر

 کیزنانه در    یبر خصلت همبستگ  ی. وقتاندهافتیآن را در  سمیکالیخطر و راد  یبه درست

انقالب نظم  حرکتی  )  شود  گذاشته  د یکأت   یحرکت  مقابل  بلکه در  مقابل مردان  نه در 

را   ی اجتماع  ستم یس  ی اسیو س  یحقوق  ،ی فرهنگ  ی که نظم و ساختارها  ی امردساالرانه

و اند  انقالب شرکت جسته  نیکه فعاالنه در ا  یکه زنان  شودی آنگاه روشن م  ،رقم زده(

در مثالً  نسبت به سرنوشت خواهران خود    توانندی نماند،  همبستگی زنانه را جدی گرفته

 توجه یها بآن  ی هاکا یکار و سند  طی ها و شراباشند و به دستمزد  تفاوتی ها بکارخانه

 تر شدن دولت واگذار و کوچک  هیمااز رابطه کار و سر   ییزدامقرراتبه  ها را  باشند و آن 

بدون   یو کار خانگ  ی کار ینسبت به سرنوشت خواهران خود که به ب  توانندی کنند. نم

شده  واگذار  بدستمزد  به    تفاوت ی اند  اعتراض  بدون  و  ساکت  و   هایلفاظی   باشند 

ن  ی برا  هابرال یلنو بازار  کردن  )برا  ی رویمنعطف  برا  ی کار  آن  شدن  جذب   ی جذاب 

کنیرج خا  ی هیسرما گوش  و  ن(  درباره«کارشناسانه »  های نظراظهار  اید  عدم   ی شان 

برنامه دولت    ی مداخله رفاهی  و  امحا های  خانگ  یبردگ  ی جهت  مزد  ی کار  را   بدون 

 توانندی زنان نم  نی. ازندی بازار را بر هم م   ختهیچرا که نظم مقدس و خودانگ  ، بپذیرند

  قرار است  نزنند که  ی و اقتصاد  یهنگفر  ی هااست یاز س  تیبا جان و دل دست به حما

روستاها و  ن   ی مناطق محروم  ا  را  افته یتوسعه  بدون   ی توسعه  نینجات دهد. چرا که 

 چی به ضرب ه  ،ی شده و مطرود  راندهه یبه حاش   ی هادر چنان حوزه  ،ی و اقتصاد   ی فرهنگ

جرم و  ز  ایآشکار    ی همسر کودکاز    توانینم  ی انگارقانون  ازدواج  و  هنگام ودپنهان 
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زنان  دختران علیه  خانگی  خشونت  ه   ی ریجلوگ  یا  ا  چیکند.  عاقل  مرد  و   ی رانیزن 

اگر   اوردیدر مقابل تقدس بازار آزاد سر فرود ب  سمیبرالیل  ی هاگاه در پرستش   تواندینم

را به حال    هیکه حاشاست    نیا  3«شتریب  ی دارهیسرما» بازار آزاد و    ی بداند که موعظه 

ها دست  شوک درمانی کنید و به قیمت   د،ینده  شیدولت را افزا  ی و بودجه  دیخود بگذار

بازار آزاد    کیک اقتصاد را بزرگتر کنید و به توزیع نابرابر آن کاری نداشته باشد.  نزنید،

خواهد رفت و اگر   ماندگی و حاشیه های عقب حوضچهاگر خود صالح بداند به سراغ  

به حال    ی و اقتصاد  ی از نظر فرهنگ  افتهینو مناطق توسعه   ه یکه حاش  میاربگذ  د ینداند، با

دار  ی خیرین سرمایههای بزرگوارانهیا آنکه به صدقه  خود گذاشته شوند تا فراموش شوند

ببندیم که    .دخیل  زنانالبته  که  زنان،  با    همبستگی جدی  را  و دختران   زنانتهران 

ها سخن  جمعی آن  ی کردستان پیوند دهد و از سرنوشت جمعی و مبارزه و    بلوچستان

 اندازد.داری را به ترس میو مدافع نظم سرمایه گرابگوید، هر راست 

را به هراس انداخته است.    هابرالی که ل  است   «انقالب زنانه»عبارت    یاس یوزن س  نیا

زنان و مردان را از   ا یو    ندکی که فقط زنان در آن شرکت م  ستین   یانقالب زنانه، انقالب

م انقالبکندیهم جدا  بلکه  م  ی.  برابر  را  مردان  و  زنان  که  پ  کندیاست  با هم    وند یو 

  به   ییگوزنانه و خواهرانه، انقالب را به سمت پاسخ   یهمبستگگرفتن    ی و با جد  دهدی م

کارگر   مسائلی چون زنان  بر  مردان  شتریب  ی کاری ب  ،ستم  به  نسبت  خانگ   ،زنان  ی کار 

در مناطق   و خشونت خانگی  یهمسرکودک  ی و ماد  ی زنان و علل اقتصاد  دستمزدبی 

با مطرح کردن و پاسخ بردیمحروم م زنان   ران،یمسائل مبرم زنان در ا  نی به ا  ییگو. 

 یمردان در طبقه کارگر و فرودست برا  گریبه خواهران خود بلکه به د  قط نه ف   ،همبسته

ای که در آن  ، یعنی جامعهکندیکمک م  یعادالنه و انسان  ی در جامعه و اقتصاد  ستنیز

  ن ی. اهای آن مغلوب فردگرایی انتزاعی و از خودبیگانه نشده باشدزندگی جمعی و ارزش

 سازدی م  کینزد  یستیال یو سوس  یانسان  ی ازنانه، زنان و مردان را به جامعه   یهمبستگ

.  دهدی نجات م  یو اجتماع  ی اقتصاد  ی هاتیها و محدودکه زنان و مردان را از اسارت

مبارزه   ی که در جبهه   دانندی خود وفادار باشند م  ی زنانه  یاگر به همبستگ   یزنان   ن یچن

 

  ی شکاف طبقات  نیترق یعمزخم نخورده و    یدار هیاز سرما  یکاف   یبه اندازه   ران ی ا  یتاکنون جامعه   ییگو 3

 . است ازیاز آن ن  یشتریب زانیها را تجربه نکرده و هنوز به مو فالکت دستمزدها در مقابل تورم 
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خواهند شد در مقابل    ریناگز  شانی از مبارزاتا قرار دارند و در مرحله  ی دار ه یبا سرما

و   ستندی( هم بالیو ناتو و اسرائ  کای)آمر  دارانههینظم سرما  ای طقه و من  یمدافعان جهان

 . کشورشان باز دارند یدر امور داخل یاحتمال ی خلهها را از مداآن

 یاز شهروندان خنث  هابرالی دور از تصور ل  اری البته بس  ی زنان همبسته و انقالب  نیچن

  یفقط نفع شخص  ،یخصوص   تیاز اصل مقدس مالک  ت ی هست که ضمن تابع  ی و منزو

ندارند. انقالب زنانه و   یبه کار کس  ی و کار  کنند ی خود را در بازار رقابت آزاد دنبال م

را   ی و نظم طبقات  هیاصل سرما  ی و دستکار  خطرزنان، تصور انقالب بدون    یهمبستگ

بلکه هر   ،یزن  است که نه تنها هر  نیهم  ی . براکند یراست مخدوش م  ی هابرالیل  ی برا

از   دیهمگان است، با  «داشتن  یانسان  یتوان زندگ»و    ی که به دنبال آزاد  یستیال یسوس

با  ی خصلت زنانه  زنانه دفاع کند.  انقالب    ش ی را ستا  نآ  یانقالب و زنانگ  دیجنبش و 

 .کرد

  یو شعارهاها  نمادبه    نانهی بو ظاهر  یمالنقط  ی به نحو  ستیمعنا ن  بدان  نیاالبته  

زنانه   ی ضدمردساالر پرداخت.    ی و  متحد انقالب  را  زنان  که  معناست  بدان  بلکه 

  ی از بار ستم  ییرها  یرا برا  «زنان   یهمبستگ»گرفتن    یساخت و ضرورت جد

و   یهمبستگ  یبرا  دیاکرد. ب  غیرا روشن ساخت و تبل  رودیم  ران یکه بر زنان ا

با   یبداند وقت  یرانیهر زن ا  دیکرد. با  یو سازمانده  غیزنان تبل  شتریب  یآگاه

. ستی انقالب زنانه است، منظورش از انقالب زنانه چ  کی  نیا  دیگوی افتخار م

است که مردان و   رایانقالب چنان پذ  یبر زنانگ  دیکأتشکل از    نیچنانکه روشن است ا

 . بگذارد رونیها را بنه آنکه آن کند یرا به درون خود دعوت م تیهو گرید

ژیناها فقط قرار نیست از زور حجاب اجباری را رها شوند، بلکه آنها دیگر نباید   

فرهنگ در  شوند  بریدن  سر  و  ناموسی  قتل  حاشیه قربانی  طبقات های  و  شده  رانده 

هایی چون کهگیلویه و بویر احمد و کردستان و ایالم دست  شده. نباید در استانمحروم

خراسان اسیر کودک همسری باشند و در تهران و به خودسوزی بزنند و در زاهدان و  

تبریز و اصفهان درگیر دستمزد پایین و نداشتن حق تشکل و سندیکا و فرسودگی و  

افسردگی بر اثر کار خانگی و تنهایی و در خانه ماندن و نداشتن یک شخصیت اجتماعی 
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ده بمانند و دختران ایران باید زن  ی ههم شکوفا و چند وجهی. ژینا دختر ایران بود و  

 آزادانه زندگی کنند. این است معنای شعار: زن، زندگی، آزادی.
 

 


