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  یزندگ یعنی نایژ
 ی پرویز صداقتنوشته 

 

(1) 

استمرار و    ییکرد از سو   دایپ   یسراسر  یاسرعت گستره به   ی نی( امنای درگذشت مهسا )ژ  یکه در پ   یاعتراضات

انقالب و انواع   ابانیاعتراضات دختران خ   یو در ادامه  ر یاخ  یهادر سال   یحجاب اجبار  هیاعتراضات عل   یاعتال

است.    رانیدر ا  1398ماه  با اعتراضات آبان   وندیدر پ   گرید  ی گذشته و از سو   یمشابه در چند دهه  ی مدن  ینافرمان

و اعتراضات آبان )و  یاعتراضات کنون نیب  ی زمان یوقفه   جادیزا در اعالوه بر سرکوب گسترده، دو عامل برون 

در    کیبحران ژئوپلت  دیعامل تشد  ن ی( مؤثر بود. نخستی مسافربر  یمایعتراض به سقوط هواپ در ا  1398  ماهید

امر   یپ  کشاند و    ینظام  یی ارویرو  یدر آستانه   یرا حت   کایو امر  رانیا  یبود که در مقطع  ام از برج  کایخروج 

  لی و اجتماع افراد و تشک  یوستگ یپ همکرونا است که عمالً امکان به   ی ماریب   وعیاز ش  ی عامل بحران ناش  نیدوم

گذشته   سالدو    یاز رخدادها  یار یصورت، بس  نیا  ریمحدود ساخت. در غ   اریرا بس  یشهر  ریاعتراضات فراگ 
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به    یرا روشن کند. هرچند اعتراضات اجتماع  دیجد  یاعتراضات شهر  یزودتر جرقه   اریبس  توانستی احتماالً م

 . افتندیمعلمان، بازنشستگان و زنان با شدت استمرار  ،یشکل انواع اعتراضات کارگر

(2) 

به دست »گشت   یری دستگ  یدر پ   نایکه ژ  نیاعتراضات است. ا  نی دو عامل مؤثر در ا  نایژ  تی و مل  تیجنس

کردستان    یاز اهال   یکه و   نیزد و ا  وندی پ   رانیش زنان اارشاد« درگذشت اعتراضات متعاقب مرگ او را به جنب

  شرویاعتراضات پ   نیدر ا  رنددا  یمبارزات اجتماع  یدر عرصه   تر شیب   ی بود باعث شد که مردم کرد که تجارب

در دستورکار اعتراضات قرار داد که آن  یاخواسته  یحجاب اجبار  هیاعتراضات با جنبش عل افتنی وندیباشند. پ 

مردم متنوع   یو اعتراضات تمام  نا یکرد بودن ژ  نی. همچندهدی اعتال م  ی ستمیضدس   ی اعتراض  یرا به سطح نوع

.  کنندیم  جادیو لر و جز آن( ا  لکیاز کرد و ترک و فارس و گ   فراتر)  یمل  یاز همبستگ  ییفضا  ران،یا  ریو کث 

شده    ی »پان« منته  یهایدئولوژیانواع ا  یر یگ بود و به شکل   دهید  بی شدت آس ه ب  ر یاخ   یهاکه در سال  ییفضا

 موجود هستند.  یهازگاهیگر یمرکزگرا صرفاً مسدودکننده   سم«یونالیکه همچون »ناس

(3) 

در    ی مهم  اریبس  آمدی انحالل گشت ارشاد، پ   تر میمال  اری بس  یخواسته   ی حت  ای  یحجاب اجبار  یالغا  یخواسته 

ضدهژمون  یعرصه  تمام   یمردم  کیمبارزات  تحقق  داشت.  هژمون  نیا  اریعخواهد  در    تیحاکم   ی خواسته 

چهار    ک یدر مبارزات دموکرات  ی بلند  اریگام بس  شدن، یکه، در صورت عمل   داردیبرم  انیرا از م  یشهر   یفضاها

بد  یدهه بود.  ا  هاون یلیم  ستیز  یاصل   یدر عمل فضا   ب،یترت  نیگذشته خواهد  از شهروندان  از   یرانینفر 

 آورد ی را تاب نم یاخواسته   نی چن  ت یکه حاکم  ی اصل  لی رها خواهد شد. دل تیحاکم یفرهنگ   یهژمون  یسلطه 

قانون  ک یو به   جز  به  ، یحالت  ن یاست. در چن  نی هم  بخشدیرا م   کالیراد  یدگرگون  کی  ل یشما  «ی»اصالح 

  یفرهنگ   یقادر به اعمال هژمون  گاهچ یه  تیها، حاکم از خانواده  ی خانواده )که در بخش بزرگ و روزافزون  طیمح

 ی که انقالب فناور  ی)که به سبب امکانات  یمجاز  یها و فضاگذشته نبوده است(، رسانه   یچهار دهه  یخود ط

از دست داده است(،   جیتدرذشته بهگ   یدو دهه  یخود را ط  یهژمون  تی آورد، حاکم  دیپد   انمخالف  یاطالعات برا 

تالش    شتریهرچه ب   یعمالً با محدودساز  یدر اعمال هژمون  تیحاکم  ی)که به سبب ناتوان  یمدن  یو جامعه 

  ب یترت   نیخواهد رفت. بد  ن یاز ب  تیحاکم  یهژمون  زین  ی شهر  یفضا  یکند(، در عرصه   فیکرده آن را تضع
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را در   ت یحاکم  ز یمسأله ن   نی خواهد بود و هم  ی رسم  یاس یس   ینهادها  ت یحاکم  یاعمال هژمون   یتنها گستره 

 قرار خواهد داد.  ت یوضع  نیترشکننده 

(4) 

 جاد یکردن اعتراضات ا  رتر یو فراگ   یدر گستردگ   ز ین  ییهاتیمحدود  یحجاب اجبار   ی الغا  یخواسته   ن یهم  البته 

  ی. برا ستین  یمختلف اجتماع   یهاه یطبقات و ال  یتمام  یبرا  کسانی هموزن و    یمطالبه  کیچراکه    کندیم

برا   تیاولو   کی  ی برخ اولو   یاخواسته   گرید  یبرخ   یمبرم است،  برا  تر، نییپا  تیبا  اصالً    ز ین  ییهاگروه   ی و 

ن به همستیمطالبه  در شهرها  ی ترمتنوع  یطبقات   فی حضور ط  ز ین   لی دل  ن ی.  معترضان  بزرگ مستلزم   ی از 

 است.   انهیجو و عدالت  کیدموکرات  ی هاخواسته  ری خواسته با سا  نیا وندزدنیپ 

(5) 

و حاضرند: اتکا به    یشدند کماکان ح  98ماه  و آبان   96  ماهی و استمرار اعتراضات د  تیکه مانع از موفق   یعوامل

آن   رانگریو  یآمدها ی بدون توجه به پ   یمحض به مطالبات اجتماع  ییاعتنای سرکوب و ب   یهاانواع سازوبرگ

  ر، یدر چند سال اخ  ژهیوو به   ی ساختار  ادانسد  دن ی رس  تی پس از به فعل  یها. در سالران« یدرازمدت »ا  ی بر هست 

نهاد و دوم اتکا به   ک یقدرت در  تر ش یاند. نخست تمرکز هرچه بکرده یاریدو عامل به استمرار وضع موجود 

کرده و عامل دوم    جادیدر سرکوب ا  یکارآمد  ی . عامل نخست نوعی در مناسبات جهان  کیژئوپلت  یهارقابت

موجود. اما هر دو عامل    تی به وضع  دن یو استمرار بخش   یجهان  یمقابله با فشارها  یموقت برا  زگاهیگر  ینوع

  ی که لحظه   شودی نهاد خاص باعث م  کیتمرکز قدرت در     یعنیوضع موجودند.    ل یآشحال پاشنه   ن یدر ع

  ی باشد و عامل دوم هم که، به جا  ز یسقوط مطلق ن  یماالً لحظه سرکوب احت   ی هادر سازوبرگ   یگسستگ

از دو قطب نوظهور  یکیبا   ی فقط همراه ،ی در مناسبات جهان یمنف  ایمثبت  یموازنه یهااست یاستفاده از س 

 ت یحاکم  یوضع موجود را برا  سکیر  بیسبد، ضر   کیها در  مرغتخم   یاست، عمالً با گذاشتن تمام  ده یرا برگز

وابسته    یجهان  یصه بزرگ در عر  یهاقدرت   یدرازمدت آن را عمدتاً به باز  اتیو ح  بخشدیم  شیشدت افزابه

 . سازدیم

(6) 
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کنشگران جنبش   تیاکثر بمبنه چشم   یجار  یهامطلق  د  ییکایامر  یهاافکنانتظار  »بشردوستان«    گریو 

وحدت طلبجنگ  نماد  نه  و  و  اند  رئبخش  و  م  جمهور سی پادشاه  را  مدعطلبندیخودخوانده  صداقت   انی.  

 ی ها. استمرار جنبش هخودخواند  ی و همراه است نه رهبر  بان ی در مقام پشت  شان ینیآفردر گرو نقش   ونیسیاپوز

موجود دارند با   یهات یواقع   ن ی بر زم  یخواهد آورد و همانان که پا  دی خود را پد  انیسخنگو   القاعدهی عل  ی کنون

 . دی شکل خواهند بخش ز ینظم موجود را ن ون یسیاپوز القاعدهی عل  یعمل ییراهکارها

(7) 

  ب ی . سرعت گرفتن تخرکندی نم   میترس  گرران یو  یندهایبه جز استمرار فرا  یاندازوضع موجود، چشم  استمرار

که در   کند یبدل م  یرا به برهوت  نی سرزم  نیدر درازمدت ا  یاجتماع  یهای وستگی پ   ی و فروپاش  ستیز  طیمح

 یطیمحستی ز  یها. بحران داریاپ   ستیز  یبرا   یطیخواهد بود و نه مح  ی متعارف انسان  ات یح  ی برا  ی آن نه امکان

مرزوبوم را   نیو بخش اعظم ا شودی م دیتشد یع یطب یدار یضد پا یها است یها و ساز ساختارها و برنامه  یناش

  ز ی ن  یو فرهنگ   ی و اجتماع  یاقتصاد  یهابرآمده از بحران   ی. بحران انسانرساندیم  یریناپذستی ز  یبه آستانه 

و تنها   گذاردینم   یمهاجرت باق  ای  یو دلمردگ   یجیبه جز زوال تدر  یزگاهیاز ساکنان آن گر  یبخش بزرگ   یبرا

 . ی و غرب یشرق   یت یفرامل یهاشرکت  ی برا اشی نیرزمیو منابع ز ماندی م یبرهوت

(8) 

عصاره   د،ینو   تنها  روندها  بخش،ات یح   یتنها  توقف  به  قادر  اعتال  یکنون   رانگریو  یکه  و  استمرار   یاست 

 است. یخود زندگ  گریبلکه د ی نه نماد زندگ  نایژ گرید یبستر  نیاست. در چن  یاجتماع یهاجنبش 
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 یآزاد   ،یزن، زندگ
 ان جنبش زن بخشییناظر بر ساحت رها یشعار

 ی شیرین کریمینوشته 

 

را از سر برداشت، آن را بر سر چوبی زد، بر بلندی    در خیابان انقالب ویدا موحد روسری   1396در دی ماه  
داری به نام  های آزادی. او آغازگر حرکت اعتراضی دنبالهایستاد و نمادی خلق کرد زیباتر از تمامی تندیس 

ان ایران ماندگار شد. در شهریورماه خواه»دختران خیابان انقالب« شد و تصویرش در تاریخ مبارزات آزادی
ساله زمانی که در بازداشت گشت ارشاد بود کشته شد، اکنون زنان در    22ژینا )مهسا( امینی دختر کُرد    1401

تر  زنند، این حرکتی بسیار رادیکالمی   دارند و آتشها را از سر برمی اعتراض به این خشونت آشکار پلیس روسری 
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ی حرکت ویدا موحد است. امروز جنبش اعتراضی  کت ویدا موحد، و در عین حال، در ادامهتر از حر دهندهو تکان 
 کند گامی بلندتر به جلو برداشته است. علیه حجاب اجباری در همان راهی که جنبش زنان ایران طی می 

را نادیده گرفت، این جنبش   (MeToo#) هم_ من #توان نقش مهم جنبش  در این اعتراضات نمی 
مندبودن خشونت علیه زنان و خشونت علیه  ی فراگیری و نظامبخشیِ وسیع دربارهسزا دارد در آگاهیبه سهمی  

بندی اند و نیز خشونت علیه تمام کسانی که در هیچ رده بندی جنسیتی قرار داده شده تمام افرادی که در رده 
نمی قراردادی جای  با روایتجنسیتیِ  این جنبش  زیگیرند.  به شمار  از مردم نشان داد که هر جا گری  ادی 

منش خشونت است  برقرار  قدرت  می مناسبات  اِعمال  وسیع  در سطحی  جنسی  اجبار  و  جنبش ورز  در  شود. 

هزینه راحتی و بی تواند به گری کنار گذاشته شد. اکنون دیگر کسی نمیهم تا حد زیادی شرم از روایت_ من#
 بنامد. به راویان احساس شرم بدهد یا او را هیستریک 

ها باورپذیر شده است. وقتی روایت بازداشت و به کما رفتن و بعد جان سپردن ژینا )مهسا(  امروز روایت 
زدن  زنند. آتش های خود را آتش می امینی منتشر شد زنان در خیابان در اعتراض به این ستم آشکار روسری 

ای در تهران جزوه   1301زمستان سال    ای محکم پشت چنین حرکتی است. دررفتاری است زنهاردهنده و اراده
فروختند، متن این جزوه  ها را میها این جزوه های اصلی شهر پسربچهبه نام »مکر زنان« منتشر شد، در میدان 

خواه ایران سبب خشم زنانی شد که با یکدیگر عهد خواهرانگی بسته بودند، آنها اعضای جنبش نسوان وطن
های »مکر زنان« را  خریدند، در میدان توپخانه تهران گرد هم آمدند و تمام جزوه ها را  آنها این جزوه   1.بودند

داری در آمریکا مزارع نیشکر را آتش زدند. آتش، در ایران در میان  آتش زدند. سیاهان نیز در جنبش ضدبرده
رواج دارد، زنی  یادآور رسم کهن خودسوزی زنان است که هنوز در نقاطی از ایران    هایی که دارد،تمام داللت 

کند و در واقع برای  کند امیدی به تغییر ندارد و اراده به خودسوزی میکه در برابر نظام مردساالر خودسوزی می
از شکنجه او بار میای که به شیوه رهایی  شود راهی جز خودسوزی ندارد، خودسوزی زنان های مختلف بر 

افروزد و از آستین خود مردساالر است که آتش برمی زند دست نظام  کشی است، دستی که زن را آتش می زن 
 آید.زن درمی 

ایم ببینیم، دیگر  بندی شده ها را باید فارغ از جنسیتی که در آن رده ایم که ستم به انسان امروز ما آگاه شده 
  کوشیم کهی مردانه شرح بدهیم. میتوانیم اَشکال مختلف ستم و سرکوب و تبعیض را در چارچوب سلطه نمی
کوشیم مناسبات قدرت را درک کنیم و تبعیض را بر اساس نژاد، مهاجربودن،  های چندگانه را ببینیم، میستم 

دانیم که تا وقتی ماهیت تبعیض و خشونت را به شکل چندگانه مذهب، قومیت و تمایالت جنسی ببینیم و می 
هان امروز مقابله کنیم. امروز زنان دیگر های ارتجاعی و اقتدارگرا در جدرک نکنیم قادر نخواهیم بود با سیاست 
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زنند. زنند، بلکه نمادهای سرکوب و اجبار را آتش می کنند، زنان خود را آتش نمیجان خود را قربانی ستم نمی
ی امیدبخشی است، نوعی  زدنِ نمادهای حجاب نشانه گرچه رسم خودسوزی کامالً از میان نرفته است، اما آتش 

 کنند. از این حرکت حمایت میرهایی است. و »مردم« 

وجود گشت ارشاد  : »گویدمی آباد در مجلس شورای اسالمیی خرمو »مردم« چه کسی است؟ نماینده

 صدا  و  سر  همه  این  دلیل  دانمنمی   و  …  نیست  عادی  مردم  جزو  حجاببی   …ی مردمی است  یک مطالبه
ی مجلس ی مهم وجود دارد: اول، روشن است که نمایندهی چیست«. در این اظهارنظر دو نکته امین  مهسا  برای
ی مجلس به اقرار خود ی مردمی« چیست و دوم، نمایندهداند »مردم عادی« کیست یا چیست و »مطالبهنمی
ی »کدام مردم« است که این چیزها سروصدا برای مهسا امینی چیست«. او نماینده داند »دلیل این همه  نمی

رساند؟ گویی درکی که نمایندگان مجلس داند؟ با چنین اظهاراتی چه پیامی به دیگران می داند؟ چرا نمی را نمی 
ی  ی دوره ماینده از »مردم« یا »مردم عادی« دارند همان درکی است که ارباب از »رعیت« دارد. آیا از نگاه ن

یازدهم مجلس شورای اسالمی زنانِ این »مردم« فقط زنان طرفدار حجاب اجباری هستند؟ آیا او شناختی از 
تبعیضجامعه ارتجاعی  سیاست  نوعی  دارد؟  ایران  نمایندگان مجلس شورای  ی  اکنون  که  است  حاکم  گذار 

شود و در برابرش مقاومت یص داده میاسالمی مجری آن هستند، اما این نوع سیاست از طرف »مردم« تشخ
 شود. باز هم باید پرسید چه کسانی »مردم« هستند؟ می

ی هایی که به این پرسش داده شده است این است که مردم کسانی هستند که در حوزه یکی از پاسخ 
ن خودشان  نامند. مردمادهند و با بیانی صریح خود را »مردم« میسازند، به خود شکل میعمومی خود را می

تعریف می را  است، کنش خودشان  رژیم حاکمی  از هر  قالب سیاسی متکثر مستقل  در یک  کنند؛ »مردم« 
مستقل از نمادهای حکومتی است و بازنمای کثرت در نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت و ملیت است. »مردم« با 

ند. »مردم« استقالل خویش را ی حاکمیت مردمی و ایفاگر عملی سیاسی هست حضور خود در خیابان اجراکننده 
 1.شان به همین کنش اجرایی وابسته استهایی که مشروعیتکنند، رژیم های حاکم اعالم می از رژیم 

آید، »حاکمیت مردمی« است که از قانون حجاب  اینک در خیابان نوعی »حاکمیت مردمی« به اجرا درمی 
حق، خواهان لغو قانون حجاب اجباری  ت رادیکال و به کند و، در میان سایر مطالبازدایی میاجباری مشروعیت 

است. »حاکمیت مردمی« با حاکمیتی که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی دارند در تقابل قرار گرفته 
ها خواهان ایران خواستار برقراری مجلس شورای ملی شدند خون است. از دوران انقالب مشروطه وقتی آزادی

ز سوی »مردم« به این مجلس مشروعیت داده شود، نه از سوی نهادهای حاکم و مسلط ریخته شد تا فقط ا
زایی برای آنها و  در هر شکل سیاسی. برای مجلس و برای سایر نهادهای سیاسی »مردم« قدرت مشروعیت 

 
 .، تهران: نشر بان1401ی صالح نجفی و جواد گنجی، ، ترجمهمردم چیست؟ هایی در باب آزادی تجمع« در کتابی »اندیشه باتلر، جودیت، مقاله  1
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ی زدایی از آنها دارد. در نظر بگیریم که انتخابات مجلس یازدهم شورای اسالمدر عین حال قدرت مشروعیت
توان  طلبان هم نبود و نمایندگان این مجلس را نمی مورد تأیید طرفداران نظام حاکم بر ایران از جمله اصالح 

دست تجمع توانند بهنمایندگان منتخب مردم دانست. در میدان سیاست حتی نهادهای منتخب مردم نیز می 
 به نهادهایی که منتخب مردم نیستند. دانند مغلوب و برکنار شوند، چه رسد مردمانی که خود را »مردم« می

در اعتراضاتی که پس از قتل ژینا )مهسا( امینی آغاز شده است شعار »ژن، ژیان، ئازادی« از کردستان  
رسد: »زن، زندگی، آزادی«. در واقع شعار »ژن،  سرداده شده است و اندکی بعد این شعار در تهران به گوش می 

زنان در انقالب روژوآ زاده شد، امروز از مرزهای قومی و محلی عبور کرده،  ی  ژیان، ئازادی« از میدان مبارزه
از مرزها به گوش میای وسیع تبدیل به شعاری ملی شده است و حتی در گستره از    1رسد.ترْ فراتر  چنانکه 

شود؛ رسد. شعاری امیدبخش و پرتوان سر داده میخیابان استقالل در شهر استانبولِ ترکیه نیز به گوش می
بخش. در فیلمی از اعتراضات دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس  خواهان آزادیبخش، آزادیزنانِ زندگی 

کنند تا صدای معترضان به گوش نرسد. در ها در بلندگوها مداحی پخش می دهند و بسیجیمعترضان شعار می 
روند، صداها کلمات به مصاف هم میشوند،  ها در هوا پراکنده می ی عمومیْ شعارها و مداحی هیاهوی صحنه

اما در    2ا« پیچد از یک سو »زن، زندگی، آزادی« از سوی دیگر »سنگر مردان خدا، سنگر دین خددر فضا می
 ها شعار »زن، زندگی، آزادی« فضا را پر کرده است.خیابان 

مهم» میاتحاد«  اجرا  خیابان  در  امروز »مردم«  که  است  کنشی  باترین  با    کنند. »مردم«  حضورشان، 
اند، ژینا )مهسا( امینی، سحر خدایاری،  ها را فراموش نکردهکنند و نام شعارها و آوازهایشان علیه نسیان عمل می

گری هم شوند. اتحاد در جنبش روایتشوند«، اسم رمز میمیرند، نماد می رومینا اشرفی و ندا آقاسلطان »نمی 
گری  گری خشونت جنسی، روایت ف گسترش یافته است: روایتهای مختلگری به شیوه شود، روایتدیده می
–های تجاری  ی حضور در مکانگری تجربه های قرارگرفتن در معرض خشونتِ گشت ارشاد و روایت تجربه 

  حجاب  تذکر  زنان   به تجارت صاحبان   آن در که  -هامکان  سایر  و  اسنپ هایتاکسی  ها،رستوران  ها،شاپ کافی 
 در ایران« چراغ  و  چشم  کردستان،  »کردستان، شعار  برآمدنِ مردم میان اتحاد مصادیق از دیگر یکی . دهندمی

حامی  اویا  »آذربایجان  شعار  طورهمین   و  است،  تهران  است،  بیدار  )آذربایجان  دایاخدی«  کوردستانا  خدی، 
د ایستادن شمار  شود. مصداق دیگر این اتحاکردستان است( که از تبریز در حمایت از کردستان سرداده می 

زیادی از مذهبیون ایرانی )مسلمانان شیعی( در کنار معترضان به حجاب اجباری است. امروز شمار قابل توجهی 
های مذهبی و سنتی و حتی روحانیون  وضوح به خانوادهاز مذهبیون، زنان محجبه، زنان چادری و مردانی که به 
های و جمع کردن گشت ارشاد هستند، در تاریخ جنبش   ایران تعلق دارند خواهان لغو قانون حجاب اجباری

 
 .پور، پژوهشگر و فمینیست، در یادداشتی در اینستاگرامش به خاستگاه این شعار اشاره کرده استسمیه رستم  1
 « صداست امروزعزا عزاست امروز، جنگ سایت دیدبان آزار، »سما اوریاد، پژوهشگر و فمینیست، در یادداشتی به مصاف این صداها اشاره کرده است. بنگرید به وب  2
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ها با معترضان ایرانی مردمی ایران این شکل از اتحاد بسیار بدیع است. در این میان شاهد همراهی افغانستانی
افغانستانی کرده هستیم.  اعالم  مردم  اعتراضات  از  را  خود  حمایت  مجازی  فضای  در  زیادی  این  های  و  اند 
از رسد که امروز زیر ستم حکومت مرتجع طالبان رنجورتر از ایران  افغانستانی به گوش می  صداهای اتحاد 

شود. اینک راهی برای اندیشیدن در اتحاد ساخته  جا« دیده می است. اتحاد در تشخیص و اجرای »خشمِ به 
ت و تنوع کردن و حساسیت آگاهانه نسبت به کثر نهادن، توجهشده است، اندیشیدن متحدانه توأم با حرمت

اند و در بخش جنبش زنان کنار گذاشته ی ساحت رهاییمردم. اکنون بسیاری از مردم، تردیدهایشان را درباره 
زنند: »زن، زندگی، آزادی«. با این  روند و فریاد میتری همراهِ زنان معترض راه میهای مصممخیابان با گام 

شود. این  جاد شکل دموکراتیک حکمرانی ساخته مینوع اجرای »حاکمیت مردمی« بنیان استوارتری برای ای
اند و در کنار زنان  بخشی جنبش زنان پی برده دهد که اکنون مردم به اهمیت ساحت رهایی شعار نشان می

 اند.ایستاده
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  یئازاد  ان،ی ژن، ژ
  رانیتا روژاوا و اکنون ا هیبر مبارزات جنبش زنان از ترک یلیتحل

 جواهری آسو ی نوشته 

 

نایسار کا،ی ن ث،ی حد نا،یژ یبرا    

 که ستاندند   یاشجاعانه یها یزندگ یبرا  و

اوبه نام  ژن، ژیان،  »شعار  ا و  هباد دادن روسری   شورانگیز بر  (پرفورمنسکارستان )با    راستی ژینا نمرد، 

ها امروز در خیابان اش به اسم رمز خیزش مردمی تبدیل شد که  زن در خاکسپاریتوسط هزاران    1«ئازادی

  ردی که در اثر خشونت دولتیکُ   زنِ  عنوانهویت ژینا به  پذیریم کهاحتماالً می  2شوند تا زندگی نمیرد. کشته می 
واجد  با خود    بود بلکه  بیان نظم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود  تنهاباخته، نه برای حجاب اجباری جان 

رای خروش علیه هر آنچه که  بوده است. بصداها    یل از همهجمعی و متشک  یفراخوانی برای ساخت سوژه
اعدام، شکنجه و  جنسیتی، ستم    یسرکوب و سلطه بود،    تجربه شده و  اتنیکی/ملی،  تبعید  خشونت، غارت، 

ای که آن را روشن کرد، بسیار فراتر رفت ی اولیه سرعت فراگیر شد و از جرقه ، از همین رو به مهاجرت اجباری

 
 ام.  ام آن را با زبانی که سر داده شده، نوشته . در متن هرجا از این شعار گفته  1

کنم، من « من کسی نیستم که در انتظار مُردن زندگی  مــــردن بژیم   ۆ کوو ب ە مرم/ نه و ە ژیان ئ   ۆ کم ب ێ س ە من ک الدین غالمی ». اشاره به قطعه موزیک کُردی از نجم  2
 دهم.دگی جان می همانم که برای زن 
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ن را روشن کرد. اگرچه هنوز در »وضعیت انقالبی« هستیم و با توجه به شناختی که از خشونت و سراسر ایرا 
ترین  ترین و درخشان برجسته   ،حالبا اینبینی دقیق نتایج آن کمی دشوار خواهد بود.  شدید حاکمیت داریم، پیش

حجاب زنان و  های بدون  ها، راهپیماییبخش زنان، آتش زدن روسری یعنی پیشگامی الهام این خیزش،    وهوج
دانش و  زندگی، دانشجویان  مترقی »زن،  شعار  کنار  در  اجباری  علیه حجاب  ایستادگی  و  دبیرستانی  آموزان 

ترین  ی ابعاد اما در برجسته دانند اگر نه در همه گوید این وضعیت که بسیاری آن را انقالبی میآزادی« به ما می

های آن پرداخته  ها، کارویژه تصار به حجاب اجباری همچون چتری از ستم اخدر ادامه به   1ها فمینیستی است. آن
ها نماد فروریختن چه چیزهایی بوده است. بخش دیگر این خواهد شد تا به یاد بیاوریم که آتش زدن روسری 

ودن نوشته به خاستگاه و مناسباتی که شعار »زن، زندگی، آزادی« از آن زاده شد اختصاص دارد تا بینیم که افز 
 پتانسیل اعتراضی آن است.   گری »مرد، میهن، آبادی« چگونه نقض غرض این شعار و ویران تکلمه 

 

 علیه سلطه و حذف از زندگی اجتماعی

های ایدئولوژی حاکمیت بوده که کارکرد آن فراتر از  ترین جلوههاست که حجاب اجباری یکی از مهمدهه
ای از سازوکار نظارت و کنترل شدید و سلب مالکیت واقع، بخش عمدهپوشاندن تن و بدن و سر زنان است. در  

گرا، بوده است. هرچند  ، یعنی زن و مرد دگرجنس   از بدن برای ساخت شکل خاصی از هویت جنسی/جنسیتی 
( بر این باور است  1999که الزام و حدود و جزئیات حجاب که برای زنان تعیین شده، بسیار بیشتر است. باتلر )

ای  های زن و مرد اسم نیستند بلکه فعل هستند، جنسیت همیشه یک فعل است که از طریق تکرار پارهژه که وا 
های خاص در یک فضای بیرونی نهادینه  ی زمانی ساخته و با تکرار سبک هم پیوسته در یک برهه های بهکنش 
 شش بدن و انجام کنشی پو (. بر این اساس حجاب اجباری با کدبندی دقیق حدود و نحوه 79شود )ص: می

ها را نیز  ی هویت جنسی/جنسیتی مطلوب حاکمیت است بلکه دیگر هویتبر طبق این پوشش، نه فقط سازنده 
نفی می و  نوشتهحذف  دربارهکند.  مرتضی مطهری  آن های  و حقوق  زنان  به ی  مهم ها  از  یکی  ترین  عنوان 

که به  داند ضمن آن تعریف هویت زنان الزامی می عنوان اصلی اساسی در  های حاکمیت، حجاب را به ایدئولوگ
 کند.  بندی می برای ساخت هویت مطلوب این ایدئولوژی را از طریق حجاب صورت   های ویژه طور دقیقی کنش

با حذف دیگر هویت ایدئولوژی که  ناموس تعریف میاین  از طریق حجاب و  انسانی  شود، درحالی  های 
داند ی شهوت می کند که »مَرد را بنده ارزش انسانی و استقالل تعریف می  زنانگی و مردانگی مطلوبش را واجد

ها آن خدمت به  های مطهری هویت زنان بر اساس خواست مردان و  و زن را اسیر محبت مَرد.« در نوشته 
زن، جلوه و ناز، طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و    یمرد طلب و نیاز است، غریزه   یغریزهتعریف شده: »

 
دانست اگر خود را نکشد، مردان خانواده او را برای حفاظت از قداست  باختن ژینا، شلیر رسولی، زن جوان مریوانی خودکشی کرد چرا که می به یاد آوریم که مدتی پیش از جان  1

 »ناموس« خواهند کشت.
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موریت به جنس نر داده شده است  أا آفریده و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن... همواره این متقاض
موریتی که به جنس ماده داده شده این است که با أکه خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان دهد. م

ا هرچه بیشتر شکار کند و او را  ظریفانه، دل جنس خشن ر  یپرداختن به زیبایی و لطف و با خودداری استغاثه 
بینیم (. می 39:  1396« )مطهری،از مجرای احساس قلب خود و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد

ی میان زن و مرد نیز بر  ای جنسی تبدیل شده و هرگونه رابطهتمامی به ابژه که در این چند خط چگونه زن به 
داند که در را ابزاری برای تربیت زن »عفیفه، باحیا و ارزشمند« می  شود. مطهری حجاباین اساس دیده می 

عین حال که باید پایبند به استفاده از »زیور و خودآرایی و تجمل باشد تا مرد را تصاحب کند بلکه همچنین  
 (.  64- 63: 1379تر کند« )مطهری، باید با حجاب خود را از دسترس او دور نگه دارد تا او را مشتاق

ها تنها کارکردی نیست که حجاب اجباری برعهده  اما اعمال قدرت، سلب مالکیت و حذف دیگر هویت
ی عمومی را نیز باید به آن افزود. درهم تنیدگی موضوع حجاب با هویت زن و دارد بلکه حذف زنان از عرصه 

نویسد:  رده است. مطهری میها و وظایفی که بر دوش او گذاشته، عمیقاً با تقسیم کار جنسیتی گره خو مسئولیت
چون طبیعت از نظر عشق و احساس دو نوع متفاوت در زن و مرد آفریده، ازدواج پایدار زمانی است که آن  »

های زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیت ..  ها در نقش طبیعی خود ظاهر شوند، زن در خانه و مرد در بیرون.
اند. اگر بنای بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم  مساوی آفریده نشدهخشن تولیدی و اقتصادی مشابه و  

تجمل و زینت   یکند، زن قادر نیست به پای او برسد. ضمن اینکه زن به پول نیاز بیشتری دارد زیرا هزینه 
ایش جزو زندگی زن و احتیاجات اصلی زن است. زن باقی ماندن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور و آس

رور و بهجت مرد باشد.  سُ   یبیشتر و تالش کمتر، اگر زن کار کند دیگر آسایشی ندارد که به خود برسد و مایه
ا که زن  است  این  در  خانواده  و  زن  و  مرد  زنی می  ز مصلحت  باشد.  معاف  معاش  برای  کانون تالش  تواند 

  .(209-207)ص: «  کار بیرون نباشدز  ا مرد خسته و کوفته    یخانوادگی را محل آسایش کند که خود به اندازه 
 کند که زنان در بیرون از خانه کار نکنند.  در واقع »مصلحت زن و مرد و خانواده« حکم می 

مسئولیت  مادری،  و  همسری  به  بخشیدن  قدسیت  آن با  که  شده  تعیین  زنان  برای  مشخصا  هایی  را  ها 
ها ابزار بازتولید نیروی کارگر و گسترش نیروی آن کند که بدن  نیروهای اصلی کار بازتولیدی در خانه معرفی می 

ارزش شده و حتی دیگر کار هم به حساب  ( از نظر مادی بی 1397کار باشد. نیروی کاری که به تعبیر فدریچی ) 
همسری، قوانین مربوط به حقوق خانواده،  آید اما کامالً در خدمت انباشت قرار دارد. قوانین مربوط به کودکنمی

های مربوط به جوانی جمعیت تضمین  بوط به اشتغال و استخدام و کاهش ساعات کار زنان، و طرح قوانین مر
ی عمومی و فعالیت اقتصادی به تصویب اجرایی و بخشی از سازوکاری است که در خدمت حذف زن از عرصه

 رسیده است.  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

ا اجباری شدن حجاب  های اولیه، آغاز رسمی این حذف ب وقوس های پس از انقالب و پس از کش در سال 
  1362مرداد  18و سرانجام تصویب قانون مجازات اسالمی برای عدم رعایت حجاب در   1359در تیرماه سال 

شاهد کمترین میزان مشارکت    1360ی  ی اشتغال گذاشت که در دههبود و چنان تأثیری بر حذف زنان از چرخه 
ی حجاب  بر فعالیت اقتصادی، به دلیل وجود مسأله(. افزون  1397درصد هستیم )پاپلی یزدی،  10زنان با نرخ  

های آبی های ورزشی حذف هستند. در ورزش های اجتماعی دیگر از جمله برخی رشته اجباری، زنان از فعالیت 
های ورزشی المللی و رسمی شرکت کنند، به همین ترتیب رشتهتوانند در مسابقات بین گاه نمیزنان ایران هیچ 
ی  ها فقط بخشی از ستمی است که به واسطه مربوط به پرورش اندام و بدنسازی. این   هایساحلی یا شاخه 

شود، واقعیت این است که صدها و هزاران صفحه برای نوشتن از  حجاب اجباری آشکارا بر زنان تحمیل می
زنان    ی سنت و عرف برخاسته و چه با پشتوانه رسمی حاکمیت بر هایی نیاز است که چه از زمینهتمامی ستم 

 ایران رفته است.  
های اکنون از پسِ بیش از چهار دهه ستم جنسی/ جنسیتی و مبارزات جنبش زنان در ایران و مقاومت

زنند »زن، زندگی، آزادی« و  خالقانه در زندگی روزمره، زنان ایران با الهام از زنان ترکیه و روژآوا فریاد می
 کنند. ت خود ثبت میای مهم را در تاریخ مبارزابدین ترتیب دقیقه 

 

 »ژن، ژیان، ئازادی«  خاستگاه و معانیی درباره
طلبانه بود بلکه  خواهانه و برابری های آزادیی انقالب روژاوا نه تنها دستاورد و گامی مهم در جنبش تجربه 

  2014شود. نبرد کوبانی در سال  ویژه زنان خاورمیانه محسوب می ساز برای جنبش زنان و بهای تاریخ دقیقه 
زنان    ینبرد پیروزی قاطعانهآمد این  د. پی ی عطف شناساندن آرمان ژن، ژیان، ئازادی به سراسر جهان بو نقطه 

در    نگرد.های جنسی می به زنان همچون برده  ستیز که اساساًکش و زن تروریستی، زن   یبود علیه تشکیالت
همچون    ،های مختلف مبارزاتی زنانو در جریان آزاد کردن رقه، مرکز تشکیالت داعش، گروه  2017سال  

( که  YJŞهای زنان شنگال )( و یگان YPJهای مدافع زنان ) یگان  (،SDFدمکراتیک )  ینیروهای سوریه

تنها  برای اولین بار زنان نه   1در این نبرد مشارکت داشتند، این پیروزی را به زنان سراسر جهان تقدیم کردند. 
برداشتند. در واقع، این  شهر خود  از خود در برابر دشمن دفاع کردند بلکه گامی رو به جلو برای ساختن آرمان 

پویایی درونی جنبش کُردی و دیالکتیک نیروها و مبارزات زنان علیه هژمونی مردساالر    محصول  پیشگامی
  جنبش کردی   در  1990و    1980  هایدههکه از اواخر    ایدگرگونی عمده درون جنبش و جامعه بود. چنان که  

های بعد  و در سال  (2018  و تاس  العالی  ؛2012)چاعالیان  به افزایش مشارکت سیاسی زنان انجامیدرخ داد  
  یعنوان پرچمدار جنبش کردی در ترکیه، ایده به   «ککپ ، » جنبش زنان کرد در ترکیه  تحت تأثیر مبارزات 

 
1 . https://anfenglish.com/women/ypj-we-dedicate-the-raqqa-victory-to-Oecalan-and-all-the-women-22790 

https://anfenglish.com/women/ypj-we-dedicate-the-raqqa-victory-to-Oecalan-and-all-the-women-22790
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مبتنی بر مناسبات    ی تشکیل دولت ملی ساخت که ذاتاًرا جایگزین ایده   دموکراسی رادیکال و ساختار کنفدراتیو 
همانند سایر نقاط جهان، جنبش زنان کرد به دنبال جنبش  (.  2018)العالی،   دارانه و مردساالرانه است سرمایه 
 تعیین سرنوشت ملی پدیدار شد.  حق بخش ملی کرد و برای آزادی

ای از انجمن  عنوان شاخه زنان کرد، انجمن ترقی زنان کرد، به ( نخستین سازمان  2001مجاب )  یبه گفته 
سیس شد و تا پیش از  أگرا در تبعید در استانبول تتوسط نخبگان ملی  1919ترقی کردستان بود که در سال  

 مشارکت (. با این حال  86)ص:    جمهوری و سرکوب شدید، نقش مهمی در بیداری ملی به عهده داشت  استقرار
تفاوتی    هم به لحاظ عاملیت و هم پایگاه طبقاتی  1990و    1980های  پایان دهه کردی در  زنان در جنبش  

متشکل از همسران، فرزندان یا مادران نخبگان حاکم   عمیق با جایگاه آنان در اوایل قرن بیستم داشت که غالباً
در جنبش کردی    ایبرای بسیج توده   ی برایحلدستیابی به راه   برای  تالشدگرگونی نخستین که در پی    بودند.

عنوان چریک در  بسیاری از زنان به شود.  ترکیب جنسیتی جنبش دچار تغییر جدی  به وجود آمد، باعث شد  
مدنی به ایفای نقش پرداختند. این    یهای جامعههای سیاسی و اجتماعی در سازمانکوهستان یا در عرصه 
العالی و  2012)چاعالیان،  سوم مبارزان زن بودند  ها یکل که درآن سا  تا حدی بودتغییر ترکیب جنسیتی   ؛ 

تغییر ایدئولوژی جنبش کردی به  و جنبش کردی و    گرایانه در ترکیه های چپ رشد اندیشه(. غالباً  2018تاس،  
سنتی و    یسمت مبارزه با استعمار، به نبرد همزمان علیه دولت و نخبگان حاکم کرد انجامید که نماد جامعه

های  رای تحقق موقعیت برابر زنان با مردان بودند. جنبش چپ اولی را استعمارگر و دومی را قدرت مانعی ب
 (.  2012نامید )چاعالیان فئودال و کمپرادور می 

بهکپ  دههک  چپ  جوانان  سوسیالیستی  ایدئولوژی  وارث  را    1970  یعنوان  ملی  دموکراتیک  انقالب 
های  مردمی و دعوت به بسیج گروه   یی خود را مبتنی بر مبارزهنامهو بر  هعنوان هدف بنیادین خود پذیرفتبه

داد قرار  جامعه  حاشیه   مختلف  جایگاه  تغییر  برای  زیادی  تالش  کرد  و  آنان  آوردن  صحنه  به  و  زنان  ای 
جنبش کردی در   خود که تغییر گفتمانپژوهش عمیق  چاعالیان در  .  (2018العالی و تاس    ؛2020)چاعالیان

دهد که برای ایدئولوژی جنبش، روابط مبتنی بر ساختارهای نشان می کند  بررسی می   را   ی زنان ترکیه درباره 
ای بود، همین رو بازاندیشی درباره  ای خانواده و رژیم جنسیتی موجود مانع مهمی برای بسیج توده سنتی قبیله 

های ها و تحلیل که نوشته   دهدها در مبارزه در دستورکار قرار گرفت. وی نشان می موقعیت زنان و نقش آن 
ابژه   یله أاوجاالن از مس  یاولیه  نابرابری جنسیتی و ساختار خانواده که زنان را همچون  ی تحت  زن و نقد 

ثیر مهمی بر تغییر این روابط و فراهم کردن فضا برای مشارکت زنان داشت و  أداد، تکنترل مردان قرار می 
ترین منابع آموزش  عنوان مهم های اوجاالن به تسهیل کرد. تحلیل شرایط خروج زنان از حریم خصوصی خانه را  

کند و با وابستگی آنان به و تحلیلی برای جنبش بر این اساس بود که ساختار سنتی زنان را در خانه حبس می
ی  برده »زنان را در موقعیت فرودست قرار داده و در واقع آنان را به    عمالً  «ناموس»مردان و ساخت فتیشیسم  
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که خود تحت   بودندکردی    یدوم جامعه   های اوجاالن، زنان بردگان درجهکند. بنا بر تحلیل تبدیل می   «بردگان
های  تنها مانع حضور زنان در عرصه چنین بستری نه   . بودهای خارجی و کمپرادورهای محلی  بردگی قدرت 

با مشکل مواجه می روستایی که جنبش در تالش برای جذب  طور ویژه در مناطق  کرد بلکه به مبارزاتی را 
ضمن آن که سرکوب  .  (2012چاعالیان،)   کرد ها بود، در روند مبارزه و بسیج مردمی مانع ایجاد میحمایت آن 

های قهری در ترغیب زنان برای پیوستن به جنبش و تظاهرات  ها و ناپدیدسازی العاده شدید دولتی، بازداشت فوق
مشارکت زنان در تظاهرات خیابانی و جلسات سیاسی که در آن مطالبات   یجه در نت ثر بود.  ؤ سیاسی بسیار م
انقالب دموکراتیک ملی همانند الگوی کالسیک    یپیوستن زنان به پروژهالبته    ،شد، آغاز شدکردها مطرح می
ر هویت عنوان کارگزاران انقالب و حافظان سرزمین و زنان تعریف شدند و نه زنان حامل گوهنبود، نه مردان به 

بلکه هویت ، ناموس سرزمین و مردان آن معرفی نشدند، زنان های بعد بودندآن به نسل  یدهنده ملی و انتقال
ردی منبع مهمی  شدن هویت کُهای سیاسی در حوزه عمومی ساخته شد. در واقع سیاسی زن بر اساس فعالیت

تا در برابر ستم مضاعفی که بر   ه بودداد  شدن زنان بود، جنبش این فضا را در اختیار زنان قرار برای سیاسی 
 (. 211:  2020الیان،) چاع  رفت، بایستند ها میآن

العالی و تاس )2020طور که چاعالیان )با این حال، همان با وجود مشارکت    دهندنشان می(  2018( و 
آرمان ملی  راه  این دو دهه،   باالی زنان در مبارزه و حتی فدا کردن جان در  جنسیتی    یو سلطه  روابط  در 

بدون جنسیت با کنترل میل و تمایالت جنسی برای    مبارزِ  استمرار یافته است. خودِ برساخت هویتهمچنان  
کرد.  ی اوجاالن وجود داشت، شکل دیگری از روابط جنسیتی را بازتولید می های اولیه که در نوشته   زنان و مردان 

ی سیاسی تحسین شده  انه و رفتن به کوهستان در مبارزه همچنین در عین حال که مشارکت زنان وخروج از خ
 ها قواعد پدرساالر و مردساالر کماکان پابرجا بود.و پذیرفتنی است، اما در مقابل در سایر عرصه 

هایی ها نسبت به حقوق خود و خشونتدر مقابل آگاهی فزاینده آن در متن جنبش،    استمرار روابط جنسیتی 
  زنان  جنبش   جنبش کردی و   2000 یآن بودند یا آن را تجربه کرده بودند، از دهه  که در زندگی روزمره شاهد

جنازه زنانی دید که    سپاریخاکتوان در برگزاری مراسم  نوینی کرد که بازتاب آن را می   یرا وارد مرحله   کرد
ی که به قتل  حمل تابوت زنان  ی( صحنه 2020چاعالیان )  تعبیر ناموس به قتل رسیده بودند. به    یبه بهانه 

سنتی را   یرسیده بودند بر دوش زنان و انجام مراسم تدفین توسط خودشان تمامی کدهای جنسیتی جامعه
ها به این از آن سال  ها اعتراضی رادیکال و نمادی از توانمندی زنان بود. ، این تشییع جنازه کردمیدگرگون  

نبرد طوالنی میان  و با    سیاسی ادغام شد   یمبارزه مبارزه علیه نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان در    سو،
چنان که آن   آغاز شد.  ساالرفعاالن زن و اعضای مرد جنبش زمینه برای تغییر رادیکال و مبارزه با هژمونی مرد

مقاومت مردان در مقابل مشارکت برابر و حذف روابط جنسیتی در متن    کنند( اشاره می 2018العالی و تاس )
ها رد بود. زنان اکنون دیگر پیرو سیاست ثیرگذار و قدرتمند زنان کُ أبرای ظهور جنبش ت  جنبش، عامل مهمی
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ها نه تنها قدرت و خشونت دولتی بلکه قوانین جامعه را نیز به  در ساختن آن نقش داشتند، آن   خود  نبودند بلکه 
 ها، نشستهامل راهپیماییشانی بود  کمپیو نخستین نمادهای این مبارزه،  ترین  یکی از مهم .  کشیدندمیچالش  

دموکراتیک برگزار    یهای ناموسی توسط واحدهای زنان حزب جامعهعلیه خشونت زنان و قتل که  و گردهمایی  
آخرشد.  می بند  بود  یبیانیه   در  آمده  آزادی ماست«  :این کمپین  ما  عبارت    ». افتخار  نیز  دو  مانیفست اول 

  چنین ادعایی که بر مالکیت زنان بر بدن   »هستیم، ما ناموس کسی نیستیمما زن  «رادیکال بود:    و  فمینیستی
خورد گره میغیرمستقیم با خواست آزادی که در متن جنبش کردی بود،    طورگذاشت بهصحه می   خودشان

سال  نوشته (.  196- 195،  2020)چاعالیان، اوایل  از  اوجاالن  زندان  تغییر    2000های  دو  گویای  سو  این  به 
ها و فراروی  ی جایگاه زنان و همچنین اقلیت ی کنفدرالیسم و بازاندیشی دربارهر مواضع اوست، ایدهرادیکال د

 « دید.1توان در مجموعه نظریات »ژنولوژی از روابط جنسیتی است، که آن را می 
بود که به دلیل بار    «ژن، ژیان، ئازادی»جنبش زنان شد،    ی وجه مشخصه  این دوران   شعار دیگری که در 

گرایانه از زنانگی نیست، بلکه موضع  ذات   ی ستایش  عنایی و مفهومی آن بسیار جذاب بود. زن در این شعار صرفاًم
کند که رژیم جنسیتی موجود را که زن در آن موجودی تحت سلطه است، زیر  سیاسی رادیکالی را بیان می

شناسد که هرچه بیشتر مبتنی بر الگوهای رفتاری  می برد. رژیمی که زنان را تنها زمانی به رسمیت  ال می ؤ س
عنصر    »غیرت «شود و  دارایی مردان تعریف می  هاآنو تمایالت جنسی    ان مردانه عمل کنند، جایی که بدن زن

هویت مردانه است. زن در این شعار به معنی هویتی ارزشمند و مستقل از مردانگی است.    یتشکیل دهنده 
زندگی  یژیان مطالبه  به دلیل سلطه   حق  آنان گرفته می است، حقی که  از  نماد   شود. وی جنسیتی  آزادی 

 ( 197، 2020)چاعالیان،   میان زنانگی و کرد بودن در مشارکت سیاسی زنان است. یرابطه 
 

 ی نامیمون و ارتجاعیدر نقد یک تکلمه

 مرد، میهن، آبادی
بارزترین وجه  بینیم و میطور که میهمان نه مشخصه دانیم  زنان هستند.  انقالبی جاری  تنها  ی خیزش 

ها و فریاد ژن، ژیان، ئازادی در  عنوان پیشگامان در مبارزه که دیدیم چگونه با بر باد دادن باشکوه روسری به
خاکسپاری ژینا آن را شروع کردند و وارد خیابان شدند، همان روز در سنندج مقابل نیروی سرکوب ایستادند و  

دربه همه   زودی  و  »کمربند تهران  نام  آن  بر  که  شد  متولد  جغرافیایی  در  شعار  این  شدند.  تکثیر  ایران  ی 

اند، شامل مناطقی در شمال افریقا، خاورمیانه، آسیای جنوبی و شرقی )پاکستان، افغانستان،  نهاده  2پدرساالر«

 
1.  Jineoloji 

 شود تولید شده است. ای اداره می های قبیله ی مناطقی همچون خاورمیانه که بر پایه سنت های فمینیستی درباره های نظریه از نابسندگی  ی زنان که برای فرارویعلم مطالعه
2.  The Patriarchal Belt 
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ی تحسین  کُشی افتخار و مایهشمال هند و روستاهای چین( که در آن زنده ماندن زن مقاومت و مبارزه و زن 

ی مرد، ارجیحت پسران،  های آن سلطه کمربند پدرساالری کالسیک که مشخصه   1است. به تعبیر کندیوتی 
(.  1988انواع کدهای رفتاری محدود کننده برای زنان به موازات تعیین شرافت خانواده با فضیلت زنان است )

های سلطه و سرکوب جنسیتی را در خود دارد، زنان نه تنها در  ترین پیوندتنیده جایی که پابرجاترین و درهم
های توتالیتر و بنیادگرای دینی و مذهبی را دارند بلکه با خشونت و سلطه عرف و سنت  مقابل خود حاکمیت 

الگوهای مردساالر و پدرساالر هنوز مردان خانواده را  اند. کهن شود مواجه نیز که توسط حاکمیت حمایت می
خود بکنند. در چنین    خاطر ناموس و غیرت، اقدام به کشتن خواهران و مادران و دختران کند که به تشویق می

جغرافیایی که مرد و تعاریف مردانگی مسلط بر همه چیز است و همه جا حی و حاضر است، سر دادن شعار زن 
ها.  ردان و پذیرفتن هویت آن هایی برابر با مو نام بردن از او یعنی فراخوان برای دیدن زنان همچون انسان 

اینافزودن کلمه  با  ندارد.  اعتراضی  این شعار هیچ ظرفیت  به  بلکه در  حال خنثی عمل نمیی »مرد«  کند، 
سازد که نقض غرض هرآنچه است که زن، زندگی، آزادی  همنشینی با »میهن« و »آبادی« معنایی نمادین می

تواند به  ی با ناسیونالیسم دارد و چگونه با سرکوب آزادی میخواهد. اینکه میهن و میهن پرستی چه ارتباطمی
جز  ها بینجامد درچارچوب این نوشته نیست که اگرچه همین تکلمه، به ها و اتنیک حذف و سرکوب دیگر ملت 

 بازتولید روابط جنسیتی، پتانسیل فراخوان برای بازتولید چنین ساختارهای ویرانگری را داراست. 
پرستی اشاره دارد عمیقاً بار معنایی جنسیتی دارد. میهن بازتولید کننده  ه که به میهن میهن در این تکلم

ی مردان و صرفاً کاری مردانه  پنداری وطن و بدن زنان است، وطنی که پاسداشت از آن به عهده ی همذات ایده
های ه بر طبق کلیشه ک-ی این معنا که مردان میهن باید با شجاعت و جنگاوریاست. در واقع بازتولیدکننده 

دفاع کنند. به   - پذیر استکه در هیأت زنی رنجور و آسیب– از میهن   -شودجنسیتی ویژگی مردانه تعریف می 
( چنین گفتمانی 1997آبادی )شوند. به بیان نجم پنداری زنان و میهن به ناموس تعبیر می عبارتی در این همذات 

عنوان بدنی است که از آن باید در برابر  بندی زنانگی به صورت  بیند که در خدمتوطن را در کالبدی زنانه می 
ها در های بیگانه و آزار و اذیت و تجاوز جنسی حمایت کرد، در نتیجه وطن، بدن زن و حمایت از آن طلبی جاه

با اشعار میهن ی وظایف و حمایت مردان قرار می محدوده ادبیات عاشقانه و حماسی  با پرستانه گیرد.  ای که 
اند. آبادی نیز اگرچه آرمانی  ای بودهشبیه زن به میهن و بالعکس وجود دارند، در خدمت بازتولید چنین ایده ت

کند: حمایت انسانی و فراجنسیتی است، اما همانطور که اشاره شد در چنین همنشینی بر این ایده پافشاری می
ند، کاری است مردانه، زنان از مشارکت در  ها و آبادانی وطن که هردو ناموس مردان هست آن از زنان و بدن  

سان یک ترکیب نامیمون آبادانی میهن معاف هستند و به حریم خصوصی و خانه و خانواده تعلق دارند. بدین
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ی جامعه بر  کند و خواستار ساختن دوبارهاست که هرچه را که زن، زندگی، آزادی خواستار آن است، ویران می 
 کننده است. حذف  های مردساالر و همان پایه

 
 

 

 منابع 

 .نقد اقتصاد سیاسی .ی حجاب اجباریغال زنان و مسئله نرخ اندک اشت(، 1397پاپلی یزدی، لیال ) .1

 (، کالیبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوی، ترجمه مهدی صابری، نشر چشمه.1397فدریچی، سیلویا ) .2
 حجاب، انتشارات صدرا. (، مسأله 1379مطهری، مرتضی ) .3
 (، حقوق زن در اسالم، انتشارات صدرا.1396مطهری، مرتضی ) .4

 

5. Al-Ali, N. Tas, L. (2018), Dialectics of Struggle: Challenges to the Kurdish Women’s 

Movement, LSE Middle East Centre Paper Series. 

6. Al-Ali, N. Tas, L. (2018), Reconsidering nationalism and feminism: the Kurdish political 

movement in Turkey: Reconsidering nationalism and feminism, Nations and Nationalism. 
7. Butler, Judith. (1999), Gender Trouble: feminism and the subversion of identity, New 

York: Routledge. 
8. Çağlayan, H (2012), From Kawa the Blacksmith to Ishtar the Goddess: Gender 

Constructions in Ideological-Political Discourses of the Kurdish Movement in post-

1980Turkey: Possibilities and limits, translate by Can Evren, European Journal of Turkish 

Studies [Online]. No,14. 
9. Çağlayan, H, (2020), Women in the Kurdish Movement: Mothers, Comrades, Goddesses, 

Translated by Simten Coşar, Palgrave Macmillan. 

10. Kandiyoti, Deniz (1992), Islam and patriarchy: A comparative perspective, in N.R. Keddie 

and B .. Baron (eds.), Shifting Boundaries: Women and Gender in Middle Eastern History. 

New Haven : Yale University Press . 

11. Mojab, S. (2001), Women and Nationalism in the Kurdish Republic of 1946. In Women of 

a Non-State Nation: The Kurds; Mojab, S., Ed.; Mazda Publishers: Costa Mesa, CA, USA, 

pp. 71–91. 

12. Najmabadi, A (1997), The Erotic Vatan (Homeland) as Beloved and Mother: To Love, To 

Posses, and the Protect.’ Comparative Studies in Society and History 39 (4), pp. 442-467 
 

  

https://pecritique.com/2018/02/19/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%d9%90-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%a7


  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 وستن یپهماز دست دادن و به یرو ین «یِبرا»
 نژادی مهسا اسداله نوشته 

 

 

 .حرف اضافه۱

ی  رسد این نشانهبعد از درگرفتنِ ندایِ »زن، زندگی، آزادی«، موجِ نوشتن از »برایِ« به راه افتاد. به نظر می 
اضافه  حرف  که یک  به زبانی  ساده  ی  چیزهاییظاهر  از  بسیاری  گویای  خود  جنبش  است،  این  در  که  ست 

بت بینِ سوژه و جهان پیرامونش را  گذرد. »برای« چه تفاوتی با دیگر حروف اضافه دارد؟ حرف اضافه نسمی
ی« چیزی. در این حالت دارم  کند. فرض کنیم که من »از« چیزی بگویم و یا »دربارهدر یک گزاره برقرار می 

نمی آگاهی می که  آنچه  از  را  شما  دارم  میبخشم.  آگاه  »دربارهدانید  یا  چیزی  »از«  وقتی  چیزی  کنم.  ی« 
ی« چیزی »به« کسی یا ام. دارم »از« چیزی یا »دربارهمفروض گرفته   « را همگویم، احتماالً یک »به می

 کردن در گفتن. اگر دیگر حروفِ اضافهو خطاب   ی اطالعیگویم؛ قسمی موضعِ فرادستانه ای می کسانی گزاره 
ی  ی دیگر هم هست که کارویژهرسیم. یک حرف اضافه وبیش مشابه می را هم فهرست کنیم، به چیزی کم 

بودن است. برای سطحی. »با« همواره نمایانگرِ جمع ست اگر نه همگر همراهی ی دارد: »با«. با نشان متفاوت 
کس/کسانی »با«  همیشه  جنبش  است.  حاضر  همواره  جنبشی  هر  در  هم  اضافههمین  حرف  یک  ی  ست؛ 

حر با  تفاوتی  چه  برایِ  برگردیم.  »برایِ«  به  اما  ندارید.  جنبشی  »با«  بدونِ  شما  اضافه اجتماعی.  یِ  ف 
گوییم و گاه، چون  یِ اجتماعی دارد؟ در برایِ، ما از چیزی یا کسی سخن میاضافهاطالعی/خطابی و حرف  

ی  ی اطالعی درباره کشیم. یعنی برایِ هم حاویِ یک گزاره ی اجتماعی را هم وسط می اضافهاکنون، پایِ حرف 
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ره در میان است. زیرا کثیری از مردم در حال صدورِ  پایِ دیگرانی در صدور این گزا  ست و هم یا کسی  چیزی 
 ست و هم »با« کسانی.  اند. این برایِ هم »از« چیزی یا کسی این گزاره 

شد  ست. جنبشی ناظر به آن چه نباید میست. برایِ، چسبیده به یک جنبش دادجویانهنگرانی برایِ، خودِ دل 
رفت، دال  ست که نباید از دست میست. برایِ، حکایت از آرزوهاییو نباید بشود. برایِ، پروامندی رو به دیگری

یی  هاها، فضاها و زمان ی درقبالِ چیزها، اشیا، مکانهایشد، نشان از خواستهست که نباید گرفته می هاییبر جان 
تواند متممِ  آور. هر چیزی میوغریبی دارد؛ شگفت دارد که نتوانستند محقق شوند. برایِ، دربرگیرندگیِ عجیب

برمی ما  ارگانیک  پیوندهایِ  از  حفاظت  ارزشِ  به  و  زندگی  به  که  چیزی  آن  هر  باشد.  برایِ  اگر  این  گردد. 
دادجویانهخواهید  می جنبشِ  یک  که  می  ببینید  حرف  چطور  یقیناً  شود،  متبلور  اضافه  حرفِ  یک  در  تواند 

ی یک سوژه تنها در  مثابه گوید که من بهتوانید پیدا کنید. برایِ می تری جز »برایِ« نمیدستورزبانیِ معنابخش
کنم؛ بلکه من از گذشته تا امروز صرفاً با دیگران در یک فضایِ محدود زندگی نمیام و  اکنون سکنی نگزیده

اند و تا آینده  ام و تا آینده ادامه خواهم داشت همراه با دیگرانی که از گذشته تا امروز کشیده شده شده   کشیده 
ها دربرابرِ هر آنچه که امروزش را به خطر انداخته و  هایِ ما و آن ادامه خواهند داشت و برای حفاظت از زندگی

ی  پذیرد که در جهان یک سوژهنگران. برایِ می کند، پروامند و دل اش را ناایمن کرده و می اندازد و آیندهمی
زمان با داللتی عمیقاً  شناختی و هم شکلی هستی تنها و ایستاده رویِ پایِ خود وجود ندارد. برایِ، سوژه را به 

لزم پذیراییِ فعاالنه و بخشندگیِ  بودنی که مستجهان بودن. درکند رو به درجهان سیاسی و اجتماعی گشوده می
دست  و  غیرسلسله بهغیرسودجویانه  شدنی  نمی مراتبیدست  دارد،  سروکار  برایِ  با  که  جنبشی  به  ست.  تواند 

نابودکننده  قوایِ  دربرابر  و  نیندیشد  تکه»همگان«  هر  باقیی  هر  همگان  ماندهای،  این  از  جزئی  هر  و  ای 
است؛   بودن با صرفِ گذشته، حال و آینده د. برایِ، تجمیعِ زمانِ درجهان آرایی نکنحساسیت نداشته باشد و صف 

ها ها تا یوزپلنگ ها و جنگل ای، از دریاها و تاالب تجمیعِ انسان و غیرانسانِ در این جهان و شمولِ هر موجود زنده 

کردن شرایطِ  زنده و ایمنموجود    1ست که برایِ دادپذیریِمتصلی همهای بهو گورخرها. برایِ گرهِ دستوریِ بدن 
آنکه چینِ  گردد، بی می  الیه خورد و الیه شود، تا میمی  شوند. برایِ، رو به جهان گشودهاش همبسته می زیستن

ای را به چالش رنگ شود. برایِ هر فرادستیها کم ها و پیوستگیآنکه میانجیِ اتصالهر تا از بین برود، بی 
آید. برایِ  کند که از پسِ آن ژست حاصل میای می یابندهرودستیِ شکل کشد و حواسش را معطوف به ف می

رود که پرسد چه کسی، چه چیزی، کجا، در چه زمانی، به چه شکلی، از دست رفت یا از دست میمداوماً می 
  رسد، گوش جمعیِ منتشر و سرِحال. برایِ، به داد می رفت یا نباید از دست برود. یک حواس نباید از دست می

 زند.  گیرد، از خود بیرون می رود، دست میدهد، جلو میمی
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 . فرایند۲
چه که مطلوب است منجر شود. دستاوردِ هیچ جنبشی،  آنی به آن چیز باید به هرگز نباید گمان بُرد که همه

ن خیزش بودن ایانگاری ویژگیِ زنانه ای نادیدهانگارانه ی پایانش خالصه نیست و چنین تصورِ غایتدر دقیقه 
هایِ ای برسد. حرکتی که گام شده افتد، باید به مقصد معینی در زمان تعیین است. گویی هر آنچه که به راه می 

که افقش را از  آنگیرد بی های کوچک پی مینشاند، غایت بزرگ را در غایت های بلند میکوتاه را کنار گام
مان هم باشد. چه تنذیر  های فردی()منشمان به اتوس رسد که بیایید حواس وکنار می دست بدهد. خبر از گوشه 

سلطه  ی عدم مثابه ی سطوحِ زیستنِ ما را درگیر خود کند و اگر آرمان آزادی به جایی. اگر جنبشی بتواند همهبه
نِ  نداده و در تمریاش را ازدست توان امید داشت که افق گاه میرا در هر شکلی از مناسباتِ انسانی پیاده کند، آن 

پذیری  مراتبی فاصله بگیریم و مسئولیتاست. زمانی که ما از هر شکلی از مناسباتِ سلسله آن کوتاهی نکرده  
تر  توانیم به جزء اول این شعار، زن، وفادارانه در قبالِ آزادیِ همدیگر را در مناسباتِ انسانی افزایش دهیم، می 

هم بدنِ زن را دربرگیرد و هم از آن فرابگذرد،   1انه فراتر رود، بنگریم. اگر امر زنانه، بنابه تعریف، از جنسیتِ زن
اش در سلطه یاری برساند. سلطه زمانی سروکله ی عدم مثابهتواند بسیار در بسطِ تصور ما از آزادی به گاه می آن

ار بگیرد. قر  2سمتِ رابطه در معرضِ خودسرانگیشود که یک  مناسباتِ انسانی، قانون و فراتر از آن، پیدا می 
تواند  بیند و نمی درواقع چیزی بر او تحمیل شود که او منفعتِ خود و یا دیگرانِ تحت اِعمالِ قدرت را در آن نمی 

اش آن را موجه بیابد. در این حالت یک شخص، یک گروه، یک طبقه، یک قشر، یک باتوجه به خردِ مشترک 
یابد؛ در  کند و ادامه می ت تنها در بستر انقیاد رشد میای هس گیرد. اگر رابطه جمعیت در معرض انقیاد قرار می 

بستر سرفرودآوردنِ یکی، با هر تعینی، به یک شخص، یک ساختار، یک قانون، یک طبقه، یک قشر و یک 
 دراختیارگرفتنِ ِ اش، توان کردناش، توانِ عمل گفتن تواند در آن رابطه توانِ سخنجمعیتِ دیگر در حالتی که نمی

مخالفت  اشزندگی  توان  چنان و  بازیابد.  را  ضدغایتکردنش  ازاساس  زنانه  امر  شد،  گفته  محوری،  که 
 - و توان رهاشدن - ست. به همین معنا اگر تصور از آزادی، رهاشدنمراتب، ضدسروری و ضدبندگیضدسلسله 

نحصر به زنان و نه است. آزادی نه م  گاه آزادی زنانهمراتبی باشد، آن از خودسرانگیِ قدرت در یک نظمِ سلسله
افتند و  توانِ  ستیزیِ زنانه روی هم مییبا سرور   ستیزیِ آرمان آزادیست. سلطه صرفاً از سویِ زنان، بلکه زنانه

ی  جویانهکه بر روی آن نظمِ سلطه   مراتبیِ یک رابطه، اعم از یک قانون، به سمتی وچراکردن در نظمِ سلسله چون 
قانون، یک  از  اعم  رابطه،  می  یک  بازمیاِعمال  توان شود،  بازگشتنِ  چونِ گردد؛  مناسباتِ   در  وچراکردن 

 زدن آن، به تابعان.  دنبالش برهمجویانه، و به سلطه 

 
 نقد اقتصاد سیاسی ی نگین صنیعی، یافتنی در ی »معنای امر زنانه« از کاترین ماالبو، ترجمه بنگرید به مقاله   1
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به این ترتیب زنانه زیستن، یک انتخاب است و ربط علّی به جنسیتِ زن ندارد. نه هر زنی زنانه زندگی  
ی تر است که این شیوه د. شاید بشود گفت حتی این گزاره صحیح تواند زنانه زندگی کنکند و نه صرفاً زن می می

ست که با  ایزیستن، ویژگی   زیستن بیشتر معطوف به زنان، برای زنان، است، اما نه صرفاً از سوی زنان. زنانه 

جنسیتی می که سروریِ هر  است  آن  بر  قرار  اگر  کرد  اتخاذ  را  آن  کنار  تازه   1توان  پیِ یک سروریِ  در  ای 
ی عدم سلطه، قدرتِ استعماری پس مثابه شده فراهم نشود. درست است، بناست برای کسبِ آزادی به دهنها

خواهد. اما این به معنایِ ایجاد زداید و صرفاً آن را در مقامِ تابع می زده شود؛ قدرتی که سوژه را از حق می 
ها را چون تابعانِ  ر نحوی از انحا سوژه وبویِ استعماری جدید داشته باشد نیست. قدرتی که به هقدرتی که رنگ

به مقاومت گیرد و آن همیشگی درنظر می  از حق  را  از حتی  کردن تهی میها  بیرون  کند. حقی که همیشه 
جهت    سلطه، از آن ی عدم مثابهماند. بنابراین باور به آزادی به ای قراردادی و مشروع، برای سوژه باقی میرابطه 

شود، بر هیچ تابعی سروری ندارد.  ی یک قدرتِ استعماری خارج   جدید از زیر سایهزنانه است که اگر قدرتِ 
بودن است بودن و برابر خواست سوژه بر آزاد  یکننده گرداند، نه این تابعیت مختل ای را تابع میحتی اگر سوژه

ر بهتر حتی اگر تابعیتی درکار تعبی گیرد. به ی یک سوژه می مثابهو نه، از آن بیشتر، حق به مقاومت را از او به 
بودن  است. این تابع زمان پاسداشتِ حق به مقاومت برقرار شده  گذاری و هم باشد، تنها از رهگذر ادراکِ خودقانون

بزرگ  خود،  حقوق  از  را  او  قدرت  نبرد یک  گمان  سوژه  که  است  غیرخودسرانه  زمانی  به  تا  از همه حق  تر 
رغم آنکه جایی برابر که سوژه نتواند زیر میز بازی بزند، و به محض آن . به بهره گذاشته است کردن، بی مقاومت

کند، نتواند آن رابطه را دگرگون سازد، این تابعیت خودسرانه است و و آزاد برای خود درونِ رابطه پیدا نمی 

شد،  که گفته چنان   جایی که امر زنانه،از آن  2ی عدم سلطه نیست. مثابهبنابراین دیگر بر وفق آرمان آزادی به 
و ضدسروریضدغایت می محور  آرمان  این  با  درمیست،  جور  به خواند.  به اینآید.  آزادی  عدم  مثابهترتیب  ی 

قانون متبلور کند و ای سلطه، یک تمرینِ همیشگی را در  باید خود  درستی بسا که به ست. درست است که 
کشد و از سوژه شود. در هر وضعیتی سرک می وقف نمی دشوارترین راهِ ما همین است، اما هرگز در قانون مت

کردن رنگمعنای کم پایان. این البته اصالً و ابداً به خواهد که مطابقتِ خود را با آن بسنجد؛ در یک فرایندِ بی می
  دیدن مقاومت دربرابر قانونِ خودسرانه که مطابقتی بر آرمان مذکور ندارد، نیست. بارها و بارها رنگو یا کم 

ای  زیستن، چون دستاوردی، مناسباتِ هر حوزه   چنین مقاومتی باید صورت گیرد. بلکه هدف این است که زنانه 
ی را به پرسش بگیرد و چیزی از آن طلب کند. به این امید که از هر دستاوردِ کوچکی از پی این تغییر شیوه 

 ود، جنبش زندگی گردد. شطور که از زندگی گفته می زیستن نیرو از پیِ نیرو برآید. همان 
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 1همانی. این ۳
همانی با قدرتِ نابودگر، باید نیرویی از گسستن را در خود فعال کرد که در عینِ گسستن،  برای قطعِ این

تجربه می در  نمیواری ی مالنکولیک )سوگپیونداند.  بازشناسی  و  که تصدیق  فرویدی، ای  نگاهی  از  شود(، 

شود و او اش تصدیق نمیرفتهی ازدست رفتنِ ابژه ی مالنکولیک )سوگوار( که ازدست سوژه   2گردد.چنین می 
می  حمل  خود  در  را  آن  قابلِ فقدان  توانِ  اینمالحظهکند،  قطعِ  بر  مبتنی  سیاسیِ  کنشِ  برای  با ای  همانی 

چیزهایی که نباید از   ی آننابودگری/ستمگری دارد. باز به برایِ برگردیم. اگر این جنبش ناظر است بر همه 
آورد،  ها سر بر می کم دارد از لزومِ حفظ آن رفتند و نباید از دست بروند و امروزه فهم مشترکی کم دست می 
یابند. هر کس در هر جایی که برحسبِ ای از فقدان دارند، خودشان را در آن میهایی که تجربه ی آن آنگاه همه 

بخش و یا عنصری از  ای زندگی  نابودگر، عزیزی، چیزی محبوب، خاطره ای از قوایِستمی و نیرویِ نابودکننده 
کند که باید برای این »اشتراک« کاری کند. اشتراک  داده باشد، حس می را از دست    زیستی ضروری محیط

ازدستبه ابژه سببِ  ناممکن  احیایِ  پیِ  در  ازدست هادادن،  آن ی  برایِ رفته،  اما  نیست،  بودند،  که  گونه 
آفریند. همبستگی با  کوشد و در این راستا همبستگی میها، میابژه   ندادنِ بیشتر، همراه با احیایِ رد آن ست ازد
همانی اند و یا توانِ احساسِ این ی فقدان و سوگِ ناتمام را از سر گذرانده ها نیز یا تجربه ی کسانی که آن همه

روند.  دادن پیش میی ازدست شده به شیدایی( ناشی از تجربه مه با ایشان را دارند، و اکنون با نیرویِ مانیکِ )ترج

 اشست و درواقع همتی فقدان داشته به زندگیِ عادیکه کارش برگرداندنِ انسانی که تجربه   3این نیرو، مانیا، 

دهد  را می   رفته قطع کند، به سوژه این توانی ازدست مانِ سوژه پیوند را با ابژهدر روان بر آن است تا برای زنده 
گذاری کند  ی پیرامون خویش، فاصله که با ردی از فقدان بتواند از واقعیتِ پیرامونِ خویش، واقعیتِ ستمگرانه 

از دست   چیزی  که  کسانی  ترتیب  این  به  بپروراند.  را  واقعیت  بر  چیرگی  خیالِ  مانیکِ دادهو  قدرتِ  در  اند، 
ی با ستمگر/واقعیتِ ستمگر و نابودگری، خودشان را صاحبِ  همانگرفتن از واقعیتِ ستمگرانه، قطعِ اینفاصله 

شود اش می گیرد. به زبان سادهکم می ای برای سوژه که واقعیت را دستشده بینند. قدرتِ غلو زدن می توانِ برهم 
است که  داده  قدر از دست ی مالنکولیکِ مدنظر  آن شاید. سوژه  دادن ندارد؟که دیگر چیزی برای ازدست این

ست.  دادن هراسی ندارد. اما یک امّایِ بزرگ وجود دارد. مانیا در روان نیروی محافظت از زندگی دیگر از ازدست
- ، بدنرفتنِ ابژه روان پابرجا بماند، تا با ازدست -رفته قطع شود تا بدنی ازدست درواقع قرار است پیوند با ابژه

 
1 Identity  

 21ی ی مراد فرهادپور، ارغنون، شماره ماخولیا«، ترجمه  ی »ماتم وبرای آشنایی با نگاه فروید بنگرید به مقاله   2
 ام. بنگرید به  همانی« تماماً از این خوانش متأثر بوده دهد که در بخش »این ی مالنکولیک سوژه صورت میجودیت باتلر خوانش مهمی از تجربه 

-The Force of Nonviolence (An Ethico-Political Bind) , 2020, Verso 

3 Mania  
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تواند بُعد سیاسی نیز علیه  کند و میی مرگ مقاومت میرانه   نرود. به این ترتیب مانیا دربرابر روان نیز ازدست  
هایی که هر یک چیزی  هایِ مالنکولیک، سوژهدهد، سوژه جایی که مرگ جوالن می واقعیتِ موجود بیابد. آن 

 کنند.  ها قد علم می ماندن زندگی اند، به نام زندگی و برای زندهدادهاز دست 
هایی، اعمِ  هایِ تابعی که سوپرایگویِ فعالی دارند و بنابراین بایدها و نباید سوژه هایِ نابودگرانه،  هنگامِ تکانه 

همانی  است، به این  ها رخنه کرده گرفتن از آن شان بدونِ توان انتقادیِ فاصله از بایدها و نبایدهای قانونی، در جان 
شدن با این قدرت، از خود همانلِ این شده از خالکنند. در این حالت سوپرایگوی فعال با قدرتِ نابودگر میل می 

کند. البته که محافظتی خیالی؛ محافظتی که هرآینه قرین مرگ است. زیرا  ها محافظت میسوژه در برابر تکانه 
شونده عمل کند،  گیرانه و تشدید تواند تا آن میزان سخت گرفتن میهر باید و نبایدی بدونِ توانِ انتقادی فاصله 

های سوپرایگو،  نیرویِ دیگری   خود نیز گردد. به این معنا کسانی که جز تکیه بر باید و نباید که منجر به نابودیِ
همان شناسند، برای محافظت از خود ممکن است آنقدر به نابودی خو گیرند و با آن این دربرابر نابودی نمی 

به  یا  را  خودشان  که  نابودشوند  فیزیکی  د  طور  نابودشونده  و  محلول  یا  دربرابر  کنند  اما  سازند.  قدرت  آن  ر 
کند، همیشه جز این شکل از مقاومت دربرابر نابودگری،  ای که از بیرون ما را محاط میهای نابودگرانهتکانه 

دادنش تصدیق داده است و ازدستشکل دیگری نیز از مقاومت وجود دارد که در انسانی که چیزی ازدست  
است: قدرتِ مانیک و پرشورِ  مانده    داده اما زنده یا کسی را از دست  گردد؛ انسانی که چیزی  نشده، آشکار می

های مالنکولیک اگر یکدیگر را بیابند، شکلی از همبستگی از  گسستن از واقعیت نابودگرانه و ستمگرانه. سوژه 
تواند  می گوید و  ماندن می گیرد که از زندگی و زندهشان شکل میهمانی با قدرت نابودگر بینجنسِ قطعِ این

تولید کند. همبستگی مهم  باورهای مشترک و خاطرات مشترک  انسانی احساساتِ مشترک،  پیوندِ  ست ترین 
نامِ زندگی و دفاع از آن   گیرد، همبستگی هم باید بهکه نابودگری هست و زمانی که نابودگری قدرت میزمانی

ست و نه درراستایِ  در جهتِ مقاومت دربرابر نابودگریها در همبستگیِ پایدار تنها   سوژهِ همانیِقدرت گیرد. این
 نابودکردنِ تفاوتی، رنگی و دیگربودنی. 

 

 . مرز۴
وقت »زیاد« جدی گرفت. مرز بینِ هر چیزی با چیزهای دیگر زیادی جدی گرفته  هیچ مرزی را نباید هیچ 

ز خود مرز عبور کرد یا درواقع در  توان امعنای آن نیست که میگردد. این اما به گری میشود، مترصدِ سرکوب 
کند. مسئله این است که مرز چه چیزهایی  نمی   کم   مرزی زیست. ساختنِ مرز جدید هم چیزی از معضلِ مرزبی

تواند گشوده باشد  کند. مسئله این است که مرز تا چه میزان می کند و چه چیزهایی را تعیین نمیرا تعیین می 
ست که در  کسانیِ دد. جز این، مهم این است که حق تعیین سرنوشت هم از آن گرو تا چه میزان فروبسته می 

کنند. به این ترتیب  ای مرزی زندگی میست که در محدوده ی کسانی کنند و هم از آن همه مرزها زندگی می
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و  طلبی  سان که در دامِ یکمرزهایِ گشوده، صحبت از امکان حق تعیین سرنوشت برایِ همگان را بدونِ آن 
شود اگر حق تعیین سرنوشت، در راستایِ حاکمیتِ مردمی آورند. اساساً چه می خواهی بیفتند، فراهم می هماناین

ی یک کلیت معنا یابد؟ حاکمیتی که در عینِ خُردبودن،  و گشوده  شوندهدرونِ قلمروها و مرزهایِ داخلیِ تعریف 
افتد.  های متنوع و در سطوحِ متفاوتی، به جریان می اس بودن، در مقیهم غیرمتمرکزبودن، در کنارِ هم و در با

 سیاسی بدیلی را جز فُرمی  ِ بیند، فُرم گرفتنش آن را باز و گشوده می این فهم از معنایِ مرز، که در عینِ جدی 
کردن و  هایی برای حرکت طلبد. چنین فُرمی از مرزها، آستانه ست می که به قسمی ناسیونالیسمِ مرکزگرا متکی 

کننده بر  سازد. ناسیونالیسم تأکید بر خود است؛ تأکید انحصاری و حذف بودن میزیستن در عینِ متفاوت همبا
یابد، باز چیزی از »خود« بودن کم    زبان من، رنگِ من، دینِ من، نژادِ من. هرچقدر هم که قلمروِ خود وسعت 

گوید، از خود، از قلمروِ  ه جنبشی که از برایِ میککند. درواقع ناسیونالیسم تکیه بر رژیمِ خود است. درحالینمی
سازد و برایش جز حفاظت از زندگی  ها را متکثر می گیرد. فُرمی که نام زند و دربرمیخود، از رژیمِ خود بیرون می

کند، چیزی اصالت ندارد. از  ها محکم میآن بخش را بین  یک قلمرو و اشتراکاتی که پیوندهایِ زندگی   ساکنان 
اندازد. گاهی ازکارانداختن  رسمیت شناختن هر هویتی، ازکار میها را در عینِ به طلبیی هویتحیث همه  این

شیوه  دموکراتیک بهترین  البته  و  مواجهه  جایی ی  در  آن  شیوهترینِ  که  خودمحوری،  ست  خودیابی،  از  ای 

  1کند. ندگونگی دفاع می است. ازکارانداختن، از چندزبانگی، چندملتی و چ فرما شده  خودُگستری حکم
ازبین مرز شکاف  توان است. ای برندهدهنده و  تولید    ی  بیرونی،  از مرزهایِ  بسا مرزهایِ داخلی که بیش 
زننده  رود، خود دامناند. به زبان دیگر، ناسیونالیسم که با تکیه بر هراس از مرزهایِ بیرونی پیش میشکاف کرده 

وجور  هایِ جفت کند، بلکه با دیگر ایدئولوژیته که ناسیونالیسم تنها عمل نمی ست. و الب به انواعِ مرزهای درونی 
رود. درواقع ناسیونالیسم بستر  ی زیادی به سروریِ خود دارند هماهنگ پیش می ها هم عالقهبا خود، که آن 

وحدت بر سر    ای با خود؛ برای کشیدنِ چتر ست برای آشتی هر حُکمرانیِ پدرساالرانه و تمرکزگرایانهمناسبی 
ی  گرایی را شایسته هایی که زمانی ملی ست که به مذاقِ همانروست که نامِ وطن هم چندی »خود«ها. از همین
آید. برای ایشان وطن بسترِ تحققِ رژیم خود است: قلمروِ سرزمینی  دانستند، خوش میها میشدیدترین عقوبت

ها،  کشد؛ سرزمینی بدونِ دیگران، بدونِ تفاوت خ میکه سروری و خودبرترپنداری ایشان را بر دیگران به ر
دیگربودن به  حق  بدونِ  تمایزها،  مرزکشیِ  بدونِ  و  تصاحب  ازکارانداختنِ  هم  اینجا  ها. 

می همانطلبانه/اینهویت مهم  میجویانه  را  وطن  همه شود.  و  ناسیونالیسم  گفتار  از  ایدئولوژیتوان  های ی 

 
چنان فهمی از  دهد. درواقع ملت هم اش نمیرا در بُعد سیاسی   Nationهای ایرانی، معنای  ی ملت در زبان بسیاری از ملترسد که دقت کنیم واژه به نظرم بسیار مهم می 1

های ایرانی در یک قلمرو سرزمینی  ی بر آن مترتب نیست اگر از ملتکنیم، ایرادزبان و آیینِ مشترک میان گروهی از مردم دارد و زمانی که از چندگانگی و چندزبانی صحبت می
های مختلف ایرانی در ساحت زبان باشد.  گوییم. این شاید پاسداشتِ یک رنج مشترک میان ملتهای ایرانی سخن میمشترک سخن بگوییم؛ تو گویی از اقوام ایرانی، از خلق 

ی ملت، ی اینکه چطور شد که در عصر مشروطه واژه ها فراتر رویم. برای خواندن درباره ها را مرهم بگذاریم و از آن توانیم حساسیت ها می معادل  کارگیری توامان این درواقع با به 
 رجوع کنید.   1395ی اصغر شیرازی، نشر جهان کتاب، توانید به کتابِ ایرانیت، ملیت، قومیت، نوشته گردید، می   Nationمعنای آیین و رسم، معادل به 
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جویانه به کار بُرد. بودنِ دگرشونده و دیگری بودنِ متفاوت، باهم همبا  سازش پس گرفت و در مسیر تحققِهم
سببِ ناسیونالیسمِ دینی یا  پذیریِ رنجی که به ی مسئولیتی اشتراکاتش و با همه در این معنا وطن با همه 

ساخته   وارد  دیگران  به  می غیردینی  مترقی  معنایی  پدیدهاست،  دیگر  وطن  معنا  این  به  »ص یابد.  رفاً« ای 
هاست.  ها و غیرانسان زیستن ما موجودات زنده، انسان همآباواجدادی نیست. وطن قلمرو سرزمینیِ »تاریخیِ« با

ای برای عبور و نفوذپذیری نباشد،  حال تا زمانی که مرز بیرونیِ وطن، چون مرزهای درونی آن، آستانه و درعین 
راه هست که باید پیموده شود. برای همین است که    است. هنوز   اش محقق نشدههنوز وطن در معنایِ مترقی 

ای نیز  ای و فرامنطقه وطنی در خود دارد که در ساحت منطقه دوستی مترقی، شکلی از جهان هر قسمی از وطن
 کند.  ورزد و جهد میحساسیت می 

 

 . آینده ۵
شود؛ پر از  آفرینیم، ساخته میهایی که می بافیم، بدیل رؤیاهایی که می   گیریم، هایی که میآینده در دست

 آوریم.  ای که رو به آن، باوجود نابودگری، دوام مینگرانی و امیدِ توأمان. آینده 
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  نایمرگ ژ یِژانوس یچهره
 ی آرمان ناصرینوشته 

 

آذرخش محو شد یاگر جرقه   

یر رعد را بگ  یطوالن ن یطن یپ   

 

 رسد.های آذرخش فرامیشکل جرقهها سروکار داریم، شناخت فقط بههایی که ما با آندر عرصه

  .آیدمتن همان طنین طوالنی رعد است که از پی می 

91:  1395بنیامین،   
 

احتضار، وضعیتی است که یک روی به مرگ دارد و یک روی به زندگی. محمل این دوگانه، دیالکتیک 
اندازد که دو چهره دارد،  یاد خدای رومی، ژانوس میمرگ و زندگی است. این تناقض درون ماندگار ما را به

بخش ظات بغرنج، رهایی یکی روبه جلو که همه آن را داریم و یکی روبه پس که به او قدرتی الهی و در لح
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ی همین تصویر، در حالت »انفعال فعال«  بخشد. تصاویر منتشرشده از ژینا )مهسا( امینی، دقیقاً احضار دوباره می
ی نگریستن در مغاک برای ایمان توأم با ترس و لرز به امید  ی قواعد زور و لحظهی تعلیق همه است؛ لحظه 

( این مغاک را فعالیت یا انفعال اجتماعی تعیین خواهد کرد. این  gazeرستگاری. سرانجام افق نگاه خیره ) 
میانجی کنش یا سکون جامعه ازهم خواهد گسست. انفعال فعال در احتضار ژینا همزمان به هم رسیده و صرفاً به 

ای  ظیفه خواند. چراکه پروژه ناتمام مانده است. او وی قبرش باز است و مردم را فرامیرهبر مرده است؛ اما دهانه
ی قبرش باز است، هنوز  ی همه است. همانطور که در فرهنگ کوردی، آنکه دهانهدارد که انجام آن برعهده 

اش نهاده شده است و تا ابد هم شده روزی بازخواهد گشت و آن را به اتمام خواهد کاری ناتمام دارد که برعهده 
 ی فرهنگی ماست.این بخشی از ذخیره  -رساند

بینیم که ژینا دقیقاً به حالتی به احتضار افتاده که روایت قالب حجاب،  در تصاویر روی تخت بیمارستان می 
فاقد و ضد آن است. توگویی که در دیالکتیک میان مرگ و زندگی که متأسفانه به مرگ او انجامید، تصویری  

ان است. این تداوم، پرچمی برای احقاق  را برای ما به جا گذاشت که تداوم زندگی در مقام مقاومت، برای دیگر
حق زنان، یعنی همان حق انتخاب است. تصویر منجمد این دیالکتیک، تناقض آن را تبدیل به پرچمی برای 

می انتخاب  او  حق  اوست.  احتضار  حالت  ژانوسی  تصویر  در  نهفته  رستگاری  مسیانیسم/  همان  این  کند. 
نگرد و ما را فراخوانده و مسیانیسم ضعیف درون خیزد و به ما میی این تصویر همواره از گور برمیواسطه به

 .انفعالکردن شعله نهفته در آن است:  سوی خاموش گردانی از آن، حرکت بهکند و هرگونه روی ما را فعال می

 -لبانهطکارانه و اصالح حل از باال از نوع محافظهای انتقادی نسبت با لغودانستن هرگونه راه این جستار مناقشه
بخش ی حجاب و جنبش رهاییاست که در روزهای اخیر حول مسأله  -کاریی محافظههمان شکل ریاکارانه 

ی حاصل از مرگ ژینا امینی فرودستان ایرانی را دربرگرفته است.  زنان شکل گرفته و طنین آن پس از جرقه
ه برای برائت خویش از این مرگ،  است کمعروف و نهی از منکر  ستاد امربهی  میانجی ورود به بحث بیانیه

صادر شده است. لذا تالش دارد نشان دهد که مردم خود در روزهای   گشت ارشادتوان گفت که علیه اقدام  می
بخشی ی آن باشد، تجلی عطف به آزادی و رهایی اند و هرچه نتیجه تری را برای مسأله یافتهی دقیقاخیر، رویه 

کند، فقط آن  بودن حاکمیت به این بیانیه را تأیید نمیوضوع، مدعی قائل ی خود مواسطه است. ضمن آنکه به 
 داند که با خود موضوع منطبق نیست. حل از باال می ی حقیقت حاکم بر راه را بازنمایاننده 

 

1 
باب برائت از  شهریور، من   28، در بامداد  ستاد امر به معروف و نهی از منکردر پی مرگ ژینا )مهسا( امینی،  

بودن« به »تخلف«  بندی منتشر کرد که ماحصل آن تغییر داللت بدحجابی از »جرم   6ای  ارشاد، بیانیه گشت  
 آوریم:  است. ضروری است که این تغییر داللت تحلیل زبانی شود. برهمین اساس، بند را در ذیل می 
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امربه  باید  »ستاد  از منکر همچنان تأکید دارد برای رفع معضل بدحجابی  بودن مسأله جرم معروف و نهی 
شدن دارد، برداشته شود و براساس طرح جامع عفاف سازی و دادگاهیبدحجابی که نیاز به دستگیری و پرونده 

کند،  و حجاب با نگاه تخلف با بدحجابی برخورد گردد که حل مسأله بدون هرگونه تنش اجتماعی کمک می 
 باشند.« های اجتماعی وجود داشتهاند همیشه تنش البته دشمنان مایل

( مجازات برای تمایز همبستگی ارگانیکی  1392بندی دورکیمی )این تلقی، درواقع بازسازی ناخودآگاه تقسیم
ها فقط ها بر دو نوع است. یک نوع آن از مکانیکی است: مجازات تنبیهی و ترمیمی. از نظر دورکیم، »مجازات 

ب یا، دست کم، نوعی کاستی  از تحمیل نوعی درد،  این نوع مجازاتعبارت است  ها ر عامل متخلف؛ هدف 
رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، خوشبختی، حیات یا آزادی اوست؛ هدف این است که وی چیزی از  آسیب 

نوع مجازات  این  آن محروم شود.  از  و  بدهد  ازدست  اوست  اختیار  در  )آنچه  تنبیهی  را  (  Repressiveها 
ی محرومیتی برای متخلف (، »الزاماً دربردارنده Restorativeترمیمی )نامند«. از سوی دیگر، مجازات  می

خورده و بازآوردنشان به حالت ی امور، برگرداندن مجدد روابط برهم نیست، بلکه عبارت است از ترمیم دوباره 
ی ملغی  طور کلکه به اش برگردد، یا به صورتی زور دوباره به حالت عادیطریقی که مورد تخلف به عادی، یا به

 (68: 1392شود، یعنی هیچ ارزش اجتماعی نداشته باشد.« )دورکیم، 

ی حجاب تاکنون از وجه تنبیهی بوده ی جزایی با مسألهرسد که نوع مواجهه نظر میبراساس این مدعا، به 
مواجهه  تاکنون  اصطالح  به  شد.  خواهد  ترمیمی  مذکور،  ستاد  رهبری  به  و  تحوالت  این  از  پس  و  ی  است 

از منظری اروتیک تن زن را می حاکمی با این موضوع که نام آن را »بدحجابی« که  است،   نگرد، گذاردهت 
عنوان نمایندگی وجدان عمومی با فرد مجرم بوده است و اکنون متوجه شده که باید این تلقی را کنار بگذارد.  به
الح فقدان شکل همبستگی نیز هست.  آمد ناخودآگاه این گذار، تأیید عدم نمایندگی وجدان جمعی یا به اصطپی
دارکردن وجدان عمومی را پس بدهد که چه بسا به شدت تقاص جریحههرحال در این تلقی مجرم باید به به

بند مذکور خواهان   در  این ستاد  است که  این وجه رسوب سنت جزایی  تمام شود.  نیز  قیمت جان متخلف 
امابه است.  آن  از  گذار  درنتیجه  و  آن  دقیقه نمی   روزرسانی  همین  در  را  موضوع  تفسیر  به توان  اصطالح ی 

 طلبانه است.  کاران و حتی ذهنیت اصالح آنچنان که باب میل محافظه -دورکیمی رها کرد
انتقادی، گذار به حقیقت  ی مواجهه ما همواره با کاربست موضوع در تاریخ آن سروکار داریم و وظیفه  ی 

اما اصل مبنایی این است که دعوی مالکیت بر حقیقت در کلیت آن  موضوع است که خود نیز تاریخی است.  
پذیری موضوع با مفهوم که توجه به عدم قصدیت موضوع و درنتیجه وجود نداشته باشد که حقیقت نه انطباق 

ای برای به پرسش ( به مثابه حرکتی در دل موضوع و ساخت منظومهUnintentional Truthحقیقت )
داعیه   هرگونه  نااینانطباقکشیدن  منطق  جستجوی  همان  است؛  )پذیری  برای  Non-Identityهمانی   )

( The Object(. این اصل بدان سبب است که خود موضوع )Identityهمانی )فروپاشی هرگونه منطق این 
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فرض هرگونه مواجهه منطقی با آن، خود  فروپاشیده است و حقیقت نیز در موضوع نهفته است. از این رو پیش
؛ اوکانر، 1397و    1395( است )رجوع شود به آدورنو،  Logic of Disintegrationمنطق فروپاشی ) نوعی  
(. پس نگرش دورکیمی، شیوه پژوهشی است که عرصه را برای دعوی حقیقت، به 1977؛ باکمورس،  1399

این میسیاق  فراهم  آن  اهمان  مبانی  زیرا  گذاشت؛  کنار  سراسر  نباید  را  تحلیل  نوع  این  نقد  سازد.  مکان 
)درون  می Immanent-Critiqueماندگار  فراهم  را  ازاین(  منظومهسازد.  گذار  رو  حول  که  مفاهیمی  ی 

 یابند، اهمیتی ژرف دارد. شود، آنچنان که به لحاظ تاریخی فعلیت میبندی می مطروح مفصل 

عنا را در دل خود  نماید که گذار جزایی فوق فقط مبندی موضوع، یعنی حجاب، نوعی معما میاکنون مفصل 
که اگر مجازات از تنبیهی به ترمیمی گذار کند، موضوع خواست تغییر موازین حجاب  کند. این پرسش حل می

رود. اما »پاسخ معما همان »معنای« معما نیست، شده بر آن ازبین مییا خواست بدحجابی و نیز خشونت اعمال
بتوانند در آنِ واحد و بدین مفهوم که هردوی آن  جود داشته باشند. پاسخ در بطن معما نهفته است... ]از  ها 

رو[ پاسخ در تقابلی قطعی با خود معماست، باید از دل عناصر خود معما برپا شود، و نهایتاً معما را نابود این
اند؛ اما مقصود فقط حل آن نیست که معما برپا شده   -(. تاکنون عناصر این موضوع38:  1395سازد...« )آدورنو،  

شود، بلکه موضوع تغییر از طریق تفسیری دیالکتیکی است، یعنی از خالل نقد  لحظه دورکیمی ممکن می  در
شود، بدحجابی، قرار است خود پرسش از حل بدحجابی  بندی عناصر مسأله حجاب یا چنانچه گفته می مفصل 

فانتزی انتقادی، نیاز است تر و یافتن میانجی دقیق برای نوعی  یا معمای آن نابود شود. برای نگریستن دقیق
ی حجاب،  شدن مسألهی پروبلماتیک های تحوالت اکنون را در تاریخ آن جستجو کنیم، یعنی در لحظهکه مرکز 

 . قانون کشف حجابی در لحظه

 

۲ 
تاریخ   در  هنگامی1314دی    17رضاشاه  افتتاح  ،  مراسم  در  معیار  پوشش  بدون  و همسرش،  دختر  با  که 

از سخنانش از توزیع جوایز، در بخشی  نهایت اش چنین گفت: »بی دانشسرای مقدماتی شرکت کردند، پس 
حقوق و مزایای    ی دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا شده و پی بهها درنتیجه بینم خانم مسرورم که می

هایی که دارید برای ترقی کشور استفاده  ها این روز را یک روز بزرگ بدانید و از فرصت اند... شما خانم خود برده 
(. در همین روز قانون کشف  1314دی    17نمایید.« )سخنرانی رضاپهلوی در مراسم افتتاح دانشسرای مقدماتی،  

بر  های اصلی تحوالت مبتنی و »وضعیت امروزه« که نشانه حجاب تصویب شده بود و مفاهیمی چون »ترقی«  
،  1316آذر    15کردند تا جایی که متنی به تاریخ  های حجاب را تعیین میمدرنیزاسیون از باال بودند، داللت

 خوانیم: از حکومت سبزوار به شهربانی سبزوار می   جلوگیری از لباس بلندتحت عنوان  
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ی دور گردن پالتو یا روپوش خود را  وآمد در شهر لبه سبزوار در موقع رفت شود بیشتر بانوان  »اغلب دیده می
بی  بلند کرده طوری  به تناسب  که  آن می واسطهاند  باشند. چون  ی  داشته  در حجاب  را محفوظ  خواهند خود 
ین  باشد الزم است در حدود دستورات از ای این منظره در معابر بدنما و مخالف با وضعیت امروزه می مشاهده

بیرون می  لباس  این طریق  با  بانوان که  ایالت  قبیل  آید.« )وزارت داخله،  به عمل  آیند جلوگیری و ممانعت 
 ، محرمانه(  1316/ 09/ 5، تاریخ نوشتن  6550ی خراسان، حکومت سبزوار، شماره

به  بسیاری  خانه زنان  یا  مجازات  واسطه  زنانهمین  حتی  اجتماعی،  مختلف  طبقات  از  که  و    نشین شدند 
ی  میانجی مفهوم »بدنما« که نوعی نگاه خیره ی همین قانون نیز بودند. به کننده دختران رجال سیاسی تصویب

کردن آن از دسترس خود  ی قانون کشف حجاب بر بدن زن و خارج واسطه مردساالرانه، برای کنترل خارجی به 
ساز حجاب اجباری بود،  هلل خمینی که زمینه اآیت  1357اسفند    16سخنرانی  کردن آن بود، بهاو و درنتیجه ابژه

 پلی باید زد: 
ها هنوز در ادارات با  »زنان اسالمی باید با حجاب اسالمی بیرون بیایند. نه اینکه خودشان را بزک کنند. زن 

 ها باید وضع خودشان را عوض کنند...«کنند. زن وضع پیشین کار می 
د. در متنی آمده که »جنسیت و عشق از موضوعاتی است  زین پس گفتارها حول حجاب اجباری زنان آغاز ش

خاطر اینکه این  که از طبیعت و سرشت انسانی سرچشمه گرفته و اساس تولید نسل و اتحاد و تکامل است و به 
خصوصی داشته  لحاظ بهداشتی یا روانی صورت پذیرد خداوند به آن عنایت به تداوم به بهترین وجه خود چه به 

(  131:  1360ی زنان،  هایی از آیات قرآن درباره یار دقیقی برای آن وضع نموده...« )برداشت است و مقررات بس
ی حجاب است؛ زیرا استعدادهای انسان  ترین موضوعات این مقررات دقیق مسألهاز منظر نگارنده یکی از مهم

چون جنسیت با طبیعت/   بندی مفاهیمیکند. مفصل را منحرف، او را از خودبیگانه و نیز مشمول »استحمار« می
نیز تکامل، تالش  تولید نسل و  برای »طبیعی سرشت،  زبانی  به  هایی  بوده است که  اجباری  سازی« حجاب 

علمی از نوع داروینیستی آن بود. سرانجام پس از    -گیری گفتاری دینیی شکل ترین شکل بازنمایانندهدقیق
نحوی  طول انجامید، به به  1360البی که تا حدود سال چند سال و با گذار از لحظات دموکراتیک دوران پساانق

مرور حذف شدند، قانون حجاب اجباری  ی آن داشتند و بههای انقالبی صدایی در عرصه ی جریانکه همه 
  10موجب آن، »زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس  تصویب شد و به 

قانون   141ی  ی مادههزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.« )تبصره   500ر تا  هزا   50ماه یا از    2روز تا  
مرور ( وجود عناصر مجازات ترمیمی در همین تبصره نیز مشهود است، اما به 1362مرداد    18مجازات اسالمی،  

ی وبه مصی حجاب و عفاف  مصوبه تثبیت گفتاری تعلق مجازات تنبیهی بر نقض حجاب اجباری رقم خورد و در  
ابعادی  با گره  1384/  10/  13مورخ    427ی  جلسه  اجتماعی  و  روانی  بدنی،  امنیت  و  به عفاف  زدن موضوع 

ی گزاف آن تا به امروز اجرا نشده است؛ اما آقای رییسی، در  سبب هزینه ای که به تر یافت. مصوبه گسترده
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رد )رجوع کنید به سایت شفقنا، به ، شورای عالی انقالب دستور اجرای آن را صادر ک1401تیر    14ی  جلسه 
 (. 1401تیر    15تاریخ  

نظر ی حجاب که قرارست آن را از جرم بدل به تخلف کند، به بازگشت به تعلق مجازات ترمیمی به مسأله
قانون اساسی و ماده به اصل  از    141ی  بازگشت  تاریخی آن نشان  اما وقوع  قانون مجازات اسالمی است، 

های  ها و مقصود پیشنهادکنندگان آن یافت. زیرا از داللت توان آن را صرفاً در نیت نمی  ی دیگری دارد کهداعیه 
انگارد، نه تخلف. لذا این تلقی نو و متفاوت است؛ زیرا آید که لغو حجاب اجباری را نوعی جرم میآن ماده برمی 

ا در ساحت غیرقصدی آن روست که حقیقت رلحاظ تاریخی نو و متفاوت است. از این کاربست مفهومی آن به 
ها و نیات عامالن آن کشف کرد، بلکه باید به بندی فکت توان از مفصل باید جستجو کرد. یعنی حقیقت را نمی 

آمدهای  اصطالح پیبه   -مند آن، به آن چنگ انداختهای نیتبطن آن رفت و با لغو کردن و فراروی از داللت
توان به آن دست یافت. اما های موضوع میه فقط از دل ویرانه هایی کها و ناگفته ناخودآگاه آن. در شکاف 

ی حجاب برای این لحظه از تاریخ صورتبندی توان این حقیقت غیرقصدی تاریخی را در باب مسأله چگونه می 

 . حول فرهنگ آزادسازی بازارگرایانه کرد؟

منابع به مردم برمبنای اصول  معنای فرهنگی است که بر اعطای  فرهنگ آزادسازی بازارگرایانه نزد ما به 
مبادله  سیطرهارزش  با  بلکه  نیستند،  متعارف  کاالهای  فقط  فرهنگ  این  در  منابع  دارد.  اشاره  ارزش ای  ی 

زندگانی کاالیی میمبادله تمام وجوه  تعین می ای،  از خالل کاالها  و  آزادی  شود  اساس، خود  برهمین  یابد. 
میانجی این فرهنگ مشروط به پرداخت جریمه  رسد، اکنون به نظر میبرخورداری از حقوق که نامشروط به 

های بازار آزادگرایانه است که  ی تثبیت و بسط این فرهنگ، سیاست شود. همانطور که مشخص است، رانهمی
ی حاکمیت با اکنون به ناخودآگاه رویاپردازی مناسبات جامعه رسوخ کرده است که یکی از وجوه آن، رابطه 

معروف... ستاد امر بهجا مشخصاً زنان، در رابطه با حجاب است. درواقع ما معتقدیم که این پیشنهاد  مردم و در این
ناخودآگاه رویاپردازی در ساحت سیاستگذاری  از دل همین  پروبلماتیک حجاب،  برای  در مقام قسمی بدیل 

 نمایاند. ای همچون طنینی هولناک خود را می جهد و برای لحظه اصطالح فرهنگی بیرون میبه
ی شود تا خشونت عریان را نمادین ها وارد معاملهتر با خانوادهخواهد با زنان و شاید گستردهاین بیانیه می 

ی خانواده محول شده است،  زدایی دولت، به عرصه های حقوق عمومی که با مسئولیتکند و مانند تمام ساحت 
ی پدرساالری دولت بود، به مناسبات پدرساالرانه  ه ی عمومی را که تاکنون بر عهدقیمومیت زنان در حوزه 

برون  بازار  و  کند.  خانواده  بهبه سپاری  یا  حجاب  لغو  تبدیل  دیگر،  خودشان،  عبارت  اصطالح 

اقتصادی  آزادسازی  فرهنگی  بیان  پرداخت جریمه،  از خالل  تخلف،  به  از جرم  بدحجابی 

سیاست  اجرای  راستای  در  حاکم  دولت  اقدام  آخرین  که  یا  است  آزادگرایانه  بازار  های 

 در اینجا نوعی قرابت انتخابی رقم خورده است. نولیبرال است. 
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توان  ای آن، می توان نشان داد که چگونه برمبنای ردیابی تحوالت مفهومی و همنشینی منظومهخوبی می به
و لغو کرد. در اینجا  شناختی هستند را بالموضوع  های پوزیتیویستی که قائل به تمایزات معرفتی و هستینگرش 

توان  کار دینی در باب حجاب و علم بورژوایی است که می ای از خوانش محافظهی ستاد مذکور، آمیزهنیز بیانیه 
ی فرهنگ آزادسازی از قالب معماگون خود بیرون کشید. در این ناخودآگاه توتالیتر، دو نوع آن را ذیل منظومه

تر شود، ی هرکدام از دو نوع سنگین ی حجاب، وزنه اند و در باب مسألهورده هم گره خبنیادگرایی دینی و بازار به 
جا که  حل معما جای دیگری است. همانکند. پس راهی آن، یعنی زنان، تفاوتی نمیشده ی ابژه به حال سوژه 

نابود کند:   نیز  را  عنوان قسمی سیاست شناختن جنبش زنان، بهرسمیت بهعالوه حل معما، آن 

 بخش.رهاییحقیقی 
 

۳ 
تکرارها در تاریخ پروبلماتیک حجاب، از قانون کشف حجاب تا حجاب اجباری، نوعی کمدی تراژیک بوده 

ی مفهومی حول  است که در آن حق آزادی انتخاب زنان نادیده گرفته شده است. برهمین اساس، منظومه
ریخی نزاع قدرت  داللت بر فرمی مشترک، باوجود محتوایی متضاد دارد. کاربست تا  -کشف یا اجبار  -حجاب

رفتن حق زن بر تن خویش از سوی  شدن تن زن از سویی و از کف ی ابژهدهندهی حجاب، نشان حول مسأله
ی زن بوده است. این سوبژکتیویته  ی منطقی این امر، محل تعرض قرارگرفتن سوبژکتیویته دیگر است. نتیجه

ی حجاب منتزع کرد. آنان که برآنند که مسأله صرفاً  هتوان آن را از مسأل رو نمی از تن زنانه جدا نیست و از این
اند؛  ی آن را نادیده گرفته کنندهتر مادیت تعیین گویند و دقیق حجاب نیست، فقط بخشی از حقیقت ماوقع را می 

توان حق آزادی انتخاب  شدن تن زن، نمیی سیاسی واسطهی تاریخی و به زیرا در حال حاضر و در این لحظه
 ست خود را بدون میانجی حجاب و درنتیجه کنترل خودبنیان بر تن خویش ممکن کرد. زنان بر زی
حل یا زور از باال در رابطه با کننده از سویی و نیز راه روست که باید در برابر هرگونه نگرش انتزاعاز همین 

ی اخیر حول مسأله   ی حجاب، از سوی دیگر ایستاد و امیدوار بود که نتایجی که جنبش اجتماعی روزهای مسأله
ترین و در عین حال  حلی که دموکراتیک حجابرقم خورده است، این پروبلماتیک را روبه نابودی هدایت کند. راه 

ی هم گره زده است و از این نظر، ایده حلی که زنانگی، زندگی و آزادی را به ترین راه حل است. راه بخشرهایی
ها در  وباره یادآور شده است؛ زیرا نظم پدرساالرانه عموماً حاکم بر جنبش تری دشکلی انسانیبار به آزادی را این

ی هم پیوند زده است. این همان چیزی بود که در چهره ی زندگی را از سوی دیگر بهایران را از سویی و نیز ایده 
ی ظم پدرساالرانه ژانوسی احتضار زینا )مهسا( امینی به ودیعه نهاده شد که مرگ تن او را همچون آخرین وارث ن

نهادن مهمترین توانش بشری است. نام او، زنانگی را  تاکنون حاکم با خود برد، اما نام او را نتوانست؛ زیرا نام 
 کند. های موجود در تاریخ آزادی این سرزمین خواهد افزود و آن را به مسیری جدید منتقل میبه تالش 
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  رانیمرگ مهسا و ا یدرباره
 ی یوسف اباذری نوشته 

 

 اند،فاشیسم یعمده عاطفی هایسرچشمه گریویران و ترس اگر

 .دارد تعلق دموکراسی به اساس از اِروس

 آدورنو تئودور

 لبالب فضایی در و داده رخ ایران در اجتماعی هایغلیان ترینمهم از یکی امینی، مهسا درگذشت پی از
 متناقض ایپدیده اجتماعی غلیان .است پیوسته هم به را متفاوت اقشار و هاگروه از مردمانی ،یگانگی احساس از

 منتهای در اکنونهم احساس دو این .بیکران شادی دیگر سوی از و است عظیم ایگذاریاندوه سویک از :است
 که اندریخته سرمان عزا قدرآن بود گفته گلشیری هوشنگ .خوردمی چشم به ایران هایخیابان در خود حدت
 معصومانه مرگ با باشد پایانبی عزای و اندوه یا مالیخولیا همان که سوگواری انسداد .نداریم سوگواری فرصت

 موج هاخیابان در کنوناهم که شد اِروسی و شادمانی و رهایی حس به منجر و شکست درهم مهسا انگیزغم و
 سرزنش تناقض این به افتادن در ببس به را کسهیچ نباید و اندهم مکمل و متناقض پدیده دو این .زندمی
 .روبروست آن با انقالب بدو از ایران یجامعه که است تریعمیق تناقض نشان خود تناقض این که زیرا .کرد
 ماکس .است واکاوی محتاج گفته این .است متکی دین بر نظام این که زیرا است، نظام رکن حجاب گویندمی
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 مقدس جنگ .است ناپذیرمصالحه مقدس امر که گفت اشکاتولیکی دوران اوج در آلمانی، فیلسوف شِلِر،
 همان از انقالب باشد، درست شلر یگفته اگر .بیانجامد شکست به اگر حتی شود، جنگیده پایان تا بایستمی
 مصلحتی یا دهند ادامه پایان به تا است مقدس امر پندارندمی را آنچه هر بایستمی آیا .شد تناقض دچار اول

 با عراق و ایران جنگ .شود اندیشیده هامصلحت بایدمی نظام بقای برای که نکردند تردید حاکمان .بیاندیشند
 بقای برای نظام ارکان به مصلحت تشخیص مجمع نام به نهادی سپس .یافت پایان اندیشیمصلحت همان
 جاستاین پرسش اما .شود مستثنی «نظام حفظ» یدهعقا زا که نیست ایقاعده هیچ رواین از .شد اضافه نظام
 آغاز حاکمان دشواری که جاستاین ماند؟می باقی چیزی چه صلا آن از کرد حذف بتوان را ایقاعده هر اگر
 یهمه بود قرار انقالب آغاز در .باشد «نظام حفظ» نفع به که بزنند زینشیگ به دست بایستمی زیرا شود،می
 گمان .کند برقرار جامعه در را قسط اسالمی اقتصاد بود بنا علوم این میان از .نشد اما شود، اسالمی «علوم»

 به را آن شودمی و دارد وجود حاضر و حی اسالمی اقتصاد ولی کرد، اسالمی را فیزیک نتوان شاید هک شد زده
 شیکاگو هایبروبچه را جهان روز باب اقتصاد جنگ، پایان از بعد .نگذاشتند وقعی آن به حاکمان اما .گرفت ارک
 این بود بنا .پذیرفتند را آن جملگی نیز او از بعد جمهور رؤسای و رفسنجانی هاشمی و آوردند ایران به شرکا و

 به نظام ارکان از یکی سیاست این جرایا با اما .برساند اوج به و دهد آشتی ایران در را ثروت و علم اقتصاد،
 مالی یسرمایه بلکه شد، فراموش ربا بدون داریبانک فقط نه .ربا بدون داریبانک :شد سپرده فراموشی دست
 علم اقتصاد این شدند مدعی .یافت آن برای هانج در بتوان نظیری ترکم که شد زداییمقررات چنان ایران در

 علم این به شدن قدرتمند سودای در حاکمیت چه هر .سازد قدرتمند را سیاسی رژیم نوع هر است قادر و است
 بینیجهان رقیب الجرم که است ایبینیجهان بلکه نیست، علم اقتصاد این که شد معلوم بیشتر جست، توسل
 یدارانهسرمایه الزامات و جهانی نظام به پیوستن طالب اقتصاد این .بمانند باقی وفادار آن به اگر شد خواهد آنان
 میسر تحریم غیر و تحریم طریق از جهانی نظام به پیوستن .آن هدونیستی فرهنگ پذیرش جمله از است آن
 .آنند نماد هاآقازاده :کوتاه سخن .شد واقع قبول مورد زیرجلکی هدونیستی فرهنگ و شد

 کشورها از بسیاری در اقتصادی هایبرنامه اجرای که نویسدمی 1«درمانی شوک» کتاب در کالین، نائومی

 را مهم پرسشی توانمی .شود منحرف حاصله دهشتناک نتایج از مردم حواس تا ستشوکی ایجاد نیازمند
 دشمنی :است ساده پاسخ شد؟ استفاده هابرنامه این اجرای برای ایدرمانی شوک چه از ایران در .کرد مطرح

 اقتصاد این چه هر .خورد بسیاری تاب و پیچ امریکا با دشمنی و هاسیاست این اجرای میان نسبت اما .امریکا با
 اصرار ستیزیغرب و امریکاستیزی ایدئولوژی بر گشت، ترعیان آن ناگوار نتایج و شد رانده جلو به بیشتر

 حقوق از رحمانهبی نقد نخست یرتبهم در بود؟ چه امریکا با دشمنی فرهنگی ابزار ترینمهم .شد بیشتری

 
1 Naomi Klein.The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. 2007. Knopf Canada. 
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 بال و پر و مذاهب و اقوام آزادی محدودساختن بعد یمرتبه در و ایران مردم و زنان بشری حقوق و فردی
 .فاشیستیشبه گراییملی به دادن

 افراطی نابرابری دوران در راست چگونه :بخورند را هاتوییت بگذار» کتاب در پیرسُن پل و هکر جاکوب

 با که است بدیهی گویندمی امریکایی، خواهجمهوری مدارسیاست گینگریج، نیوت قول از 1«کندمی حکومت

 خاصه و کارگر و متوسط یطبقه رأی نیستیم قادر ایمگرفته پیش رد ما که ایاقتصادی هایسیاست
 مردمان که دهیم جلوه آمیزاغراق چنان را فرهنگی مسائل بایستمی بنابراین .آوریم ستد به را پوستانسفید

 افراطیراست و جدید فاشیسم که است سیاست این از پیروی به .کنند فراموش را اجتماعی وسیع هاینابرابری
 کندمی بدل روز یمسئله به را جنسیتی و نژادی و ملی مسائل و مهاجران و جنین سقط و پناهندگان یمسئله

 .کشدمی خود دنبال به هستند هاسیاست این قربانی خود که را عظیمی مردم و
 بدل فرهنگی تنش به را اجتماعی کنش هر نیز ایران یحاکمه هیئت که بود جهانی یبرنامه این متن در
 یمسئله ویژه به زنان، مسائل میان این در .شود شانزندگی حقیقی مسائل به مردم پرداختن مانع تا کرد

 سوی آن اما .خورد فساد مُهر رسمی فرهنگ با تفاوت نوع هر و شد رانده فرهنگی مسائل صدر به حجاب،
 داده بال و پر حکومتی سینمای و خانگی هاینمایش و تئاتری هایپروداکشن بیگ در بازاری فرهنگ دیگر
 .یافت گسترش ورزش وزارت محبوب حجابشُل اینفلوئنسرهای دست به و شد

 کماکان حکومت اما .انداخت سیاه وزر به را اقوام و بازنشستگان و کارگران و معلمان اقتصادی، تناقضات
 در دوپارگی این و اقتصادی نابرابری آن حاصل .کوبید زنان فردی هایآزادی به حمله و حجاب فساد طبل بر

 شاهد اکنونهم که انداخت ایاقتصادی و سیاسی و اجتماعی هایتناقض یچاله به را ایران فرهنگ، یحیطه
 زنانش، از یکی با شاه الدینناصر زناشویی داستان مفتون نه که ستا آن هاتناقض این از رفتبرون حلراه .آنیم
 عربستان هایرسانه روایت به شانعیال با بعدی شاهان یرابطه یپردهسدل نه و شد خانگی سینمای روایت به

 گرفتنپیش در و فرهنگی صنعت الگوهای این از کندندل دهد،می تغییر را ایران مردم سرنوشت آنچه .سعودی
  .بدارد پاس تحمیلی الگوی نوع هر از بری را فردیشان آزادی که ستدموکراتیکی سیاست
 و طلباصالح سیاسی گروه دو تحویل انقالب اول هایسقو و کش از بعد ایران یجامعه سیاسی، حیث از
 نوع این به وقعی کسی اکنون .یافت ادامه روحانی دوران اواخر تا آنها میان کشمکش که شد، گرااصول

 یدرباره صداقت پرویز .است داده دست از کامل ورط به را خود تأثیر چون گذاردنمی ورزیسیاست
 گیریشکل در مؤثری سهم طلباصالح جریان» :نویسدمی بودند مردم اقبال مورد زمانی که طلبانیاصالح

 در قدرت روابط یدوگانه ساختار به دادنکلش در هم را نقش این آنان است، داشته کنونی هاینابسامانی
 حذف قدرت از هم را هاآن خود سرانجام که ساختاری) داشتند انقالب نخست یدهه در ایران سیاسی اقتصاد

 
1 Jacob Hacker and Paul Pierson. Let Them Eat Tweets: How the Right Rules in an Age of Extreme Inequality. 2020.  
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 و بهداشت آموزش، کار، روابط سپهر در نولیبرالی ساختارهای از بسیاری طراح و مجری مقام در هم و (کرد

 1.«اجتماعی و فردی زیست هایعرصه تمامی یفزاینده کردن کاالیی و شهری حیات سالمت،

 حال در هالیوودی وسترن هایفیلم مانند کردندمی فکر همه که دوگانه، این سقوط با که دارد پرسش جای
 هدایت حاضر وضعیت تردقیق فهم به را ما الؤس این به پاسخ شد؟ آن جایگزین چیزی چه یکدیگرند، با دوئل
 ستیواژگان نیست، «سیاسی» اساساً دیگر بردمی کار به اکنونهم حاکمه هیئت که ایغایی واژگان .کندمی

 خودشان قول به .آزادی بازار اقتصادی واژگان :هست حقیقتاً که چیزی همان به شده مبدل و زدودهسیاست
 دیگر عریان اقتصادی منطق اکنون .دهند نجات امثالهم و بنیاندانش مؤسسات و هاآپاستارت را ایران بناست
 ماجرا .نیست یا هست ایران ملت نفع به برجام مضایا که نیست این ماجرا .ندارد را سیاسی منطق یحوصله

 نفعذی مؤسسات این از یک کدام نفع به هاتحریم رفتن و ماندن و برجام نکردن یا کردن امضا که است این
 متشکل حکومت ندارد، اعراب از محلی دیگر شود،می نامیده عمومی یا ملی افعمن و صالح و خیر آنچه .است
 بسیار مفهوم آن .نفت دنبال دیگری ست،گردشگری دنبال یکی .دارند متفاوتی منافع که است واحدهایی از

 که گفت و رفت پیشتر توانمی .است برآورده سر ایران در دیگر ایگونه به اکنون «رقابت» یشدهستایش
 در وجههیچ به مسئله این اما .است کلی طوربه سیاست شدن منسوخ «سیاسی انسداد» اصطالح به آن معنای
 با فقط که زیرا دارد، قرار حکومت هایبرنامه رأس در کماکان فرهنگ .کندنمی صدق فرهنگ مورد

 هاییگروه با اکنون .بکشد کایدئولوژی یاردهپ خود تضادهای و تناقضات بر تواندمی مسئله هر کردنفرهنگی
 عالئق و منافع تحقق دنبال به آنان .جنگندمی قدرت سر بر شانتمؤسسا زیان و سود به بسته که مواجهیم
 را خود هایغم و هاشادی .المللیبین سطح در چه ملی سطح در چه دارند، را خود دشمنان و دوستان خوداند،
 و فقیر مردم هاآن نظر از ندارند، را مردم یحوصله آنان کوتاه، سخن .بندندپای خود هایپیمان به دارند،
 از نیستند قادر آنان .شوند ثروتمند و موفق توانندنمی و اندیشندنمی مثبت .اندپرتوقع و خواهزیاده

 همین به حاکمان .اندکرده دولت از گیریباج ابزار به بدل را خود فقر هاآن .بسازند فضیلت هایشانمحدودیت
 نه معلمان نه هستند، هاآن چندان توجه مورد کارگران نه .گذارندنمی وقعی خوردگانشکست به سبب

 این از نیز مذاهب و اقوام .هستند و اندبوده آنان توجه مورد همواره زنان منفی ایشیوه به اما .بازنشستگان
 کرد، رو و زیر را چیز همه مهسا مرگ یحادثه نامه،فتح این مکرر قرائت یمیانه در .اندنبوده بهرهبی توجه
 انتظار که دهدمی نشان انآن یدستپاچه واکنش .گرفت دستشان از را حاکمه هیئت فرهنگی یحربه زیرا

 اما .است یافته نیز جهانی ابعادی اکنون که خیزشی نداشتند، را آنان از مردان پشتیبانی و ایرانی زنان خیزش
 فقط یازنانه یمسئله هیچ .است آن از ترعظیم نیست، «زنان» مسائل مختص وجههیچبه زنانه خیزش این
 انهدام خطر در اکنونهم که ایزندگی گیرد،برمی در را ایرانی زندگی ابعاد یکلیه خیزش، این .نیست زنانه

 
 .غالمی احمد با گو وگفت در شرق با مصاحبه 1



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 کوچک مثالی .ستنابودی معرض در خانه این که کنیم اعتراف باید شویم، متصور خانه را ایران اگر .دارد قرار
 جسم به ایران مهسا یواقعه از قبل .نمانده وقت بیشتر سال پانزده ده زمین در اصفهان دفنِ تا کند،می کفایت
 و رفتمی کش جیبش از چیزی رسیدمی راه از کسی هر که مانستمی صاحبیبی محتضر پیر میلیونر آدم

 از بتواند هاآن کالسیک دوئل و گراییاصول و طلبیاصالح سیاست که گمان این است بیهوده .کردمی خارج
 لئونه سرجیو هایفیلم هایآرتیست رویارویی مثل ایران یحاکمه هیئت وضعیت اکنون .برآید ماجرا این پس
 چه که منتظر و هم معطل ،هم راه سد اند،ایستاده هم روبروی دیگر کاسبانِ یقاطبه با تحریم کاسبان .است
 بناست که دانندمی بناپارت ظهور مناسب را وضعیت این سیاست علم علمای .شودمی کار به دست زودتر کسی
 مرگ یاقعهو در چه آن .برود خود راه به که است ایران ملت یشایسته .کند معطل ایوعده با را کسی هر

 زیبا تنی بود، او احتضار حال در زیبای تن دیدن آورد، درد به را جهانیان دل بلکه ایرانیان دل تنها نه مهسا
 خون او اندوه در ما .کرد ماننده ایران تن با را مهسا تن سرنوشت، .وطن احتضار حال در زیبای تن همچون

 مانخانه از کوبدمی در بر همچنان که را مرگ دست در توانی و دل در امیدی با قادریم آیا اما کنیم،می گریه
 برانیم؟
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 ی چرا حکومت بر طبل حجاب اجبار یراست به

   کوبد؟یم
 ی،  اباذر  وسفی ران« یمرگ مهسا و ا ی»درباره  یمقاله  نقد

 ی سیامک زندرضوی نوشته 
 

 

دهه  تجربه  چهار  این  آن ی  بر  است  دیگری  جامعه گواه  بی که  نقد  با  فقط  و  شناسان  خود  قیدوشرط 
خواسته شان می همکاران  تحقق  و  بهتر،  دنیای  برپایی یک  در  برای حضور  وآزادی«  توانند  زندگی  ی »زن، 

 ی قبولی بیاورند. نمره
اباذری   اقتصاد سیاسی  یوسف    ی مرگ رباره د  با عنوان  4.7.1401در یادداشت منتشر شده در سایت نقد 

گزاره   11بههای ایشان  ایده   من   نظر  از   است.  کرده  خالصه  امروز، را  وضعیت   مورد  در   هایشایران، ایده   و  مهسا
 است: تفکیک   قابلو یک پرسش 

کند که فضایی لبالب از احساس یگانگی لیان اجتماعی در پی درگذشت مهسا اشاره می غبه    ،اولی  ه ارزدر گ  
 .پدید آورده است

 ای متناقض است: اندوه وشادی بیکران. که غلیان اجتماعی پدیدهی دوم، این درگزاره
حجاب باید   ید که برای حفظ نظام و رها کردن مسئله یگو از دشواری حاکمان سخن می  ی سوم،در گزاره 

 . که دست به گزینش بزنند



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  های اب روز جهان را بروبچههاشمی رفسنجانی اقتصاد بی  مدعی است که در دوره   ی چهارم، در گزاره  
جملگی آن را پذیرفتند و اینکه این اقتصاد    سای جمهور بعد از او نیز،ؤشیکاگو و شرکا به ایران آوردند و ر   مکتب

 . اگر به آن وفادار بمانند . بینی است که رقیب جهان بینی آنان خواهد شدعلم نیست و جهان 
پنجم،گزاره   پذیرش   جمله،   از   آن   الزامات  و   جهانی  نظام   به   پیوستن  طالب  اقتصاد  این   کندمی   اضافه   ی 
 هستند.  هاآقازاده آن نماد شده است و   واقع  قبول مورد زیرجلکی که   است هدونیستی فرهنگ

   .روز نشد پیوستن به این اقتصاد باب مانع هم آمریکا  با دشمنی کند، تأکید می   ی ششم،گزاره  
گزاره  هفتم در  می  ،ی  مهماباذری  مرتبه گوید  در  آمریکا  با  دشمنی  و  فرهنگی  ابزار  نقد    یترین  نخست 

 .رحمانه از حقوق فردی و حقوق بشری زنان و مردم ایران بودبی
آمیز  ایشان مدعی است فاشیسم جدید و راست افراطی مسائل فرهنگی را چنان اغراق   ، هشتمی  ه در گزار
  ، سقط جنین  ، پناهندگانیی مانند  هامسئله   .که مردمان نابرابری وسیع اجتماعی را فراموش کنند   ، دهندجلوه می 
 کنند. را عمده می   جنسیتی و  نژادی ،مسائل ملی  مهاجران،

ایران نیز کنش اجتماعی را    هجهانی بود که هیأت حاکم   یدر متن این برنامه  دهد:، ادامه می نهمی  زاره گ  
د در این میان مسائل زنان  نشان شو تا مانع پرداختن مردم به مسائل حقیقی زندگی   ، دفرهنگی بدل کر  تنشبه  

 .مسائل فرهنگی رانده شد و هر نوع تفاوت با فرهنگ رسمی مهر فساد خورد به صدربه ویژه مسئله حجاب 
روز سیاه    معلمان و کارگران و بازنشستگان و اقوام را به  ،تناقضات اقتصادیدهد: ، توضیح می ی دهمهارزگ 

 . های فردی زنان کوبیدآزادی  به انداخت اما حکومت کماکان بر طبل فساد حجاب و حمله 
بنیان  سسات دانشؤ ها و مپآبه قول خودشان، بناست ایران را استارت   گوید:، اباذری مییازدهم  یگزاره   در

ها به نفع کدام  ماجرا این است که امضا کردن یا نکردن برجام و ماندن و رفتن تحریم   افزاید: . و می نجات دهند
  ، م ه   سد راه   .کاسبان دیگر روبروی هم ایستاده اند   ی کاسبان تحریم با قاطبه  ؟سسات ذینفع استؤ یک از این م
دانند که بناست  ی علمای علم سیاست این وضعیت را مناسب ظهور بناپارت م  دهد:. اباذری ادامه می معطل هم

 .شایسته ملت ایران است که به راه خود برود افزاید: ، و میکند لی معطیهاهرکسی را با وعده 
را که همچنان    گ آیا قادریم با امیدی در دل و توانی در دست مر  کند:اباذری در انتها این پرسش را طرح می 

 ؟ مان برانیمکوبد از خانه بر در می 
 گذارم: بین می ها تعبیه کرده است را، زیر ذرهری در این گزاره هایی که اباذفرض پیش 
 ؟ ایران است فعلی  بینی حاکمانجهان رقیب جهان   باب روز«اقتصاد کند، به قول ایشان »فکر می چرا -1

  در آن ای دارد که  شده بینی چنان تعریف جهان   درقدرت و درعمل  اسالم سیاسی   که به این معنی است که
و شکل اخیر    شدن نیروی کار، از یک طرف و تمرکز سرمایه از طرف دیگر،کاالیی به    تکی عی ممناسبات اجتما 

 .بینی حاکمان استمخالف جهان ی خدمات(  کردن همه و پولیزدایی از بازار کار  در مقررات شاخص،  ویژه  به )  آن



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  دارانهسرمایه   مناسبات  ایران،  در  حاکم   در کجای اسالم سیاسی و  فرض چیست  دانم مبنای این پیش نمی
دارد؟  شده  نقد وجود  مشکلی  آن  با  ما،جامعه   چرا  یا  انتقادی  مستضعف شعار   بستر  شناس  راهای  که    پناهی 

 ؟دهدبینی ارتقا می به جهان  تر هم شدهرنگرنگ وکم روز کم روزبه 
بر عهده گرفته    در این عرصه   بینی برای حاکمان را شناسی انتقادی از کی مسئولیت آفرینش جهان جامعه  
 ( گزاره چهار ؟ )مراجعه شود بهاست
وقایع اتفاقیه  یاد سعیدی سیرجانی عمری را صرف تنظیم کتاب  زنده ها،  آقازاده  و   فرهنگ هدونیستی  -2

  ستانانگل  کنسولگری  گزارشات ماموران  ایران انگلیس در والیات جنوبی نویسانخفیه  هایمجموعه گزارش 
  را در   شان ها و پدران آقازاده  ، زندگی که در آن عالوه بر توضیح جزئیات فرهنگ هدونیستی  . در شهر شیراز کرد

توانم بگویم،خوب بود پهلوی دوم به عوض فقط می   است.  کرده مستند  ی ناصری و بعد از آن را درکتابدوره
ن آن زمان که اساتید این زمان هستند قرار  آموزابه زندان انداختن منتقدان خود، این کتاب را دردسترس دانش

 ی پنجم( داد. تا تاریخ مساله روشن ترشود. )مراجعه شود به گزاره می
روز طول کشید که پس از    یکی دو   .اسالم سیاسی در ایران با آمریکا دشمنی داردگوید  چرا اباذری می   -3

  سی در قدرت به صرافت افتاد که از شعار اسالم سیا  توسط دانشجویان(  برای بار دوم)اشغال سفارت آمریکا  
زمان،    های سیاسی چپ آن سازمان ایدئولوژیک  خلع سالح  از میدان به درکردن و  برای    «مرگ بر آمریکا»

اغلب اتفاقاً  استفاده کند که   افتاد و  پیادهکارساز هم  به  اسناد تبدیل شدند.  اسالم سیاسی   وکارگزار   نظامشان 
پوشیده   ای ایشانبر  احتماال  انتقال قدرت و ادامه آن تا همین امروز   یکا در مرحله اسالم سیاسی با آمری  ارتباط
 . نیست
  ؟ رودواقعیت فراتر نمی  ی و پوسته طح  از س  در این یادداشت  چرا   شناس انتقادی ما جامعه   پرسش این است  

 )مراجعه شود به گزاره ششم(
حاکمان    ترین ابزار فرهنگیمهم   خواننده با ایشان موافق باشد که: ی این یادداشت انتظار دارد  چرا نویسنده-4
. رحمانه از حقوق فردی و حقوق بشری زنان و مردم ایران بودنقد بی   ، در مرتبه نخست  دشمنی با آمریکا،  در

سوم و چهارم هم نبوده  و  های دوم  مرتبه نخست بلکه در مرتبه   نه تنها در  اباذری  ادعایی  رحمانه«بی   »نقد
که    «خانوادهحمایت ازلغو قانون  ی عملی وکاربردی بود: »نخست فرمانست. بلکه تا آنجا که من به یاد دارم،  ا

و به سوء استفاده جنسی    سال کاهش داد که تا امروز هم برقرار مانده   13سال به    18سن ازدواج دختران را از  
  سر  بر   که   بود  اللهی حزب   یی موسوم به اهگروه   دادن  سازمان   ازکودکان به اسم ازدواج منجر شده است. دوم 

اجرا و نظارت بر    فرمان  گرفتند. سومها را در اختیار می توسری« و خیابان   یا  روسری،  زدند »یامی  فریاد  زنان
 مقاومت  شکستن  درهم  از  چهارم، پس  کردند.بود که مخالفان فرمان را اخراج می   ادارات  در  اجباری  حجاب



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

بعد از تحقق آن در    هایسال  و   شد   عمومی  اجباری  حجاب  خیابان،که بیش ازیک سال طول کشید. زنان در  
 گردید. تبدیل  قانون به  خیابان، 
 ) مراجعه شود به گزاره هفتم( 
فاشیسم جدید  نویسد:  قبول جلوه دهد. آنجا که میی ایران قابل کوشد این ادعا را دربارهچرا اباذری می  -5

اغراق  را چنان  افراطی مسائل فرهنگی  را   ،دهندآمیز جلوه می و راست  اجتماعی  نابرابری وسیع  که مردمان 
 . جنسیتی و  نژادی ،ی مسائل مل مهاجران،  ،سقط جنین  ، پناهندگان  یمانند مسئله  . فراموش کنند
از آن سال اما تجربه  ایرانآورد.  ها چیز دیگری را به یادم میی من  انقالب، حداقل در مورد    در  از  پس 

مخالفت با برابری حقوقی زنان با مردان وحق انتخاب پوشش توسط زنان، راست وچپ هریک با توجیهات  
پ به توجیه احترام به سنت و فرهنگ خلق متوسل  آورد وچآواز بودند. راست توجیه دینی می خاص خودشان هم 

هایی که مدافع برابری حقوقی زنان با مردان بودند  شد. پس بنا به استدالل ایشان، معدود محافل و جریان می
کردند: »مردمان نابرابری وسیع اجتماعی  کوشیدند،همگی درمجموعه کسانی بودند که تالش میودر این راه می

 را فراموش کنند«؟
 حقوقی عریان بخشی از آن نابرابری نبود؟آیا همین بی 

در سال    ی پدرساالری کهن،، همگی پرورده سیاسی  ی گسترده خانواده  یک   اعضای  از نگاه من در حقیقت 
راست در سمت    و  خلق،  مجاهدین  فداییان خلق،   شان، چپ  که در سمت  سیاسی نزدیک شدند.به قدرت    1357

مسائل    :نظر داشتند شان همگی بر یک اصل اتفاق هایاختالف   یبا همه  . کهبودندآن رهبران اسالم سیاسی  
در امر انقالب و پیش بردن   پوشش و سبک زندگی  نوعانتخاب  و  حقوقی آنان با مردان    یزنان از جمله برابر

 برخوردار نبود. یاولویتآن ازهیچ  
بر  به لحاظ نظری    ،ایبه درجه   شناسی، ی جامعه دهم چپ دانشگاهی امروز، حداقل در عرصه احتمال می  

و همزمان از نقد جدی هم بیزار است وآن را مصداق    است  مانده  استوار  وچند سال پیش خودچهل   همان میثاق
 داند. خودزنی، در شرایط خطیر می

ها حول شعار  این هفته به خیزش اجتماعی    شناسی ایران در واکنشانجمن جامعه  خیر أ تمثال من،   شاهد و 
های ماه منتشر شده بعد  ی انجمن خودمان ویادداشتزمان انتشار و محتوای بیانیه   ن، زندگی آزادی« است. »ز

 ای گویای این امر است.  از انتشاربیانیه به درجه 
  ی همین مسأله است. دهندهای نشان های اباذری هم در متن یادداشت مورد اشاره، به درجه ایده  عالوه برآن،

 )مراجعه شود به گزاره هشتم(
ست که حاکمیت در ایران حجاب را در صدر مسائل  جهانی   یدر متن این برنامهدهد:  نویسنده ادامه می  -6

 . فرهنگی خود قرار داد



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

بخش    با اتکا به همراهی  ی ورود به قدرت حاکمیت در ایران از ابتدا  ، چنانکه اشاره شد  نظر من این است، 
روسری    با شعار »یاحجاب را    کرده،ویژه زنان تحصیل و به  و برای به عقب راندن جامعه  بزرگی از نیروهای چپ

معقول به    ،جهانی راست افراطی  یآن به برنامه  ارتباط دادن  از نظر من  خود قرار داد و   یدر برنامه   « یا توسری
 . رسدنظر نمی 

  جنبش در جریان   فهم   از  هم  امروز  تیح   انتقادی   شناسیجامعه   چرا  که  است   ر دلیلیاز طرف دیگ  این گزاره  
 ی نهم( )مراجعه شود به گزاره  دهد.می  نشان تردید  و  دودلی نظری لحاظ به

معلمان و کارگران و بازنشستگان و اقوام را به روز سیاه انداخت   ،تناقضات اقتصادینویسد: اباذری می -7 
 . های فردی زنان کوبیدآزادی  بهاما حکومت کماکان بر طبل فساد حجاب و حمله 

اگر حکومت بر طبل  :  شودروشن می   از منظر اباذری   بخوانیم اصل مسئله  وارونه اگر این گزاره را به شکل  
. به نظر من بهتر  کوبید قادر بود تناقضات را ببیند و رفع کندی فردی زنان نمی هافساد حجاب و حمله به آزادی

چون قادر به حل تناقضات مذکور نیست از سر ناچاری و برای عقب راندن شهروندان   ، که  نیست استدالل کنیم 
وکجا ؟ پرسش مهم اما این است که این تعرض کی  حجاب آغاز کرده است  یبه بهانه   ،تعرض به زنان را
 ی دهم()مراجعه شود به گزاره تعطیل بوده است؟ 

بنیان نجات  سسات دانشؤ ها و مپآبناست ایران را استارت   )حاکمیت(،  به قول خودشان   گوید:اباذری می   -8
ها به نفع کدام یک ماجرا این است که امضا کردن یا نکردن برجام و ماندن و رفتن تحریم   افزاید:. او می دهند

 .نفع استسات ذی سؤ از این م
سازمان  با هدف  ای روشن  درست است حاکمیت دوپارچه است اما دارای برنامه   گوید،به عبارت دیگر می 

دانش است فقط مسئله این است که کدام یک از دو طرف ماجرا در ساختار قدرت دست    یبرپایه  تولید  دادن
بنیان  اروپا یا همین اقتصاد دانش  یبنیان در بستر غرب آمریکا و اتحادیهباال را به دست آورند و این اقتصاد دانش

روبروی هم ایستاده   ،یگرکاسبان تحریم با قاطبه کاسبان دشد:  خواهد    داده  چین شکل   و  روسیه   در بستر شرق، 
 ی یازدهم(. )مراجعه شود به گزاره معطل هم ،مه  سد راه   .اند

دانند که بناست هرکسی را  علمای علم سیاست این وضعیت را مناسب ظهور بناپارت می   افزاید:اباذری می 
 . ملت ایران است که به راه خود برود یشایسته  افزاید: ، و میکند لهای معطبا وعده 

دو گروه در حاکمیت در کشاکش    . که شاملمنظور نویسنده این بوده است که پدیده سه وجه دارد  احتماالً
که آگاه به حقوق و منافع خود متشکل  و سوم شهروندان که بیش از آن  ، با یکدیگر و متحد در مقابل شهروندان

تری هستند که در پرسش ایشان  های بنیادیهای خاص و مورد عالقه خودشان باشند گرفتار پدیده در تشکل 
 .  دهدخود را نشان می
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باید    برانیم؟کوبد از خانمان  آیا قادریم با امیدی در دل و توانی در دست مرگ را که همچنان بر در می  
 کمی منتظر ماند و دید. 
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   گرددیبازنم گریکه د ییخدا  :وارید  ختنی فرور
 فاطمه صادقیی نوشته 

 

اعتراضات در ایران در پی مرگ تلخ اما با شکوه مهسا امینی، رویدادی تاریخی در ایران است.  موج جدید  
اند، شجاعت بر ترس و اند، حرکات بر شعارها پیشی گرفته ها جلو زده در این واقعه تصاویر از کلمات و حرف 

 رقص زندگی و آزادی بر اسارت و مرگ فائق شده است.  
بازداشتخوااین جنبش چیست و چه می امینی در  از    -هد؟ چرا مرگ مهسا  دختر جوانی که برای دیدار 

به نمادی چنین پرقدرت بدل شد؟ این خروش    - شهرش به تهران آمده بود و توسط گشت ارشاد دستگیر شد
 را به چه نام باید خواند؟  

 ر و عمیق است.  داهرچند نامیدن این خروش دشوار است و سرعت حوادث در آن باال است، اما جنبشی ریشه 
 

 تحقیر و سرکوب سیستماتیک 
از  تنیده  ءِ مهم و درهمجزکه بخواهد، پنج  آن عیار است. او بی یک وضعیت تحقیرآمیز تماممهسا امینی نماد  

که که او یک زن بود. دو این در ایران امروز را به نمایش گذاشت: اول این سیستماتیک    نظام سرکوب اجزای  
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که او زمانی که در بازداشت پلیس بود، با شکنجه و  خاطر حجاب دستگیر شد. سوم اینبه توسط گشت ارشاد و  
ترین مناطق شده ترین و سرکوب که او شهروند یکی از محروم ضرب و جرح وحشیانه جان باخت. چهارم این 

روغ پراکنی برای  ایران، یعنی کردستان بود، و نهایتاً اینکه بعد از مرگ او دستگاه سرکوب به سناریوسازی و د
 توجیه خود روی آورد.  

بودن در این نظام  دانیم که زن ایم، می ی نظام مقدس زندگی کرده مهسا یک زن بود و ما که در زیر سایه 
بودن در آلمان نازی ندارد. اما مهسا فقط یک زن نبود. به خودی خود تحقیرآمیز است و دست کمی از یهودی 

ابتدای  خاطر حجاب دستگیر شد؛ یاو به  از همان  ابزارهای سرکوب و تحقیر زنان و مردان.  از نخستین  کی 
با توسری« به  از این حجاب، کرامت زن نیست. چطور  انقالب، »یا روسری  بیانگر این بود که هدف  خوبی 

ممکن است کرامت کسی را با تحمیل به زور و اجبار به چیزی که دوستش ندارد، حفظ کنیم؟ »یا روسری یا  
 یک معنا بیشتر نداشت: »هم روسری، هم توسری«.  توسری« 

ها حدوحصر سیستماتیک پلیس و نیروی انتظامی را به نمایش گذاشت. افزون بر این مرگ مهسا خشونت بی
ایِ این جامعه هم بود؛ او اهل کردستان بود؛ جایی که یادآور کولبران و کشته های حاشیهی آدماو نماینده 

کم یکی از این موقعیت ای که دست ای نان است. هر ایرانی آوردن لقمه دست ای به  شان به جرم تالش برشدن 
به دلیل جنسیت  تنها  که  زنانی  دارد:  با مهسا همدلی  باشد،  تجربه کرده  را  قرار  ها  تحقیر  و  آزار  مورد  شان 

ر ایرانیانی که  شماگیرند، دخترانی که طعم تحقیر گشت ارشاد )پلیس حجاب( را بارها چشیده اند، خیل بی می
دانند در آنجا برای شکستن آدم و تحقیر او سروکارشان به پلیس و بازداشت و زندان افتاده است و خوب می 

زند، و نهایتاً  کنند، نظامی استوار بر دروغ و تباهی که برای توجیه خود به هر کاری دست می ها که نمی چه 
آیند. تحقیر  تر به حساب میشوند و کم به حاشیه رانده میخیل ایرانیانی که به دلیل این وضع هر روز بیشتر  

هایی آن را در خروش این روزها شاهدیم. ای را در میان مردم ایجاد کرد که جلوه همگانی همبستگی و همدلی
مرگ مهسا آن هم در روزهایی که مؤمنان باید از ظلم و ستم تبری بجویند و سوگواری کنند، یک تراژدی  

گوید: کربال  ی قالبی. انگار به ما می ی واقعی از شیعه ا شاید معیاری باشد برای تمایز میان شیعه واقعی آفرید ت
 جا برقص.   جا است؛ اینجا سوگواری کنید. بر همین وضع بگریید. گل سرخ اینجاست، همین همین
 

 دختران خیابان انقالب 
بود، ویدا موحد از سکویی در خیابان انقالب  ، وقتی که یک موج اعتراضی جدید در راه  96ماه  در اواسط دی

جوید.  ی این که از آن تبری میباال رفت و روسری خود را که بر سر چوب زده بود، در هوا تکان داد؛ به نشانه 
ها و خرج هزینه های هنگفت از جیب ملت برای بدین سان دختران خیابان انقالب متولد شدند. بعد از دهه

ابزارهایی همچون »حجاب حفظ کرامت  وسری و چادر و مقنعه به دخترکان با جعبه توجیه حجاب و تحمیل ر 
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زن است«، »حجاب برای زن مثل صدف است برای مروارید«، »حجاب زن مسلمان پرچم مبارزه با غرب  
م است« و جز آن، ناگهان خیابان به رنگی دیگر درآمد. دختران خیابان انقالب، خیابان را تسخیر نکردند، اما گا

ها فضای شهرها تغییر محسوسی به خود دید مهمی برای زیرسؤال بردن حجاب اجباری برداشتند. پس از آن 
 کردند بدون حجاب به خیابان بیایند، به طرز چشمگیری اضافه شد.  و بر تعداد زنانی که جرأت می

 

 عادی کردن شر
تر بشود و چنین  ، فضا پلیسی 1400 کاران در سالرفت که با غصب قدرت اجرایی توسط محافظهانتظار می 

ی جامعه باال گرفته  برنامگی در اداره شد. در حالیکه انتقادات به رئیس دولت به دلیل ناتوانی مفرط، ضعف و بی 
تابستان   از مشاجره   1401بود، چند ماه پیش در  اتوبوس بی آرتی به صورت  ناگهان ویدئویی  ی دو زن در 

که به خاطر برداشتن حجاب از سر در اتوبوس مورد حمله قرار  سپیده رشنو  عد  ای منتشر شد. چند روز بگسترده
بود،   بود  ی تکیدهبا سیمایگرفته و سپس دستگیر شده  آثار شکنجه نقش بسته  در مقابل    که آشکارا بر آن 

ها ه اعتراف کند که »دشمن« او را به این کار وادار کرده است. از آن صحن قرار گرفت تا    صدا و سیما  دوربین 
دادن آثار شکنجه از زنان زهرچشم بگیرد. این پیغام به جامعه داده شد  قصد دارد با نشان   کومتپیدا بود که ح 

  امدانهبا دقت و عکه  آثار شکنجه  دادن  توانیم شما را رام کنیم. غرض از نشانکه: ببینید چقدر قدرت داریم! می
چه سرنوشتی    هشدار بدهد که در صورت نافرمانیبه دیگر زنان  این بود که    نقش بسته بودسپیده  بر صورت  

 در انتظارشان است.  
کرد وقتی قربانیانش  ت تالش میکومتر ح پیش آنچه در این نوع اخیر از سرکوب تازگی داشت، این بود که  

اعتراف عادی  ا بدین سان  بزداید تو صورت آنها    آثار شکنجه را از بدن و سرکم  دست آورد،  را جلوی دوربین می 
مشخص اما اکنون  کرد که با شکنجه اخذ نشده باشند.  های اخیر کمتر کسی باور می البته در سال جلوه کند.  

آید، علنی شود. این بار، هدفِ  ای از آنچه در پشت پرده بر سر قربانیان می بود که تصمیم بر آن است که شمه 
نشاندن قربانی در جلوی   رفِ گیران به این نتیجه رسیده بودند که صِافاعتردستگاهِ سرکوب، خودِ اعتراف نبود.  

، بلکه باید نشان بدهند که چطور قادرند دختری با سری برافراشته، موهای رها در باد و  دوربین کافی نیست
دادند ی سپیده و حالت او نشان میای تکیده و زبانی خموش بدل کنند. باید با چهره ترس را به چهره کالمی بی 

 باشد.  قربانی که در صورت نافرمانی قرار است چه چیز در انتظار 
کردن شر و نمایش آن در خیابان و در  ی گشت ارشاد به خیابان برای ارشاد نبود، برای عادی حضور گسترده

ردن  کاما سناریونویسان فکر اینجا را نکرده بودند که وقتی چنین عامدانه بر عادی.  جلوی چشم رهگذران بود
ی توجیهاتی که چندین دهه برای تحقیر جامعه  دهند که دیگر همه شر اصرار دارند، در حقیقت دارند نشان می

کند. دیگر اقتداری در کار نیست.  نما شده و کسی را قانع نمی و تحمیل حجاب بر زنان در چنته داشتند، نخ 
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شود.  تر می ، سرکوب و نمایش خشونت ضروری رودرو که هر قدر مشروعیت و اقتدار بیشتر رو به افول میازآن 
 کند.  آورد و آتش کینه و نفرت را تیزتر میتوسل به زور اثر معکوس به بار می 

ی عکس  کردن شر بود. اما بازهم نتیجهکشتن مهسا امینی در بازداشتگاه نیز گامی دیگر در راستای عادی 
 60ی  ی فرمان به خدای دههتحقیر سیستماتیک. نتیجه داد. به آتش کشیدن روسری پاسخی است به این  

به خیابان  بازگشت  نشانهبرای  به  بود.  تهران، خروش همگانی  نمی های  فرمان  آنکه آن خدا دیگر  برد و  ی 
 سودای بازگشت به خیابان های ایران را ندارد. 

 

 آیا جمهوری اسالمی توان تغییر دارد؟ 
مسیر    یهبرای خود راهی جز ادامتغییر ندارد و  توان  واهد، دیگر  به گمان من، جمهوری اسالمی اگر هم بخ

ادبیات مقامات ما را  این حکومت هویت خود را به تحکم و زور گره زده است.  طی شده باقی نگذاشته است.  
، زبانشان جز  زنندبحرف عادی  خواهند  وقتی می. حتی  دیگران بنگرید: لحنی تحکمی و کالمی مملو از تحقیر  

ی محکمی در فقاهت چرخد. این ادبیات دستوری و تحکمی ریشهنمی  پراکنی و بدوبیراه، نفرت و کنایه  گوشه  به
این متوجه  گویی و صدور حکم است و تاب مخالفت و انتقاد را ندارند. آنها  دارد. فقیهان عموماً شغلشان مسأله 

توان نسل جدید را که فقها و مقامات نه شناخت درستی از  ه با این ادبیات حکمی نمی ک  ندنیستواقعیت ساده  
، هایک حکم مرگ باعث از هم پاشیدن خانواده فهمند که صدور  فهمند، مطیع کرد. نمیاو دارند و نه او را می 

د، به لجبازی بیشتر روی گویند نکشیوقتی مردم می لذا  شود.    ها، افسردگی، بیماری و ناامیدیجا شدن آدمبی
 کشند. یشتر می ند و ب آورمی

تن و  گشت ارشاد    رود. با هر خشونتِها است که از دست می جان انسان   قلمبا چرخش یک  دانند که  نمی
نند کسعی می   وگردند  نبال مقصر می گیرند، دشود. وقتی هم که جواب نمی که هزارپاره می  است  آدم هاروح  

فهمند.  طور وانمود کنند که از مردم بیشتر میسعی دارند این اقعیت را قلب کنند.  انواع سناریوها را بسازند تا و 
اند،  نظام دشمن دهند که مردم را بزنید و بکشید، اینها اراذل و اوباشند، پیادهشان آموزش می سرکوب نیروهای  به  

انیت  تدریج متوجه شدند که دستگاه روحالعقل و مستحق مجازات. البته مقامات خود نیز بهاغتشاشگرند و ناقص
ها است که به دلیل ناتوانی ذاتی و غرق شدن در فساد، ارتباط خود را با واقعیت از دست داده و فقاهت مدت 
خوانان را جایگزین روحانیت کنند. هدف از این کار ترویج  تدریج تالش کردند تا مداحان و روضه است. لذا به 

 دامن خدا بود.  کردن مجدد آنها به خرافات، تحریک احساسات عوام، و پرتاب 
 

 کرامت و آزادی
 خواهد؟ این جنبش در پی چیست و چه می 
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دو محور اصلی که اعتراضات بر حول آن شکل گرفت عبارتند از : اعتراض به حجاب اجباری و توحش  
ی کرامت. هر دوی اینها از حیات سیاسی در ایران غایب ی آزادی است و دومی مطالبهپلیس. اولی مطالبه

ی شعارهای این جنبش حضوری آشکار و برجسته دارند. »زن، زندگی، آزادی«  اند. اما هر دو در تقریباً همهبوده
دهد که بخش های زیادی از این جامعه از جمهوری اسالمی عبور شعار نشان میاین  ترین آنها است.  برجسته 

تقلیل خواسته  بنابراین  اکرده است.  این جنبش به برچیدن گشت  تقلیلی بی های  جا رشاد، تحریفی آشکار و 
 است.  

مردم در خیابان برای  به همین منوال، در شعارهای این جنبش نشانی از خواست احیای سلطنت نیست.  
خواست آزادی و نفی دیکتاتوری در شعارهایی همچون »مرگ بر ستمگر، چه    .نندزبازگشت سلطنت فریاد نمی

 روشنی نفی حکومت والیی است؛ خواه از نوع فقاهتی یا سلطنتی.  شاه باشه، چه رهبر« و »مرگ بر دیکتاتور« به
 

 ی اعتراض  زنجیره 
ای  تغییر بنیادین و ریشه  ای از اعتراضات است که بر روی هم از پتانسیل یک ای در زنجیرهجنبش اخیر حلقه 

ای است همچون فروریختن دیوار برلین که در نهایت به فروپاشی شوروی منجر  برخوردارند. به نظر من، واقعه
 شد.  

تری داشت، اما با هر  جویانهآغاز شد که شکل مسالمت  88ی اعتراضی از جنبش سبز در سال  این زنجیره 
ی این اعتراضات، پیشتازی با زنان بوده که در همه . جالب اینتر به خود گرفتموج سرکوب، شکلی تقابلی 

 است.  
های اعتراضی برخی از شعارها تکرار شده است. برای مثال »مرگ بر دیکتاتور« و »نترسید،  در این موج 

 به بعد تداوم داشته است.   88نترسید، ما همه با هم هستیم« که از 
این  از جمله  است.  برخوردار  به فردی هم  از ویژگی منحصر  اعتراضی  این موج  از  اما  بسیاری  اکنون  که 

گرفت. اما در  اند. جنبش سبز تنها شهرهای بزرگ را دربر می شهرهای کوچک نیز به خروش سراسری پیوسته 
ج جدید هم شهرهای  شهرهای دیگری به جنبش اعتراضی پیوستند. در این مو   98و آبان    96اعتراضات دی  

تر نیز تجمعات اعتراضی برگزار شده  دیگری اضافه شدند. در اعتراضات اخیر، در بسیاری از شهرهای کوچک
 است.  

با خروش اعتراضی اخیر مشخص شد که خواست تغییر بنیادین در ایران امروز قوی و جدی است. وضعیت  
خواهد  ز توانستن و خواستن توضیح داد: حکومت میتوان در ترکیبی احکومت و جامعه در ایران امروز را می 

خواهد  خواهد جامعه را به رنگی که می نتواند. حکومت می   هنوز خواهد ولی شاید  تواند. جامعه مینمی  دیگرولی  

را   امادرآورد،   بر زور و خشونت محض متکی شده است. جامعه رهایی  تنها  و  از دست داده  را  اقتدار خود 
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ی اول باشیم. اما  رسد. بعید است در آینده شاهد تغییری در گزاره ز زورش به حکومت نمی خواهد، ولی هنو می
ی  افتد که سامانه ای زمانی اتفاق می شود. نهایتاً تغییر ریشهتر می با هر موج اعتراضی، خواست رهایی ممکن

 رسد.   به نظر می سرکوب از هم بپاشد؛ چیزی که با در نظرگرفتن شجاعت نسل جدید و ضعف حکومت ممکن  
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  میشو یکه م ی»بدن« 
 نرگس ایمانی ی نوشته 

 

از ناآرامی شاید بتوان گفت هیچ  ی  چنین با مطالبههای اخیر، اینداده در سالهای رخ ها و اعتراض یک 
های پیشین را به قسمی  توان ناآرامینوعی می تنیده نبوده است. درست است که به رهایی بدن عجین و درهم 

ی  ها مطالبههای دربند ربط داد، اما در این جنبش فشردگی و تنگنای اقتصادی یا سیاسی بدن اعتراض به درهم
های اخیر شاهدش هستیم ــ طرح و طلب نشده  گاه به این شفافیت و علنیت ــ که در ناآرامیرهایی بدن هیچ 

های اخیر ــ  بدن و تشدید آن طی سالای نسبتِ حکومت با  دههی چهاربود. این امر از یک سو به پیشینه 
گردد و از سوی دیگر به مختصات  تحت عناوینی همچون »ارشاد«، »بارآوری«، »ریحانگی« و ... ــ بازمی

های ناشی از دستگیری به دستِ گشت ها را زد: مرگ زنی جوان بر اثر آسیبی این اعتراض رویدادی که جرقه 
عنوان  ءِ آن حضور واقعی و نمادین بدن و بدنمندی را پی گرفت: مرگ )به توان در جزءجزارشاد. رویدادی که می 

عنوان نمادی از شور زندگی( عنوان نمادی از زندگی( جوان )به بازگشتِ فقدان زندگی( یک زن )به واقعیت بی 
د عنوان واقعیت »متأثرکننده«ی خشونت بر بدن( به دست گشت ارشا های ناشی از دستگیری )به بر اثر آسیب 

 پرده از سوی حکومت بر بدن(.  هنگام نماد اِعمال خشونت بی عنوان واقعیت و هم )به 
ی بدنی »زنده«؛ بدنی  شود برای مطالبه از همین نقطه است که بدنِ فاقدِ زندگیِ ژینا به  نمادی بدل می 

نما نام  طرزی متناقضکه خواهان گسستنِ بندهای اسارتگر خویش است. به بیان دیگر، بدن مقتول ژینا که به  
ریشه  از  )ژینا  دارد  بر خویش  استحاله زندگی  در  زندگی(  معنای  به  ژین  مطالبهی  قالب  در  و  نمادین  ای  ای 
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هایی دیگر. بدن  گیرد: زندگی در شمایل رمزگان وحدت بدن راستی زندگی جدیدی را از سر می بخش بهرهایی
کنند )کارگر،  نوعی وضعیت انقیاد بدنی را تجربه میک به شود که هر یهای دیگری می ژینا رمزگان وحدت بدن 

غیرپایتخت مرد،  زن،  دانشجو،  حاشیه معلم،  به نشین،  و   )... و  بهمان  و  فالن  قومیت  نشان  ای،  و  رد  وجهی 
های قدرت انقیادگر را بر سطح خود به یادگار دارند. شاید بتوان تجلیِ کالمیِ این وحدت را بیش از هر  پنجه

ها نیست، به معنای آن  ار »ما همه مهسا هستیم ...« پی گرفت. این وحدت به معنای حذف تفاوت جا در شع

موجودِ« ژینا هستیم؛ مردم نه در معنای یک امر ـ حول »بدنِ نا  مردمگیری  است که بار دیگر شاهد شکل 

رسد طنین حذف و انجماد  ای که هر بار که از دهان »مسئوالن امر« به گوش می موجود یا کلیشهتجربیِ ازپیش 
»بیانگری/مفصل  بر  مقدم  و  است«  راه  »در  همواره  که  مفهومی  مقام  در  بلکه  دارد،  همراه  به  بندی  را 

موجود ژینا منجر به ایجاد نسبتی متفاوت )هرچند تکرارشونده(  ـواقع، بدنِ نا وجود ندارد. به   1اش«نمایشگرانه
ی این نسبت جدید است که  واسطهاند. به ی انقیاد جاریخوردهخم نوعی ز شود که هر یک به هایی می میان بدن 

ی ظهورش هم جایی نیست مگر درون بدنِ خیابان؛ درون رسد و عرصه ی ظهور می به منصه   مردمبار دیگر  

 بدن شهر.  
های ی حسّانی متفاوتی را برای بدن گری آن در قلب شهر، تجربهها و جلوههمین نسبتِ متفاوت میان بدن 

شده فاصله گرفته و در آورَد. بدنی که از مختصات فردیت اتمیزه ، به ارمغان میمردمآمیخته در قالب  درهم

دهد، در همین وضعیتِ ایستادن میان دو امتناع  خواه تن نمیعین حال به بلعیده شدن از سوی قدرتی تمامیت

کند.  را تجربه می   بودنای متفاوت از  د و نحوهبین هایی جدید را پیش روی خود میــ نه این، نه آن ــ امکان 

ای  ی بدنمندی هر چند شاید این تجربه دیری نپاید، اما تأثرات حسی منتج از آن ــ تأثرات ناشی از تجربه 
شود. در هیئت ی حسی و حسانیت مردم، حکاکی می سراسر متفاوت ــ همواره بر سطح بدن، در کنه خاطره

شده گیرند: فیگور معترض. تصاویری که در قالب این فیگورِ کمتردیده به خود می   ها فیگوری جدید، بدن مردم

ای همزمان یا پیاپی کرده باالی سر، سری برافراشته، چهره آید ــ دست گره پی از بدن به نمایش درمیدرپی
ترس  پناهخشمگین،  و  یا خمیده  راست  قامتی  خندان،  مراقب، مضطرب،  کنج  خورده،  در  دهان  جسته  دیوار، 

ای که در قالبِ فریاد، فضای شود با کالم ممنوعهطنین میشده در پیِ تبدیل صدا به فریاد ... ــ همگشوده

ی متفاوتی از بدن رهنمون  را به تجربه  مردمکند. همین امر، هم صوتی شهر را از حالت »بهنجار« خارج می

 مردمجاست که از یک سو، بدنِ انجامد. از این یدر وضعیتی »نامأنوس« م  مردمشود هم به تجلی بدن  می

اش تشنجِ ارگانیسمِ حکومت  ای که نابهنگامی شود، همچون عارضه در قالب فیگور معترض دیدنی و شنیدنی می
توان شنید، مختل و غیربدیهی  توان دید، میتوان گفت، می چه می را در پی دارد، و از سوی دیگر، نظمِ آن 

 
1   .performative articulation  ی حسین رحمتی، نشر اختران:  )ترجمه   در دفاع از پوپولیسم چپ، این مفهوم را شانتال موف در فصل »برساختن مردم« از کتاب

 ( به کار برده است. 1398
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مدت ــ از جریانِ  ای ــ هرچند کوتاهشود با قسمی گسست ریشههمراه می  مردمگیری  گردد. لذا، شکل می

ها، پاها، ها، چشم اقتصادِ حسیِ غالب و برساختن سامان حسی جدیدی که در آن نسبتی دیگرگون میان دست 
آورَد. این الگوی  حرکتی متفاوتی سر برمی ـشود و از خالل آن، الگوی حسی ها، دهان و ... برقرار میگوش
 طلب است.  ای رهاییحرکتی متفاوت یکی از ارکان اصلی برساخت سوبژکتیویته ـحسی 

مدت هرچه باشد، به مناسبتِ سرشت و خاستگاهِ خود تأثیراتی ماندگار بر  ها در کوتاهسرنوشت این ناآرامی
ورات مربوط به تحقق یک کل جای خواهد گذاشت؛ تأثیراتی نه صرفاً در سطح خودآگاه جمعی یا از جنس تص

ها. بدنی که به انحای گوناگون ی حسانی بدن ها، در سطح تجربه متحد و منسجم، بلکه تأثیراتی در سطح بدن 
های خود عاجز مانده و صرفاً با  های متعدد اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی همواره از تحقق امکانو از جنبه 

ی »رسمی« به بدنی بهنجار ملقب گردیده است، اینک با دشده شده و تحدیهای تعریف مچاله شدن در قالب

ای را احساس و تجربه  ناشده در قالب فیگور معترض، شادمانی جدید و تجربه  بودنی فرمِ دیگری از  تجربه 

سنخ نیست.  اند برابر و همهای جعلی و کاذبی که پیشتر به خوردش دادهکند که با هیچ یک از شادمانیمی
گیرد و ی تکرار این شادمانی قرار می چشد زین پس همواره در آستانهای را می چنین شادمانی  بدنی که طعم 

 .بودنی این گونه از شود برای تکرار تجربه ای میمترصد فرصت دوباره 

ی یک  مثابههای غالب از بدن ــ خاصه بدن زنانه ــ به ای از این دست، بداهت روایت همچنین، تجربه
وکاست بپردازد، کم اش به سیستم را بی »بدهکار«، که باید از طریق فرزندآوری، باروری اقتصادی و ...، دِینبدن  

می  چالش  میبه  مخدوش  را  تصویری  چنین  ــ  اخالقی  نه  و  ــ  اخالقیاتی  سیمای  و  همین کشد  کند. 
ین مطالباتی بیش از پیش در  بخش آن باشد که چنتواند نویدی شادمانی بدن می افکنی به همراه تجربهخدشه 
ها و ... نیز بیش از پیش طرح و  ها، خانوادهها، مدرسه های کاری، دانشگاههای دیگری همچون محیطعرصه 

 ها به ارمغان آورند.  بدن  بودنِـهای جدیدی را برای دیگرگونهطلب شوند و امکان
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  هاضیتبع یهمه هیعل زشیخ
 الله عرب ی نوشته 

 

امینیمرگ   )ژینا(  روز  مهسا  در    دو  حضور  برای  ظاهرا  که  ارشاد«  »گشت  توسط  او  بازداشت  از  پس 
به  »کالس  حیاتی  بدون عالئم  و  اما عمالً  بود  منتقل شده  وزرا«  »بازداشتگاه ساختمان  به  توجیهی«  های 

ات سراسری  ای را در پی داشت. اما این دوره از اعتراض»بیمارستان کسری« منتهی شد، تظاهرات گسترده 
به نظر می ایدئولوژی ،    زنان  یرسد صرفاً به مسئله برخالف آنچه که  با  حجاب اجباری و  ضدیت محض 

های متعددی در برانگیختن این اعتراضات نقش دارند که قابل تبیین و  حکومت قابل تقلیل نیست، بلکه نیرو 
 آبادی با قند، یا به روایت افسانه نجم   انبه چوب بستن بازرگاناند. درست است که  انقالب مشروطه با  بررسی 

ی عشق آباد جرقه خورد یا در پی خودسوزی دختران قوچان به ترکمانان و ارامنه   فروش و به اسارت رفتن
ها های خودکامه در خاورمیانه ساقط شدند، اما هیچ یک از این انقالب محمد بوعزیزی در تونس بسیاری از رژیم

اتفا  همان  به  تقلیل  زمانی قابل  آلتوسر،  تعبیر  به  بلکه،  نیستند.  منفرد  و  ق  سطوح  از  مختلف  تناقضات  که 
تواند تمام عوامل را متحد کرده و منجر به گسست در  اند، یک اتفاق می های متفاوت انباشت شده خاستگاه 

  ی تاریخی، مرگ مهسا ممکن است همان رخدادی باشد که منجر به گسست در. در این دقیقه 1وضعیت شود
های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  های کثیری از سپهر نظم مسلط شود چرا که با تعارضات و آنتاگونیسم

 
1 ALTHUSSER, Louis. “Contradiction and Overdetermination” in For Marx. Translated by Ben Brewster. London: 

Verso, 2005 
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تواند نظم فعلی را واژگون کرده و نیروهای موجود و ایدئولوژیک همراه شده است که تجمیع این تناقضات می
 را به شکلی کامالً متفاوت از پیش بازآرایی کند.  

اق  بحران  جنبش فراگیر  اعتراضات،  مکرراً  و شورش تصادی  کارگری  اعتصابات  و  در  ها  را  متعددی  های 
از سال   بسیاری    1396شهرهای مختلف مخصوصا  بحران، متفکران  این  تبیین  در  برانگیخته است.  بعد  به 

اند، نگارنده در اینجا صرفاً به توضیح مختصری در این خصوص برای پیشبرد بحث کفایت مفصالً بحث کرده 
های اعمال شده از سمت آمریکا، ریشه  کند. رکود اقتصادی شدید و تورم افسارگسیخته، افزون بر تحریم می

ی اقتصادی نولیبرالی دارد که از دولت هاشمی رفسنجانی و پس از جنگ ایران و عراق و های توسعه در برنامه
های بزرگ ملی شده  صنایع و کارخانه   ، تمامی57ی ابتدایی انقالب  درگذشت آیت اهلل خمینی رخ داد. در دهه 

ها و  سازی وسیع، بسیاری از این بنگاه شدند. اما با آغاز خصوصیهای عمومی محسوب می بودند و جزو دارایی 
ها،  خصوصی واگذار شدند که بسیاری از صاحبان جدید آنها به فروش دارایی ها به بخش خصوصی یا شبه شرکت 

شماری  ی این امر، کارگران بی ی آنها پرداختند. در نتیجه ی کالن بدون توسعه هاو دریافت وام   تغییر کاربری 
عنوان مثال در حال حاضر »اسنپ« بسیاری  ناچار وارد بخش غیر رسمی بازار کار شدند که به بیکار شدند و به

بعات مخرب  از آنها را بدون هیچ امنیت شغلی به کار گرفته است. این فرایند سلب مالکیت عمومی فزاینده ت
زدایی از صنایع، افزایش شکاف  پرولتر   توان به موارد زیر اشاره کرد: بسیاری در پی داشت که از آن جمله می

طبقاتی، اولویت »حق مالکیت« بر »حق معیشت«، عدم شفافیت مالی مؤسساتی که این صنایع را خریداری 
ه نفع اقلیتی که با نظام پیوند دارند. از آنجایی که  ی اکثریت مردم بتر تهدید حیات روزمرهطور کلی کردند، و به 

توان گفت ما با  اند زیر نظر نهادهای نظامی هستند، می هدر مواردی مؤسساتی که این صنایع را خریداری کرد
 داری میلیتاریزه شده یا نظامی« مواجه هستیم.  یک »سرمایه

و حیات اکثریت مردم را به خطر انداخته است  اعتراضات امروز با فقر و فشار اقتصادی که تأمین معیشت  
توان بدون در نظر گرفتن اعتصابات و  و منجر به نارضایتی عمومی شده پیوند دارد. تظاهرات امروز را نمی

بررسی کرد. از میان شعارهایی    98و    96های سراسری سال  تپه و صنایع فوالد اهواز یا شورشجنبش هفت 
توان به »فقر و فساد و بیداد/ مرگ بر این استبداد« اشاره  کند می را نمایان میطور موفقی این ارتباط  که به 
 کرد. 
ی حجاب که تاریخی طوالنی از سرکوب و  ی رهایی و آزادی زنان عالوه بر مسئله تر از آن، مسئله مهم  

مرگ مهسا  یابد.  خشونت را در بر دارد تنها با خواست برابری اقتصادی و سیاسی است که امکان تحقق می 
  1397، خیزش زنان در سال  1393ای در اصفهان در سال  های زنجیره خورد با اسیدپاشی بالفاصله گره می

، دستگیری و بازداشت سپیده رشنو، یکی در میان هزاران، و همچنین  تحت عنوان »دختران خیابان انقالب« 
پدرساالر   ساختارهای  که  رسولی  شیلر  اخیر  مرگ  و  او  اجباری  ماحصل  اعتراف  کرد.  نمایان  را  قدرت 
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درصدی زنان و محدود کردن    82داری پدرساالر« در ساحت اقتصادی نیزتقسیم کار جنسیتی، بیکاری  »سرمایه
 شود. داری است که مانع مشارکت آنها در بازار کار می فعالیت آنها به پذیرش نقش مادری و خانه

تواند در  شود، بلکه سلطه میاجباری« منحصر نمی   ی انقیاد و سلطه بر بدن زنان تنها به »حجابمسئله 
حجابی اجباری« رخ دهد.  آوری و همچنین »بیاشکال مختلف آن از جمله اجبار به افزایش یا کاهش فرزند 

های اروپایی حجابی« اجباری در فرانسه یا برخی کشورتوان از »بی ی حجاب اجباری در ایران را نمی مسئله 
ای  اند، مجزا کرد. دو سال پیش امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، الیحه میل کرده که بر زنان مسلمان تح

شود یا را نصویب کرد که به موجب آن از همراهی زنان محجبه با فرزندانشان به مدرسه یا اردوها ممانعت می 

که در نظم فعلی  . »حجاب اجباری«  1ی پوشش بدن خود بهنگام حضور در ساحل را ندارند زنان مسلمان اجازه 
حجابی اجباری« را تبدیل به بدیل کند بلکه فراتر از  بر ما تحمیل شده است نباید تنها معکوس آن یعنی »بی

ی مقاومت و مبارزه علیه »انقیاد و سلطه بر بدن« در هر شکلی از  بحث »پوشش یا برهنگی« اجباری، مسئله 
 آن است.  

ای برای عریان کردن بدن زنان  زمینه   ی فرمایشیو مدرنیته   آمرانه  سیاست تجدددر سلطنت پهلوی نیز،  
های تحت حاکمیت خود به جهان »پیشرفته  پسند« از بدن سوژه تا تصویری »مدرن« و »فرنگ  ساختفراهم  

ی ها به زور چوب و چماق از سر کنده شدند و کاله پهلوی بر سر رفت تا مبادا چهره غربی« عرضه کند. چادر 
همان بدن   یایدئولوژی اسالممانده« به چشم آید. در مقابل،  ردان ما نسبت به »تمدن غرب« »عقبزنان و م

کرد تا هویت متمایز جهان اسالم از رهگذر بدن زنان بر همگان عیان شود و  پوشاند و پنهان  مکشوف شده را  
زمانی کند.  جایگزین  درونی«  »استعماری  با  و  خنثی  را  غربی  نیاز امپریالیسم  از    که  »دفاع  برای  نیرویی  به 

که ظرفیت الزم برای  رود و زمانیکار می مرزهای ملی« وجود دارد، بدن زن همچون ماشین تولید جمعیت به 
می  بسیج  پرستاران  و  ماماها  از  سپاهی  ندارد  وجود  جمعیت  این  از  و شهرهای  مراقبت  روستاها  به  تا  شوند 

تی فرهنگی آنان به نسبت تعداد افراد خانوارشان آگاه کرده و با ها را از فرودسای سفر کنند و خانوادهحاشیه 
 شان امکان ادغام آنها را در نظم مسلط فراهم آوردند.  های جنسی ترغیب به توقف کارکرد اندام

ها برای  ی خیابان گر حضور مردان و زنان ما در عرصه ی حساس تاریخی که جهانیان نظاره در این دقیقه 
ستند، بسیار مبرم و ضروری است که فراتر از »حجاب اجباری« به »کنترل و نظارت بر  دفاع از حق خود ه

سازی آن« یا »ابزارسازی« از بدن زنان در جهت دستیابی به اهداف ایدئولوژیک نظم بدن زنان«، »کاالیی 
ن زنان را  حجابی اجباری در حکومت پهلوی یا کشورهای اروپایی که بدتر، بی حاکم پرداخت. به عبارت دقیق

قدر مورد دهند همان ای برای چهره »مدرن« و »متمدن« بخشیدن به سیاست »سکوالر« خود قرار می وسیله 

 
1 https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/unveil-them-to-save-them-france-and-the-ongoing-colonization-

of-muslim-women-s-bodies 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

»حجاب اجباری« در چارچوب مذهب و برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکی مانند ناسیونالیسم،  انتقاد است که  
»مکشوف کردن« و حجاب برداشتن رژیم   ای. هم آنهای منطقه مبارزه با امپریالیسم یا صرف توجیه دخالت

سابق پهلوی و هم این »مخفی کردن« و حجاب گذاشتن رژیم فعلی که هر دو بر خالف انکار یکدیگر در  
ی »سلطه بر بدن« اشتراک دارند،به یک اندازه مورد انتقاد هستند. هچنین، اقتصاد سیاسی که حول  مسئله 

صنعت مد و صنعت پورن شکل گرفته است به همان اندازه قابل   کاالیی سازی از بدن زنان با صنعت زیبایی،
 ی حجاب اجباری.   نقد است که مسئله 

ی جمعی برای دفاع از حق حیات  تر ذکر شد، چیزی که مرگ مهسا را تبدیل به ارادهطور که پیشهمان
های مختلف  ساحت  کند، تجمیع تناقضات و تعارضات برآمده ازتولید مرگ آنی یا تدریجی می  علیه ماشین 

است. عالوه بر بحران اقتصادی، نظام با بحران عمیق سیاسی نیز روبروست. در واقع، آنچه مشروعیت حاکمیت 
اراده را تضمین می این است که  با وام کند  باشد.  اراده خلق خود  اسپینوزا میی حاکم،  از  توان گفت،  گیری 

کنند چرا که »امید« دارند  از فرمان حاکم تبعیت میکنند و  ی مردم حق خود را به حاکم تفویض می توده
تری »ترس«دارند. اما این که از »شر« بزرگ»خیر« بیشتری نسبت به وضعیت پیشین خود کسب کنند یا این 

ی تولید »ترس« و »امید« در میان  افتد بلکه هر بار که زمینه تفویض اراده یکبار و برای همیشه اتفاق نمی
هایی دهد. حاکمیت کنند و حاکمیت مشروعیت خود را از دست می ی مردم نافرمانی میود، تودهراز بین می  مردم

تری  دهند، مشروعیت کم ها قرار میو »فرمانبرداری« سوژه   که ابزار سرکوب خود را در خدمت تولید »ترس« 
ترین میزان مشروعیت  م کند که کنزد مردم خود دارند و اصوالً بیشترین میزان خشونت را حاکمیتی اعمال می 

سرکوب    گوید »شود و نهایتاً همانطور که اسپینوزا می ی مردم میرا داراست. این خشونت منجر به خشم فزاینده 

. حاکم  1پاید« و به قول سنکا: حکمرانی با اعمال خشونت دیری نمی شود  حد و حصر منجر به تسلیم نمی بی
ی دستگاه سرکوب خود تبدیل به قدرتی  کند بلکه به پشتوانه یندگی نمیی مردم را نماتنها اراده در نظم فعلی نه

شناسد و در پی ساختن »کل«ی است وار هیچ شکلی از تفاوت را به رسمیت نمیخواه شده که لویاتان تمامیت
 ی نفی آنها موجودیت خود را تداومببخشد.  واسطه که تمامی »اجزاء« را در خود منحل کرده و به 

های مشابهی روبرو هستیم. ایدئولوژی حاکم که بنا بود عدالت اجتماعی،  دئولوژی نیز با بحران در سپهر ای
طبقه، و حکومت مستضعفان را به ارمغان بیاورد امروز زیر لوای مذهب، اقسام مختلف  ی بی برابری، جامعه 
مشروعیت خود را نه با تکیه  عدالتی و فقر را بر مردم تحمیل کرده است. حکومتی که اصرار دارد  نابرابری و بی 

بر قدرت مردم خود بلکه با ارجاع به یک منشاء قدسی و الهی تضمین کند، تنها انزجار عمومی را نسبت به     
هایی که به نام دین نسبت به سایر ادیان اعمال  ها و سرکوب»امر قدسی« موجود  دامن زده است. تبعیض

 ی خود مزید بر علت است.  شده است به نوبه

 
1 Spinoza,Baruch. Theological-Political Treatise. Translated by Samuel Shirley. Hackett Publishing Company, 2002 
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ایدئولوژی با گفتمان  انواع  اپوزیسیون را  از نیروهای  ابتدای انقالب بخشی  های ناسیونالیستی نیز که در 
جا که مسئله حجاب اجباری زنان به نفع انسجام ملی به محاق رفت،  ی ضد امپریالیستی متحد کرد تا آن مبارزه

خود را از دست داده است. منظور از استعمار  مرزی« به اکثریت مردم تمام رونق  امروز با تحمیل »استعمار درون 
مرزی« همان سیاستی است که حیات اقتصادی و سیاسی برخی  ی »مهاجر سازی درون درون مرزی یا پدیده

و برخی دیگر را   کند. سیاستی که برخی را »شهروند« از مردم را به نفع برخی دیگر بطور روزمره تهدید می 
ستی که تداوم و موجودیت آن متکی است به طرد و حذف برخی از افراد برای  کند، سیا»ناشهروند« قلمداد می 

 تضمین حضور برخی دیگر.  
اند، اجرای سیاستی است که به نام  علل دیگری که در رنگ باختن ایدئولوژی ناسیونالیستی نقش داشته 

های ای و تجهیز گروه های منطقه دفاع از »امنیت ملی« خود، سهم عظیمی از درآمدهای نفتی را صرف دخالت 
تر از آن، »تهدید امنیت ملی« یکی  کند. مهم کند و خلق خود را از این دارایی عمومی محروم می نظامی میشبه 

اند. در نظم توتالیتر فعلی،  ترین انهامات به اکثر افرادی است که به دالیل مختلف بازداشت و زندانی شدهاز رایج 
تر هر گونه  ابی مستقل، حق پوشش اختیاری، حق بیان آزاد یا در بیانی کلییدفاع از حق کارگران، حق تشکل

اتهام تا آنجا پیش میمشارکت سیاسی »تهدید امنیت ملی« به شمار می  این  ی  رود که گویی نه واژه رود. 
ن  ارجاعی به توده مردم دارد و نه »امنیت« جایگاهی در میان آنها چرا که نظم مسلط در خدمت تضمی  »ملت«

خود شاهد این شکل از    «مرزهای ملی»  ون دربه نفع توده مردم است. ما    »امنیت« اقلیتی از سران حکومتی
. تظاهرات سراسری امروز انفجار تجمیع  و اشکال مختلف طرد و حذف سیستماتیک هستیم  تمایز و دیگر بودگی

سلطه بر بدن زنان قابل تقلیل به   یهای مختلف و متعدد است. نه مسئله این تناقضات و تعارضات با خاستگاه 
تر از آن،به  توان به اجرای فرایض اسالمی فروکاست. مهم ی حجاب را می حجاب اجباری است و نه مسئله 

شود، شناسانه »جهان عرب« نامیده می انقیاد کشاندن زنان مختص جوامع خاورمیانه یا آنچه در گفتمان شرق 
شمول در حال بازتولید  های جهان م ادعاهای خود مبنی بر آزادیهای غربی« برخالف تمانیست. »دموکراسی 

اشکال متفاوتی از نژادپرستی و نئوفاشیسم و طرد و حذف »دیگری« هستند که امکان ادغام شدن در نظم  
پوستان و مهاجران در  آنها را ندارد و »دیگربودگی« آن نمایان است. با نگاهی به وضعیت پناهندگان، سیاه 

های توتالیتر به خودی  درستی ادعا کرد که »توحش« حاکمیتتوان به ه توهم دمکراسی دارند، می کشورهایی ک
 کند.  های غربی را تضمین نمیهای سکوالر و دمکراسی خود »تمدن« نظام

های گفتمانی که در کشورهای غربی راجع به تظاهرات امروز در ایران در جریان است در حال بازتولید تقابل 
کنند خواست زنان در ایران آن آزادی صوری »غرب متمدن« و »شرق وحشی« هستند و تصور می نمای  نخ 

ی شرق  است که در جهان »متمدن« غرب به زنان اعطا شده است. چپ در ایران موظف است که ورای مسئله 
به آن و چه سازی بدن زنان، چه در شکل محجداری بپردازد که با کاالیی سرمایه  و غرب، به نقد نظم جهانی 
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ای در خدمت بازتولید ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی مسط خود به  ترآن، بدن زنان را به مثابه ابژه در شکل  برهنه
 کار گرفته است.  
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  میکن اعتماد  معترضان یبه خرد جمع
 فائق حسینی ی نوشته 

 

 

هایی خیابانی دل بست که سازمان، تشکیالت  توان به اعتراض شود: آیا میاین روزها پرسشی مدام تکرار می 
بله!   باید بگویم که  و یا رهبری خاص مدیریت و سازماندهی آن را برعهده ندارد؟ در پاسخ به این پرسش 

عی ضرورت دارد. این مسئله دو وجه ویژه از سمت فعاالن سیاسی و اجتماتوان اعتماد کرد و این اعتماد به می
توان به سازماندهی شدن اعتراضاتی که هیچ تشکیالتی در پشت خود ندارد  طور کلی می که آیا به دارد، اول آن 

نیازهایی برای  تشکل امید بست؟ دوم آن  بر  که چه امکانات و  این جریانات وجود دارد؟ مطلب حاضر  یابی 
 ی نوشته شده است.   اساس مشاهدات از اعتراضات خیابان

قتل سیستماتیک ژینا امینی، ایران را بیش از پیش آبستن بروز حوادث کرد. ژینا امینی بدن جوانی بود که  
های  ی اخیر را در خودش دفن کرد؛ ستم علیه زنان، مردان، جوانان و تمام اقلیت های چند دهه تمامی ستم 

گذاشت و کسانی که  به نمایش می  ها د راها و محدودیتای بود که انواع محرومیت اتنیکی. این قتل نقطه 
شان تماشاگر آن بودند بر خود الزم دانستند که در دفاعی مشروع، در برابر حمالت مدام به تمام وجوه زیست

توانیم ردپایی از  ی برخی متفکران اسالمی در باب دولت و نظام سیاسی می که در اندیشهمقاومت کنند. با این
ترین ویژگی مشترک   شورا و دموکراسی و خودآگاهی را ببینیم اما اصلی   مشروعیت مردمی، نقد خودکامگی،
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دهد که چگونه  توضیح می   1گرا در باب حکومت دینی یک چیز است؛ اتوپیای خالفت. بلقزیز های اسالماندیشه
انسان  از آنجایی که این نظام ها ختم می اتوپیای خالفت به حضور حاکمان در تمام وجوه زندگی   ها شود و 

ترین  رویه در تمام ابعاد زندگی شهروندان با ناشایسته کفایتی مطلق ندارند، دخالت بیعاقبتی جز فساد و بی
 ترین نتایج برای کشور و مردم همراه است.  ها و مخرب رویه 

توانستیم در اعتراضات پیشین ببینیم.  ی اعتراضات کنونی را نمی تنیده خورده و درهم   هم گرههای بهدغدغه 
های این روزها دو رویکرد وجود دارد؛ اول رویکردی که این اعتراض را ماحصل، ادامه و  طورکلی در تحلیل هب

فردی این اعتراضات  داند و دوم نگاهی که به منحصربه ها و اعتراضات پیشین میاستمرار ردپای تاریخی جنبش

اجتماعی مختصاتی دارد که به    2ر. هر ستیز های دیگداند و نه میراث اعتراض تأکید دارد و آن را نه ادامه می
شود که  گیرد و تمام این شرایط سبب میی شرایط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل می واسطه 

اجتماعی جدید می  با سیتز  اما شرایطمواجهه  باشد.  منحصربفرد  کامالً  و    یاسیس  ،یاقتصاد  ،یفرهنگ  تواند 
یی باشند که بدون شک وجوه تاریخی مهمی دارند. اعتراضات خیابانی که  هاتوانند شامل پدیده ی می اجتماع
آمد تاریخی  وفرد است که در رفتاش روشن کرده یک ستیز منحصربه ی آن را ژینا امینی با جان دادن جرقه 

کلی  ی این اعتراضات که آن را به ترین جنبه اش باید به بررسی آن پرداخت. مهم شرایط فرهنگی و سیاسی 
شدگان است. دقیقاً به کند، حضورتوأمان طبقه، جنسیت، قومیت، ایدئولوژی متعلق به تمامی سرکوب ژه می وی

ها را در خود جای داده  ژینا امینی تمام ستم ی  گویم بدن جوان، مظلوم و از دست رفته همین علت است که می 
طور موازی به اعتراضات  ویژگی را بههای تحت ستم مختلف توانست دو  است. دربرگیرندگی ژینا در انواع گروه

تنیدگی.  های مختلف در این درهمما بدهد اول در هم تنیده بودن اشکال مختلف نابرابری و دوم واحد شدن گروه 
ی متوسط، زنان، جوانان، نوجوانان، مردان،  دهد که کارگران، فرودستان، طبقه اعتراضات این روزها نشان می

ی مهم دیگری که پرسش اصلی من ی قومیتی در خیابان مشارکت دارند و جنبه ها های جنسی و گروه اقلیت 
های متعلق به صنف و واحد خاصی  های مختلف در خیابان بدون فراخوانرا شکل داده است، حضور این گروه 

ی آن مشخص و مدون دهی اولیه توان آخرین اعتراضات در ایران دانست که سازمان را می   88است. اعتراضات  
سازماندهی نداشتند )البته سازماندهی   88ی  اگر چه به اندازه   98و    96های  ود، پس از آن اعتراضات سالب

های  توانم مدیریت دولتی بخوانم نه سازماندهی مردمی( اما دانشجویان و صنف را می  88ی اعتراضات  اولیه 
اعتراضات بدهند. این  به   98و    96های  اعتراضات سال   شغلی معلمان و کارگران تالش کردند که سامانی 

طلبی در تقویم تاریخی ایران است.  ترین آن پررنگ و نزدیک شدن روزهای حقتأثیرات مهمی گذاشتند و مهم
دادند و دقیقاً های خاصی را در خود جای میهایی بودند که گروه هر دو ستیز   98و    96های  اعتراضات سال
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باعث شد که سازماندهی مقدم بر اعتراضات خیابان شود. به    های تحت ستم خاصهمین متعلق بودن به گروه 
های تحت ستم شرایطی را بحرانی تشخیص دادند و برای رفع فشارها و رهایی از بحران  این شکل که گروه

های مختلف اعم از دانشجویان، کارگران و معلمان تالش  به شکل دادن اعتراضاتی رجوع کردند که صنف 
شان را بر عهده بگیرند. در واقع محدود بودن  های متعلق به اصناف سازماندهی این گروه داشتند با هر ابزاری  

داد که در مدیریت جریان دست داشته باشند و شاید همین  شان می های معترض این امکان را به صنف گروه
شدن باشد. چرا  های ناکام ماندن این جریانات در جهت فراگیر  تواند یکی از علت تالش برای سازماندهی می

شود و به این دلیل  ی حاضر با تمام قوا سرکوب می های سازماندهی در دورهکه اساساً نیرو، دانش و امکان
تواند مسیر رشد و فراگیر شدن را طی شود، نمیاعتراضاتی که سازماندهی بر خود اعتراضات خیابانی مقدم  

شدن مطالبات تغییرخواهانه بین تمام مردم ممکن نخواهد   دانیم تغییرات بنیادین بدون فراگیر که میکند. چنان 
 بود.    

های  یک تفاوت اساسی دارد و آن درگیر شدن تمام گروه  98و    96های  اعتراضات کنونی با اعتراضات سال 
می فراهم  را  شرایطی  بودن  همین همگانی  است.  ستم  سازماندهی  تحت  بر  مقدم  اعتراضات  خود  که  آورد 

ها و فعالین اجتماعی و سیاسی در حال حاضر به هیچ وجه برای سازماندهی این اعتراضات  تشکل شوند.  می

و به خرد جمعی معترضین خیابانی اعتماد داشته باشند. پیش از این اشاره کردم حاکمیت با تمام    1تالشی نکنند 
های سازماندهی  نیرو و امکان قوا هر نیرو، دانش و امکان سازماندهی را سرکوب کرده است و باید بدانیم که  

ی گذشته با تمام قوا گیرند پس زمانی که این دانش حداقل در چهار دهه به دنبال دانش سازماندهی شکل می 
های پنهان زیست اعتراضی خیابانی فرا  سرکوب شده است، ما نیاز داریم که این دانش را دوباره و در الیه 

تواند الین سیاسی و اجتماعی برای سازماندهی این اعتراضات می بگیریم. هرگونه تالش واحدهای صنفی و فع
های تحت ستم در ذات این اعتراضات از بین  تنیدگی و شامل بودن همه گروه باعث شود که خاصیت درهم

نظرانشان  و هم  های صنفی های خاص خواسته یا ناخواسته درصدد گرد آوردن گروه برود. چرا که این گروه 
تواند به معنی ایجاد شکاف و گسست در اعتراضاتی باشد که خصلت همگانی شدن را در  می   شوند که اینمی

شمولی مواجه شده، پس الزم  ها با چنین ستیز فراگیر و همه ذات خود دارد. باید توجه کنیم ایران بعد از سال 
قعیت شود. بدون شک حضور  زده و به دور از واکه فدای رفتارهای شتاب خوبی استفاده کرد نه این است از آن به 

ها بسیار موثر است اما تا پیش از تقویت همگانی شدن اعتراضات،  هایی نظیر اعتصاب واحدهای صنفی در فعالیت 
اعتصابات همگانی ممکن نخواهد بود. برای مثال پیش از اینکه یک راننده، اتوبوس یا کامیون خود را در سطح  

 
یافته و پرسرعت عمل کنند. در این مقاله فرصت بحث در این موضوع نیست،  جز دانشجویان، دانشجویان به واسطه امکاناتی که دارند اتفاقا بایستی بسیار متحرک، سازمان به  1

 کنم. ای دیگر در این زمینه صحبت می در مقاله 
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اننده حداقل روزهایی را داوطلبانه در اعتراضات شرکت کرده یا ها خاموش کند، باید شخص رشهر یا جاده 
 حداقل همدل باشد تا به اعتصاب سراسری تن دهد.   

همگانی و فراگیر بودن نیروهای معترض با تکیه بر خصلت منفردی است که در این اعتراضات درهم   
اس  شده  باعث  روزها  این  اعتراضات  بودن  فراگیر  واقع  در  است.  شده  موج تنیده  جز  )به  فرد  هر  که  ت 

ها را نیروی انقالبی در  توان آن کاری که تا آخرین لحظه به اعتراضات نخواهد پیوست و اساساً نمی محافظه

( خود را متعلق به چندین گروه تحت  1ی نهایی انقالب ضروری هستند نظر گرفت اما برای شکل گرفتن لحظه 
از قید با رهایی  و بند یک گروه و حل شدن در مواضع مختلف و در نهایت    ستم بداند و این موازی است 

کنند، مسیری جز مختوم به  دریافتن ناکارآمدی سیستم، چرا که افراد به هر طرفی از تعلقات خود که نگاه می 
های خاص شود که مردم دریابند در این سیستم نه گروهبینند. این باعث می کفایتی نمی نابرابری مطلق و بی 

طور برابر از هر امکانی استفاده کنند. دخالت اصناف و واحدهای  گاه به توانند هیچ ه فرد جامعه نمیبلکه فرد ب
ها برای سازماندهی، باعث خواهد شد این نیروی  تشکیالتی در این برهه و با توجه به عدم دانش و امکانات آن 

های مختلف ز بین برود و دوباره گروهتنیدگی و همگانی بودن اعتراضات است، ا درهم  یکننده منفرد که تقویت
ی نان دارد، یکی اشتغال، دیگری حجاب، دیگری نابرابری مدنی آن یکی  منزوی شکل بگیرند که یکی دغدغه 

خواهند ایدئولوژی مشخصی را به  هایی هم میخواهد و گروه با حاکمان مخالف است و دیگری دولت را نمی 
 دامن مردم بیندازند.  

نه دانش الزم،    2وه، شورا، فرد و یا افرادی قابلیت سامان دادن به این اعتراضات را ندارند، در حال حاضر گر
روز و بومی سازماندهی را دارا هستند و نه نیرو و امکانات آن را دارند. همچنین هیچ گروهی در ایران وجود  به

ی مشترک داشته باشد  اساس و پایه  تنیدگی و همگانی بودن این اعتراضات،ی درهمندارد که بتواند به اندازه 
  نیافرد و با پتانسیل این جریانات آسیبی نزند. های منحصربه ها را شامل شود و به ویژگیتا همه افراد و گروه 
  ن یا  یاگر کساما    .دیآیمعترض م  یروهایاعتماد به ناز عدم   یصنف   یهاو گروه   ن یفعال  یاصرار به سازمانده

با دیدی موشکافانه اعتراضات را پیگیری  و  باشد و در خیابان حضور بهم رساند    کیروزها شاهد اعتراضات از نزد 
همانطور   1401در واقع اعتراضات  وجود دارد.    هاابان یدر خ  یاز خرد جمع  یروشن  یرو یچه ن  ابدیدر  تواندی م  کند،

یافته یا جمعی در این یست که هیچ رفتار سازمانکه گفتم مقدم بر سازماندهی هستند اما این به این معنا ن
آیند که خیابان در این شود. مسئله آن است که این رفتارهای جمعی از خرد جمعی می اعتراضات دیده نمی 

 
 کار نزدیک شود.  تواند به لحظه ورود موج محافظهسطح از اعتراضات فقط با تداوم و پیگری جدی می البته تا رسیدن به آن لحظه هم راه زیادی باقی مانده و این  1
نژاد را از ارکان اپوزوسیون  زده و نگران هستم که آقای مجید توکلی در توییتی پهلوی و علی همانطور که هیچ اپوزیسیونی چنین قابلیتی را ندارد و من بسیار متعجب، حیرت  2

های دوران پس از رهایی معرفی  ها را به عنوان امکان توانند باشند!!( و آن نژاد اصال اپوزوسیون نمی بق تعریف اپوزیسیون نزد متفکرینی مثل هافمیستر، پهلوی و علیدانست )ط 
ها هایی به دهان آن زنند که چشم ها را می که کسانی این حرف کننده است  ی ایران هیچ فایده دیگری ندارند و بسیار نگران ی آینده ها به جز نابودی دوباره کند. این تحلیل می

 دوخته شده است.  
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ی اعتراضات در روزهای نخست با روزهای آخر به  روزها به مردم معترض ما بخشیده است. مشاهده و مقایسه
نشان می را تحتدهد که مردم  ما  رفتارهای سرکوبگرانه  به با هوشمندی  بار  و هر  دارند  با  نظر  فردی  طور 

آیند. این یعنی دقیقاً همان فراگیری دوباره دانش سازماندهی  های جدیدتری به خیابان می باش و حربه آماده
تکیه بر خرد   که باالتر آن را برای عبور از حداقل چهار دهه سرکوب کار جمعی الزم دانستم. مردم معترض با

کنند و  های مقابله با رفتار سرکوبگرانه دانش، نیرو و امکانات سازماندهی را فراهم می جمعی و فراگیری شیوه
های فعال سیاسی و بار نه از باال )یعنی اصناف و واحدهای تشکیالتی و گروه ی آن سازماندهی این در نتیجه 

گیرند. پس ت و همراهی افراد معترض با یکدیگر شکل میاجتماعی( بلکه از دل خیابان و با مشاهده، شناخ
خواهند در سازماندهی این اعتراضات نقش داشته باشند، هر شب به  کنم اگر صنف و یا افرادی می توصیه می 

توانند  ها بیایند، یادبگیرند، بشناسند و مشاهده کنند که چگونه مردم بدون هیچ سازماندهی قبلی می خیابان 
خردیافته  سامان  و  کنند  اعتراضات    رفتار  این  در  معترضین  فرد  به  فرد  پس  دهند.  پرورش  را  خود  جمعی 
گیرند.  تنیده نقش فعالی را به عهده دارند و اطالعات مهم و تأثیرگذار در تداومِ به خیابان آمدن را فرامی درهم

گیرد که به تشکیل کل می ی این اعتراضات بدون تردید دانش جدید و مردمی از سازماندهی ش در صورت ادامه
ها از دل همین گیرند و از آنجایی که این گروه ی این اعتراضات را به دست می انجامد که ادارههایی می گروه

های خود را خواهند شناخت، نه تنها به همگانی بودن اند و مردم هر محله و شهر گروهاعتراضات به وجود آمده
ی آن هم خواهد بود. ما با جریانات اعتراضی مواجه هستیم که  کنندهیتزند بلکه تقو اعتراضات آسیبی نمی 

شناسند  شوند و هر یک از مردم حضورشان در خیابان را مؤثر میفردیت همگانی و خردجمعی در آن تقویت می 
 کنند آگاهی خود را ارتقا دهند.و تالش می 

خواهان باید تداوم حضور مردم در خیابان  ی آزادیخواهان چیست؟ دغدغه ی آزادیاما در این بین وظیفه 
های تواند با نوشتن، حضور خودش در خیابان، فعالیت مجازی، توصیه است. هر کسی از هر طریقی که می 

دوستانه و خانوادگی و یا با هر روش دیگری باید حضور مردم در خیابان را تقویت کند تا نیروهای معترض 
د ارتقای  فرصت  همچنان  فعال  و  آن  جوان  با  موازی  و  باشند  داشته  را  خود  خیابانی  و  جمعی  خرد  و  انش 

میدرهم که  اتفاقی  بهترین  شود.  تقویت  معترض  نیروهای  آینده تنیدگی  برای  جریانات  این  در  ی تواند 
ها و سپس سیاسی ما بیفتد ابتدا تشکیل »شورای هماهنگی نیروهای معترض« در محله -های اجتماعیجنبش 

یک »شورای مرکزی هماهنگی نیروهای معترض« در سطح شهر است. اما باید تأکید کرد    ها باهمکاری آن 
های ویژه، مهم و تأثیرگذار اعتراضات فعلی  که این شوراها باید از دل این جریانات تشکیل شود تا تمام خصلت 

 توضیح دادم، مواجه  ها آغاز شود با آن افتراقی که قبالً حفظ شود و اگر دوباره از باال تالش برای سازماندهی 
قابلیت  با  فعال  نیروهای  را  آن  کادر  که  معترض«  نیروهای  هماهنگی  »شوراهای  شد.  ویژه خواهیم  های 

های تجمع اعتراضی، مجهز ی رویه های سرکوب و ارائه دهند باید عالوه بر مقابله با شیوه شخصیتی تشکیل می 
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دهند و  زاماً یکپارچه و دقیق اما روشنی از آینده می به رویکردی سیاسی و اجتماعی باشند که تصویری نه ال 
توانند مطالباتشان را با تمرکز بر روی این نظرگاه سیاسی و اجتماعی شوراها منطبق کنند. این شوراها مردم می

ادامه و  پیشروی  میدر صورت  جریانات  تکمیلی ی  مراحل  هماهنگی  توانند  »شوراهای  و  کنند  را طی  تری 
در سطح منطقه و استان را تشکیل دهند و »شوراهای هماهنگی نیروهای معترض« شهرها    نیروهای معترض«

تری را پیش  شده   تر و هماهنگدستهای مختلف با یکدیگر در تماس باشند و اهداف و اعتراضات یکو استان 
ود ادامه دهند و  های اعتراضی متوقف شدند، به حیات و فعالیت ختوانند حتی اگر جریان ببرند. این شوراها می

مردم را برای به خیابان آمدن دوباره آماده کنند. تشکیل این شوراها با اعتماد فعالین سیاسی و اجتماعی و 
صنفی به مردم ممکن است، اگر این فعالین دوباره تالشِ زودهنگام، نابالغانه و به دور از تدبیری انجام دهند  

عتراضات وجود دارند از بین بروند و مردم بار دیگر به انزوا روی  هایی که در این ابینیممکن است تمام روشن 
ها حضور داشته باشند و با شناسایی نیروهای جوان و معترض بیاورند. فعالین مختلف باید تالش کنند در خیابان 

های نه توانند زمیتر کنند. فعالین می تر و سریع را شناسایی و روند فراگیری خردجمعی را برای معترضین آسان 
هایی برای ها فراهم آورند و سپس به دنبال راهتشکیل »شوراهای هماهنگی نیروهای معترض« را در محله 

ها با یکدیگر راحت  های ارتباط آن ارتباط این شوراها با یکدیگر باشند. البته پس از تشکیل شوراهای محلی راه 
های تشکیل این شوراها از دل اعتراضات را فراهم  و در دسترس است اما مسئله این است که فعالین باید زمینه 

کنند و به جای گردآمدن چند دوست فعال و تالش برای نفوذ بین مردم، مردم را تشویق کنند که خود به  
 سمت تشکیل شورا بروند.  

اجتماعی که -کنم بهترین رویکرد سیاسی اجتماعی این شوراها؛ من تصور می -برگردیم به رویکرد سیاسی 
شو  میاین  پستراها  رویکرد  کنند  اتخاذ  مهمتوانند  از  مورد  دو  است.  این ناسیونالیسم  در  حاضر  افراد  ترین 

ناسیونالیسم این دو گروه به شدت مورد توجه قرار  ها هستند که در رویکردهای پستاعتراضات زنان و قومیت 
شود  های مختلف به شدت تاکید می تناسیونالیسم فرهنگ، زبان، تاریخ و حقوق قومیاند. در رویکرد پستگرفته 

ها به دست آورده است که  ی همین توجه به قومیتو اساساً خاصیت عبور از ناسیونالیسم سنتی را به واسطه
کردم  وجه از آن دفاع نمیها را از نظر دور انداخته بود به هیچ ای رفاه، برابری و آزادی قومیتاگر این رویکرد ذره

افراد  کند که شامل حال همهناسیونالیسم برابری را ترویج می صیه هم کنم. پستچه برسد که آن را تو  ی 
ها را در مختصات عرضی مشخص محکوم شود و هرگونه برابری و برتری یک گروه خاص بر دیگر گروه می
رت گرفتن  تنیدگی از پیش موجود این جریانات را تقویت کند و از قد تواند اتحاد و درهمکند. این رویکرد می می

یا هر گروهی جلوگیری کند. پست  اندیشه و  اتنیک، جنسیت، صنف،  تاکید قوی بر  دوباره یک  ناسیونالیسم 
تواند هیچ گروهی را مقدم بر گروه دیگر بداند  فردیت دارد و درواقع همین تاکیدش بر فردیت است که نمی 

ی  شناسد. هر اندیشهو هر قومیتی را برابر می بلکه تمام افراد اعم از مهاجر، شهروند، کاسب، کارگر، زن و مرد  
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شود باید با توجه به نیازها و خصوصیات جامعه مقصد تغییر  اجتماعی که وارد یک منطقه و فرهنگ می -سیاسی
ناسیونالیسم از این قاعده مستثنا نیست. ما باید بر آن مواردی که کشور عزیزمان ی پستشکل دهد و اندیشه
تواند این ویرانی را متوقف و  انی کشانده حساس باشیم و بدانیم کدام رویکرد است که می را به این حد از ویر

ناسیونالیسم رویکردی است که با نیازها و کمبودهای  به آبادانی ختم کند.  در میان رویکردهای نظری، پست
سازد و در عین حال  شنود میتواند تصویری از آینده ارائه کند که تمام افراد را  خجامعه ما سازگاری دارد و می

 کند.  ها را تقویت هم می اندازد بلکه آن های ویژه این جریانات اعتراضی را نه تنها به خطر نمی پتانسیل 
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  یو قهر اجتماع  یانقالب جار

   جنبش مهسا  یدرباره

 امین بزرگیان ی نوشته 
 

 
 

...  داد رخ رحمانهبی دادمی رخ  باید  که چیزی. نیست  شرمساری برای جایی  وجههیچبه فیات کارگران شدن تسلیم در
 نرفته دست از چیزی هیچ هاجان نه  و باشند شده  تسلیم هابدن  اگر باشند، نخورده دست ایمان و آگاهی اگر  مدت؟ چه برای

 . است
   1920می  هشت /ی نظم نوینمجله /گرامشی آنتونیو

 
 .است امروز شرایط از توصیف ترینبینانهواقع گزاره این .است «انقالب» یک درون امروز ایران یجامعه

 این شرح .شود داده مختصر توضیحی توصیفی و خبری یگزاره این یدرباره شد خواهد سعی مقاله این در
 چه و رسدمی کجا به ایران در حاضر حال اعتراضات سرنوشت که دهد پاسخ نیز سؤال این به تواندمی موضوع
  داشت؟ خواهد بر در اینتیجه

 فاش از ایلحظه گذرد،می هاخیابان در امروز آنچه که کرده آغاز را انقالبی است چندی ایران یجامعه
 اعتراضات و نیروها از ایمجموعه گرانش،کنش و بیان شکل در هاتفاوت یهمه با متأخر انقالب .است آن شدن

 مختلفی و متعدد نیروهای که است این دارد اهمیت آنچه .کند توصیف را معاصر ایران تواندمی که است تاریخی
 که گویدمی ما به واقعیت این .کنندمی «نمایندگی» را انقالب این از بخشی هربار که اندفعال انقالب، این در

 بلکه ندارد؛ را آن وفصلحل توانایی و نبوده انقالب این بر پایانی حاضر، مقطع در صداها و هاخیابان سرکوب
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 این در افول لحظات واقع، در .بکشاند میدان به را ایتازه نیروهای که بود خواهد دورانی یسازنده بیشتر

  .است تازه 1موضعی« جنگ» یک آغاز جهت قوا تجدید برای لحظاتی انقالب،

 کنیم، مرور پس و پیش سمت به اکنون، از را انقالب این تاریخ که نداریم ایچاره وضعیت شناخت برای
 پس و پیش به حرکت این .بگوییم سخن آینده یدرباره کمی گذشته سر از آنچه برآیند از و بشناسیم را نیروها

 یکبار» عبارت .کشید خواهد چالش به را اکنون یدرباره آخرالزمانی تفسیر هرگونه که دارد اهمیت جهت این از
 توهّمی شود،می تکرار سرکوب نیروهای اکثریت و معترض، نیروهای برخی سوی زا که «همیشه برای

  .است اجتماعی پویش سازوکارهای نشناختن از ناشی و غیرسیاسی

 جاری انقالبِ یا هاپیوستگی
 معموالً  آنچه یعنی) گذراندیم سر از جامعه که وقایعی جداکردن دیگر تعبیر به یا تاریخ از مقطعی خوانش

 «اجتماعی نیروی» آنچه به که دهدیم کف از را توان این (است برگرفته در را سیاسی هایتحلیل فضای
 همچون را اجتماعی تاریخ و کندنمی درک را جامعه در موجود پیوستار خوانش، این .یابد آگاهی نامیممی

 آن یهمه برآیند اجتماعی نیروی که دانست باید .کاهدفرومی تاریخی مقاطع به کالسیک نویسانتاریخ
 آمریکا انقالب .است کرده ذخیره خود در و گذرانده سر از تاریخی دوران یک در جامعه که است چیزهایی

 انقالبی با ایران یجامعه مشخص، طوربه .رسید سرانجام به تا کشید طول سال هجده (1765-1783)
 .است داده نمایش را آن خود تاریخِ  از مختلفی مقاطع در و شده آغاز قبل سال پانزده حدود از که روبروست
 هر که اندانقالب یک گوناگون هایبیان مهسا جنبش و (98 آبان و 96ماهدی) خستگان جنبش سبز، جنبش

 بوده، جاری آنچه پرتأللؤ لحظات این یمیانه در .است داده نمایش را شانشرایط و انقالبیون از بخشی ارب
 در روستایی نیز و شهری گوناگون طبقات و اصناف توسط که بوده هاییناجنبش حتی و هاجنبشخرده بسیار
 خالی و پر هازندان مدام .است نرسیده پایان به کار و نشده متوقف انقالب این گاههیچ .است بوده جریان
 شده روشن پیش از بیش اکنون .اندگرفته شکل هامقاومت و اندکرده کار دولتی احکام و قوانین ماشین اند،شده
 اجتماعی مقوالت به مهندسی نگاه از ناشی غیره و 98 جنبش پایان یا سبزجنبش پایان تصور مثال عنوان به که

 2است. بوده

 مرکزی چند و پراکنده نزاع یک فرادستان با ستم تحت هایگروه و طبقات هایکنشبرهم و هاکنش
 جامعه این در .است ایشبکه و زدوده-مرکز دیگری، مدرن یجامعه هر مثل ایران مدرن یجامعه .است

 این درگیر متمایزی و متعدد بسیار نیروهای .اندپراکنده و مدرن نیز مسلط امر برابر در مقاومت فرایندهای
 انقالبِ » این از لحظاتی در .مانندمی باقی پنهان دولت، لویاتان الجثهعظیم تن پشت معموالً که هستند مبارزه

 
1position of War  مدرن. جوامع در سیاسی استراتژی یدرباره گرامشی آنتونیو از است اصطالحی 
 نهم. فصل نگارنده، از خیابان در رستگاری کتاب به کنید نگاه بیشتر مطالعه برای 2
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 نیرویی شوند،می متصل یکدیگر به بندیمفصل نوعی با کردند،می حرکت هم کنار در که نیروهایی آن «جاری
 وحوشحول که ایاجتماعی نیروی آن مهسا، جنبش در مثالً .کنند عیان را خود توانندمی و کنندمی آزاد را

 اجتماعی نیروی به ارشاد گشت در سقزی، جوان دختر امینی، )ژینا( مهسا قتل یواقعه با بود فعال زنان یمسأله
 انقالبِ خیابانی بروز .یافت بروز و خورد پیوند «جوانان زندگی» اجتماعی نیروی نیز و «قومی هایاقلیت»

 وجود نیز سبز و خستگان جنبش در نیروها این .است اجتماعی نیروهای بندیمفصل محصول واقع در جاری
 نیروهای بندیمفصل با ما عوض در و نیافتند چشمگیر بروز و نخوردند پیوند دیگر نیرویی با شاید هرچند داشتند
  .بودیم روبرو دیگر

 یک سازیویژه اول، :داردمی امان در بینشی رایج خطای دو از را ما اجتماعی هایجنبش به نگاه این
 خصلتی که یابندمی گرایش سمت بدین یا معموالً هاتحلیل .جنبش یک هایویژگی گرفتننادیده دوم و جنبش،
 تمام کار» دام به و کندمی فرق «کامالً» باراین بگویند و کنند تلقین حاضر حال جنبش به را ویژه و یگانه
 هایخصلت روی از شوند مجبور که دهند جای تاریخی کالن یگزاره یک در چنان را آن یا بیفتند، «است
 را خُرد امر فلسفی، کلیاتی با یا بیفتند سیاسی یشناسانهروان تحلیل نوعی دام به یا واقع در بجهند؛ آن خاص
  خاصی هایویژگی که است انقالب یک از بخشی مهسا جنبش نگارنده، نظربه سبب همین به .بگیرند نادیده

  .است داده بروز را آن از
 

 آن هایخصلت و مهسا جنبش
 که جنبشی کنیم؛ ادراک خستگان جنبش و سبز جنبش با دیالکتیکی یرابطه در توانیممی را مهسا جنبش

 نوع در اما هستند، متوسط یطبقه از غالباً اجتماعی طبقات حیث از (سبز جنبش همچون) آن اصلی امالنح
 جنبش .ترندنزدیک 98 سال جنبش به سنی میانگین حتی و شعارها ها،سازماندهی اندازها،چشم خیابانی، کنش
 هر از بیش که داده بروز انقالب این در را متوسط یطبقه از بخشی آن بار اولین رایب که است خیزشی مهسا
 نیروها تنوع با مهسا جنبش واقع در .اندحکومت اصالح از ناامید بهتر زبان به یا سیستم دگرگونی خواهان چیز
  .فهمید یکدیگر به گوناگون معترضِ  طبقاتِ پیوند فرایند آغاز توانمی را آن در افراد و اقوام و

 شده روبرو تازه بندیمفصل نوع این با ما تاریخی خاص مقطع این در که است شده باعث متعددی عوامل
 یواقعه سه این آنها ترینمهم ازجمله که باشیم، متوسط یطبقه در خصوص به نیروها این برآمدن شاهد و

 دوران در کشتگان عظیم حجم ،دو سو، بدین 96 سال از متوسط یطبقه اقتصادی افول ،یک :است جمعی
 یطبقه عمومیِ وجدان .98 سال در معترضان شدید سرکوب ترومای ،سه و 0014 و 99 هایسال در کووید
 را خود شدن فقیرتر طبقه این اعضای .است کرده ادراک اصلی مقصر را حاکمیت موارد، این تمامی در متوسط
 و تحریم، فشارهای از شدن کاسته برای «برجام» امکان رفتن بین از سیستم، اقتصادی ناکارآمدی از ناشی
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 .اندشده ناامید خود معیشتی شرایط بهبود از و فهمیده اقتصاد میدان در بوروکراتیک نهادهای شدن اختیارسلب
 یتجربه با همراه که را 19 کووید اپیدمی دوران در شانکشتگان یگسترده حجم مسؤولیت آنها سو، دیگر از

 رهبری توسط واکسن ورود ممنوعیت فرمان و دولت ناکارایی به مستقیماً بوده، اضطراب و ترس مدتطوالنی
 این یهمه .بود 98 سال در خیابانی کشتار ترینعظیم و ترینگسترده شاهد طبقه این سوم و دانند،می مربوط
 دیگر بار را متوسط یطبقه بقای یغریزه بود، رتباطا در هاآن ذهنی و عینی روزمره حیات با مستقیماً که موارد

 امینی، )ژینا( مهسا قتل سپس و رشنو سپیده با حکومت برخورد نوع یعنی مشخص، رویداد دو .کرد تحریک
 و ترینقدیمی از یکی شاید که گشود ویژه و واحد کانالی سمت به را هااضطراب و هاخشم ها،ترس تمامی
 آزاد را نیرویی یکبارهبه زنان یمسأله واقع، در .اجباری حجاب یمسأله :بود تبعیض ساختارهای ترینعمومی

 ینماینده واقع به «زن» یمسأله .بود شده ذخیره میانی طبقات در اخیر سالپنج وقایع از خاص طوربه که کرد
 .پرداخت خواهیم بدان بیشتر که شد هاتبعیض و هاترس ها،نارسایی از نظامی

 در شرایط که بود شده باعث آینده فقدان یمسأله و دولت ناکارآمدی از ترس اقتصادی، وضعیت وخامت
 جا از ترپیش را جامعه پایین طبقات که چیزهایی همان برسد؛ فاجعه سرحدات به نیز متوسط یطبقه منظر
 ناتوان خود وظایف انجام از روشن طوربه حکومت و حکمرانی نظام که یافت اشتراک کمکم ایده این .بود کنده
 استنک از ناتوان دولت که وحشتی شد؛ پراکنده جا همه آینده و فقر و مرگ از وحشت حقیقت، در .است شده
 همه در شدهتوزیع خشم .کرد مشاهده روزمره گفتارهای در توانمی وضوحبه را وضعیت این انعکاس .بود آن
 موجود گفتارهای و هامتن اصلی محتوای .است گرفته دربر را جامعه که بود اضطرابی و ترس از هایینشانه جا
 بیان ظاهری شکل و کند،می تجربه اشزندگی در فرد که است ایفاجعه همین مجازی هایشبکه و شهر در
 خشونت از است انعکاسی گفتاری خشم .آن تغییر از ناتوانی اعالم یا کردن پنهان برای است ایوسیله فقط آن

 جا همه در مکانیکی ایگونهبه شرایط، بهبود اندازچشم و سیاسی یسوژه فقدان در که دولت نهاد در موجود
 مستأصل و عاصی یسوژه یسازنده فرد، ودخ به آن بازگشت و خشم مازاد تولید نتیجه .شودمی تابیده باز

 که ستمی» :نویسدمی مقاومت هنر کتاب در معاصر آمریکایی سیاسی شناسانسان اسکات، سی جیمز .است
 که است ظلمی سنگهم شودمی ایجاد ،(هستند زندان نهاد مشترک یسلطه تابع همه که) زندانیان میان در

 برابر در خود رفتارهای و هاگفته باید زیردست زندانی سلطه، در سلطه این در .دارندمی روا آنان بر زندانبانان

 موجود بحران همین 1.«کند کنترل زندان مقامات برابر در رفتارش و گفتار از بیش حتی شاید را مسلط زندانیان

 بر حاکم وضعیت محصول که ستم منابع افزایش و سلطه انواع از کالن ساختاری شدن ساخته یعنی جامعه در
 .کرد فراهم را آن طغیان مقدمات بود، زندگی
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 قهر و نوجوانان
 جامعه به مهندسی نگاه .شودنمی منجر جامعه پایین طبقات شدن تربزرگ به متوسط یطبقه شدن فقیر 
 بوردیو، یرپی تعبیر به .فروکاست اقتصادی شرایط به تواننمی را اجتماعی طبقات که کندنمی توجه نکته این به

 مشکالت بر عالوه متوسط یطبقه از فقیرشده فرد .است متوسط یطبقه همچنان فقیرشده متوسطِ یطبقه
 رستوران بخرد، فرهنگی کاالی بفرستد، مختلف هایکالس به را فرزندانش کند، تفریح تواندمی ترکم معیشتی،

 همچنان اما سازد،می کالفه و خشمگین را میانی طبقات در افراد هرچند وضعیت این .غیره و برود سینما و
 که کنیم توجه نکته این به اگر .داردمی نگه طبقاتی هایخاستگاه با نطبقم را شاناعتراضی کنش هایدامنه
 اقتصادی هایسرمایه به متکی تنها طبقه مفهوم و دهدنمی کف از را اشطبقه مدت،کوتاه در شدن فقیر با فرد

 که اندگفته بسیار هاروایت و شواهد .کنیم پیدا دست مهسا جنبش گرانکنش درباره درکی به توانیممی نیست،
 سنی میانگین کاهش .دهندمی تشکیل را خیابانی معترضان اصلی یبدنه ساله 20 تا 15 جوانان و نوجوانان
 موضوع این کلید باید .باشد آن اجساد روی بر و خیابان در خیزش این خصلت چشمگیرترین شاید انقالبیون

 بحران شاهد که هستند کسانی نوجوانان .فهمید موجود واقعاً  وضعیت و طبقاتی هایخصلت میان یرابطه در را
 خود یروزمره زندگی در هانارسایی بودند مجبور هم آنها .اندبوده هاسال این در خویش والدین روانی و مالی
 این در .باشند وضعیت از شانوالدین عمیق شکست شاهد هم و کنند تحمل را خانواده و خیابان و مدرسه در

 یکارانهمحافظه هایخصلت و هاترس از بیشتر رهایی شان،پذیریجامعه فرایند نشدن تکمیل دلیلبه آنها میان
 و اشتراکی هاییکنش به دست اندتوانسته وضعیت، از شانوقفهبی هایپرسشگری ترمهم ههم از و شانطبقه
 پرسشی جدید نسل .کنند معرفی جاری انقالب در «توان» یک مثابه به را خود حقیقت در و بزنند، خالقانه گاه

 یاسسی یاتالهی یرساله یمقدمه هفتم بند در اسپینوزا باروخ هرکسی از بهتر که دارد اشوالدین از کالسیک
 در گویى که کنندتالش شان بندگى راه در گونهآن توانندمی هاانسان چگونه» :است کرده بندیصورت را آن
 واالترین سبب که شرم یمایه نه را نفر یک جبروت و غرور براى شانخون ریختن و جنگند، مى شانرهایى راه

  1آورند؟« شمار به افتخار

 اجتماعی حیات در انسدادها و هابستبن یواسطه به چنانچه دارد خویش والدین از جدید نسل که پرسشی
 کرد خواهد تولید را چیزی نیابد پاسخی گرفتارند، آن در که شرایطی به نسبت بزرگساالن عملیبی بالطبع و
 جوانان و نوجوانان در وضعیت به نسبت قهرِ  .نامیممی (indignatio) قهر را آن اسپینوزا از تأسی به که

 را جوانب یهمه که هستند امکان این از برخوردار شد صحبت آن زا که دالیلی به هاآن زیرا است ترفعال
  میزانی از برآمده خیزشی و جنبشی انقالبی، هر .نگیرند نظر در عمل برای

 
1 Benedict de Spinoza, Theological-Political Treatise, Cambridge, p:6 
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 یمبارزه در دانشجویان همواره میانی طبقات در که نیست بیراه .است گرمحاسبه عقل گرفتن نادیده
 .دارند را گیریجای بیشترین قهری سیاسیِ
 همدیگر به مقاومت قالب در که کندمى وادار را جامعه که «عقل هدایت» از نوعى یعنی قهر اسپینوزا نظر از

 ترس یا آنها :شوندمی پیمانهم همدیگر با شانطبیعی عاطفی تأثیرات اساس بر او نظر از افراد .بپیوندند
 اسپینوزا نظر از .بگیرند انتقام زده آسیب آنها به که کسی از جمعیدسته خواهندیم یا و اندکرده پیدا مشترکی

 آن علیه هم با را آنان و انگیزدبرمی را افراد از بسیاری قهر که حکومتی هایسیاست و قوانین فرامین، آن
 سوی از کردن حکومت حق چون و .شوندنمی دولت، حکمرانی حق یعنی جمهور، حقوق شامل کند،می متحد
 نند،کمی مخالف فرامین و قوانین با افراد که میزانی به پس شودمی اهدا دولت به مردم یتوده مشترک یاراده

 شمار که میزانی به دیگر تعبیری به 1.شودمی تضعیف حکمرانی برای حکومت حق اساساً و قوانین آن اعتبار

 تفسیرسیاسی در استولز تد .کند مى پیدا کاهش حکومت اعمال برای دولت حق یابد، افزایش شورشى افراد
  :نویسدمی اسپینوزا یاندیشه از قطعه این

 که کارى هر دادن نجاما که گیرد مى نتیجه خویش کمال و تمام سیاسى رئالیسم مطابق [اسپینوزا»]
 فصل از چهارم بند پایان در اسپینوزا، .دولت حق برخالف اکیداً است امرى برانگیزد را عمومى قهر دارد احتمال
 رژیم یک که هایى تندروى مابین ارتباطى چنین از دهد مى دست به بیشترى جزئیات سیاسى، یرساله چهارم
 تهدید را رژیم آن و کند، پیشه قهر بردارد، دست ترسیدن از خلق انبوه که امر این احتمال و شود مى مرتکب

 صحنه روی برود، راه ها خیابان در بدکاران با برهنه یا مست» بخواهد فرمانروا اگر المثل،فى .کند سرنگونى به
 زنان کند، غارت یا عامقتل را خود اتباع ... کرده وضع خود که کند نقض را قوانینی آشکارا کند، اجرا نمایش
 مدنى وضعیت نتیجه، در و، شد خواهد قهر به بدل خلق انبوه ترس گاه آن ،«هذا على قس و برباید، را جوان

civilis) (status جنگى وضعیت به hostilitatis) (status 2.«شودمى تبدیل 

 ایجاد حکومتی فرامین و حکمرانی هایشیوه طریق از سیاسی و اقتصادی اجتماعی، وضعیت به نسبت آنچه
 .است رؤیت قابل وضوحبه وضعیت این نخواستن سر بر خلق انبوه اجتماعیِ همبستگی .است عمومی قهر شده،
 جنبشی بنامیم؛ «قهر» را مهسا جنبش در موجود نیروی ما که شودمی این باعث چیزی چه مشخص طوربه اما
 قهر خود، اخالق کتاب سوم بخش در اسپینوزا .است کرده آزاد سیاسی نیروی یک عنوان هب را نوجوانان که

 
 به یکدیگر با همدستی ندارند. تعلق )جمهور( مدینه حق به زنندمی دامن )قهر( عمومی خشم به که مواردی» نویسد:می سیاسى یرساله سوم فصل از نهم بند در اسپینوزا 1

 تردیدبی پس کند،می تعریف انبوهه مشترک قدرت را مدینه حق که مادامی و .هاستانسان طبیعی حق شکبی مشترک، آسیبی تالفی به نیل خالل از یا مشترک هراسی دلیل
 بسیاری شهروندان اختیار در را همدستی این در یکدیگر به پیوستن فرصت مدینه زیرا یابد،می کاهش اتباع بین مشترک همدستی این امکان دلیل به آن حق و مدینه قدرت
 دهد.«می قرار

 روزبهان. نشر گنجی، ایمان و غالمی پیمان ترجمه ،سیاسی رساله اسپینوزا،
 ققنوس. نشر کرمی، امین و حبیبی فؤاد ترجمه: ،مجدد بارگذاری در شورش«؛ به میل باب در »اسپینوزا قهر: استولز، تد 2
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 که شرارتی نوجوانان .کند مى تعریف «است داده انجام دیگرى به نسبت را شرارتى که کسى از نفرت»را
 تجربه خود آنچه بر عالوه آنها .اندکرده نظاره عمیقاً  را است کرده اِعمال آنها کسان تریننزدیک بر وضعیت
 و ناسزاها .اندشده مستأصل و فقیر و ناامید و سرکوب شانوالدین چگونه هاسال این در که انددیده اند،کرده
 که دارند نفرت سیستمی از که است کسانی دوش بر مهسا جنبش .اندکرده لمس و شنیده را آنها هایفگیکال

 ستمی طوالنی هایسال یثمره آنها قهر .است کرده خسته را آنها و شرارت شاناطرافیان و والدین به نسبت
 .برافروختند را جاری انقالبِ چراغ که هاییهمان یعنی اند؛کرده تجربه شانوالدین و گذشته هاینسل که است
 معنا پیوستار یک در و تاریخ با نسبت در کندمی گذارینام قهر عنوان تحت اسپینوزا آنچه که است روشن
 دیدگاه در .است کرده آغاز پیش هاسال از را جاری انقالبِ که است چیزی همان تاریخ این .ستم تاریخ :یابدمی

 به وابسته آن شدت و گذارد؛می باقی دیگران برای قربانى که است ایعاطفی تأثیرات از برآمده قهرْ  اسپینوزا
 که کندمی مطرح اخالق کتاب سوم بخش در او .دارد قربانى با فرد که است شباهتى و عاطفی نزدیکی میزان
 .دارم مى دوست را او که باشد کسى قربانى اگر شد خواهد شدیدتر حتى ستم قبال در من قهرآمیز واکنش
 قربانیان با اشعاطفی و نزدیک یرابطه از برآمده تنها نه حاکم یطبقه و حکمرانی نظام به نو نسل واکنش

 ژینا و خود میان تاریخی ویژه یلحظه یک در که است باهتیش از برآمده آن بر عالوه که (شانوالدین یعنی)
  .کرد آزاد را هاآن پنهان نیروی و شد تبدیل انقالب در مهم رخدادی به که ایلحظه یافت؛
 رسیدمی بنظر ناممکن شانوالدین برای اشتحقق که آنچه نوجوان، دختران باالخص و نوجوانان واقع، در

 اعتراضی و سیاسی هایخصلت از را چیزی و بخشیدند تحقق طبقاتی، هایخاستگاه از فاصله سبب به را
 ایلحظه در ناامیدشان و سالمیان والدین هایناتوانایی میدان از و آوردند؛ یاد به متوسط یطبقه
 .پریدند بیرون ناشدنیبینیپیش

 

 آزادی زندگی، زن،
 محتوای در شده تنیده است چیزی بلکه گرددنمی باز جنبش این آغاز به تنها مهسا جنبش رد زن محوریت

 کندمی پیدا فراروندگی خصلت حکومت، سرکوب و هاخواست تحقق عدم با خیزشی و جنبش هر هرچند .آن
 در تواندمی چگونه که است این مهم اما یابد، سرایت است ممکن سیاسی نظام کلیت و دیگر مسائل به یعنی
 ساختن ایتوده غیر مدرنِ  یجامعه در .بسازد همبستگی و کرده جمع را خود در فعال نیروهای تمامی لحظه هر
 از برخاسته مدرن انسان هویت از بخشی .ممکن غیر است کاری «واحده امت» یا «کلمه وحدت»

 .شوممی «من» که است دیگری از خود ساختن متمایز طریق از «من» .است دیگران از او هایتمایزبخشی
 است همبستگی یسازنده لزوماً  سیاسی نظام هایخصلت کنیم فکر اگر است ناپختگی هم سیاسی میدان در
 است، فرودستان قدرت تمام که سیاسی، همبستگی یالزمه .کند متحد را متفاوت و گوناگون افراد تواندمی و
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 جنبش عینی و انضمامی خصلت اعتراض، ماتریالیستی امر از منظور .است «اعتراض ماتریالیستی امر» بر تأکید
 کند همبسته را انقالب یک در موجود نیروهای تمامی تواندمی که معینی و مشخص پدیدار آن .است اجتماعی
 که است آن به مداوم ارجاع با تنها اما تبعیض رفع و آزادی انتزاعی خواست از است اینمونه خود هرچند

 هایخصلت دیگر و مردساالرانه هایخصلت طبقاتی، هایخصلت .نگهداشت زنده را جنبش یک توانمی
 به را سرکوب و تبعیض عینیت مدام که دارند را کارکرد این بخشندمی تداوم را موجود وضعیت که اجتماعی

 ماتریالیستی امر اجتماعی، نیروهای که است سبب همین به 1کنند. گم را آن و لمبدّ انتزاعی و مجرد امر

 خواستِ  و عینی امر به مداوم رجوع عدم با یعنی کنند،می هضم مسلط نظم یمعده در ناخواسته را اعتراض
 استراتژی این چگونه که است روشن .برندمی بین از را هااعتراض مَفصل موجود، جنبشِ تاریخیِ مشخصِ
 .کندمی کمرنگ است سلطه ساختار شکست همان که را موفقیت به دستیابی و پراکنده را نیروها سیاسی، اشتباه

 به معترضان تمامی گرانیگاه زن یمسأله .است فمنیستی جنبشی هایشفراروندگی یهمه با مهسا جنبش
 را هاسرکوب ترینقدیمی که هستند جمعیتی «اقلیت» ترینبزرگ زنان .نیست بیراه ارجاع این .است وضعیت

 .کندمی حکمرانی آنها هایبدن بر که هاستسال حکومتی سیستم کمک با مردساالری نظام .انددیده خویش بر
 انضمامی خواست ترینقدیمی و پربسامدترین آن الغای طبیعتاً و است سلطه این قانون ترینرایج اجباری حجاب

 از بیش اجباری حجاب قانون با مسلط دولت اسپینوزایی، زبان به .است ایران معاصر یجامعه ماتریالیستی و
 همین سبب به دقیقاً  و .است شده نامشروع و داده دست از حکومت اِعمال بر را خود حق دیگری، قانون هر

 جنبش یک .بسازد «همبستگی» و باشد خلق انبوه یسازنده تواندمی که است بودنقدیمی و پربسامد خصلت
 .کند تولید نیرو و اتحاد تواندمی که است انضمامی و عینی خواستی به ارجاع با همواره پایدار و مؤثر

 مستقیم که زیرا است متوسط یطبقه در شورش نوع ترینماتریالیستی زن، یمسأله وحوشحول شورش
 .نیست روزمره و عینی حیات از بیرون چیزی اینجا در اعتراض موضوع .کندمی پیدا ارتباط «بدن» موضوع به

 قرار 2هاهلوت شورش مثل تاریخ بردگی ضد هایجنبش ردیف در توانمی را مهسا جنبش مشخص طوربه

 قتل با مهسا جنبش .اندگرفته پا فرد دارایی ترینمهم عنوانبه دنب بر نظر اعمال شدت از که هاییجنبش :داد
 به سر و کردن محدود جز نیست چیزی حجاب، کنترل کل طوربه و ارشاد گشت .شد آغاز ارشاد گشت در وی
 چیزی بدنش کندمی احساس زنی هر .دولت با زن بدن کردن مشترک بهتر عبیرت به یا زنان، بدن کردن زیر

 نیروی یدرباره دارکارخانه با کارگر که نسبتی همان .ندارد را آن کامل تیاراخ او و است دولت با اشتراکی
 از یکی درون در .است شانبدن از زنان زداییمالکیت و اشتراک این یادآوری ارشاد گشت .دارد خود جسمانی
 بطور اینبار بدنش بر زن مالکیت است، شده صید تهران در که نشینحاشیه زنان از یکی به یادآوری عملیات
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 که است ویژه یلحظه این در و شودمی کشته اجباری حجاب قوانین خاطربه زنی .رودمی بین از تام و کلی
 مکانیسم ارشاد گشت اگر .شودمی یادآوری زمانی هر از شدیدتر ایگونهبه دولت با زنان بدن اشتراکی خصلت
 تاریخ در ارشاد گشت اجرای ترینکامل را ژینا قتل توانیممی است، دولت با زن بدن اشتراکی ویژگی یادآوری
 .شد یادآوری زن بدن از زداییمالکیت این زمانی هر از ترگسترده و بیشتر که جایی :بدانیم حیاتش
 شدنگران با 98 سال در فقر گسترش شدت و انتخاباتی، تقلب با 88 سال در دموکراسی فقدان شدت اگر
 عبارت در .شد یادآوری ژینا مرگ با نیز بدن کنترل شدت کرد، آزاد انقالب در را نیروهایی و شد یادآوری بنزین

 رد که انقالبی شویم؛می روبرو نیروهایش و جاری انقالبِ تاریخ با خالصه طوربه ما «آزادی و زندگی زن،»
 :شنیدیم روشنیبه 98 سال در که است صدایی همان کرامت طلب .است گرفته شکل سلطه و تبعیض با مصاف

 نظام و دموکراسی آزادی، طلب .نشود ترکوچک مدام مانهایسفره آن در که خواهیممی تریشایسته حیات ما
 «زن» وزهار این و آورد، هاخیابان به را نفر هامیلیون 88 سال در که است نیرویی همان کارآمد حکمرانی

 اشپیروزی هر و است برابری خواستار که اقلیت گروه ترینقوی طبیعتاً و ترینگسترده به است ایاشاره
 زنان بدن و ذهن رهایی به نیز کار جایبدین تا که گونههمان کند؛ آزاد انقالب در را ایتازه نیروهای تواندمی
 آنچه .است رانده عقب به را او که کرده تولید حیات بر حاکمْ اقتدارِ برابر در توانی و کرده کمک بسیار جامعه و

 بنیادین تغییرات جمعیِ خواست افزوده، زنان یمسأله میانجی با متأخر ایرانِ در جاری انقالبِ به مهسا جنبش
 هایکهشب و ایران هایخیابان در که خواستی :است شدهدریغ چیزی عنوان به «زندگی» گیریِبازپس و

 .شودمی شنیده رسا و وضوحبه فریاد و رقص و سرود با شب هاینیمه تا اجتماعی
 هر .رسدمی پایان به باریک فقط که پایین، از اجتماعی، نیروهای بطن از برآمده است فرایندی انقالب
 پیچ دورافتاده، شهرستانی در کوچک یکارخانه یک کارگران اعتصاب تا گرفته مهسا جنبش از آن در رویدادی

 توان و نیرو تولید شود، آوریجمع نیز هاخیابان از چنانچه اگر خیزشی هر بنابراین، .ستنده آن هایمهره و
  .ساخت خواهد بیشتری هایپیوستگی و کرد خواهد

 .است مقاومت مردمی نهادهای «ساختنِ» فرایند انقالب
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  صالی روزمره تا است یهایحجاب، از کالفگ
 زنانه  ستیز یتجربه ی برمبنا 1۴01 وریشهر  زشیخ لیتحل

 آذر تشکر ی نوشته 

 

ترانه  پاییز،  اول  روز  در  مهر« طنین هر سال  ماه  از شروع مدرسه می انداز می ی »بوی  و خبر  دهد. شود 
هاشان  مهر در گوش، مانتوها و مقنعه ی زیبا و شورانگیزِ بوی ماه  ساله، ترانههای ماهِ مهر، دخترکان هفتصبح 
ها در مدرسه  اندازند. آن دور میگردند، آنها را با کالفگی به شود و به خانه برمی وز که میرپوشند و نیم را می 

سالگی برای  ها پیدا نیست. هفتگیرند که هیچ تصویری از موی زنی در آن هایی یاد میالفبا را از روی کتاب 
اجتماعی    -نی، آغاز اعالم رسمی این واقعیت است که موی زنان، تابویِ جدی سیاسیدختران کوچک ایرا

 است و باید پوشانده شود. 
از سه نسل »فرهنگ  از  سازی« در زمینه اکنون پس  ی حجاب، رخداد مهمی پیش آمده است. دو نسل 

یافتند،   پرورش  وسواس  نهایت  با  سیاسی،  اسالمِ  ایدئولوژی  با  که  انقالب  در فرزندان  فریادزدن  درحال 
زنند، موهای خود را عریان  های خود را آتش میها و مقنعه اند. دختران، روسری های شهرهای مختلف خیابان 
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ساله در بعدازظهرهای ماه مهر، به استیصال کشند. کالفگی دختران هفت کنند و پسران برای آنها هورا می می
 بزرگی تبدیل شده است. 

طور عجیبی  دو سوی حکومت و اپوزیسیون، در بررسی علل و مظاهر این رخداد، به در هر   های رسمیرسانه 
خصوص که مرگ یک بندی کنند. به ی حجاب اجباری صورتاند تا منطق این خیزش را بر پایههمصدا شده 

گذرم که روشن است گفتمان  های رسمی حکومتی درمی زن و حجاب او ماشه حرکت را کشید. از منطق رسانه 
سازی کل  گری غربی، سادهبندوباری و الابالی حجابی با بی در برخورد با پدیده چیست: مترادف دانستن بی   آنها

های  تر، براساس تحریک و تشویق این یا آن در شبکه دالنه ی دشمنان یا از این هم سادهماجرا براساس توطئه 
 اجتماعی!  

عنوان یک  ز سعی دارند ماجرای حجاب اجباری را به های اپوزیسیون نیهای حکومتی، رسانه عالوه بر رسانه 
های دمکراتیک، و با ها با ژست بندی کنند. آن سیاسی آن صورت   -ی اجتماعیمسئله اجتماعی، فارغ از زمینه 

ی رهنمود به یک خیزش،  ی دانش سیاسی دموکراتیک روز دنیا هستند، به خیال ارائه دهندهاین فرض که انتقال 
کنند که در خیابان برپا شده و قرار است حکومت با معترضان بر سر حجاب، به  ا ترسیم می ای رمیز مذاکره 

 کشمکش پرداخته و در نهایت به توافق برسند. 
بندی و تحلیل، مسئله را دعوایی  ، هر دو در مقاالتی در صورتزمانه  سی و رادیو بیبه عنوان مثال، رسانه بی 

سی  بیمحمدرضا نیکفر در یادداشتی در رادیو زمانه و نیره توحیدی در گفتگویی با بی دانند.  بر سر حجاب می
فارسی، هر دو معتقدند که رخداد از حجاب شروع شده و دعوا بر سر حجاب است. به زعم هر دو، با توجه به  

داشته    های »کالسیک« پیشین، معترضان باید بر سر یک موضع بایستند تا دستاورد مشخصی جنبشتجربه 
های غرب بررسی و فهم شده، و در  های کالسیک که در دانشگاهباشند. آنها با در نظرداشتن الگوی جنبش 

دادن  فشرند، براین تصورند که موضوع رفع حجاب اجباری و پایانآنها معموالً معترضان بر یک خواسته پای می
تواند دستاوردی برای معترضان ن است و می ی تن دادن به آای است که حکومت آمادهبه گشت ارشاد، خواسته 

ی مشخص،  باشد. به شرطی که معترضان بر اساس عقالنیتِ دموکراتیکِ انتخاباتی معیار، بر سر یک خواسته 
 و نه بیشتر، اصرار ورزند. 

ی  آمده و مشاهدات میدان کنش و نیز تجربه تبارشناسی موضوع حجاب در ایران و دقت در روند رخدادِ پیش
کند که درست است که موضوع حجاب در خیزش ی موضوع حجاب در ایران، این واقعیت را یادآوری می ه زیست

سرعت شکلی نمادین پیدا کرد. نمادی از یک وضعیت در ابتدا به عنوان ماشه عمل کرد، اما به  1401شهریور  
را تنگاتنگ رقم زده است.  ی زن ایرانی  روانی که برای چهار دهه زیست روزمره   -اجتماعی و اخالقی   -سیاسی

ای خود تفسیر شد. در زیر های زمینهسرعت به موقعیتاین خیزش از مهسا امینی و گشت ارشاد شروع اما به 
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روانی، اجتماعی    -های اخالقیکنم نشان دهم که حجاب نمادی قوی از زمینه با مرور این وضعیت، سعی می
 ای قابل مذاکره. آن نگریسته شود و نه موضوع مطالبه و سیاسی خود است و الزم است به عنوان نماد به

 

 اجتماعی حجاب زن ایرانی  -وضعیت سیاسی
ساز زنان شد. از آن زمان تا به امروز، گویی زنان هر  با آغاز انقالب اسالمی، حجاب تبدیل به پرچم هویت

شند. گرچه مردان هم با  کروز پرچم اعالم تعهد و گرفتن تأیید نسبت به ایدئولوژی حکومت را به دوش می 
و...( نشان می نشانه ته ریش  )مانند کراوات و سبیل، ریش و جای مهر و  به کدام  هایی در ظاهر  دادند که 

ایدئولوژی سیاسی وابستگی دارند، اما زنان بیش از مردان، با پوشش خود تحت فشار بودند تا هر لحظه موضع  
اعالم کنند. حجاب، نحوه و کیفیت رعایت و حتی اندازه و رنگ آن،  خود را دررابطه با ایدئولوژی حکومت،  

 کرد.  عقیده سیاسی و تعهد ایدئولوژیک زنان را افشا می 
های گشت ارشاد، در هیچ دولتی پس از انقالب، مراقبت از  ی انقالب اسالمی تا ون های کمیته از پاترول 

ای  ین نظام اسالمی بود که موظف بود به هر شیوهرعایت حجاب زنان متوقف نشد. حقیقت نزد حکومت بود و ا
و باید   بود  خوردهفریب  کرد موجودیمی رعایت ن  ا حجابش رحقیقت را به گوش زنانِ نافرمان فرو کند. زنی که  

که تنها نزد مؤمنانِ به حکومت اسالمی محفوظ است، هدایت شود. عالوه بر حکومت،    حقیقتراه راست و  به  
گویی اخالقی بر  های مختلف اجتماعی مانند خانواده و مدرسه نیز مجبور به نوعی پاسخ زنان در پیشگاه نهاد

ی پوشش خود سر حجاب بودند. آنها هم در سطح جامعه و هم در سطح نظام سیاسی محبور بودند برای نحوه
مناسب بودن  شان »مناسب« است. گویی این استدالل و اصرار بر  همواره پاسخگو باشند و اثبات کنند که لباس 

از   امینی، یکی  از درگذشت مهسا  این روزها پس  ندارد.  پایانی  نبودن پوشش، پس از مرگ یک زن هم  یا 
های جاری جامعه و حکومت این است که ثابت شود لباس زن جوانی که کشته شده، هنگام جدال به بحث

در و مادر داغدار مهسا امینی خود  تر که پ تر و دردناک سوی مرگ، مناسب بوده یا نه. چه تصویری از این تلخ 
 ی دنیا توضیح دهند که لباس مهسا »مناسب« بوده است!دانند به همه را موظف می 

هاست از نظر اخالقی، حجاب تبدیل به معیار سنجشِ حقیقت و دروغِ زندگیِ یک زن شده است. ساخته  سال
ه« را زنی حافظ منافع جامعه و حکومت حجاب/ باحجاب و اصرار بر آن، »زن محجبی مفهومی بیشدن دوگانه 
کرد و حجابِ رها و  دوست و اخالقی بود و زنی که موی پریشان می کرد. زن محجبه، زنی خانوادهتعریف می 

بند نبود. زنی که با حجابِ نسبتاً  ای داشت، البد در مراودات اجتماعی خود به هیچ اصول اخالقی هم پایآشفته 
شد، از سوی نمایندگانِ نظام سیاسی و از سوی جامعه، اعتبار اخالقی  ظاهر می   مورد تأیید جامعه و حکومت

داد. یکی از موضوعات مهم در  سرعت اعتبار اخالقی خود را از دست میآورد و زنی خالف آن، به دست می به
حجاب زن ایرانی بود. ناگهان درموقعیتی، های رسمی و غیررسمی اجتماعی یا سیاسی، افشای تصاویر بی شبکه 
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بند نیست،  شد که او به ایدئولوژی حکومت پای افتاد، مشخص می ی جامعه میهای برمالکنندهزنی گیرِ نگاه 
حجاب است و البد »آن کار دیگر« هم  کند اما در نهان بی صورت علنی باحجاب است یا ترویج حجاب می به
افتاد، حکومت او را از تمامی امتیازاتِ  ر صورتی که زنی به دام چنین افشاگری میها دکند! در تمام این سالمی
نیز به اش محروم میآمدهدست به عنوان زنی متظاهر، دروغگو و دوچهره مورد لعن و  کرد و از سوی جامعه 

ی گذشته اخالقی بر مبنای حجاب، اتفاقات بسیاری را در چند دهه  - گیری سیاسیگرفت. مچ نفرین قرار می
هایی از رقم زد: سرنوشت آزاده نامداری، مینو خالقی و زنان منسوب به مقامات سیاسی و مذهبی، تنها مثال

گرفتند. زنان  طور مرتب با لباسشان مورد قضاوت قرار میچنین فضایی است. زنان در سطح زندگی روزمره، به 
 .  افتادنددر حجاب گیرکرده بودند و همچنان برای آن گیر می 
شناسانه و یا حتی نوعی ضرورت زندگی انسانی برای  بدین ترتیب پوشش زن ایرانی، نه یک امر زیبایی

ای ارتقا یافت که داوری اخالقی  حفاظت بدن در مقابل محرکات محیطی بود. بلکه پوشش او تا سطح نشانه 
عث شدند که موضوع در سطح  زد. این داوری را کمابیش جامعه و حکومت ساختند و بادر مورد او را رقم می 

ذهنی زن ایرانی نیز گسترش یابد. زن ایرانی، همواره در واکنش ذهنی یا عینی نسبت به دیگری لباس    -روانی
 شناسد! پوشد. او حس لباس پوشیدن براساس راحتی شخصی را اساساً نمیمی

تک زنان ایرانی حرف  از تک  برم و من در اینجا و در این تحلیل بارها عبارت »زنان ایرانی« را بکار می
های اجتماعی است. اما دانم چنین داوری کلی نه مرسوم و نه مورد پذیرش در تحلیل زنم با وجودی که می می

به زعم من، زنان در هر دو سو، چه آنان که به ایدئولوژی حاکم وفادار بودند و چه آنان که نبودند، هردو گرفتار  
پذیرند حجاب  عینی روزمره بودند. حتی همان زنانی که می  - ی ذهنیعنوان یک دغدغه موضوع حجاب به 

ی  دارد، هنگام ظاهر شدن در هرگونه جمعی در این دغدغه میهمچون صدفی است که گوهر زن را در خود نگه
 شان شریکند که چه بپوشند که مورد واکنش منفی جامعه قرار نگیرند.  روانی با زنان دیگر هموطن -ذهنی
 

 ی حجاب ی زنان در زمینه های روزمره و سیاست  مقاومت 

ای، از سه حال خارج نبوده است:  ی زنان برای مقاومت در برابر چنین وضعیتِ پیچیده های روزمره سیاست  
 دادن به دروغ و دوچهرگی، و مهاجرت.  گونه در لباس، تن تغییرات ریز و وسواس 

های اجتماعی، زنان شروع به دستکاری  ت و آگاهیخصوص با رشد تحصیال با ورود بیشتر به اجتماع و به
ی امن تر و دلپذیرترکرده و هم در حاشیه ی حجاب کردند تا هم رعایت آن را برای خود شدنی در شکل و اندازه

بخشی ی تنوعتک زنان ایرانی در طول بیش از چهار دهه، سیاست روزمره ایدئولوژی رسمی حرکت کنند. تک 
ها در تغییرات طرح و شکل چادر و نیز در فرمِ  د. حتی زنانِ مؤمن به حکومت، سال به پوشش را پی گرفتن
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ها های پوشش خود، شرکت کردند. زنان ایرانی دهتر کردن آن با سایر بخشنگهداشتن آن و زیباتر و هماهنگ
 ی خود تجربه کردند. ها رنگ و طرح روسری و مقنعه را در زیست روزمره مدل مانتو و چادر، ده

از صالح   شناسی  کردند حجاب گرفتار مُد و زیباییاندیشانِ نظام اسالمی که تصور می برخالف بسیاری 
ی ی زیسته پذیر برای حکومت را بپذیرد، تجربهتواند در همان چارچوب نیز تغییراتِ مناسبِ تحملاست و می 

نشان می ایرانی  آنزنان  از  بیش  تغییرات حجاب،  تغییراتدهد  دستخوش  براساس    که  و  باشد  لباس  و  مُد 
زیبایی آن معیارهای  موضوعی  چنان شناختی،  و  سیاسی  امر  باشد، یک  یافته  تغییر  است،  در غرب مطرح  که 

توان  همه، دیگر هیچ زنی را در ایران امروزی نمی سیاسی بوده است. با این  -همواره حاضر در مباحثات اجتماعی
های مربوط به حجاب،  حجابی را رعایت کند که در اولین دستورالعملیافت که همان رنگ و اندازه و شکل  

تک زنان ایرانی، در سطح سیاست ها تکپس از انقالب تعیین و به ادارات دولتی اعالم شد. در طول این سال
با موضوع بزرگ و فراگیر حجاب، در حال  زندگی روزمره، بر سر میز مذاکره  با حکومت و جامعه  ی بزرگی 

 دهی و امتیازگیری بوده است.  و و امتیاز وگ گفت
تر از قبل پوشیده، چادر از سر برداشته، یا چادر  هر بار زنی رنگ روسری خود را عوض کرده یا مانتوی کوتاه 

کرد، هر بار روسری  دارش را به تن می اش را سرکرده، هر بار با آرایشی دقیق، چادر آستین دوزی شدهسنگ 
کرد، هر بار جنس و شکل بستن شالش را عوض  هر بار مانتو کوتاهی به تن می  پوشید،رنگی زیرچادر می

ها و... او با چشمان  ها، رنگ ها، نقش ها، سرآستینشد؛ دکمهکرد، هر بار که چیزی از مانتو کم و زیاد میمی
حله، مدرسه، تیزبین خود، در حال رصد واکنش اطرافیان و سنجش رضایت نظام حاکم و جامعه، از خانواده تا م

ی زن ایرانی  گونه، آزمون روزمره ی این تغییرات با جزییاتی وسواس همکاران، حراست و گشت ارشاد بود. همه
شکلی ایجاد کند، نیز در برخورد خواست هم از همه طیف، در برخورد و برهم زدن قواعد حکومتی بود که می 

دانست و اگر زنی در ت یک پوشش خاص مرتبط میی رعایای بود که اخالقی بودن زن را به نحوهبا جامعه
دانست چون با پوشیدن لباسی نامناسب، به متجاوز، چراغ  گرفت زن را مقصر می خیابان مورد تعرض قرار می

 سبز نشان داده بود!
ها یاد مرور در طول سالعالوه بر این تغییرات ظریف و تدریجی در لباس و پوشش، چند نسل از زنان به

های رسمی  شان، به فرمها و تعهدات ایدئولوژیکهای مختلف، برای پنهان ماندن نسبتکه در موقعیتگرفتند  
های گشت ارشاد  آور را از خود به نمایش بگذارند. ون ی امنیت حجاب تن دهند و نوعی از شخصیت دوگانه

 ر بماند. ی زن ایرانی همچنان پایدا همواره مراقب بودند تا این دوچهرگی و زندگی دوگانه 
های مختلف الزم داشت.  مانتوها و چادرهای متعدد برای موقعیت  این شخصیت دوگانه و بلکه چندگانه 

ذهن زن ایرانی قبل از ورود به هر فضای اجتماعی، در هر سطحی، همواره مشغولِ سنجشِ میزان رواداری  
سنجید و  خواست به آن وارد شود، میدقت و از قبل، محیطی را که می آن محیط نسبت به حجابش بود. او به 
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کرد. کمدهای زنان پر از چادرها،  سپس رنگ و طرح حجاب مناسب برای آن موقعیت را برای خود انتخاب می 
شوند.  هایی است که هر لحظه، متناسب با موقعیت، دستچین و پوشیده می ها و مقنعه ها، شال مانتوها، روسری
توان نشان داد چه اقتصاد و چه رانتی، چنین مصرف وسیعی گذرم که در آن می درازدامن درمیدر اینجا از بحثی  

 زده و ممکن کرد.  ی حجاب رقمرا برای زن ایرانی در حوزه 
اند، بپرسید یا از زنانی که رفتند، آزادی پوشش، یکی از  راه حل سوم مهاجرت بود. چه از زنانی که مانده 

خاطر باالبردنِ قدرت انتخاب خود در پوشش و  مهاجرت زنان از ایران است. زنان به   ها و دالیل اصلی انگیزه 
برای رها شدن از میان یک تور بزرگِ قضاوت اخالقی برمبنای حجاب، که در آن گیر افتاده بودند، از ایران  

روانی  -ی  نشست اخالقطور که گفته شد ته مهاجرت کردند یا به فکر مهاجرت بودند و هستند. گرچه همان 
تواند با تغییرات جغرافیا از بین سادگی نمی ی آن برای یک زن ایرانی، چنان عمیق است که به حجاب و دغدغه

برود و به وضعیت انسانی خود نزدیک شود. چه بسا زن ایرانی پس از مهاجرت یا سفر، همچنان در قضاوت  
خاطر حجاب به تبعید یم به روایت زنانی که به اخالقی مبتنی بر حجاب گیر افتاده باشد. کافی است گوش بسپار

و همچنان عکس کردند  مهاجرت  میرفتند،  خانواده  برای  را  خود  باحجابِ  به  های  را  خود  تعهد  تا  فرستند 
های خانواده نشان دهند، یا کافی است گوش بسپاریم به روایت آنها که در سفر به کشورهای دیگر، با ارزش 
شان برمال و دست به حجابهای بی شکل نامناسب پوشش در کشور دیگر، عکس  نگری مراقبند تا باآینده

 شان پس از بازگشت به میهن، به خطر نیفتد.  های اجتماعی آینده دست نشود و موقعیت

 

 اکنون، زن ایرانی، میدان
ماه ازدر  تصاویری  افشای  با  و  ارشاد  گشت  عملکرد  نقد  در  اجتماعی  فشارهای  افزایش  با  اخیر   های 

کارگیری زور و خشونت در برخورد با زنان، گفتمانِ حقیقت و راه راستِ حکومتی برای زنان، به گفتمانِ قانون به
رسد  به نظر می   .تغییر یافته است و به تعبیری به گفتمان قانون تنزل پیدا کرده و از آسمان به زمین افتاده است 

انقالب   از  ازچهار دهه  از گذشت بیش  قانون، نقطه پس  باب  اسالمی، گفتمان  ی مهم چرخش حکومت در 
طور رسمی امر اخالقی را تبدیل به امر قانونی کرده و »زور« را به جای  ی چرخشی که به حجاب است. نقطه 

از قانون و تعزیز در میان باشد، ها خود را  و سرگیجه   هاشکاف   »تنبه و ارشاد« نشانده است. وقتی صحبت 
 ها ظاهر شده و برمال شود.ی گسلدهند. فقط یک اشتباه کافی است تا همه خوبی نشان میبه

ی دروغ و دوچهرگی هستند که جامعه و حکومت  زنان و دخترانِ خیابان، این روزها درحال دریدنِ پرده
. کنندی خود قلمداد میبرای سه نسل به آنها تحمیل کرد. آنها حجاب را دروغی تکرارشونده در زندگی روزمره

شخصیتی در زندگی زن ایرانی است.  شود، آتشِ سوزاندنِ دوچهرگی و چند ها برپا میهایی که در خیابان آتش
ی پنهانش را ندارد تا برای آشکارسازی آن مذاکره و  کردنِ آن چهرهی رسمی نسل جدید زن ایرانی، دغدغه 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

زنان جوان ایرانی و همراه با آنها پسران  خواهد دیگر دوچهره و چندچهره نباشد. آنچه خشم  مبارزه کند. او می
زده رقم  را  آزاده   جوان  انسان  هر  به  دروغ  ارتکاب  در  که  است  استیصالی  می ،  دست  سؤال  ای  این  و  دهد 

گذارد که زندگی چقدر ارزش دروغ گفتن، دروغ شنیدن، دروغ رفتارکردن و ادامه  شناختی را در پیش میهستی
ی چنین شکافِ وجودی ایستاده باشد، هرگونه تالش برای امتیازگیری ی بر لبه دادن به دروغ دارد! وقتی انسان

 و امتیازدهی، تالشی واپسگرایانه خواهد بود.
به  ایرانی  جوان  گستردهزن  ارتباطات  تجربه مدد  با  نیز  و  جهانی  زیستِ  ی  از  درکی  به  خود،  وجودی  ی 

را که خاورمیانه  بازی  دارد میدانِ  او  است.  برایش طراحی کرده   ای خود رسیده  بهدیگران  او  هم می اند،  زند. 
آمیز جلوه  زند که موی زن را تحریکدورافکندن آن، منطق میدانی را بر هم میسوگوارانه با بریدنِ موی و به

خیابان سبکمی روسری، در  و  با سوزاندن شال  این دغدغه پا چرخ میدهد.  از  بتواند  تا شاید  ی ذهنی  زند 
 کننده رها شود.کالفه 

  - های سیاسی نشست رنج شان را و ته های عمیقاین روزها در توییتر، دختران و پسرانِ جوان ایرانی، غصه 
و مرگ    1401نویسند تا بگویند چرا خیزش شهریور و مهر  های کوتاهی میاجتماعی و روانی خود را در جمله 

ی عمر،  آورم که روزی در میانهزنی را به یاد می  مهسا امینی برایشان مهم است. همراه با آنان، رنج عمیق
اش را داد. بعد در را بست و نیم ساعت  سادگی درِ آپارتمانش را باز کرد و پاسخ همسایهدرکشوری غریب، به 

پشت در به تلخی گریست. او ناباورانه، برای اولین بار با حسی ناشناخته روبرو شده بود؛ راحتی روانی در موقعیت 
 ی آنچه پوشیده باشی!   دغدغه اکنش به دیگران، بی و در و
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  یو زندگ یشبح آزاد 
 هیمن رحیمی ی نوشته 

 

ها بار دیگر  است: شبح آزادی و زندگی. این شبح پس از سال   وگذارگشت   در  ایران  یجامعه   فراز   شبحی بر
آینده و تغییر. بسیاری از کسانی که تا دیروز ی ما گسترانده است. امید به  بینی به آینده را بر جامعه امید و خوش 

کردند که از کوزه  دانستند و تأکید می دادند و آنها را سزاوار حکومت فعلی میاز دست مردم ایران ناله سر می
ی  اآور آینده پندارند و آن را پیامبینانه موج خیزش سراسری را مترقی می همان تراود که در اوست، امروزه خوش 

 ای که از امروز بهتر و زیباتر است.  دانند. آینده محتمل می 
ی شصت میالدی در جهان  فرانسه و تحوالت دهه   68از برخی جهات وضعیت کنونی ما شبیه جنبش می  

آنها    1ی شصت میالدی در اروپا سنخیتی با گذشتگان خود نداشتند. به تعبیر مارک فیشر است. جوانان دهه
بودند که نه به  چپ بودند و نه دولت استالینیستی را قبول هایی  سوسیال دموکراسی و دولت رفاه دلخوش 

به پا خاستند: یکی    ی شصت میالدی بر ضد دو نیروی بازدارنده دهد که جوانان دههداشتند. فیشر توضیح می 
تأکید   و  در پی حفظ وضع موجود  بود که  یا همان سوسیال دموکراسی  و  بازدارنده  کار  نیروی  آنها  بر از  و 

گیر  زنی بین کار و سرمایه بود. نیروی دوم فیشر آن را سوپرایگوی سختداری و چانه ناپذیری« سرمایه »اجتناب 

کرد. سوپر ایگو با ماهیت کمی  نامد که با امتناع مطلق از هرگونه سازشی، خود را بازتعریف می می  2لنینیستی 

 
1- K-Punk: The  Collected and  Unpublished  Writings  of  Mark  Fisher: Acid communism (unfinished introduction) 
2- The Harsh Leninist Superego 
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داند. از ی که صورت پذیرد را هرگز کافی نمی شود و هرکاری تقاضاهایش مشخص میگیرانه و کیفی سخت
مبارز با ذهنی واحد خودش را قرص و محکم وقف رخداد انقالبی خواهدکرد و با عزمی راسخ  انداز  این چشم 

گیر لنینیستی به همان اندازه که نسبت به ابزارهای ضروری برای تحقق آن متعهد است. سوپرایگوی سخت
اما جوانان دهه تفاوت است،  بی  به رنج  را نمیدشمن لذت است.  اینها  از  آنها  ی شصت هیچکدام  خواستند. 

گروه می آن  از  را هیچکدام  زندگی  این  و  کنند  زندگی  تعبیری  به  و  ببرند  لذت  که  نوید  خواستند  های چپ 
در پی    و میل و بودند با روح جمعی دوران سر سازگاری نداشتند. آنها یا  دادند. این گروهها دشمن لذتنمی

ای بودند که بدون نفوذ هایی سندیکایی بودند و یا در پی ایجاد انقالبیون حرفه زنیحفظ وضع موجود و چانه 
خواستند که همه بیشتر و بیشتر کار کنند. در حالی  ی آینده را بپیچند. آنها میدر نسل جدید برای آنها نسخه

از کار و خودآیینی در مبارزه بود. دانشجویانی   1خودآیینیها، چیزی که مطرح بود،  که مثالً در میان اتونومیست
ی چندانی از محیط کار نداشتند و کارخانه را به دانشگاه  کردند که خودشان تجربه کارخانه ها را تسخیر می 

خواستند زندگی را از نو کردند. بارزترین ویژگی آن سالها شور زندگی در میان جوانان بود. آنها میتبدیل می 
ریف کنند و برای زندگی و لذت و میل ارزش قایل بودند. آنها بخشی از همان سیاست میل دلوز و گُتاری  تع

 اندازهای نوینی را برای انسان معرفی کنند.  بودند تا چشم 
اند، با نسل پیش خود متفاوتند.  دار حرکت کنونی شده رسد کسانی که طالیه در ایران امروز نیز به نظر می

طلبان حکومتی راضی بودند، بهایی  دیگر به صبر و تحمل دیگرانی که همواره به تغییرات کوچک اصالح آنها  
طلبی و امید به تغییر در  دانند. از سوی دیگر جوانان امروز دنبال ریاضتدهند و پیام آزادی و زندگی را مینمی

ای باشند که بتواند قدرت را تصاحب و جامعه خواهند برای تغییر منتظر انقالبیون حرفه آینده نیز نیستند و نمی 
 را اداره کند.  

طلب یعنی صادق زیباکالم در مورد نسل جوانان کنونی گفته بود که از نسل  چند سال پیش استاد اصالح 
خواست این نسل نوین را به سخره بگیرد و آنها را ماللت کند که هیچ درکی از  ترسم. او که می تتلوها می 
ها بترسند، چرا که دیگر به  ی هشتادی ها باید از نسل دههگفت: حکومتی ندارند، در حقیقت راست می اوضاع  

 آنان اعتنایی ندارند.  
-ها سجده برد و آنها حقیقتاً شایان تقدیرند. آنها عاشقان زندگی هستند و نمیی هشتادیباید برای دهه 

های های ایران که اسیر بازی ها و هفتادی ی شصتی دههواهند به هر قیمتی زندگی کنند. برخالف بسیاری از  خ
شدند و کورسوی امیدی به بهتر شدن تدریجی وضعیت داشتند، اینها کاسه صبرشان  طلبان می انتخاباتی اصالح 
ها شبح آزادی و زندگی  ی هشتادیخواهند جوانی خود را در شرایط نامساعدی آغاز کنند. دههلبریز شده و نمی

 اند.  اند و موجب ترس حاکمان شده کشور گسترانده   را در سراسر 

 
1- autonomy 
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داند  شعار زن، زندگی آزادی نمادی از همین عاشقان زندگی است و آزادی جامعه را در گرو آزادی زنان می
ها در هوا دهند. وقتی که روسری و نوید زندگی نوینی عاری از تبعیض جنسی و طبقاتی و اتنیکی به ما می 

ها و نمادها با آنها  آید و دوست دارد در این عشق به زندگی و فرار از نقاب هرکسی به لرزه در می چرخد دل  می
شود که دیگر حاضر به شنیدن صدا فریاد زند. یک امتناع بزرگ از سوی این جوانان شنیده می همدل و هم 

ی شصت میالدی نیز در  ههای اتحاد دانشجویان و کارگران در تحوالت دههای حاکمیت نیستند. پژواک وعده 
 شود.دوران کنونی و در اتحاد میان حاشیه نشینان و مرکز با محوریت زن، زندگی، آزادی دیده می 

ها در این تحول کنونی با هم هماهنگی و همدلی  سیاست عالوه بر حضور پرشور عاشقان زندگی، خرده 
های انقالبی  خیزش ژینا« با سایر حرکتای میان » اند و همین وجه است که تفاوت عمدهبهتری پیدا کرده

بخشِ جنسی، طبقاتی و اتنیکی در  ها با پیگیری مطالبات رهاییسیاستاست. خرده  جهان سومی ایجاد کرده
با هم هماهنگ شده  انقالب امری واحد  های جنوب جهانی بر بستر ناسیونالیسم فرادست در یک اند. بیشتر 

حفظ حاکمیت ملی مستقل در برابر استعمارگران اروپایی و آمریکا بازتعریف    کشور استوار بود و هدف آنی خود را 
ای داشت و هر حرکتی برای خودگردانی های اتنیکی فرودست خود نگاه خصمانهکرد و برای همین به هویتمی

لیستی است  کرد. اما خیزش اینباره فراناسیوناطلبی و نوکری بیگانگان تلقی می محلی ازآنان را به مثابه تجزیه
ها در سراسر  سیاست ی امر اجماعی از خرده و نه ناسیونالیسم فرادست و نه فرودست بر آن مسلط نیست. نتیجه 

بخشی و همدلی و همبستگی در میان مردمان ساکن ایران است و از زاهدان تا  کشور با رویکردهای رهایی
دهند شود. مردم در حمایت از همدیگر شعار می شنیده می صدایی  کُردستان و آذربایجان و سایر مناطق نوعی هم 

دهند. در حالیکه در آیند و کشته میرسد. مردان در حمایت از زنان به خیابان می و بویی از نفرت و تفرقه نمی
چیز مردانه است، در خیزش کنونی این  های جنوب جهانی صحنه اصلی مبارزه و سیاست همه  بیشتر جنبش 

پرشکوه میرهبران صحنه هستند و صحنه   زنان هستند که را  اعتراض  بهسوژه   کنند. ی  عنوان میل  ی زن 
ی عمومی است. در یک منطق دلوزی میل ی حوزه گردد و در پی تصاحب دوبارهشده به صحنه باز میسرکوب 

صلی خیزش ژینا  ی ا ی آن خودآگاه بوده و مستقیماً در ارتباط با فعالیت بدن است، جلوهدر مقام بخشی که رانه 
و سیاست   بوده مردانه  احزاب  اینجا  در  برای  است.  نیز  مردان  بلکه  نیستند،  خیزش  این  رهبران  مرد  مداران 

دارند. زنان در اینجا گویی گیری میل به برابری پابه پای زنان پیشرو و در جوی همدالنه با آنها گام برمی بازپس
خواهند نظام مبتنی بر تبعیض  ز شعار »زن، زندگی، آزادی« میهمان پرولتاریای مارکس هستند که با الهام ا

ی  ها را یکی و برابری را به ارمغان بیاورند. صحنه جنسیتی را فرو بریزند و با انهدام ساختار مردساالرانه جنسیت
ها در آسمان، مشت خشم، و سوگ اعتراضات در بسیاری جاها به شور و شادی شباهت دارد و با رقص روسری 

است و در حال تبدیل یک خیزش اعتراضی به خود زندگی هستند. این خود زندگی است    شادی یکی شده و  
 گیری آن را در سر داریم.  بود و میل بازپس ها وجود دارد، زندگی که از ما سلب شدهکه در اعتراض
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عمل    ستانهآ  مثابه به  که    هستند  یلحظاتاما    ،دهندرخ نمی   یاس یس   ر ییتغ  صرف وقوع رخدادها،  بهتنها  
پیدا  اشاعه    ی جمع  احساسات مختلفِ  از این طریقو    گشایدبه روی ما میاز مبارزه را    یدیجد  یعرصه   کرده و 

ی لحظات دیگری  اما این لحظه خود ادامهی مرگ دلخراش ژینا یکی از همین لحظات است،  واقعه .  کنندمی
ای از آنها است. بدون نگریستن به گذشته در مورد خود دنبالهاست که در گذشته جای دارد و این خیزش زنانه  

است. حاکمیت بیشتر    به این سو بیشتر و بیشتر شده   88این خیزش نیز سخن گفت. هرچه باشد شکاف ها از 
توانست در دل  رسید که نمی های از باال به پایین به نظر می با مردم بیگانه گشت و بیاناتش بیشتر شبیه فرمان 

های گسترده و موج بیکاری و گرانی در جامعه، تعداد کسانی که  سازی گ جامعه رسوخ کند. با خصوصی فرهن
شدند، روز به روز  شان متصور میی اقتصادی پایداری را برای خود و خانوادهبودند و آیندهدلخوش کار دولتی  

گرایان بیشتر به گسترش  دند و اصولها شروع کرشد. این همان بازی بود که اصالح طلب و کارگزارانی کمتر می 
 و جدایی بین بدنه و حاکمیت بودند.  آن اهتمام ورزیدند. به نوعی خودشان عامل شکاف گسترده

نظاره  از  ناتوان  الکانی  بزرگ«  »دیگری  مثابه  به  با  حاکمیت  و  است  چیز  همه  رصدکردن  و  کردن 
شکافبرجسته  و  اختالف  از  شدن  بیش  جدید  نسل  برای  که  برای  ها  نوینی  بحران  است،  مشهود  پیشینان 

ی هشتادی کم جامعه از نسلی که به اصالحات امیدوار بود به سوی نسل نوین دههحاکمیت رقم خورد. کم 
ای نوین. هدایت شده که با حکومت و گذشته قطع امید کرده و چشم به راه آینده است. چشم به راه آینده

است، اما فرهنگ    های اقتصادی در خیزش نوین تأثیرگذاربودهیمتیهای و نامالی شکافدرست است که همه 
نقطه نقطه  حتی  و  آغاز  نارضایتی ی  که  بود  فرهنگ  با  و  بوده  نوین  حرکت  عطف  مردم  ی  اقتصادی  های 

گردد های آن به همان اوایل انقالب باز می تر شد و به خیزشی سراسری تبدیل شد. فرهنگی که ریشه برجسته 
ی  انون حجاب اجباری بر زنان نمود واقعی به خود گرفت. همچنین یکی از دالیل حضور گستردهو با تصویب ق

نیز همین مناسبات   88ی سال های گستردهقشر متوسط شهری تهران و شهرهای بزرگ و زنان در نارضایتی 
ی ارتباط بیشتر  فرهنگی بود و به اصالحات برای تجدیدنظر در قوانین امیدوار بودند. این فرهنگ و در سایه

ی جامعه را بیشتر و بیشتر کرد. معترضان کنونی در پی میل به ایرانیان با جهان، شکاف بین حاکمیت و بدنه 
تغییر و زیست دلخواه خویش هستند، گویی یک سیاست میل در این تحوالت دخیل است و همین خواست و  

کند و سیاست به مثابه ه شجاعت ایجاد میاست. همین میل است ک   میل است که حرکت را استمرار بخشیده 
است و این میل به پوشش   سازد. حرکت از پوشش شروع شده ی تاریخ را برمیها در صحنه حضور عظیم توده

ها نمایان است، اما میل و خواست آنها تنها کنارگذاشتن روسری نیست و دلخواه در حرکات و رقص روسری 
خواهند که رقصان و نها به آزادی، برابری و کرامت انسانی است. آنها می کنند. میل آآنها زندگی را طلب می 
ها نمایانگر یک هنر آوانگارد ی رقص روسری های دنیای کهنه را بزدایند. گویی صحنه آزاد باشند و محدودیت

های خود  لرزد و در دانشگاهی که نماد تفکیک جنسیتی است، روسری هایی که دیگر نمی ای است. دستتوده
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کنند و در قالبی مردمی ها را به مشت اعتراضی خود تبدیل می آورند و رقص روسری را در هوا به اهتزاز در می 
 دهند.  متحد همزمان بانگ »زن، زندگی، آزادی« را سر می 

گوید: در میان آنها انرژی  بولونیای ایتالیا می   1977فرانکو »بیفو« براردی در وصف وضعیت کارگران سال  
از غم و اندوه کار،   ای متناع گستردهکرد و اشناختی در آن فوران می و اعتماد به نفس همگام با اشکال زیبایی

داشتند.    آوانگارد  خ یتار  ی و پ یبا جنبش ه معترضین عالیق مشترک زیادی    و  پشت اعتراض آنها بود  یعنصر اصل 

در همان سال    1آن کارگران نیز عاشقان زندگی بودند و سنخیتی با گروهها و حاکمان دوران خود نداشتند. 
»انقالب   عنوان منتشر کرد:این  با    یاد، شمارهکردنی مبارزان جوان منتشر م  گریو د  یکه برارد  تراورسو اِ/  مجله

و این همان نویدی است که جوانان    انقالب محتمل است«،  دی است: رفقا نگاه کن  یعادالنه، ممکن و ضرور 
ها ایجاد رخداد دهند: »زندگی و آزادی محتمل است«. پس از شیدایی که در پی  ی هشتادی به ما میدهه
اندازد و  شود، نوعی از افسردگی و احساس یأس هنگام شکست و رکود متعاقب آنها بر جامعه طنین میمی

ی انتظارات خود را به تحوالت آنی واگذار کرد. اما هنگامی که شبحی بر ما نمایان  برای همین هم نباید همه 
ی وقوع سیاست را کند و آن لحظهی شبح همواره جامعه را بیدار می شود این افسردگی کمتر است و سایهمی

است. شبح نوید  گرداند. شبح در پی لحظات دیگری برای تکرار و استمرار مبارزه  ها متمایز میاز سایر لحظه 
کند و همین شبح است که ما را به استمرار  دهد و فضای جامعه را درگیر خود می نوع دیگری از سیاست را می

است. شبحی که    بله این شبح بر ما سایه افکنده است و سراسر ایران را درنوردیدهکند.  در سیاست دعوت می 
پرستان طالب را نیز  خواهان افغان بر ضد تاریکخیزش زنان و آزادی تواند از مرزهای ایران نیز فراتر رود و  می

دهد و این دیگری از راه میل  ی یک دیگریِ نوین را می باشد. شبح آزادی و زندگی وعده  متعاقب خود داشته
زاد و  شود. تا که بتوان با آزادی زن، زندگی را آها در هوا بر ما هویدا می به رهایی و آزادی و با رقص روسری 

 رها ساخت و زندگی باکرامت را محتمل دانست. 
  

 
1- Franco Berardi, After the Future, (AK Press, 2011) 
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 شود یم ریانقالب« تکث ابانی»دختر خ
 ی عرفان آقایی نوشته 

 

 

از  چکیده هنرمندانه:  تاریخ    کنشگری  در  موحد  ویدا  ماه    6)آرتیویستی(  دهه  کم   1396دی  نیم  از  تر 
ای  اسفند همان سال »نتیجه   17گذرد. کنش ویدا موحد که به سرعت در همان زمان تکثیر شد در تاریخ  می

ای که به ادعای حکومت حاصل تبلیغاتی گسترده و... بود. امروز شعار »زن، کوچک و حقیر« خوانده شد، نتیجه 
ی  شنویم و شاهد رقص زنان بر پیکر سوزان نماد ارتجاع در چهار دهه دگی، آزادی« را در سرتاسر کشور می زن

از شعار »گذشته هستیم. اما نکته  ها به ما زن ی حائز اهمیت تغییر شعارهای معترضین است، برای رسیدن 
سال زمان نیاز بود،   5تر از  کم   1401« به شعار »زن، زندگی، آزادی« در شهریور نشستند  هاغیرت ی ب یوستند، پ 

ی دختران انقالب )در رأس آنان ویدا موحد( و  چه رخ داده که چنین شده است؟ نقش کنشگری هنرمندانه 
ی حاکم بر اعتراضات چه بوده است؟ این یادداشت در تالش است های فمنیستی در تثبیت گفتمان زنانهرسانه 

های اعتراضی در  ف و همچنین مروری بر تاریخ حضور زنان در جنبش ها را با تکیه بر آرای مو تا این پرسش 
 ایران واکاوی کند. 

 هژمونیک.- ی گفتمانی، مبارزات ضدی آرتیویستی، نظریه: شانتال موف؛ مداخله هاواژه کلید
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 مقدمه

یابد، و بعد شناختی )فرهنگی،  ای می مرور زمان نقشی حاشیه کار مادی به  1داری شناختی با گذار به سرمایه
داری شناختی  شود. یادداشت حاضر با اشاره به سرمایهشناختی( کار بیش از پیش برجسته میعاطفی، زیبایی

و  [ بلکه ایجابی تعریف کند،  post-fordismدر تالش است تا پارادایم فعلی تولید را نه به صورت سلبی ]
ی نود میالدی است که هیچ  ی هفتاد تا ابتدای دهه ی زمانی میان بحران دههفوردیسم بازه-مقصود از پست

شود.  ( یافت نمیjust in time  درست سروقتپارادایم تولید هژمونی )از الگوی تویوتیستی تولید گرفته تا  
ی کار اشاره شدهبه سرشت دگرگونداری بلکه  ی سرمایه باید توجه داشت که صفت شناختی نه به خود واژه 

)از سرمایه  گذار  این  پی  در  به سرمایهدارد.  به داری صنعتی  مادی  کار  نقشی حاشیه داری شناختی(  ای  مرور 
بد. پارادایم جدید تولید متکی بر  یامی  شناختی( نقشی مرکزی یابد و کار شناختی )عاطفی، فرهنگی، زیباییمی

شناسی بر تمام قلمروها شده است، و بنا  ی زیباییجویانه است که این امر منجر به غلبه آفرینش فرهنگی لذت 
ای واژگون کننده باقی  ی تجربه بر ادعای برخی از متفکرین اتونومیست دیگر هیچ فضایی برای هنر جهت ارائه 

ی  ای که شیوه مثابه لحظهای جدید نیست، و آدورنو و هورکهایمر آن را به پدیدهنمانده است. اما این پدیده،  
ای که آن را با عبارت »صنعت دیدند، لحظه ی فرهنگ و هنر شده می تولید فوردیستی موفق به ورود به زمینه 

می  توصیف  میفرهنگ«  ادعا  اتونومیست  متفکرین  از  برخی  کابوس کردند.  بدترین  آدورنو کنند  و    های 
که هنر فضایی برای خودآیینی ایفا اند، اما آدورنو و هورکهایمر کماکان به امکان آن هورکهایمر تحقق یافته 

 کند باور داشتند.  
کتاب   پنجم  فصل  در  موف  شانتال  اتونومیست،  پردازان  نظریه  ادعای  ادعا    Agonisticsبر خالف 

بسیار برجسته است، و با تکیه بر آرای بولتانسکی  هژمونیک  -های هنری در مبارزات ضدکند که نقش فعالیت می

کند تا تثبیت پارادایم جدید تولید را از منظر مبارزات  تالش می   2داریروح جدید سرمایهو چیاپلو در کتاب  
ی فرهنگی و هنری مورد تصدیق جاست؛ اگر مرکزیت و اهمیت زمینه ضدهژمونیک توضیح دهد. اما پرسش این 

هژمونیک علیه گفتمان مسلط شرکت کنند و -ی ضدتوانند در مبارزههای آرتیویستی می است، چگونه فعالیت

ی میان سیاست و هنر را به صورت دو بستر  کنند؟ موف رابطه   3بندی زدایی کرده و بازمفصل آن را مفصل 
وجود دارد. از    شناختی در امر سیاسی، و بعدی سیاسی در هنر بیند، الزاماً برای موف بعدی زیباییجداگانه نمی 
های هنری نقشی اساسی در ساختمان و حفظ گفتمان مسلط و همچنین در  ی هژمونی فعالیتنظرگاه نظریه

 
1 cognitive capitalism 

 بنگرید به:  2
Luc Boltanski and Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism, London and New York: Verso, 2005. 

3 disarticulation/rearticulation شود. داشته باشید که در مفهومی پساساختارگرایانه از این عبارت استفاده می : توجه 
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ها ضرورتاً بعدی سیاسی دارند. امر سیاسی  کنند، از این روست که این فعالیت به چالش کشیدن آن ایفا می
شناختی در همین نقطه قرار دارد، و موف زیباییضرورتاً مرتبط است به تنظیم نمادین روابط اجتماعی و بعد  

ادعا میایناز این رو  به  رویکرد هژمونیک  اهمیت  بیهوده است.  تمایز میان هنر سیاسی و غیر سیاسی  کند 
نمیفعالیت نهادهای سنتی  به  را محدود  تقابل هژمونیک  نهفته است که  این  این  ها در  بر طبق  بلکه  داند، 

ها برساخته شده است، این  دهد که هژمونی در آن ر فضاهای گوناگون متعددی رخ میها درویکرد این فعالیت
کند. فضایی که بنا به تعریف آنتونیو گرامشی جایی است که در  ی مدنی« تأکید می امر بر نقش مهم »جامعه

اشاره   1چه وی بدان تحت عنوان »شعور مشترک«شود، آن پردازی به خصوصی از جهان برقرار می آن مفهوم 
انتشار »شعور  های فرهنگی و هنری در شکل ی فعالیت کند. و مکرراً گرامشی بر نقش برجسته می گیری و 

ساخت. در نتیجه  زدایی از یک هژمونی را مفروض می کرد و نقش آنان در بازتولید یا مفصل مشترک« تاکید می
توان از طریق مداخالت  نتیجه می   بندی گفتمانی است، در توان گفت اگر شعور مشترک حاصل یک مفصل می
 بندی کرد. زدایی و مجدداً مفصل هژمونیک آن را مفصل -ضد

بپردازیم، بهتر است که مروری    1396که به کنش آرتیویستی ویدا موحد در ششم دی ماه  اما پیش از آن 
تاریخ مبارزات زنان در جنبش  ایران و همبر  ایران و خود جنبش زنان  اعتراضی  این جنبش و  پیوندی  های 

های سه مقطع زمانی را به داشته باشیم. در متن حاضر، جنبش   های اعتراضی عمومیتاثیرپذیری آن جنبش 
های اعتراضی و مختصات حضور آنان را نیز به  صورتی جداگانه مختصراً بررسی و حضور زنان در این جنبش 

ی زنان در اعتراضات شدیم؟ مختصات  تردهکنیم. برای اولین بار چه زمانی شاهد حضور گساختصار واکاوی می 
های اعتراضی از مختصاتی  های اعتراضی عمومی چه بود؟ و آیا خود جنبش حضور اعتراضی زنان در جنبش

تر شرح داده شد سراغ  های فوق به مدد آرای موف که پیشبردند یا خیر؟ پس از بررسی پرسش زنانه بهره می 
ی آرتیویستی موحد و دیگر دختران انقالب در تثبیت گفتمان  مداخله تمایز حائز اهمیت جنبش فعلی و نقش  

رویم و ی پیشین حاکم بر اعتراضات می های مردانه و پدرساالرانه زدایی گفتمان ی این جنبش و مفصل زنانه
 گذارنیم. بداعت این جنبش را از نظر می

 وقایع منتهی به مشروطه، انقالب مشروطه و عصر رضاخانی 
جنبش در   با ظهور  قاجار  مسئله دوران  دارند،  دینی  بیشتر خصلتی  که  فکری  جدید  مطرح  های  زنان  ی 

باشد، ولی کار بسیار  ها اشاره کرد که »تعدد ازدواج گرچه حالل میتوان به شیخی شود. در این میان می می
تر از مرد نیست و  ن کم گویند که استعداد ز بدی است و نیز این دست قائل به تساوی زن و مرد هستند و می 

ها تعدد ازدواج را  نویسد: »آن الحق نیز می گوبینو در مورد زنان اهل   2نباید او را از امور اجتماعی محروم نمود.«

 
1 common sense جهت تمایزگذاری میان :common sense  وgood sense  برم. ها بهره می های شعور مشترک و عقل سلیم برای اشاره به آنترتیب از واژه به 
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جنبش بابیه که نیز در آن    1الحق در حجاب نیستند...«. کنند... زنان اهل دانند و به یک زن اکتفا می حرام می 
می بر  سر  می ایام  و  از آورد  برخی  که  )جنبشی  دانست  دینی  خصلتی  با  دهقانی  جنبش  نوعی  را  آن  توان 

داد که  به زنان اجازه می  2دانستند(خواهان اروپایی میترین جمهوری تر از سرخ نویسندگان اروپایی آن را سرخ 
ای فرانسوی،  نقاب از چهره برگیرند و در کارهای اجتماعی در کنار مردم حضور یابند. در آثار مادام دیوالفو 

ادوارد براون و گوبینو نیز به آزادی بیشتر زن در میان بابیان اشاره شده است. در شرایطی که برخی زنان ایرانی  
شدند )گاهاً به قیمت سی ال چهل تومان به اتباع خارجی( و تنها  ها بودند، خرید و فروش میزندانی اندرونی

ها بود، شعارهای آزادی زنان در پیوستن به صنف فاحشه   شناخت شغلی که حکومت برای زنان به رسمیت می

العین  تاج معروف به قره زرین  3های زیادی را به جنبش بابیه جذب کند، توانست زن های دینی جدید می نهضت 
ی این زنان بود، هر چند میرزاجانی مورخ بابی پرده ازجمله   1850و »رستمه« از سران قیام زنجان در سال  

کرد و وی را عامل پراکندگی و سر به بیابان گذاشتن بابیان  ین را »رسوائی و هرزگی« تلقی می العدری قره 

گشایش مدارس جدید توسط مسیونرهای مذهبی نیز گام بزرگی در آگاهی بخشی به زنان بود،   4دانست.می
این مدارس بودند، مسئله  از شرکت در  اجازه ای که در نهرچند دختران مسلمانان عمدتاً محروم  با  ی  هایت 

کند. عمدتاً  ای در تهران را فراهم میامکان ثبت نام دختران مسلمان در مدرسه   1254الدین شاه در سال  ناصر
های ثروتمند بودند، پروین اعتصامی )شاعر( و روشنک  زادگان و دختران خانواده آموزان این مدارس اشرافدانش

شدگان این مدارس هستند. عالوه بر این  ش زنان ایران( از تربیت نگار و از پیشگامان جنبنوع دوست )روزنامه 
ارمنی  مسیونری،  زرتشتی مدارس  کلیمی ها،  و  ویژه ها  مدارس  نیز  می ها  دایر  دختران  معلم  ی  بعدتر  و  کنند، 

الدین شاه بر تعداد این  های بعد از مرگ ناصر شود. در سالسرخانه نیز برای دختران در میان اشراف باب می 
ی غربی از طریق این مدارس، از طریق محافل زنانه،  شود، و بعد از آشنایی زنان با اندیشهدارس افزوده می م

هایی از بحث شوند. نمونه شان در غرب آگاه میی غربی و مبارزات زنان بر سر حقوق زنان دیگر نیز از اندیشه
المتین یافت. باید ذکر کرد مقطع به مانند حبل های آن  توان در روزنامه در این باب را هرچند به زبان طنز می 

گری و در پی آن حالل شدن در این مقطع موانع زیادی پیش روی زنان برای تحصیل قرار داشت، و انگ بابی 
بی خانم ی دخترانه دوشیزگان توسط بی عنوان مثال حتی تاسیس مدرسهخون را نیز گاه به دنبال داشت و به 

کند: »تاسیس مدارس دختران مخالف با شرع اسالم شود که اظهار میاهلل نوری می منجر به فتوای شیخ فضل 
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ها حق سوار کردن زن و مرد )ولو زن و  ها جدا بود و درشکه عموماً محل عبور و مرور زنان در خیابان   1است«. 
منتهی به انقالب    شوهر یا خواهر و برادر( به صورت همزمان را نداشتند. در چنین عصر و بستری، اما در وقایع

 کنند.  مشروطه زنان نقشی حائز اهمیت ایفا می
های اعتراضی ایران پیش از مشروطه و در اعتراضات  ی زنان در جنبشالبته، یکی از اولین مداخالت گسترده 

نسبت به قرارداد رژی )حق امتیاز توتون و تنباکو( است. پس از فتوای تحریم استعمال تنباکو توسط میرزا 
که وی یا بر منبر تحریم استعمال فرستد مبتنی بر آن زی، ناصرالدین شاه به میرزا محمد آشتیانی پیغامی میشیرا

گزیند. خبر تبعید آشتیانی  شود، که آشتیانی راه دوم را برمیشکند و یا مجبور به ترک تهران می دخانیات را می
آیند، وقتی جمعیت زیاد  ه منزل میرزای آشتیانی میدسته بافکند، »نزدیک ظهر زنان دسته تهران را به غوغا می

ی جمعیت زنان که با گردند، منظره ها از جلو و مردان از دنبال به طرف قصر سلطنتی روانه میشود زن می
کردند و یاعلی و یا ی سفید و پیچه و چاقچور که اغلب بر سر خود لجن مالیده بودند و شیون و ناله می روینده 

د بسی دلخراش بود. ولوله و جوش مردم در آن روز غیرقابل توصیف است. منزل میرزا حسین  گفتنحسین می 
بازار   از جلوی  آشتیانی در قسمت جنوبی سنگلج واقع شده بود، جمعیت برای رسیدن به ارک مجبور بودند 

ا که هنوز باز بود ها رها وقتی به سبزه میدان رسیدند، بدون معطلی به بازار ریختند و بعضی دکان بگذرند. زن 

 2گرفت.«. ها قرار می کرد، دکانش در معرض غارت و چپاول زن بستند، و اگر کسی از این دستور سرپیچی می 
ی  العابدین امام جمعه برد و منجر به کتک خوردن و فحش خوردن زین این طغیان سپس راه به مسجد شاه می 

پردازد که در نهایت با گشودن آتش ی ارک میاصرهشود. سپس جمعیت مجدداً به محتهران از دست زنان می 
شود. تلفات توسط خواندند جمعیت با دادن تلفات زیاد متفرق می پدران« می ای که آنان را »فوج بیتوسط دسته 

نفر گزارش شده است. در جریان تحریم تنباکو حتی زنان شاه   70الی    60منابع حکومتی آن زمان در حدود  
کنند، هر چند دست زدن به چنین کاری با توجه به وضعیت اسفبار زنان درباری م پیروی مینیز از فرمان تحری

در وقایع    3جای تعجبی ندارد، توران تاج السلطنه در وصف وضعیت نابسامان زنان دربار بسیار نوشته است.
پاشا و یارانش در  توان به جنبش زینب  منجر به مشروطه نیز نقش زنان بسیار پررنگ است و در این میان می

تبریز و فعالیت زنان در کوچ روحانیت از شیراز اشاره کرد. گرچه اکثر مطالعات در این زمینه متمرکز بر جنبش 
های  تر از آن زنانِ الیه بخش زنان نخبه است، آشکار است که در وقایع منتهی به مشروطه و احتماالً پیشرهایی
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بودند. فعال  نیز  م  1فقیرتر  مواردی  که  در  باال  اعتراض  همچنین  و  سربازگیری  برسر  و  نان  اعتراضات  انند 
ی  کردند، و در مواردی که به وسیله تری ایفا می تر بودنش است، زنان نقش فعالی آن خودانگیختهمشخصه

شدند و به عنوان مثال کارتر( سازماندهی شده بود، زنان از مشارکت منع می نیروهای سیاسی )عمدتاً محافظه
اشاره کرد که فراخوان تظاهراتی در حمایت از روحانیت   1300در سال  ی ستاره  روزنامهی  وان به اعالنیه تمی

شیعه است که توسط مقامات بریتانیایی در حال تبعید از عراق بودند و زنان را از حضور مستقیم در اعتراضات  

قراول اعتراض را  داشتند، بخش پیش   تریی خودانگیختهاغلب زنان در اعتراضاتی که مشخصه  2کرد. منع می 
تر  درآمدی بر حضوری همگانی دادند و حضور آنان به معنای رادیکالیزه کردن نیرو در اعتراضات و پیش شکل می 

بود. این زنان که از طبقات فقیر اجتماعی بودند، عمدتاً به لحاظ پرستیژ اجتماعی چیزی برای از دست دادن  
که آیا در وقایع منجر به های دم دستی و فحش و خشونت بودند. اینرفتن اسلحه ی به کار گ نداشتند و آماده

مشروطه در میان زنان مناطق فقیر سازماندهی وجود داشته است یا خیر محل پرسش است اما مدارکی وجود  

ات  اما در طبق  3های زن در این محالت برای بسیج جمعیت وجود داشته است. دهد که چهره دارد که نشان می
کند که  طور که مورگان شوستر اشاره می شود، همان دهی مشاهده میتر سطوحی از سازمان اجتماعی فرادست 

ی مرکزی سازماندهی شده بودند در ایام مبارزه با محمد علی شاه انجمن مخفی زنان که ذیل یک کمیته   12

 4کردند.فعالیت می
ی انزلی فعالیت زنان از  های پس از انقالب مشروطه و با تأسیس حزب کمونیست ایران در کنگره در سال 

ای از »فرهنگ  دوست »پیک سعادت نسوان« را بنیان نهاد که شاخه مندتر گشت، روشنک نوع پیش سازمان 
خواه« ایجاد وطنی »سعادت« را تاسیس کرد، در تهران نیز »جمعیت نسوان  رشت« بود و همچنین مدرسه 

وجود آمد. تمام این مجامع ذیل نفوذ کامل حزب کمونیست ایران  شد که از درون آن جمعیت بیداری زنان به
ی قرار داشتند، حزبی که در نهایت به سبب عدم پشتیبانی شوروی و ضربات دولت وقت برچیده شد. در دوره 

و تشکیالت آنان زیر ضرب رفتند. از وقایعی    اول رضاخانی با سرکوب شدید نیروهای چپ اکثر فعالین زن
توان به حضور زنان ها حائز اهمیت است می ی اول قرن جدید خورشیدی که حضور زنان در آن دهه  اعتراضی 
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گیری در رشت که منجر به کشته شدن اعتراضات سرباز   1، 1924در رأس جنبش جمهوری خواهی در مارچ  
کردند(، بلوای نان، و اولین اعتصاب  تراضی که زنان آن را رهبری مینفر و اعالن حکومت نظامی شد )اع  20

 پاالیشگاه آبادان اشاره کرد.  1307ی صنعتی یعنی اعتصاب گسترده
میانه  در  زنان  ) صفوف مستقل جنبش  مقطع  این  گفته 1311- 1298ی  به  و  است.  اهمیت  حائز  نیز  ی  ( 

ی چاپ نشریات زنان، سازماندهی تشکیالت زنانه و تأسیس مدارس دخترانه  ساناساریان با سه فعالیت عمده
  شکوفه دکتر کمال(،  )خانم    دانش ی  توان به نشریهی آن دوران میشود. در میان نشریات برجسته تعقیب می 

ی دولت آبادی  )صدیقه زبان زنان  عضو(،    5000)مریم عمید مزین السلطنه وابسته با انجمن زنانی با بیش از  
)که    بانوان  نامهی آمریکایی(  ی عالی دخترانه )وابسته به مدرسه   عالم نسواننسخه(،    2500با تیراژی در حدود  

انتشار سه شماره متوق  1300در سال   از  اشاره کرد. عمدهبعد  راستای آموزش و  ف شد(  این نشریات در  ی 
تر به مانند نامه بانوان به سردبیری شهرزاد  کردند، و نشریات رادیکالتحصیل زنان، مبارزه با خرافات کار می 
د ی بسیاری برای آنان به دنبال داشت و گاه به مانند موردادند که هزینه آزاد نیز حمالتی علیه حجاب انجام می 

های بسیاری نیز در این مقطع فعال رسید. انجمنفخر آفاق پارسا کار به غارت خانه و مواجهه با خطر اعدام می 
بودند که برخی به مانند »انجمن مخدرات وطن« گرایش ضد استعماری داشتند. »پیک سعادت نسوان« به 

بسیاری داشت، و اولین مراسم    رهبری روشنک نوع دوست نیز در راستای سوادآموزی در میان زنان فعالیت
روز جهانی زن نیز به یاری این انجمن برگزار شد، مؤسسان این انجمن نیز در نهایت به زندان پهلوی دچار  

سالگی »مجمع    18ی این مقطع در جنبش زنان زندخت شیرازی است که در  های برجسته شدند. یکی از چهره 
فشار رژیم پهلوی به »نهضت نسوان« تغییر نام داد. زندخت  انقالبی نسوان« را تأسیس کرد که بعدها تحت  

ساخت که ای به نام »دختران ایرانی« منتشر میسرود و نشریهشیرازی اشعار فمینیستی بسیار رادیکالی می

  2کرد.رسید و فرودستی بیولوژیک زنان را نیز در مقاالت خود رد می مطالب بسیار رادیکالی در آن به چاپ می
توجه زنان  رغم حضور گسترده و قابل های اعتراضی این مقطع حاکم این است که، علیکه بر جنبش چه  آن

مسئله  به  چندانی  توجه  دوران  این  نمی در  زنان  نمیی  هرچند  گستردهشود،  اشارات  از  جریانات توان  ی 

ور زنان در این دوران  حض  3المتین، و صوراسرافیل و... یاد نکرد. های وقت مانند حبل روشنفکری در روزنامه 
زده کرد، مشارکت زنان در این مقطع به شدت جنسیت تر ایجاد میآرایی گستردهاغلب نقشی را در یک صحنه

ای نمادین و آیینی، که همراه با سوگواری و اجرای مراسم آیینی بود و بر ضعف و  گر جنبهچنین بیان بود و هم
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گرانی همراه بود که بنا به آیین دینی ملزم به محافظت هش ستم درماندگی زنان و عدالت برای التماس و نکو 
از زنان و کودکان بودند. هر چند باید اشاره کرد که خود جنبش زنان که بیشتر متشکل از طبقات باالی جامعه  

برد به غایت های روسی بهره میدموکرات ی مبارزاتی سوسیال بود در نسبت با جنبش زنان قفقاز که از تجربه 
 تر بود. ترقی م

 

 ای ]حزب توده[، ملی شدن صنعت نفت دموکراتیک توده -ی مردمیظهور جبهه 
با توجه به برچیده شدن حزب کمونیست ایران و دستگیری و اعدام سران این حزب در شوروی در دوران  

ای  نگره در ک  1320مهر    10استالین، پس از سقوط رضاشاه و آزادی نسبی فضای سیاسی در ایران حزب توده در  
های زنان »تشکیالت ترین گروهگیرد. در این مقطع یکی از رادیکالبه ریاست سلیمان میرزا اسکندری شکل می

نیز توسط این سازمان منتشر    بیداری مای  گیرد و نشریه ای از حزب توده بود، شکل می زنان ایران« که شاخه 
ت زنان در حزب توده نیز با مخالفت سلیمان اسکندری  ی عضویشود. باید اشاره شود که در ابتدای کار اجازه می
ی حزب مریم فیروز موفق به عضویت به عنوان  میرزا و در دومین کنگره   رو شد، و بعد از مرگ سلیمان روبه 

نیز نمایندگان حزب توده در مجلس طرحی حق رأی زنان   1322در سال    1ی مرکزی شد. عضو مشاور کمیته 

طور که ساناساریان در کتاب جنبش  های زنان آن در این مقطع ویژگی اصلی گروه  2ند. دهرا به مجلس ارائه می 
ای که مسائل مربوط کند، همکاری نزدیک و الینفک آنان با احزاب سیاسی است، به گونهحقوق زنان ادعا می

ز در این دوره خط  [ موضوعاتی درجه دوم و فرعی بودند. زنان نیبه زنان در نظر احزاب سیاسی ]کامالً مردانه
توان به تعارض  گرفتند و به عنوان نمونه می دیگر مواضع شدیدی می کردند و گاه علیه یک حزبی را پیگیری می 

های این دوران حزب توده مشخص است این  چه که در فعالیتآن   3میان حزب زنان و کانون بانوان اشاره کرد.
، بهداشت و درمان و... و  ن در روستاها در راستای آموزش رغم حضور فعال زنان، و فعالیت آنااست که علی 

همچنین انتشار نشریات گوناگون، مسائل مرتبط با زنان در جایگاهی فرعی و ثانوی قرار داشتند. در مورد سایر  
توان چنین ادعایی را داشت و این مسئله منحصر به حزب توده و تشکیالت زنان ایران های زنان نیز می گروه

ی ملی ایران که ائتالفی از چهار حزب سیاسی متفاوت بود )احزابی که وجه  گیری جبهه بعد از شکل نیست.  
تغییری در مشترک نیز  توده،  بود( و غیرقانونی شدن حزب  نفت  شان رهبری  مصدق و ملی کردن صنعت 
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کردند. عالوه  یب می ی خود را تعق وضعیت زنان و فعالین زن رخ نداد. آنان کماکان مواضع حزبی کامالً مردانه
گرفتند. قوانین نابرابر میان زن حجاب نیز مورد آزار و اذیت قرار می بر این، با تحریک عناصر مذهبی زنان بی

های گیر زنان در این مقطع ائتالف گروه و مرد نیز در این دوران مانند گذشته ادامه داشت. تنها کنش چشم 
اقتص راستای حقوق سیاسی و  زنان در  بیانیه ادیمختلف  بیانیه توسط  شان است که در  این  یافت،  تبلور  ای 

وزیری، نمایندگان مجلس و سازمان ملل ارسال شد و علی رغم  بیانیه به دفتر نخست  1صدهزار نفر امضا شد. 
باال  ی مربوط به انتخابات با فشار عناصر مذهبی و روحانیون رده گستردگی این حرکت حق رأی زنان در الیحه

ای غالب بر اعتراضات  هی گفتمانچه که برجسته است روح کامالً مردانهباز در این مقطع نیز آن   2گنجانده نشد. 
 و جنبش ملی شدن نفت، و همچنین پیروی فعالین زن از مشی حزبی است. 

 

جنبش چریکی، هژمون شدن روحانیت، وقایع منتهی به انقالب، حجاب اجباری و اعتراض  

 به آن 
ی ملی متحمل ضرباتی سنگین از جانب حکومت پهلوی شد.  مرداد، حزب توده و جبهه   28پس از کودتای  

تری به پیکر حزب توده وارد ی سنگین نیز ضربه  1333مرداد   21ز کشف سازمان افسران حزب توده در  پس ا
تر از ایران گریخته بودند. انفعال حزب توده در وقایع منجر به کودتا، و  شد، اکثر کادر رهبری حزب نیز پیش 

روهای چپ علیه حزب شد.  برگرفتن مشی »تئوری بقا« توسط حزب در ایران منجر به عصیان نسل جدید نی
که جوانان   یهنگامکند »ها« بیان میها و خیانتطور که یاسمین میظر در »حزب توده: تاریخی از سازش همان

  یدنها نه فقط در حال شوربه دست گرفتند، آن   یران در شمال ا  یرا در جنگل   ی پاسگاه ژاندارمر  یکمبارز کنترل  

بودند،    یرانا  یشورو طرفدار   "ی رسم  یستکمون" حزب توده، حزب    یه بر عل  ین چنشاه، بلکه هم   یمرژ  یهبر عل 
«، این سازمان نه  شده بود  یانت با سازش و خ  مترادفمرداد    28  یانفعالش در کودتا   یکه نام آن در پ   ی حزب

های فقط عصیانی برعلیه رژیم پهلوی بلکه عصیانی برعلیه خط مشی حزب توده نیز بود. این سازمان از گرایش
متنوعی تشکیل شده بود؛ گروه مسعود احمدزاده، که تحت تاثیر مائوییسم قرار داشت، گروه پویان که تحت  

بودند  1968تأثیر رویدادهای     رد   و   مسلحانه  یمبارزه   ضرورت. کتاب معروف پویان  اروپا و آمریکای التین 
نیز در راستای نقد حزب توده نوشته شده است. بیژن جزنی )عضو سابق سازمان جوانان حزب توده(   بقا   ی تئور

ها نسبت به شوروی تقریباً موضعی مائوییستی  گرایش چریک   3کننده در این سازمان داشت. نیز جایگاهی تعیین 
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که برای این یادداشت حائز اهمیت است، نقش زنان در این جنبش و مختصات حضور آنان است.  چه  بود. اما آن
ی پهلوی دوم،  رغم گشودگی بیشترِ شرایط برای حضور زنان و اشتغال آنان در دوره باید توجه داشت که علی 

 37شمسی    1350دهد در سال  طور که آمارها نشان می درصد نرسید، و آن   14میزان اشتغال زنان هرگز به  
 19درصد بین    6سالگی و فقط    18تا    14درصد بین    57سالگی،    13هل قبل یا در همان سن  أدرصد زنان مت 

سال برای دختران تصویب شد   15قانون حداقل سن ازدواج  1354در سال   1بودند. سالگی ازدواج کرده   30تا  
دهد که اکثریت نیز نشان می   1356این قانون نیز باطل شد. آماری در سال    57که با فشار روحانیت در سال  

  باید توجه داشت که پیوستن زنان به جنبش چریکی در این بستر صورت   2زنان فرودستی خود را پذیرفته بودند. 
توان در اپوزیسیون ی شاخص زن دیگری را نمی گیرد، بستری که به جز مریم فیروز و پروانه فروهر چهره می

شدت  ی چهل( یافت که آنان نیز به عمدتاً با رهبران احزاب روابطی خانوادگی داشتند؛ ساختار احزاب به )دهه
های نیادگرا کامالً ضدزن بودند. از اواسط سال کار )به مانند نهضت آزادی( و ب مردانه و حتی در جریانات محافظه

ای مانند های حکومتیی آن در سازمانسی خورشیدی همچنین شاهد زوال جنبش مستقل زنان و استحاله
ها نیز با  ی ثریا پهلوی، کانون بانوان پزشک و کانون پرستاران ایران هستیم، برخی از سازمانجمعیت خیریه 

دیل برخی از مواضع خود با تغییر نام به فعالیت خود ادامه دادند، به عنوان نمونه  اعالم وفاداری و جرح و تع
ی حقوق  »حزب زنان« نام خود را به »شورای زنان« و »جمعیت زنان ایران« به »سازمان زنان طرفدار اعالمیه

د و شاهد جنبش  وجود آورتأسیس »سازمان زنان ایران« همگرایی بیشتری به  1345بشر« تغییر دادند. در سال  
ها با ی آن های ابتدایی سازمان فداییان به دلیل ارتباط پیوسته مستقل زنان به صورت علنی نیستیم. در سال 

محافل روشنفکری گشودگی بیشتری نسبت به زنان وجود داشت، هرچند عمدتاً وظایف عملیاتی به زنان سپرده  
نیز مشاهده کرد، سالی که  1356 ازمان را پیش از سال ی حاکم بر این ستوان تفکر مردساالرانه شد و می نمی

ای را نسبت  ها نیز حساسیت ویژهتقریباً جنبش چریکیِ پیش از انقالب به پایان رسیده بود. حتی در این سال 
توان مشاهده کرد، اما باید خاطرنشان کرد که پیوستن زنان به این جنبش  به حقوق زنان در این سازمان نمی 

ها بود. البته بخش  انگاری« زنان در آن سال های تیمی گامی در راستای شکستن »ضعیفه در خانه و حضورشان  
یافت که به موجب آن  های تیمی به قواعد لباس و پوشش اختصاص می ی زندگی در خانه نامهزیادی از آیین 

کوتاه ممنوع   ینو آست لباس رنگ روشن    یدن و گشاد و شلوار بپوشند. پوش  یره در خانه، لباس ت  ید دختران با»
بروند و بعد از مراجعت به    یرون خواهند از خانه ب   یکه م  یکنند؛ مگر مواقع  یشآرا  یدها نبابود. دختران در خانه 
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در انظار قرار    یدکدام پس از شستن نبا  یچه  یرز  ی قبل از مواجهه با پسران آن را پاک کنند. لباس ها  ید خانه با
هنگام ورزش در منزل با   یحت   یدنبا  گاهیچ چادر پوشاند. پسران ه  یا  یراهنپ   آن را با  یدبا  یشه. بلکه همیردگ 
«. باید توجه داشت که وضعیت در خانه جوراب به پا داشته باشند  یشههم  ید باشند. دختران و پسران با  یرپیراهنز

آقا بیژن و نسترن آلهای پس از انقالب است، و صبا  سازمان نسبت به زنان در این مقطع بهتر از نخستین سال

انتخاب شدند. ی چریک حتی به عضویت رهبری سه تا پنج نفره  ها فعالیت حزب توده نیز در این سال  1ها 
ای به مانند »نوید« و گروه »ارانی« با وابستگی  های زیرزمینی ای در داخل ایران نداشت، هرچند سازمان گسترده

روی مذهبی به مانند  های میانه دند. وضعیت زنان در سازمان ها مشغول فعالیت بو به حزب توده در این سال 

 2ای با حضور زنان نیز نبود. نهضت آزادی نیز بسیار وخیم بود و مهدی بازرگان حتی حاضر به نشستن در جلسه
کرد:  ای صادر کرده بود که اعالن می در واکنش به اعطای حق رأی به زنان بیانیه   1342نهضت آزادی در سال  

 ی و بعد مجلس شورا  یتیو وال  یالتیا  یندگانانتخاب نما  أیها حق رمضحک است که بخواهند به خانم  یلی خ»
بدهند   یمل آنرا  این سال«.  در  است مسئله چه که  اهمیت  حائز  در  ها  زنان  و سرکوب  روحانیت  ی چیرگی 

های پس از انقالب  ی زنان در سال ها نسبت به مسئله و خط مشی سازمان   57های پس از انقالب بهمن  سال
 اختصار بدان اشاره خواهد شد. است، که به 
های  طور کلی جناح ی هفتاد میالدی، شاهد خیزش نیروهای دینی و افول جناح چپ و به های دههاز سال

سکوالر هستیم، برای فهم بهتر این مسئله باید تمرکز خود را از ایران برداشته و به بستر جهانی نگاه کنیم، 
ی حزب توده به عنوان یکی از احزاب برادر  وضوع خارج از بستر جهانی آن غیر ممکن است. نمونه فهم این م

گرا بر علیه این دست احزاب نه فقط در ایران که در کشورهای دیگر نیز  ی چپ های مسلحانه و طغیان گروه 
های اسالم  واع گرایشی هفتاد میالدی ظهور انی جهانی است. در اواخر دهه قابل مشاهده است و یک پدیده 

ها در اروپا و چیرگی تدریجی نولیبرالیسم است. در این  سیاسی نیز قرین با افول هژمونی سوسیال دموکرات 
دهد و شاهد زوال  مقطع تاریخی، این گذار هژمونیک تقریباً به صورتی مشابه در سرتاسر خاورمیانه رخ می 

های  سالم سیاسی هستیم. صد البته در این مقطع سیاست هژمونی چپ و ناسیونالیسم سکوالر و خیزش انواع ا 
فاجعه  سازمانداخلی  در  چپ  نیروهای  ضعف  و  روحانیت  شدن  هژمون  در  پهلوی  رژیم  طبقات  بار  دهی 

دستی جامعه، همچنین عدم دفاع قاطعانه و پیگیر از موضوعات مرتبط با حقوق دموکراتیک و حقوق زنان  پایین
های اقتصادی ی سیاست ها، در نتیجهوحانیت بود را نباید نادیده گرفت. همان سالی رکه عمالً در خدمت سلطه 

های چپ بار، شاهد تزلزل ساختاری شدیدی در ساختار دولت پهلوی بودیم. در مورد سازمانپرخطا و فاجعه
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ی  ها تا اندازه ها و اعدامدر پی دستگیری   1356چریکی فداییان تا سال    مخالف نیز شاهد بودیم از سویی سازمان 

های زیرزمینی  گیری نداشتند و گروه های وابسته به حزب توده نیز فعالیت چشمو سازمان  1زیادی نابود شده بود،
از گروه  نداشتند. بگذریم  اپوزیسیون که آن های ملی »ارانی« و »نوید« اعضای چندانی  نیز فعالیت گرای  ها 

رو نیز منحصر به ایران سرعت توسط اسالم سیاسی پر شد. این نی عملی چندانی نداشتند. خالء ایجاد شده نیز به 
و   دینی  نیروهای  تعامل  دل  از  برآمده  الهیات  و  ایدئولوژی  از  سیاسی،  اسالم  بر  عالوه  نبود.  خاورمیانه  و 

توان  بخش شد. اگر در امریکای التین می توان نام برد که منجر به قسمی الهیات رهاییروشنفکران چپ نیز می 
ی علی توان نمونهبخش کلمبیا نام برد، در ایران می آزادیهای ارتش  از کامیلیو تورس کشیش عضو چریک 

دهد. اسالم  شریعتی را دید که یک سیاست رادیکال، انقالبی و ضدامپریالیستی را از بستر الهیاتی گسترش می
گرایان پوپولیست ابزار نظری برای اسالم انقالبی و ضدامپریالیستی شریعتی که خیزش ناگهانی داشت یک جعبه

های اسالمی برای مبارزه با چپ استفاده  ای مانند انور سادات نیز از گروه های سکوالر منطقه م کرد. دولتفراه

وضعیت زنان    2دانستند. اهلل خمینی را ابزار مفیدی برای مقابله با چپ میکردند و حتی نیروهایی مانند آیتمی
بر   1342یان است، و از مخالفت روحانیت در سال  ستیز بودند نیز کامالً عدر میان این نیروها که مشخصاً زن 

  1357سر حق رأی زنان، تا فشار برای لغو قانون حداقل سن ازدواج و جلوگیری از کودک همسری در سال  
ستیزی را مشاهده  توان زن ستیزی است. در فرم و ظاهر تظاهرات این نیروها نیز می ی شواهد دال بر زن همه

کشی و نشاندن زنان در پشت دان و ایجاد فضاهای جداگانه و سرانجام پردهکرد، حرکت زنان پشت سر مر
 ها.پرده

درست یک روز قبل از روز جهانی    1357اسفند    17گرا، در  پس از انقالب و چیره شدن نیروهای اسالم 
یت ی رفاه اعالم کرد که زنان کارمند موظف به رعااهلل خمینی در سخنرانی مدرسهآیت   57زنان در سال  

  یهازن  ید نبا یاسالم یهابشود. در وزارتخانه یت معص ید نبا ی اسالم یدر وزارتخانه حجاب اسالمی هستند: »
« روز بعد  باشند.  ی با حجاب شرع  یکن ندارد بروند کار کنند ل  ی ها بروند اما باحجاب باشند. مانع. زن یایند لخت ب

ی تلویزیونی که ریاست آن بر  از آن نیز شبکه   حجاب به محل کارشان راه نیافتند. شب پیشزنان کارمند بی
زاده بود اظهار کرد که روز هشت مارس سنتی غربی است و روز زن اسالمی به زودی  ی صادق قطبعهده 

شود. در هفدهم اسفند )هشتم مارس(، فعاالن زن و زنانی که به دلیل نداشتن حجاب از حضور در  اعالم می 
ها و تصاویر آن روز چه که در فیلم ظاهرات علیه حجاب اجباری زدند. آن محل کار منع شده بودند دست به ت
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چه که در این تظاهرات  جالب توجه است عدم همراهی مردان در این اعتراضات است. اما پیش از ورود به آن 
این  های آنان برای  و برنامه   57گرفته زنان بعد از انقالب بهمن  های نوپای شکل گذشت، بهتر است که سازمان 

 روز به اختصار مورد بررسی گیرد.  
ی فعاالن حقوق زنان در »سازمان زنان« به پایان  گرفتهپس از سقوط رژیم پهلوی، همگرایی اجباری شکل 

ویژه از سوی اعضا و طرفداران  های زنان بسیاری به گیری کردند، گروه های جدیدی شروع به شکل رسید و گروه 
چندین گروه زنان به سرعت تا پیش از هشت مارس سازماندهی شد. مواضع این گرا شکل گرفت و  احزاب چپ 

توان از مهرانگیز منوچهریان  بینی بود و به عنوان مثال می ها نسبت به حکومت جدید بیشتر ناشی از خوش گروه
قاد وی به  ی اعتاهلل خمینی را نشانه همسر بودن آیت ی زنان حقوقدان ایران« نام برد که تکرییس »اتحادیه

ی حمایت از خانواده ابطال شده بود، برخی از این در چنین شرایطی که الیحه  1دانست.برابری زن و مرد می
ها برای برگزاری هشت مارس که در زمان شاه ممنوع بود فراخوان دادند. یک روز قبل از هشتم مارس  گروه
ی ژاله احمدی »مسائل زنان اصالً که به گفته ای برگزار کردند  اسفند زنان هوادار حزب توده جلسه  16در  

ی زنان انقالبی مبارز« و »جمعیت زنان مبارز«  سه سازمان »جمعیت بیداری زنان«، »اتحادیه  2مطرح نبود«. 
برنامه سه  مارس  هشتم  دانشکده در  در  متفاوت  محتوای ی  در  کردند،  برگزار  تهران  دانشگاه  مختلف  های 

شد و نه اعتراضی به سخنان شب ی حمایت از خانواده دیده میی به لغو الیحههای آنان نه اعتراضسخنرانی 

آمیز توسط زنان به راه افتاده  ها تظاهراتی مسالمتبرخالف این جریانات در خیابان   3اهلل خمینی. ی آیتگذشته 
توسط نیروهای    کنندگان در این مراسم را نیز به درون خود بلعید، تظاهراتشرکت   بود که بعدتر سیل جمعیت 

ها راهپیمایی زیر بارش برف سنگین به  ها به خشونت کشیده شد، و باالخره بعد از ساعتاللهی کمیته و حزب 
ی ی نخست وزیر قرار شد قطعنامه وزیری رسیدند و پس از صحبت با عباس امیر انتظام، نمایندهدفتر نخست

ی دادخواهی، پس فردا دادگستری« به پایان رسید. روز  زنان به نظر رهبر انقالب برسد. تظاهرات با شعار »برا 
رو شد. روز سوم نیز تظاهرات در برابر ساختمان دادگستری  گرا روبه بعدی نیز جمعیت با سرکوب نیروهای اسالم

آمد حضور اندک مردان، و  چه که به چشم میدر میدان توپخانه شکل گرفت، و به نقل از برخی حضار آن 
ود که موجب خشم جمعیت شده بود. این روز نیز با سرکوب شدید و چاقو خوردن تعدادی از تفاوتی آنان ببی

در پایان روز با وجود خیل عظیم زنان معترض وزیر دادگستری وقت حاضر به دیدار با    4زنان به پایان رسید. 
یاسی گسترده بود، از ی خود را خواندند. اما این تظاهرات که اولین حرکت س نامهزنان نشد، و زنان فقط قطع 
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تر مورد حمایت واقع نشد. آن زمان حزب توده، تضاد عمده تضاد میان اردوگاه امپریالیستی  سوی نیروهای مترقی 
دیدند و لذا این  و اردوگاه سوسیالیستی بود و رژیم حاکم را در حال حرکت به سوی اردوگاه سوسیالیسم می 

تر نیز معموالً پاسخی از این  های بازدانستند، گروه ضد انقالبی میکردند، و آن را حرکتی  حرکات را بایکوت می
ها ی طبقاتی است، و این ی مبارزه ترین مسئله مسئله دست داشتند که »گرچه مسائل زنان مهم است، اما مهم 

گوید: »بسیاری از  بورژوایی است«. فرنگیس حبیبی از اعضای کنفدراسیون دانشجویان می هایی خرده خواسته 
گیری به من و به این  های سیاسی مختلف بودند به یک چشم ایرادنزدیکانم که سیاسی بودند یا در سازمان 

ها نیست و حاال یک چیزی هم بگذارید سرتان  گفتند االن وقت این حرف کردند و میحرکت زنان نگاه می

ن معترض برگزار شد، سرکوب  ز   500روز پنجم و ششم تظاهرات با تعداد اندکی نزدیک به    1اشکالی ندارد«.
های زنان نزدیک به احزاب به دلیل پیروی از خط مشی حزبی  نشینی گروه شدید و اتهام ضدانقالب بودن، عقب 

نشینی زنان بودند. این اعتراضات همچنین در شهرهای دیگر مانند تبریز، سنندج و... برگزار شد  از عوامل عقب
ستگی با زنان ایرانی اعتراضاتی صورت گرفت که در آلمان منجر به  و همچنین در کشورهای دیگر نیز در همب 

اهلل خمینی در ارتباط با حجاب حدود دو سال ی این اعتراضات دستور آیتاشغال سفارت ایران شد. در نتیجه 
  1357ها )سوای جنبش اعتراضی  های این سال ها، احزاب و جنبشچه که کماکان در سازمان به تعویق اقتاد. آن 

ها چندان  هاست. وضعیت نیروهای مترقی نیز در این سالی آن نان( قابل مشاهده است، ساختار کامالً مردانهز
ها خوب نیست و حتی در میان نیروهای چپ اپوزیسیون مثل فداییان اقلیت، پیکار، راه کارگر،... نیز این رویه 

ها نیز  رخوردار است، و ساختار این سازمان شود، و موضوع زنان از اهمیت ثانوی یا حتی ناچیزی ب مشاهده می
 چرخد. حول فیگور چریک قهرمان و سانترالیسم حزبی می 

به سبب سرکوب و کشتار و زندان گسترده، مهاجرت بسیاری   1367بعد از استقرار نظام اسالمی و تا سال 
وبیش شاهد سکوت و  ی مدنی، کم تر جامعهها و محدودیت هرچه بیش ی دانشگاه از فعاالن زن، فضای بسته 

هایی ساله، بار دیگر جنبش زنان عمدتاً در قالب تشکل شکست جنبش زنان بودیم. اما در پی پایان جنگ هشت
توان های عمدتاً اجتماعی و سیاسی دست زد. ازجمله می ای به فعالیت معموالً غیررسمی در سطح نسبتاً گسترده

حرکت  یکبه  جنبش  مانند  اهایی  و  امضا  ادامه  میلیون  در  و  زنان  موضوعات  محور  با  نشریاتی  نتشار 
ها و دستاوردهای این دوره موضوعی است که باید هایی برای زنان اشاره کرد. بحث در مورد ضعف سایتوب 

های جنبش سبز عمالً ی جنبش زنان با افول و توقف فعالیتطلبانه جداگانه به آن پرداخت. این مقطع اصالح 
 ی جدیدی در جنبش زنان شدیم. تدریج شاهد آغاز مرحلهبه پایان رسید و به 
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 ویدا موحد، ظهور دختران انقالب و خیزش »زن، زندگی، آزادی« 
بر روی پست برق تقاطع خیابان انقالب و وصال، ویدا موحد پدیدار شد، زنی که    1396در ششم دی ماه  

ای در  ای زد؛ مداخله ویستی متهورانه ی اعتراض با به سر چوب زدن شالی سفید دست به کنش آرتیبه نشانه 
سرعت گسترش پیدا  ی اعتراض در فضای عمومی به ای گران برای او داشت. این شیوهفضا عمومی که هزینه 

کرد و دخترانی که بدین شیوه دست به اعتراض زدند به »دختران خیابان انقالب« شهره شدند. اگر بپذیریم  
تواند ای گفتمانی است، پس می بندی عتراضی ایران حاصل مفصل های اکه »شعور مشترک« حاکم بر جنبش 

جایی است که اهمیت زدایی کرد و دقیقاً این همانهژمونیک« این گفتمان را مفصل -از طریق مداخالت »ضد
 هژمونیک« این چنینی در آن نهفته است.  -مداخالت »ضد

تاریخ مبارزه بر سر حاکمیت مردمی   ی زنان دررغم حضور گستردهدهد که علی ها پیشین نشان می بخش
های چریکی( همواره  ها مانند جنبش ترین آن ها )حتی مترقی و آزادی و برابری، گفتمان حاکم بر این جنبش 

اسفند   تاثیر داشته است و مانند مورد  نیز  امر بر صفوف مستقل جنبش زنان  این  بوده و  از    57مردانه  مانع 
زدایی از شعور مشترک  ی مفصل چه که در این مداخله جالب است، شیوهپیشروی مبارزات زنان شده است. آن 

ی حجاب در جریان مبارزه است، ویدا موحد  های اعتراضی و طرح اهمیت و گرهی بودن مسئلهحاکم بر جنبش
ی حجاب اجباری را به فضای عمومی کشاند، و او در قلمرویی به اسم خیابان مداخله کرد باری دیگر مسئله 

های اعتراضی برقرار بوده و بازتولید شده است، ی مسلط بر جنبش ی گفتمان مردانهآن همواره سلطه   که در 
دهد. طرح اهمیت این مسئله  هژمونیک در فضایی عمومی انجام می- بدین طریق است که وی حرکتی ضد

ندیِ مجددِ گفتمانی  بزدایی/مفصل توانند منجر به مفصل تنهایی می بدان معنا نیست که این دست مداخالت به
هژمونیک اول در خیابان )و فضاهای دیگر( و اقدام  -ی حرکت ضدهای اعتراضی شود. لحظهزنانه در جنبش

بندی مجدد آن نیازمند است، فرایندی که  ی دومی مفصل زدایی »شعور مشترک« به لحظهدر راستای مفصل 
های بسیار  ان در فضاهای گوناگون با هزینهبه دست فعالین حقوق زنان ایر  96های پس از دی ماه  در سال
بندیِ مجدد گفتمانی جدید بر زدایی/مفصل ی مضاعف مفصل شان به پیش برده شد. حاصل این لحظهبرای 

های اعتراضات ایران و هژمون شدن تدریجی آن است، که موجب بداعت جنبش در جریان است و بالقوگی 
ی زنان در چه حائز اهمیت است، گرهی بودن مسئله کند. آن می   بسیاری را برای نیروهای دموکراتیک فراهم

ترین نیروهای  مبارزه بر سر سکوالریسم در ایران است. شعار »زن، زندگی آزادی« که اکنون از سوی ارتجاعی 
ی هژمون شدن  دهنده شود به معنای به ناگاه فمنیست شدن آنان نیست، بلکه نشاناپوزیسیون نیز بیان می 

می گفتمانی   نشان  این  و  اعتراضات،  در  جلو زنانه  به  رو  بزرگی  گام  فمینیست  و  مترقی  نیروهای  که  دهد 
 اند.برداشته 
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یابی دموکراتیک مترقی  هژمونیک، برساختن نمادها، شعارها و... که امکان هویت-اهمیت مداخالت ضد
می  نشان  تجربه  این  است،  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  شود،  فراهم  آنان  به سوی دهحول  بازگشت  که  د، 

ی هژمونی گرامشی  ی هژمونی گرامشی و تأمالت ارائه شده توسط موف در این باب و دفاع وی از نظریهنظریه
 محور از چه رو حائز اهمیت است.  -از رویکردی غیراقتصاد
ی  های بسیاری برای نیروهای مترقی گشوده است، و باید دید که آیا نیروهای مترقاین خیزش بالقوگی

بیمی اصطالح  به  جنبش  این  ارتجاعی  گردش  از  زنجیرهتوانند  یک  برقراری  با  و  کنند،  جلوگیری  ی  سر 

میان مطالبات گوناگون و سطوح مختلف مبارزه راه به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال ببرند و    1ارزی هم
 پیوند کنند یا خیر؟ شده را هم های دیگر سرکوبتر گروه مطالبات مترقی
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 بلند زنان زِیخ کیشوق 
 ی حامد سعیدینوشته 

 

پرتنشی که در اعماق جامعه غلیان  ایران پیوسته در جریانند و هرازگاهی در برهه های  ی مشخصِ  های 
بر می  اینتاریخی سر  متفاوت آورد،  به شکل  این بار  با  کرد.  فوران  تنش که  تری  از  و  انبوهی  اجتماعی  های 

ها و انسدادهای ساختاری و ادواری دائماً تشدید شده ـ با هم تالقی کردند و گستره سیاسی ـ برآمده از بحران 
و عمیق این خیزش سراسری را شدت بخشیدند، اما این خیزش سراسری که در پیِ قتل ژینا )مهسا( امینی، 

ی سرتاسر ایران بود. در دیدهگر، قیام و عصیانِ پرصالبت زنان ستم ور شد، بیش و پیش از هر امری دیشعله 
که تأثیرات ژرف  ساز است. برای اینعنوان عاملیت تغییر، خودویژگی این تحول دوران حقیقت، سوژگی زنان به 

طور سازی خواهیم پرداخت که به های تاریخ ویژهی خیزش ژینا را دریابیم، در این نوشتار به خصلت و پردامنه 
 است.  زدهمشخص جنبش رهایی زنان آن را رقم  

 
 نقش زنان در جنبش کردستان

مندی خود پدیده، نقش مهمی در این رخداد داشت. تجمع  ی این خیزش، یعنی مکان ی فضاییِ جرقه جلوه
با  گسترده بود  همراه  آیچی،  آرامستان  در  ژینا  خاکسپاری  مراسم  در  سقز  شهر  مردان  و  زنان  ابتکاری ی 

»خودجوش«: برداشتن روسری و چرخاندن در هوا توسط جمعی از زنان همراه با سردادن شعار اعتراضی؛ عملی 
به  که  آگاهانه  و  به یگانه  آیا  شد.  تکثیر  ایران  سرتاسر  در  می سرعت  را  راستی  زنان  جمعیِ  اقدام  این  توان 

 »خودجوش« تلقی کنیم؟ 
توان آن را »خودجوش« تلقی کرد،  شده نبود، و به این معنا میاین کنش مبتکرانه گرچه از پیش هماهنگ

گری زنان حامل خودآگاهی و  کند. این کنش ی بینش غیرتاریخی گرفتار می اما این رویکرد، ما را در چنبره 
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هایی است که در یک رشته تحوالت تاریخی، در یک جغرافیای سیاسی و در ارتباط با  ی تاریخیِ انسان حافظه
ای  کند. این امر برخاسته از جامعه چنین بروز و ظهور پیدا می یرامون خود، در زمان و مکان مشخص این دنیای پ 

«ی مرکز قدرت در ایران، کردستان، است؛ برآمده از آگاهی جمعی و شرایط اجتماعی ـ پرتحول در »حاشیه 
شان است.  بسته یافته و هم مان ی سازتاریخیِ زنان کردستان، که ماحصل تجارب انباشته از مقاومت و مبارزه 

ترین فشار و  ای »پیرامونی« در جغرافیای سیاسی ایران، که همواره تحت سهمگین سان منطقه کردستان ـ به 
ایفا    57ای در مقاومت و مبارزه در فردای انقالب  سزا و یگانهها قرار داشته است ـ نقش به تبعیض و محرومیت 

یافته و قدرتمندی برخوردار  انقالب«، از جنبش چپ و سوسیالیستیِ نسبتاً سازمان کرد. کردستان این »سنگر  
های ی خود در عرصه فشانی و مشارکت پررنگ و گستردهگامِ مبارزات این چند دهه، با جان بهاست. زنان در گام

الیستی برای تحقق ایِ سوسیویژه حضور در تشکیالت توده ی سیاسی و اجتماعی به متعددی از فعالیت و مبارزه 
اند. در این  های واالیشان، دستاوردهای ملموس و ماندگاری از خود به یادگار گذاشته حقوق زنان و سایر آرمان 

ای از ستم جنسیتی، طبقاتی، ملی ـ اتنیکی و غیره،  تنیدهغایت مضاعف و درهم های بهمناطق، رنج و مرارت 
گری زنان  داده است. بر متن چنین اوضاعی، مقاومت و مطالبه   ی جور و ستم قرار زنان را همواره زیر منگنه 

ویژه در چند سال اخیر،  های پرقدرت جنبش عادالنه و انقالبی کردستان بوده است. به همواره یکی از ستون 
های پیشرو  گریِ جنبشهای مطالبه ی عرصه پیشگامی زنان، همپای مبارزه برای احقاق حقوق خود، در همه 

تک این فعالیت و مبارزات پرفرازونشیب در آگاهی و اراده به مقاومت اند. تک ار برجسته ظاهر شده اجتماعی بسی
 کند.  و نبردِ زنان تجسم پیدا می 

  ی بسیار نیرومندی برای کنش مبتکرانه های مبارزات اجتماعی و سیاسی در کردستان، رانه ویژهاین خصلت 
متعاقب آن، اعتراضات خیابانی در سقز و سنندج را به همراه    ی زنان سقز فراهم ساخت که و ساختارشکنانه

سرعت در سرتاسر  داشت و سپس سایر شهرهای کردستان و ایران را فراگرفت. این زنان بذری کاشتند که به 
 ایران درحال تکثیرشدن است و برگ زرینی در تاریخ جنبش رهایی زن و کل جنبش مبارزاتی ایران ورق زد. 

 

 خیزش ژینا در خیابان های جلوه
ی اخیر، در  ها و اعتراضات خیابانی در چند دهه ی خیزش ی خیزش ژینا، در مقام مقایسه با همه وجه ممیزه 

ای خودنمایی کرد: برداشتن  ی زنان در کف خیابان در مقیاسی گسترده و تودههای تابوشکنانه ی کنشمجموعه
به »روسری   روسری  اقدام  هوا،  در  و  سو چرخاندنش  و شادی  میان رقص  در  خیابان  در کف  وزانِ« جمعی 
ی معترضانِ زن و مرد، و فریادهای اعتراضی علیه نظام سلطه بر زنان، درحالی که با موهای برهنه در هلهله 

ساز  روند. این کنش جمعی یک سرکشی آشکار و پیشرویِ سرنوشت ها رژه می شان در خیابانقطاران کنار هم 
 است. به چه دلیل؟ 
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های شورانگیزی که زنان در خیابان خلق کردند تبلور این پیشروی و پیشگامیِ  ها و صحنه تک لحظهک ت
ی زنان، که همواره تالش  گسیختهگر است. پرپیداست که خشم و استیصال فردی و ازهم زنان مبارز و عصیان 

ها حبس  ستیزانه در پستوی خانه های قانونی و فرهنگ زن شده آن را به مدد سرکوب و انبوهی از محدودیت
آید و در کنشی جمعی، کف خیابان را به همبستگی اجتماعی و سان سیلی خروشان به حرکت درمیکنند، به 

بسته،  کند. از حیث فضامندی این کنش هم های آشکار و پنهان بر زنان بدل می فراگیر علیه تمامیِ جور و ستم
میدان  به  جامعه  عمومی  فضاهای  و  مبارزه کنش   خیابان  و  متحدانه گری  هم جوییِ  زنان،  مردانِ ی  با  دوش 

 شود.شان، تبدیل می سرنوشت هم
های زنان و دیگر توده گیرشدن مشارکت مستقیم  ساحت تودهعنوان  هراندازه در ثنای خیابان و اهمیت آن به 

 و ظرفیت   جمعیواناییِبه فعل درآوردن ت  سان قلمرو خویش، و به سرنوشت  زدن تاریخ و  رقم در  تحت ستم،  
گروه و  ستمدیده طبقات  اجتماعیِ  سیاهه ، سخن های  و  بگوییم  هیچ ها  کنیم،  پر  را  پرشماری  به    های  کدام 

ها در کف خیابان کارساز و اثرگذار نخواهد بود. زنان همواره در معرض ی مستقیم آن ی پراتیک و تجربه اندازه 
ستیزانه در  ی سنت و فرهنگ زن سوی دولت و چه به واسطه تبعیض و سرکوب و کشتار سیستماتیک، چه از  

 ی طلبانهدادخواهی و برابری ی فریاد  خیابان به عرصه اند. اما هرآینه  قلمرو جامعه، با خشونت و مرگ مواجه بوده
  شود، خشم و استیصال به قدرت جمعی و اتحاد فراگیر بدل می   گیرند، شود، زنان نفسی تازه می زنان بدل می 

  حاکمو فرهنگ    ایدئولوژیککِشند، تابوهای  را به چالش می  آمیزتبعیض و قوانین  ی نظام حاکم  پیکریافته  قدرت
می  درهم  پایهرا  و  نظام  شکنند  استبداد  تبعیضهای  درمی  و  لرزه  به  کنش   آورند. را  این  جریان  و در  گری 

امری عینی و انضمامی تغییر شکل  طلبانه به  خواهی در کف خیابان است که آزادی از یک خواست حق حق
واسطه زندگی  های )ظاهراً( گذرا در کف خیابان است که زنان شور و شعف آزادی را بیدهد. همین لحظهمی
یابد و، در عمل مستقیم و پیونددهنده،  ی مستقیم، در پراکسیس مبارزاتی مادیّت میی زیستهکنند. این تجربه می

گریِ جمعی و همدالنه و »دل به دریا جاست که اهمیت کنشافکند. دقیقاً اینمیها پرتو  بر مسیر مبارزاتی آن 

عنوان یک هستیِ  به   بودنها، از امری بیناذهنی به ضرورتی تاریخی برای بقا و  ی ستم زدن« برای رهایی همه

و طبقاتی،    فراگیر اجتماعیممارستِ همبستگی  سان  شود. تسخیر ساحت خیابان است که به انسانی دگردیسه می 
در خیابان،   ورزی رادیکالسیاست  ساز، به میانجیِسرنوشتیِ جمعی و تاریخ آگاهی از درد و منافع مشترک و هم 

و حافظه و، هم به خودآگاهی جمعی  تاریخی  تبدیل می ی  مبارزاتی  به دستاورد مادیِ  رانه هنگام،  و  ای شود 
 دهد.شان شکل می پرقدرت را برای استمرار مبارزات 

 

 دستاوردها 
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بار و خونین  رغم سرکوب خشونت لحظه نیز، به   آنچه زنان در جریان خیزش سراسری ژینا رقم زدند تا همین
که، هرآنچه ارکان  گیری نیستند. نخست اینآسانی قابل بازپساند که به آن، سه دستاورد اساسی را حاصل کرده

دختران شجاع و جسور در خیابان و در مألعام به شود از سوی زنان و  ای این نظام محسوب می و اصول پایه
از هر زمانی فروپاشیِ هیمنه    آتش کشیده و لگدمال شد. در واقع، خیز بلند و پرشکوهی که زنان برداشتند بیش 

ی مهلکی اش را در پی داشته و ضربه ی نظام سلطه و بازوهای استبدادیو اقتدار ایدئولوژیکی و مردساالرانه 
ی سیستماتیک بر بدن زن، سلب آزادی و  ای از سلطه اگر تحمیل حجاب ، جلوه  رد ساخته است.بر پیکر آن وا 

های ایدئولوژیکی سوزان در کف خیابان، مستقماً فروریختن پایهمظهر بربریت است، با برپایی جشن روسری 
ی تأثیرات آن ه و دامنه گر بودبنیادگرایی را به نمایش گذاشت. این عمل رادیکالِ زنان چنان کوبنده و ویران 

ی ابعاد اجتماعی و سیاسی چنان ژرف و فراگیر و ماندنی است که هیچ قدرتی قادر به پس زدن این  در همه
تاریخ  و  ملموس  دستگاه پیشروی  دیوار  در  انقالب«  خیابان  »دختران  که  شکافی  حقیقت،  در  نیست.  ساز 

 ا تعمیق و تثبیت کرد. ایدئولوژیکی حاکم ایجاد کرده بودند، خیزش سراسری ژین
ستیزانه و مرد/پدرساالرانه در بیرون از قلمرو حاکمیت  دومین دستاورد این خیزش، پس زدن فرهنگ زن 

روی  سیاسی نیز هست. پرواضع است که این تنها دولت و سازوبرگ و بازوهای متعددش نیست که عرصه را به 
ی اجتماعی و فرهنگی، یعنی  هادها و مناسبات پیچیده ی ناند. ستم جنسیتی بر زنان، به واسطه زنان تنگ کرده

های دیگر، نیز بازتولید و  از رهگذر نهاد خانواده، فرهنگ حاکم، مذهب، ارزش، عرف و سنت و بسیاری مؤلفه
گرا و  نشینی به نیروها و عقاید واپس بار برداشتند، عقب های سترگی که زنان این شود. بنابراین گامنهادینه می

انه در قلمرو جامعه نیز هست. تردیدی نیست که فرهنگ و مناسبات مردساالرانه چنان در تاروپود این  ستیززن 
های اجتماعی ـ سیاسی نیز  ها و تشکل هایی از جنبشجامعه رسوخ کرده و نهادینه شده است که حتی در الیه

چاشنی  با  پیوسته  و  دارد  ملموس  می حضور  بازتولید  متعددی  از  های  مبارزه اینشود.  این  که  ی  روست 
تابوشکنانه رهایی و  ارزش بخش  و  مظاهر  تمامیِ  به  مستقیم  و  آشکار  تعرضی  زنان،  در  ی  مردساالرانه  های 
ها کار و  ها و دههگمان سال شان نیز بود. بی ی مدنی«، نهاد خانواده و محیط کار و زیست ی »جامعهحوزه

میزان از اثرگذاری را که پیکار قدرتمند زنان در میدان مبارزه رقم تواند این  ، نمیگرانهفعالیت مستمر روشن 
 دهند، بر جای بگذارد. زنند و توازن قوای اجتماعی و سیاسی را به سود خود تغییر می می

بخش زنان نبود.  ی قدرت به سود جنبش رهاییتنهایی تغییر در موازنهورشدن خیزش ژینا، به سوم، شعله 
سوی وارد شدن به شرایط انقالبی سوق داد. ش مبارزاتی ستمدیدگان را چندین گام به این برخاستن، کل جنب

ای که در پی موازات تأثیرات فراملی و فرامنطقه پژواک دادخواهی زنان چنان پرارتعاش و عظیم بوده که، به 
رد که از دو  ی سرکوب این جنبش را سنگین کرده است. این خیزش نقش کاتالیزوری را بازی کداشته، هزینه 

دهنده  های پیشرو اجتماعی رقم زد. از سویی، »انقالب«ی تکان ی جنبشحیث تغییراتی کیفی را در سیر مبارزه 
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های اجتماعی  انگیز در ذهن و آگاهیِ جمعیِ جامعه ایجاد کرد و نیز اعتماد به نفس واالیی به جنبش و حیرت 
های تحت ستم علیه  ی جنبش مبارزاتیِ توده م وزنه و سیاسی بخشید. از دیگرسو، به لحاظ عینی و عملی، ه

تر کرد و هم دیوار اختناق و سرکوب را چندین گام به عقب راند. اکنون  داری حاکم را سنگین نظام سرمایه 
تری به  توانند با قدرت و اتحاد بیش ی ایران، می گری و مبارزات کارگران و فرودستان در پهنای جامعهمطالبه

ترین سطح تحلیل، ما پس از خیزش اعتراضی به قتل ژینا، اکنون در شرایط امه دهند. در کلی شان ادپیشروی 
 بریم.سر می کیفیتاً متفاوتی به 

 ات بر تارک تاریخِ جنبش رهایی زنان حک شده است. ای، نام پرآوازه آری ژینا گیان! تو نمرده 
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 یاس یس ابانیخ
 شاهو ن یژب ههی نوشته 

 

گذرد. در این مدت شاهد  می   )مهسا امینی(  یک هفته از آغاز اعتراضات به کشته شدن ژینا امینی  بیش از
تمامی اقشار، اصناف و طبقات را در برگرفته    ایم. خیزشی سراسری که تقریباًدر سراسر کشور بوده  آنگسترش  

حضور جمعیت بسیار بیشتر،  شاهد    98و آبان    96، دی  88های اخیر مانند اعتراضات  و برخالف اعتراضات سال 
های متکثر و  ی گروهدربرگیرنده   نیز که  ون ایرانییاپوزیستا جایی که حتی  هستیم.    آنتر و متکثرتر در  متنوع

  توانسته است هماهنگی و انسجام بیشتری را با یکدیگر پیدا کند.  تازه،  جنبش این  به مدد    همتفاوتی بوده امروز
ی »رستاخیز«ی اخیر حاکمیت مشتمل بر تمرکزگرایی و یکدست  ت، پروژهتاریخ گویی دوباره تکرار شده اس

ی جامعه، به جریان افتاده است، جامعه را به  سو به ی هر چه بیشتر حاکمیت  شرویپ کردن حکومت همراه با  
 در سراشیبی سقوط افتاده است.  ش یپ  از ش یبو مشروعیت حاکمیت  فراخوانده مقاومت از خویش 

ارزی  ی هم ها را در یک زنجیره و دال  یایدمرکزی درب   رخدادی عنوان  توانست به   کورد  یساله   22مرگ دختر  

چگونگی  زن، زندگی، آزادی(  )  1«زادیئا ،  ژیانژن،  کوردی ». شعار  گرد آوردبه دور خود  با دال مرکزی زن  
را  دال  یبندمفصل  گوناگون  نمایش می  یخوببه های  در سال به  اغلب شعارهاگذارد.  اخیر  داد یهای   ه ی سر 

این   گوییها و جریانات مختلف را پوشش دهد اما امروزه  های گروه مطالبات و خواسته   قادر نبودشد که  می
 خیر های ا که در سال  ییراستا نماید. شعارهاصدا و هم همبا طرح این شعار، اعتراضات را  جنبش توانسته است  

 
عبداهلل اوجالن(  )  ۆ شود و ریشه در تحول گفتمانی افکار و آرا ئاپبخش کردستان سر داده می جنبش مبارزاتی و رهایی  ها درشعار ژن، ژیان، ئازادی شعاری است که سال 1

 دارد.
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سعی در مصادره    با اصرار بر تکینگی خود،  که   دادی ها و جریانات مختلف را نشان متالش گروه  شد،سر داده می 
توانست نمی   یتد، امری که درنهان مردم کن  یواقعی همه   یعنوان مطالبه مطالبات گروهی از مردم به   یو بازنمای

زادی توانسته  ئا اما امروز شعار ژن، ژیان،    .نماید   صدایکمطالبات مختلف مردم را پوشش دهد و آنان را یکدل و  
 های متکثر را بازنمایی نماید.  فضا را از این انسداد سیاسی خارج کرده و مطالبات گروه

که  که از چنان جایگاهی برخوردار است  است    آن  این شعار  دال مرکزی عنوان  زن به دلیل قرارگیری دال  
گروه خود  که  آن   رغمی عل از  اما هم یکی  است  فرودست  گروه های  با  مانند  زمان  نیز  دیگری  فرودست  های 

های هستند که در ساختار پدرساالر موجود همچنین زنان یکی از گروه   طبقات، اتنیک و ... در ارتباط است.
اند. چنانچه امروزه ما با جمعیت بسیاری از زنان مواجه هستیم که در  ترین حجم سرکوب را متحمل شده بیش
پروراند اما در همان زمان با موانع  اند و انتظارات و امیدهای متفاوتی را در سر می کرده ل یتحصهای اخیر  الس

های مختلفی همچون اشتغال، خانواده، سبک زندگی اند که زندگی آنان را در عرصهساختاری بسیاری مواجه 
 .(1398مواجه کرده است )نگاه کنید به کوان هریس  بستبن و ... با 

دغدغه    و افتادن  مدرن در جهان   یهابا برآمدن دولت   اتنیکی کهدر ایران بود،    کوردیژینا،  عالوه بر این  
های ناگواری های امپریالیستی شد، تجربه خاورمیانه که همراه با پروژه   ژهیوبه  جهانباقی  به جان  سمیونالیناس

تجربه کرد که از    انه یرا در خاورم   سازی ملت-از دولت  ایوه یپس از انقالب مشروطه ش  ران ی.  ارا از سر گذراند
  ی تی حاکم  ، اول سر برآورد  یدولت مدرن در پهلو   یرهسپار شد تا آنچه تحت لوا  ییسو   نخست به   یهمان لحظه 
  ی رگیبهره   با  کهآن   یجابه   جهیباشد. درنت  هاگوناگون آن  یهاو زبان   هااتنیک   راندن   هیبه حاش  یمستبدانه برا 

و انکار    یاز همان آغاز با طرد، نف  ابد،یآزادانه و عادالنه توسعه    یبالقوه به صورت   یهات ظرفی  و  هااز امکان 
  دان ی قانون به م  ی اس یس   ند ی حاکم از فراریغ  یهاتیهو   نیآن ا  ی. در راستادیهمراه گرد  یگربودگ یهرگونه د

گاه هر  .گرددیدولت مطرح م   ت یامن  ک یعنوان پروبلماتبه  هاآن   ییو هرگونه بازنما  اندشده   رانده   یت ی و امن  ینظام
مواجه    ت یواکنش از جانب حاکم  ن یدتریخود فراهم ساختند، با شد  ییبازنما  ی برا  یامکان  هایگر ید  نیا  نیز 
 (. 2019 ، ی )ول شودیمقابله م هابا آن  نیآهن تبا مش گردند ویم

  ی فهمزبان قابل   ،تاریخی طوالنی از سرکوب و تبعیض  یه تجربدارای    اتنیک این    کوردها در ایران،   رو نیازا
مردم ایران برای بیان تجربه فرودستی و ستم مضاعفش نیافته بود و هرگاه که اقدام به برآوردن    یبا بقیه 

که بر وی  را    ینمود تا نوری بر این تجربه بتاباند و وضعیت دهشتناک خشونت قانونی و فراقانونبانگی می 
در جلوی روی ا همچون سدی  ر  پروپاگانداهای تبلیغاتی و  دستگاه   گریف شود نشان دهد، منشور تحراعمال می
ای برای ایجاد رعب و وحشت مردم به بهانه   یتکه درنها  بازنمایی کند آن را    یاگونهیافت تا به خویش می
شان، آنان را وادار به تأمل در  زیست   یهای متمادی تجربهاما کوردها که سال  .بدل شود  طلبی یهکشور از تجز
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  صدایی ی و ب  یود، رویداد کشته شدن ژینا را از محو گشتن در خاموشه بساختشان  ماهیت کامالً سیاسی زندگی
 .نیدند و آن را به فرصتی برای اعتراض بدل نمودندفراموشی رها

ی آن، به  شیاندمرگ توان به جوانی ژینا نیز اشاره کرد که در مقابل پیرساالری حاکمیت و  عالوه بر این، می
توان گفت او  زندگی و شادی اشاره دارد و همچنین مذهب او که به اقلیت مذهبی اهل سنت تعلق داشت. می 

با توانی    شد تافرودستان  مزار او میعادگاه  رو،  اینهای گوناگون قرار گرفته است. از ها و جریان در تقاطع هویت
های  . مردم ایران که در سال شارت دهد زادی را بئابیشتر و رساتر از گذشته بانگ برآورد و فریاد ژن، ژیان،  

دور نگاه داشته شده بودند، ناگاه با شنیدن این بانگ و    مسلط از استشمام هوای تازه  یهالکنت سیاسی جریان 
همچون   تازه  متشنه   ی سو حبمهوای  مس لب،  آن   یحاییعجونی  استشمام  و  نوشیدن  شنیدن،  از  و  سرکشید 

ی  فریاد درد مشترک همه  به بخشیدن صدازادی شعاری بود که قادر به  ئاسرمستانه به خروش آمد. ژن، ژیان، 
که نگاهی   شت، وادا ندبودشده  نگاه داشته    خبری ها از یکدیگر دور و بی آنان را که سالهمه   و  فرودستان بود 

 ی فهم شناسد.  از بآنها را  و    درک کندرا    انشو فرودستی   اند و دیگرن فراتر از موقعیت فرودستی خویش بینداز

  ، گوناگون آن  ی )توپوس(هات یمتکثر و موقع  یهای و اذعان به سوژگ  یفراتر از خودمحور

 ش یپ  یآنان الزمه   یتجربه   شناختن  تیرسم   به   وها  تفاوت   یبازشناس  نیا  تی که درنها

 . است کال یراد ک یکراتودم  است یس یسوبه   یرو
ها قبل از خواب برخاسته بود اما به دلیل گنگی و لکنت زبان  جنبش نوین اجتماعی ایران معاصر که سال

انگار هنوز زبان نگشوده بود. جنبشی که تکثر سوژگی و مطالبات امکان هرگونه همکاری و ایجاد   رایج،   یسیاس
با شناختن این تکثر و چندگانگی آن    حاکمیتی مشترک را از آنان ربوده و امید آن را به یغما برده بود.  جبهه 

و در جهت   آوردی نبش سر برمساخت که هرگاه این جرا بدل به فرصتی ساخته بود که امکان آن را فراهم می
کرد. ایجاد فضای می نمود آن را دچار انشقاق و چنددستگی  یافتن زبانی برای فریاد این درد مشترک تالش می 

برای عدم شناخت این عامل   حاکمیتهای  رخوت، نامیدی، سردرگمی همراه با رعب و ترس یکی از استراتژی
ی  ی ژینا امینی صحنهقتل مظلومانه  ساخت.از هر کنشی دلسرد میبود و آنان را    شانفالکت و بدبختی مشترک  

ی کشور  ساله حاشیه   22  کوردنبرد را در سپهر سیاسی ایران به آشکارترین شیوه به نمایش گذاشت. ژینا دختر  
سراب  بار دیگر  او    یسالخی شد. مرگ مظلومانه  سازوبرگ حکومتی تمامیت خواه، با »گشت ارشاد«بود که در  

چنانچه که ما را  به نمایش گذاشت.   ،ی اخیر سر داده بودندکه اصالحات در ایران چند دهه را ی  یامیدها  واهی
هم  خط ناگزیر  بود  معتقد  که  ساخت  مارکس  با   تدریجی  نظر  شده   گامبه گاممشی  استتار  تالش  و    همیشه 

و   کم اثرتر ی حاکم برای انحراف نیروی مخالفان به مجراهای  از جانب طبقه   شده ت یهدااستراتژی عمدی و  
را  بر روی این توهمات ریخته شد و تمامی آنان    ژیناخون  (.  145، ص  1386است )آیزایا برلین،    خطرتر کم 
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معنا  رنگیب »در سال   البته  ساخت.  و  شعارهایی همچون  گذشته  اصولطلباصالح های  تمومه ،  دیگه  گرا، 
 از این نیز اعالم کرده بودند.  ماجرا را پیشماجرا«، واقعیت 

ی ترین شیوه  به برهنه پژمردن ژینا به آشکارترین شیوه سرنوشت محتوم هریک از کنشگران را برای آنان  
رفت منتهی می  فاش ساخت، انزوایی که با بدبینی و پارانویا به دیگری فرودست و مطالباتش ممکن شده بود

انتظارشان به    ی حاکمیت دراندیشانه های مرگسیاست   در  ها بودشود که سال  مرگی در سکوت و تنهایی  به
شیوه خود را در شعار    ترینینی که به ع حاصل شد  فهمی  ورق برگشت و از دل آن    بار  نیا. اما  کمین نشسته بود

 کهنشان داد  شیم«  اگر باهم یکی نشیم، یکی، یکی تموم میدانشجویان که بانگ برآوردند که »

است. اکنون مرگ    پذیر شده امکان شده و آگاهی حقیقی و راستین    آببرها نقش حاکی از آن بود که دسیسه 
شده بود به رمز و نماد جنبش بدل شد و زندگی که معنی اسم او در زبان    گونه که وعده داده ژینا که اسمش آن 

 را بر خواهد چید.   پرستکهنه  ت استبدادرخو  سرانجام کردی است نشان داد زندگی، جوانی و نشاط 

متکثری    جمعی  که از این تکثر و چندگانگی بر خویش بلرزند به بدنجای آن بهآمده  جان اکنون دیگر مردم به 
اند تا شدگان و ارواح بازگشته شدگان، فراموش راند. سرکوب می   شانش یاند که سودای مقاومت به پ بدل شده 

با شادابی و نشاط خود را   ، کشندببیشتر به رخ  و قدرت شکوه  با ،ی تاریخرا بر صحنه بار دیگر حقانیت خویش 
ی خویش همراه کارانه رها ساخته و شورمندانه با زبان تازه ها و تفاسیر ایدئولوژیک محافظهاز بند تمامی فهم 
تریک که مدام ناله سر  بیماری هیس  سانبه ؛  کراتیک رهسپار گردندو سیاست رادیکال دم   یسو با رقص و آواز به

یابد، ناگهان باجرئت و  آه و ناله در بدن رنجورش نمی  یرازغدهد و از علت و دلیل رنجش ناآگاه و زبانی به می

ها سازوبرگ ( را که سالomnipotenceتوانی )و دشمن همه   اش مواجه شدشده جسارت با ناهشیار سرکوب 

  ی دریچه   مدرسه، دانشگاه، رسانه و...( پرورانده بودند را به مبارزه طلبیده تاایدئولوژیک )شامل نهادهای همچون  
م  یس او را به سرک کشیدن از دیوار نارسیس  یتگشودگی که درنها  شود.سیاست رادیکال به سویش گشوده می

و دیگری را    را براندازدجدایی  تا دیوار  دارد  وامی   شده دیگران دربند    یسو دنیای نولیبرال معاصر به   یاتمیزه 

رهایی حق ماست، قدرت ما جمع  »شود. شعار    «ما»فهمیده، به او عشق ورزیده و همراه او تبدیل به  

   بیانگر این امر است.  یخوببه  «ماست

عشق نه رابطه بلکه »  است،  هنر و علم(   است، ی)عشق، س   هچهارگان  هایاز ساحت   یکیعشق    و یدر نگاه بد
ساخته   قتی از حق یموجب آن نوع خاصتجربه که به  کی  یعنی، قتیحق  ییه رو ک. ی است قتی تولد حق یقسم
 ی ه نو را دربار  ی قتیو در راه خود حق   شودیتفاوت تجربه م   دید  ییه که بر اثر آن جهان از زاو  ای. تجربهشودیم
 کل یماهای  رسد ایدهبه نظر می (. اما  یمجتبا گل محمد  یه ترجم  و،ی آلن بدنگاه کنید به  )  آوردیبه بار م  فاوتت

  ی و هست   ی اسیس  ایپروژه   ؛دانندی و امر مشترک م  و یسوبژکت   د یتول  ند ایرا فر  شقی که ع نگر  و ی هارت و آنتون
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تواند  ، بهتر می تجسم عشق است  زین  ی که خودساختن امر مشترک است و امر مشترک بر که معطوف به    ی شناخت
  ، ی عاطف  هایشبکه   د یدر تول  یاقتصاد  یتوانرا  عشق    رساند. آنانآمده یاری  ما را در فهم و تفسیر وضعیت پیش 

آن دانند،  می   ی اجتماع  هایته یو یبژکت و سو   یهمکار  هایشاکله  -ستیز  یرخداد  ایکه عشق کنش  خالصه 
یکی    (.1395  ، یو غالم  مانیپ   یه ترجم   ،ی )هارت و نگر  شودی و محقق م  یزیراست که مشترک طرح   یاسیس

ی هشتادی( دهه  ژهیوبه ی بهت و تعجب مردم از رشادت و جسارت نسل جدید )از نمودهای این امر را درباره
های پیشین آنان را دستخوش تغییر و آنان را وادار به تحسین و  در جریان اعتراضات اخیر یافت، که انگاره

 همدلی با آنان ساخته است. 
های تاریخی دیگری مانند  ی اخیر که بار زخم ستمچند دهه  یهای نولیبرالشده در زیربار سیاست خفه   یجامعه

ای یافت  صدای تازه و  کشد، با این بازشناسی، فهم و اتحاد  اتنیکی، جنسیتی، مذهبی و ... را نیز به دوش می 

  زشیخ  یجنبه   نیترمهم  مسئله  نیا  رسدی نظر م  به   که رهایی امری جمعی است.برای آگاهی از آن 

امروز، تمامی    ه است.ساختتر از گذشته  که سیاست رهایی در ایران را امروزه ممکن  خیزشی   است،  نا« یژ»

پیله   هاتکینگی  این  کردن  پاره  در  و...سعی  مذهبی  اتنیکی، جنسیتی، طبقاتی،  به هستند   های  آنان  درستی  ، 
با   جهیدرنت   هویت غیرمنعطف باشد آنان را به جایی نخواهد رساند.اند که هر سیاستی که مبتنی بر  فهمیده 
و در برابر   برساختهاند که دشمن واقعی خود را  ، تبدیل به بدن متکثری شده اندیدا کردهی مشترکی که پ جبهه 

 زبان هستند. همدل و هم  ،آن متشکل، منسجم

 ر یناپذامکان   مشترک  دشمن  نی ا  بساط  دنیبرچ  بدون  یق یحق  یورزاستی س  کهن یفهم ا 

های ها و توان که در راه آن جان   است  رانیا  ریقرن اخ  یهاجنبش   ج ینتا  نی ترمهم   از  یکیاست،  

تحت عنوان فعالیت   حاکمیت ی که یهافعالیت  بخش بزرگی از که  ن است و پی بردن به ای  قربانی شده بسیاری  
نخواهد    زادهسیاست مترقی رادیکالی    گونهیچ دل آن ه، فعالیت کاذبی بیش نیست و از  خواندی سیاسی بدان فرام

و    کنندهن ییتعهایی که  گونه اذعان نمود که »تنگناها و ارزش های پیشین این اگرچه باید به اهمیت تجربه   د. ش
و   ریناپذاجتناب شکست خوردن    و در ها و نسل قبلی بوده، در فعلیت یافتن ناتمام  ی رفتار گروه دهنده ح یتوض
  رو ن یازا  («167، ص  1386دهند )آیزایا برلین،  های جانشینان را تغییر می ، تنگناها و ارزش تمامشاننا  بازهم
تواند  امروزه سیاستی می   جهی . درنتخواهد شد  یاتازه   یهاکه منجر به تعامل در حوزه   هگشوده شد   ییاندازهاچشم 

کرده اما به   دی متعارف تأک  ی ابزارها  قیاز طر  هیپا  یماد  یازهایهمچنان به برآورده کردن ن  راهگشا باشد که
به منابع    یاجتماع  است یس   ی عنی  دهد. هستند توجه نشان    ی از تعامل اجتماع  ی دیکه صور جد  یرمادی غ  یازهاین

  ع یتوزبازمسلط    ر یغ  یهاه یمسلط به ال  یهاه یکه از ال  یفرهنگ   تیکار را با موقع  نی معطوف باشد اما ا  یاقتصاد
 . ( 1389)فیتز پتریک،    حساس باشد   زیدر جامعه ن   ی تحوالت فرهنگ یبه چگونگ یعن یکند، 
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مصاحبه  در  می آلتوسر  اشاره  واژه ای  آلمانی  زبان  که  دارد کند  اختیار  در  تاریخ  نامیدن  برای  دیگری  ی 

«Geschichte  وقوع تاریخ  نه  نشانگر  است.  که  زمان حال  تاریخ  بخشی شکی ب یافته، که  در  تاریخ،  این   ،

تاریخ زمان حال، تاریخ   چراکهیابد،  پیوسته، تعین می  به وقوعاز سوی گذشته    -اما، فقط در بخشی    -گسترده  
ناپیوسته،   به وقوعو هنوز   ناشدهی نیبشیپ ی  ی نامعلوم، آینده ی آینده سو به  حالنی درع زنده، تاریخی است که 

 آنچه واقعیت دارد آن است که دیگر امکان آنی تصادفی، گشوده است.«. اما  ی یک آیندهسو به   جه یدرنتو  
ندارد   پیشین خویشوجود  و موقعیت  به وضعیت  متکثر  بدن  این  از    ،که  او    خیزش قبل  برگردد. مرگ  ژینا 

شده بود، تبدیل به رمز و نمادی برای امر جمعی و مشترکی در بین فرودستان با شعار ژن،  گونه که وعده  همان
، انگار ای جاودانه شده و خواهند شدهای آزادههای بسیاری جاری و جان زادی شد و در راه آن خون ئاژیان،  

 و امر نو در آستانه زاده شدن است. زوال روبهجا که کهنه ایم، آنی تاریخی ایستادهکه در آستانه 
  یاس یو س   یبه اهداف اجتماع  یاب یدست  یتالش برا  ی به معنا  است،  یشخص   ایدهیحکومت در نگاه فوکو پد

بر رو عمل حساب   یله یوس به افراد   هات یفعال  روها،ین   یشده   لر، ی)م  دهندیرا شکل م  تی که جمع  یو روابط 

اشاره دارد که افراد مطابق   ییهامعطوف به خود به ابزارها و روش   یهاک ی(. تکنRose,1999:V؛  162:  1395

اعمال    لیوتعددر آن جرح   ایرا شکل دهند    شانی تا خودها  گذارندیم ریتأث   شیخو   یشه یها بر جسم و اندبا آن
ها و  که افراد ارزش   شودی اعمال منجر به آن م  نیکه ا  دهدی (. فوکو نشان م1391  نو، ی و راب  فوسیکنند )در

با اقتصاد   یکه ارتباط تنگاتنگ  ییهنجارها  و  ها، ارزش کندی و مطابق با آن عمل م  کنند ی م  یهنجارها را درون

ی زیست سیاست  شناسی و تاریخ در عرصه اکنون پیوند بین زیست   (. Mulvale, Teo, 2018دارند )  یاسیس

مندی ه در حیات مردم کشور نشان داده و مدام در حال بسط قلمروی خود است. بدن خود را به بارزترین شیو 
 (.  1399ی نزاع سیاسی شده است )بری اسمارت، و سبک زندگی بدل به عرصه 

( اشاره  1399است، چنانچه عباس ولی و مراد روحی )   قرارگرفته اما حاکمیت در ایران در شرایط متناقضی  
»می زیست   که یدرحالکنند  قلمروی  فزاینده  سیاست بسط  تکثیر  مستلزم  با  سیاست  مرتبط  کردارهای  و  ها 

ی قسمی است، غیاب آن دست از شرایط حقوقی و سیاسی الزم که بتواند امکان بسط و توسعه   1حکومتمندی 
ها و کند. نظام همچنین آن دست از آزادی سیاست را فراهم و حفظ کند، چنین امکانی را سست می زیست

ی اشاره  درست بهسیاست را نیز ندارد«. آنان در ادامه نیز  های دموکراتیک الزم برای وجود سوژه زیستمشروعیت 
کنند »قدرت حاکم مجبور است به زور، خشونت و سرکوب متوسل شود تا مسائل همیشگی زیست سیاسی می

رود که  انتظار می  رون یازاان است«.  لغزنده و گریز  مدتی طوالنرا برآورده کند... اما کارآمدی خشونت...، در  
 ی نزدیک نیز بیشتر تشدید گردد.گسست حاکمیت در آینده 
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

در حال آشنایی با  »  کنداشاره می  زندگی همچون سیاستچنانچه آصف بیات در کتاب  مردم    از سوی دیگر، 
ی اجتماعی و از عرصه شان از رهگذر خودداری از خروج  کنند بر تغییر و تحوالت جوامع اند، تالش می جهان 
تأثیر خودکامه، سیطره  هایای که تحت کنترل دولتسیاسی  دارد،  قرار  نولیبرال،  اقتصادهای  و  اخالقی،  ی 

منظور دستیابی  نارضایتی خود را بر زبان آورده و به   بگذارند و فضاهای جدیدی را خلق و کشف کنند که بتوانند

در خیابان است.    ژهیوبه  1ی دارد، »هنر حضور«وزه نمود برجسته آنچه امر  .«به زندگی بهتر ابراز وجود کنند
ها در اشکال  تولید حجم وسیع و متنوعی از معناها و نشانه   صورتبه توان به اشکال مختلف این حضور  البته نمی 

در   ی آن را بایدمختلف تصویر، فیلم، موسیقی و... که حاکی از همبستگی است، اشاره نکرد. اما نمود برجسته 
زنند. حضوری که ها دست به اعتراض و مقاومت می ها در خیابان دانست، خیابانی که در آن بدن حضور بدن 

را آشکار نشان می تداوم خیزش مردم  و هم تر  را که  دهد  از سیاست  متعارف  فروکاسته    تی درنهازمان فهم 
  متأثر کند  گونه که بیات اشاره میهمان گیرد، فهم متعارفی که  شود در تسخیر ماشین دولتی به سخره می می

  رون یازاآورد.  می  در نظرای  است که جوامع خاورمیانه را موجودیتی راکد با تاریخ پیوسته  شناسانه شرقاز نگاهی  
و دستگاه مفهومی    دم  باگران را آشفته و سردرگم کند، آنانی که  جای شگفتی نیست که بسیاری از تحلیل 

 ی ایران هستند. شناخت حیات اجتماعی جامعه  متعارف خویش ناتوان از

سیاست خیابانی و خیابان سیاسی شده  سیاست رادیکال است.    یامروز عرصه   خیابان   ، رون یازا 

سیاسی در خیابان جریان دارد. آنانی   -های خویش را فراخوانده است، امر اخالقیاست. سیاست خیابانی سوژه 
  ی سو اند، فقط کافی است به خیابان گوش فرا دهند، خیابان آنان را به بوده  بخشییرها  سیاست   در انتظارکه  

و    اخالقی یکردن از بار این مسئولیت تاریخی، ب  ی و شانه خال  تفاوتیی ب.  خواندی خویش فرام

به نادیده کسانالزم است که    است.   غیر شرافتمندانه انگاری این رخداد و تجربه  ی را که منفعالنه مایل 

و    ح یناصح هستند و سعی در دلسرد کردن کنشگران دارند، با قاطعیت تمام متوجه فهم پیوند خورده با منافع،  
ای که ما از درون از زندگی خود داریم،  گوید تجربه هانا آرنت می  کهآن چنان شان از وضعیت ساخت.  کاذب 

حقیقت را باید در    _ یک دروغ است اساساًکنیم، برای خود سرهم و بازگو می ماناقدامات نی برای توجیه داستا
 دهیم بجوییم. آنچه در بیرون ]جریان دارد[، ]و[ در آنچه انجام می 

 

 منابع 
 ی فاطمه صادقی، منتشرشده در اینترنت.(، ترجمه 1390آصف بیات؛ زندگی همچون سیاست )

 ی مجتبا گل محمدی، نشر الکترونیکی. ستایش عشق، ترجمه آلن بدیو، در 

 
 پردازد.تفصیل در مورد آن به بحث میاین اصطالح به آصف بیات تعلق دارد که در کتاب زندگی همچون سیاست به  1
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 ی رضا رضایی، نشر ماهی.(، کارل مارکس؛ زندگی و محیط، ترجمه 1386برلین ) یاآیزا
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 رامونیپ خیتار شبح  :نایژ
 یمحمود ر یجهانگی نوشته 

 

 عبدل« اش را نگویند و عبدالمطلب را نشنوم.» کردم گفتی حین حضور و غیاب، همش خدا خدا می 
 ات خواهی کرد؟ دفترهایت نیز پاکش کردی، چه با شناسنامه گفتی گیرم از کتاب و 
 ام است. گفتی بدبختی شناسنامه 

 ام را عوض کنم. توانم شناسنامه گفتی من که نمی
 تغییر دهم.  گفتی بهترین چاره این است که اسمم را در شناسنامه 

 79-78: 1398سید قادر هدایتی   «،ۆڕگاب»رمان 

 

 ئازادی _ ژیان_ ژن #ژینا، #مقدمه: 
ترتیب در فضای واقعی و مجازی بهسرعت به نمادی  به    امینی _ مهسا#مرگ ژینا امینی با نام و هشتگ 

المللی تبدیل شد.  ای در سطح بین سابقه اجتماعی بی -گری جمعی در سراسر ایران و همبستگی سیاسیاز کنش 
های  سپاری و پرفورمنسی خاکگری را برساخت )نه فقط لحظهبا این حال، آنچه آغازگاه و کانون این کنش

تاریخ ن و شعارهای طنی  خالقانه  بلکه کل  رادیکال سازندهاندازش  ای(  اجتماعی - ی چنین حیات سیاسیهای 
عیار در  ای به حاشیه رفت؛ یک بایکوت خبری تمام های رسانهپس از چند روز با همان سرعت در بازنمایی
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قصد صد    . به1استثنای چند خبر کوتاه، تصویر و زیرنویسی فارسی زبان، به ای پربیننده های ماهوارهشبکه 
دهی به آن، انگار راه دیگری، خواسته یا ناخواسته، جز همان  دفاع ایجاد هبستگی و ضرورت شکل البته قابل 

زدایی ی »حذف ادغامی« )اصطالح از جورجو آگامبن( وجود ندارد: تبدیل ژینا به مهسا، نام شده استراتژی شناخته 

به  با  کوردستان  مناطق/استان از  اصطالح  ترجمه ٌ  کهای  کارگیری  به   ئازادی _ ژیان_ ژن# ی  ردنشین، 

. در یک نگاه پهلوی_ ژیان_ ژیان #طلبی در قالب  های نارسیستی سلطنت، ترکیب تالش آزادی_ زندگی _ زن#
و شعارهای یک نقطه    رسد که تبدیل نامسطحی، حداقل در سه مورد اول، اتفاقی بسیار فرخنده به نظر می

پذیر گردد. اما شود، امکان گونه که ادعا میی ساده، آن یک ترجمه ها از رهگذر  کانونی و سراسری کردن آن 

سخن گفته شود، اتهامات عجیب و    ئازادی_ ژیان _ ژن# کوردستان و  # ژینا،  # کافی است ترجیح داده شود از  
ی گیرند، خود به خود زیر پای استعاره غریب، که از چپ تا راست آن یک فرم بیان مشخص و مشابه به خود می

)از فرانتس فانون( خواهد   »پوست سیاه با نقاب سفید«  ی ساده« را خالی و آن را تبدیل به موقعیتجمه »یک تر
همچون یک شبح بر فراز یک قرن تاریخ   »آذربایجان اویاخدی، کوردیستانا دایاخدی«کرد، وضعیتی که در آن  
می ظهور  مدرن  میایران  سخره  به  را  سفید  نقاب  و  اما گیرد.  کند  سفید  رنگ   نقاب  حالت باختهدر  و    ترین 

لحظهبی می اعتبارترین  تنها  قافیه اش  با    ،( نرینگی)  شاه:  بخوانید)  آبادی-میهن-مرد#  مضحک  سازی تواند 

کند   (سرکوب  ناسیونالیسم، پاره  پلت2گلو  یک  ک،  که  ورشکسته  سه ٌ فرم  علیه    اشگانهدهای  عمیقا 
 های فرودست و تحقق دموکراسی است.  ی رهایی زنان، ملتهای قوام یافته حول مسئله همبستگی 

ی حال و هوای چنین روزهایی است، یک سؤال قد  به هرحال، اگر از بیانی احساسی گذشت که مشخصه 

ترجمه به زبان    ،یانام شناسنامه   یانج یم   به  یر یپذت یرؤ  لیتما  ایجبر    نی چنعلم خواهد کرد:  

با  کی ستماتی موج س  کی و    یرسم   جاد یا  برحق  و   یخواست ضرور  یورا   ،یخبر  کوتیاز 

این یادداشت با   داشته باشد؟   تواندیم   یای شناختو روش   ی اسی س  یهاچه داللت   ، یهمبستگ

گویی(، اما حذف شده/تقلیل زدن به لحظاتی تاریخی و صداهایی از پیرامون )انتخابی و کوتاه به دلیل گزیده نقب 
تاریخی، قصد فراهم  بایکوت  ایران مدرن ضمن یادآوری هژمونیک بودن  تاریخ  کردن داده شده در خوانش 

 3خبری این روزها دارد.  پاسخی حداقلی برای سؤال فوق و منطق حاکم بر بایکوت
 

 
ماشری( ابتدایی روشن  -گرایانه ایدئولوژیک است. یک خوانش سیمپتوماتیک )آلتوسرمنظور از بایکوت خبری نمایش ندادن نیست، بلکه روشی مشخص از بازنمایی تقلیل .   1

 د، دقیقا همان معنای واقعی وضعیت جاری است. شومسکوت گذاشته می   من و توو    بی بی سی،  ایران اینترنشنالهایی مانند   ای شبکه خواهد ساخت که هرآنچه در روایت رسانه 
 است!   "یران، مریم، آزادیا"ی طلبانه ترین آن، حالت تماما فرصت معنی بی .  2

 

 

https://hambastegimeli.com/107959_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6
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I. ی پیرامونتاریخ مرکزگرایانه و مسئله 

  هشگران پژو   برخی   توجه  مورد  موضوعات  از  یکی  به  ایرانی   نگارینقد تاریخ   گذشته   یدهه  دو  یکی  در
ناسیونالیستی   قرائت   هژمونیک  نقش   اند توانسته  کارها  این   بودن،  نوپا  رغمبه .  است  شده   تبدیل  ایرانی  مطالعات

 مثال؛  برای)  نمایند  گوشزد  خاورمیانه  و  ایرانی  مطالعات  برای  را  آن  ایدئولوژیک  پیامدهای  و  نموده  برجسته  را
 و  سلیمانی  ؛2018  ابراهیمی   ضیاء  ؛ 2017  سلیمانی  ؛2014  ولی   ؛2013  صالح   ؛2013  الینگ   ؛2007  اصغرزاده 
 پژوهشی  ی»برنامه  را   آن  اخیرا   که  انتقادی  جریان   این (.  2022  سلیمانی   و   محمدپور   ؛2019  محمدپور

  نگاریتاریخ  مسلط  گفتمان   که   انتقادی تاکید دارد  یگزاره  این   بر(  2022  متین )  اندنهاده  نام   ایران«  استعمارزدایی
  تبدیل   مرکز  تاریخ   از   تاریخی  عاملیت   فاقد  ایدنباله   و   زائده   به   یا  را   غیرفارس /پیرامون  تجربیات   مدرن  ایران 
  رو،ایناز   و   است   تاریخ  و   صدا   فاقد   غیرمرکز   درنتیجه،   .  است  رانده  پس   مدرن   ایران  پیشاتاریخ  به   یا  و   کرده 
  متعارف   مطالعات  به  تنها  البته  مسئله  این.  گیردمی   قرار  مدرن  ایران  شناختیجامعه-تاریخی  پویایی  از  بیرون

 تا  نیز   ایران   در  چپ   نگاریتاریخ   بلکه   محدود نبوده  است،  ایرانی   مطالعات  ارز هم   عمیقاً  که   ایرانی،   ناسیونالیسم 
  برای)  مرکز   سیاسی  تحوالت  میدان   در  چپ  تاریخ  بر   پژوهشی  تمرکز :  است  داشته   مشابهی   سرنوشت  حال   به

  رهنما  ، 2020  مهاجر   ، 2010  زادهوهاب   ،1999  بهروز   ،1982  آبراهامیان  ، 1985  الجوردی  ، 1986  ذبیح  مثال،
  در   غیرفارس / غیرمرکز  تاریخ  و  تجربیات   یزمینه   در  پژوهشی«   و  تئوریک  »کوری  نوعی  بنابراین،(.  2021
 و   تجربیات  آن  گردد که درمی   ایران  معاصر  تاریخ   از  مهمی  بخش  ناخوانایی  و  حذف  به  منجر  که  است  جریان
  است«  گرفته  قرار  سایه  در  »عمیقاً  و  شده  مواجه  معرفتی«  »خشونت  با  اسپیواک  تعبیر  به  غیرفارس  تاریخ

بیرون (.  1988  اسپیواک) به منطق چنین طرد و  پرداختن  از  بهاندازی اما پیش   به   توان می   گذرا  صورت   ای، 
 .کرد  اشاره( کوردستان مشخصاً  اینجا ) پیرامون تاریخ  گزینشی هایبرهه 

 

II.  های پیرامون لحظه 

های تاریخی زیر یک امر گزینشی است، اما منطق کلی حاکم بر آن  همانطور که اشاره شد، انتخاب برهه  
تاریخ  به  تاریخنقب زدن  نه تمرین  بنابراین، بخش حاضر  ایران است.  نه قصد نگاری معاصر  و  نگاری است 

ید بر وجود و پیامدهای  پذیری خیزش جاری را دارد، بلکه ذکر مصادیقی است در راستای تاکتوضیح و فهم 
 منطق مورد نقد این یادداشت.

 

• ( موکریان  دهقانان    با   رابطه  در  دهقانان  سیاسی   انفعال  پذیرفتن(:  19۵۲- ۵۳شورش 

ی یک پژوهش تاریخی تواند نتیجهتنها زمانی می  (1978  آبراهامیان  و  کاظمی)   اجتماعی در ایران  هایجنبش 
  ، ولی2021  پورحسن )  (1952-53هقانان موکریان در کوردستان )در رابطه با ایران مدرن باشد که شورش د
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را یا کامالً از تاریخ ایران مدرن بیرون راند یا در نهایت آن را  (  فصل سوم:  2021  حسنیان    ؛55-60:  2019
 جزو کشور همسایه قلمداد نمود. 

 

  ایرانی  چپ   پارادایم  تغییر  پیشگام  مثابهبه   سیاهکل  قیام   تصدیق(:  1968- 1967)  قیام چریکی   •

  بدل شده است، اما  ( 1999  بهروز   ؛ 2010  زادهوهاب   مثال؛  برای )  ایران  چپ  یحوزه  پژوهشگران  عام  عرف   به
  را   1960  یدهه   در  ایران  چپ  تاریخ  بازنویسی  و  واسازی  توانایی  ایران  کوردستان  68-1967  مبارزات  بازخوانی

  تغییر   خوانش  در  اگرچه.  داشت  خواهد  دنبال  به  را  هانگاریتاریخ   از  قسم  این  برای  مهمی  بسیار  پیامدهای  و  دارد
  هژمونی   برابر  در  مائوئیسم  آلترناتیو   برآمدن  تاریخی  تقاطع  متن  در  ایران   در  چپ  شدن  رادیکالیزه  و  پارادایم

 ساخت   تغییرات  و  ملی  آزادیبخش  هایجنبش   و  استعمارستیزی  مبارزات   گسترش  شوروی،  سوسیالیسم
 ژئوپولتیک  تضادهای  بعد  اما  است   گرفته  قرار  مطالعه  مورد(  1953)  پساکودتا  ایرانِ  سیاسی-اجتماعی-اقتصادی
  نگاه   از  عموما  و   ناخوانا   هنوز   کوردستان   یتجربه   به   توجه   عدم   دلیل   به (  مصر-عراق-ایران)  ایمنطقه 

  بر   عالوه .  است  مانده  باقی  مغفول(  2002  متین عسگری   ، 2010  زادهوهاب   مثال،  برای )  حوزه   این  پژوهشگران 

-RO) توده  حزب   انقالبی  سازمان   میان  روابط   بازخوانی   مستلزم   کردستان   68-67  تاریخی  رویداد  خوانش   این،

TPI)  کوردستان  دمکرات   حزب   انقالبی   یکمیته  و (RC-KDP)  آن   به   یا   چپ   مطالعات   در   که  باشدمی   نیز 
 به   کوردستان   مسلحانه   یمبارزه  رخداد  روایت  تقلیل    با  تنها   و  ایحاشیه  صورتی   به   یا  و   است   نشده   پرداخته
-11:  2010  زادهوهاب   ، 41:  1999  بهروز)  سراسری  جنبش  یک  به  دومی  کردن  تبدیل  برای   اولی  هایتالش 
 اهمیت   گذاشتن   مسکوت  و  رانیحاشیه به   مرکزگرایانه  نگاریتاریخ   پیامد  اما،  ترمهم .  شودمی   زده  نقبی  آن  به (  12

 .بود ایران  در  چریکی  مبارزات پیشگام کوردستان   1967-68 مسلحانه مبارزات   که   است نکته این تاریخی

 

 در یک   کردستان   که   است   باور  این  بر  موجود  پژوهشی  ادبیات:  1979  انقالب   به   منتهی   سال •

  واقعیت   یک  این   تاریخی،   فکت   لحاظ  به.  است  برده  سر   به  سیاسی  سکوت  در   ایران  انقالب   به  منتهی   سال
  آن   تشدید   و   مفرط  سازیامنیتی   دلیل   به   1332  کودتای   و   مصدق   شکست  پس از  کوردستان  در   که  است  مسلم
  اندکی  فضای (  40-39:  2010  قاضی   ، 86:  1987  حسامی  ، 124:  2008  گادانی)  68- 67  قیام   شکست  از   پس
  »ناسیونالیسم  ارگانیک  یرابطه  یک  وجود  فقدان   این،  بر   عالوه.  بود  مانده  باقی   اجتماعی-سیاسی  بسیج   برای

 ایجاد   در  شکست  متعاقباً  و  آن  مدت   طوالنی  تبعید  دلیل  به   کوردی  یجامعه   یبدنه   با(  2019  ولی)   تبعیدی«
 انفعال   و(  205- 202:  2008  گادانی  ، 263-256:  1997  حسامی)   کوردستان  داخل  سازمانی  و  سیاسی  هایشبکه 
-1969)   »تشکیالت«  به  موسوم  حداقلی   رادیکال )سازمان   جوانِ  کوردهای  مخفی  سازمان  بر   مسلط  سیاسی 

  به،  بنگرید)  آن  برجسته  لیدرهای  شدنزندانی  از  ناشی شد(  معروف  کومله  و KSZKI به  بعدها  که (  1978
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  بنا  کوردستان   همه،  این  با.  بود  زده  دامن  وضعیتی  چنین   به(  125-123:  2015  دوستوطن   و  سلطانی  مصطفی

  نبرده  سر   به  سکوت   در(  1202  اسکندری   ،2015  ،قبادی  1خوشحالی  به  بنگرید)  موجود  یاولیه   منابع   گواه  به
  ی لحظه   تا   1357شهریور    از  شورش  و  عمومی  هایمیتینگ  اعتراضات،   تظاهرات،   از  ایمجموعه  بلکه  است، 

  تأثیر.  بود  فراگرفته  را  کوردستان  روستایی  مناطق  برخی  حتی  و  شهرها  سراسر  آن سال،  بهمن  22  پیروزی 
  ولی )  مدرن ایران   در کورد  یمسئله  تاریخی بودگیخاص تأثیرات   با ترکیب   در  1357-پیشا رخدادهای  تجمعی
 رادیکال  جوانِ  ٌِکوردهای  میان   گفتمانی  چرخش  و  شهرنشینی  یتوسعه  و  ظهور  و(  2021  حسنیان  ،2014

  کوردستان   سیاسی  میدان   شدن   رادیکالیزه  برای   را   فضایی  چنان  رفته  هم  روی  ، (2021  کعبی   ، 2019  ولی )
.  کرد   تبدیل  پساانقالبی  مناقشات  و  رخدادها  کانون  تریناصلی   به  را  »دیرآمده«   یجامعه  یک  که  نمود  فراهم
 یک   که  بود  کوردستان(  2013  متین.  به  بنگرید   ،2000  تروتسکی )  تاریخی«  ماندگیعقب   »امتیاز  این  درواقع، 
پساانقالب    دموکراتیک  هایسازمان   یا  ها جمعیت   یتجربه   در   را  شده پیرامونی  توسعه   لحاظ  به   یمنطقه 

  سوق (  2014  موف  و  الکالئو )  رادیکال«  »دموکراسی  از  نمایشی  یصحنه   به (  2022  ، 2006  سلطانیمصطفی )
( 2019  حسنیان )   پرهیز«خشونت  »مقاومت  از  نوعی  دهندهسازمان-خود  هایجمعیت  اما  مدت،   کوتاه  اگرچه.  داد
 سیاسی   حیات   کردن رادیکالیزه  در   حیاتی  نقشی  که   کردند  ابداع  را  چپ  گفتمان  در   یافتهتجسم   مردمی  سیاست  و

  دو  از  پس  مدنی   مبارزات  هایفرم   یخالقانه  بازآفرینی  و  بازنویسی  یک   در  که  ایتجربه   2کرد.   ایفا   کوردستان

 .است شده   فراخوانده  2000 مابعد  کوردستان  اجتماعی-سیاسی  حیات  به ساختاری   انسداد دهه

 

 مربوط   هایپژوهش   از  بخشی  حداقل  (:۲000مدنی )کوردستان مابعد    جامعه و کنشگری •

  مفاهیم   قبیل  این  از  و  مدنی  هایمقاومت  مدنی،  مبارزات  مدنی،  یجامعه  با  2000  مابعد  ایران  و   خاورمیانه  به
  مثال،  برای) ملت محوری-دولت  از خاورمیانه مطالعات  پژوهشی، موضوعات این با رابطه  در. است خورده گره
 جهانبگلو   ، 2012  فدایی   مثال،  برای)  مرکزگرایی  از   ایرانی  مطالعات  و (  2011  شولز  ، 2019  همکاران  و   ناتل 

  نوعی   ینتیجه   کندمی   پیدا  ربط  2000  مابعد  کوردستان  به  که  آنجا  تا   حالت،  دو  هر  در.  بیند آسیب می  (2012

 
 /https://behzadkhoshhali.com، قابل دسترس در  "کوردستان، روزهای بحران"شده تحت عنوان  آوری مجموعه جمع . جلد اول  1
،  و تجربه نهادهای دمکراتیک در کوردستان  57چند تصویر از یک تاریخ، انقالب ( 1397د به کاوه قریشی )نظیر از نهادهای دموکراتیک، بنگری. برای مطالعه یک بررسی بی  2

 آکادمیا سایت ایرانقابل دسترس در 

https://behzadkhoshhali.com/
https://iranacademia.com/agora/text/article/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
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یک    2000و در ابتدای    2م90درواقع، کوردستان از اواخر دهه    1است.   آن   تجربیات   به   نسبت  پژوهشی  کوری 

گرا، کنشگری دانشجویی، فمینیسم، زیستهای محیطNGOمدنی را در قالب رشد  -یک کنشگری سیاسی
حلقه  حقوق -آموزشیهای  سندیکالیسم،  کوردی،  زبان  پرفورمنس   مطالعاتی  حتی  و  و  بشر  هنری  های 

ای از گفتمان اصالحات و  وجه دنباله هیچ ای به های خودجوش مردمی تجربه کرده است. چنین تجربه کمپین 
)اصالح  خاتمی  دوران  تجربه 2005-1997طلبی  با  که  چرا  است  نبوده  به (  ایران  کلی  فرم  ی  در  ویژه 
  کوردستان   سیاسی  اقتصاد  و   اجتماعی  غایت متفاوت است. در عوض، برآیند تغییر ساختآن به   محیطیزیست

)ولی    چند  این  در سیاست (2016دهه  دیالوگ  چند  کنشگری  و  ورزی،  با  پیش  کوردستان  به شکل    دهه 
 روابط   از   ناشی  تجربیات   پرتو   در  مدنی   مقاومت  جدید   هایفرم   اش در رادیکال  هایتاریخ   بازآرایی  و   بازنویسی

ویژه پیامدهای  به ی ناموزون و مرکب(بیناجوامعی در تئوری توسعه  )اقتباسی از اصطالح روابط کوردستانیبین 
ای  اهمیت دومی به گونه .  است  روژئاوا  انقالب  ترگیری اقلیم کوردستان و تاثیرات به مراتب جدی فرهنگی شکل 

( و  829:  2021فراملی کوردی )دمیر    3اع مفاهیمی همچون بومیتاست که مطالعات کوردی را مجاب به ابد 
 ( نموده است. 82: 2017کنشی )سینرژیک( )بنجیو  اثرات هم 

 

این لحظهئازادی(  ژیان،   )ژن،  ۲0۲۲  کوردستانِ  • و   :  اکنونیتی حادث  نه  اما  است،  ی کنونی 

که با لکنت زبان    " غلیانی"پندارند و نه  میظاهر رادیکال  های به پیشامدی است آنگونه که برخی یادداشت

ای است حامل و بازنمایانگر کلیت  ، بلکه لحظه4شودچسپانده می  "اجتماعی"تحلیلی به جای خیزش به واژه  

 
   ات(:ڵ. برای آشنایی با ادیبات تولید شده در رابطه با جامعه مدنی و مبارزات مدنی کوردستان ایران )روژهه  1

Hassaniyan, A. (2020) Environmentalism in Iranian Kurdistan: causes and conditions for its securitisation. Conflict, 

Security & Development, 20(3), 355-378. 

Hassaniyan, A. (2021) 'Environmental Activism in Rojhelat Emergence and Objectives', In Ecological Solidarity and 

the Kurdish Freedom Movement Thought, Practice, Challenges, and Opportunities, Lexington Books, 165-174. 

Hassaniyan, A. (2021) The environmentalism of the subalterns: a case study of environmental activism in Eastern 

Kurdistan/Rojhelat. Local Environment: the international journal of justice and sustainability DOI. 
Saadi, S (2020) The New Wave of Politics in the Struggle for Self-Determination in Rojhelat, Middle East Report 295 

(Summer 2020) https://merip.org/2020/08/the-new-wave-of-politics-in-the-struggle-for-self-determination-in-

rojhelat/  

Sharifi Dryaz, M. (2021) Minority, State and Nation Kurdish Society in Iran in the Aftermath of the Revolution, in 

The Cambridge History of the Kurds, edited by Hamit Bozalsalan et al, London: Cambridge University.  
 سایت نقد اقتصاد سیاسی ، قابل دسترس در  میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک( 2020ولی، ع و روحی، م )

شدن عبداهلل  ای از اعتراض و راهپیمایی علیه زندانی الت است. در این سال سراسر شهرهای کوردستان بدل به عرصه ی مدنی روژهه یک سال نمادین در جامعه   1999. سال   2
 . گردیدزیستی چیا، نمادی از کنشگری مدنی کوردستان اوجاالن و تاسیس انجمن محیط 

3. Indigeneity 

های شدید بالغت نوشتاری،  نویسی عامدانه، لکنت زبان تحلیلی و دغدغه هایی که درون ادبیات غالب علوم اجتماعی و انسانی مرکز نوشته شده است، با مغلق ت . عموما یادداش 4

های تحلیلی و  از معدود بیان   "ژینا یعنی زندگی"  کردن آنجا گرایش دارد. یادداشت پرویز صداقت با عنوانناپذیری های اجتماعی ایجاد کند به فهم بیشتر از آنکه فهمی از پدیده 
 . سایت نقد اقتصاد سیاسیصریح این روزها است. قابل دسترسی در  

http://dx.doi.org/10.1080/13549839.2021.1933927
https://merip.org/2020/08/the-new-wave-of-politics-in-the-struggle-for-self-determination-in-rojhelat/
https://merip.org/2020/08/the-new-wave-of-politics-in-the-struggle-for-self-determination-in-rojhelat/
https://pecritique.com/2020/09/19/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://pecritique.com/2022/09/20/%da%98%db%8c%d9%86%d8%a7-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
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ٌِ  توان این سوال را پیش کشید: اگر ژینا یک زنهای  طردشده.  برای دعوت به یک بیان صریح، می تاریخ 
ین نبود )تقاطع جنسیت، تجربه نسلی، ملیت، مذهب، زیست پیرامونی(، اصوال  کوردِ سنیِ غیرمرکزنش  ٌِجوان 
 یافت؟ فعلیت می کنیم، حال چه رخداد، گسست، غلیان و... نامیده شود، امکان ای که در آن زندگی میلحظه

 
  اجتماعی -سیاسی   حیات  و  تاریخ  پذیریرؤیت  به  تنها  نه   پیرامون  تاریخ  به  دادن  فراخوان  که،خالصه این 

ایرانی و    مطالعات  کردنمدرن، دموکراتیزه  ایران  تاریخ  بازخوانی  برای  فراوانی  پتانسیل  بلکه   انجامد،می  هاآن
دقیق فهم  جاریالبته  وضعیت   بایکوت  و  غفلت  چنین  شناختیروش   و  سیاسی   مبنای  اما.  داشت  خواهد   تر 

 ها چیست؟ ها و امتناعو منطق نهفته در تحریف تاریخی

 

III.  شناختی مداری و مرکزگرایی روششناختی، درون ناسیونالیسم روش 
حوزه  و  پژوهشگران  برخی  که  است  دهه  هستی چندین  نقد  به  پژوهشی  مشخص  و  های  شناسی 

  (  2007چرنیلو  ؛  2002ویمر و شیلر  )  1شناختی«شناسی علوم اجتماعی در قالب مفهوم »ناسیونالیسم روش روش 

اند.  ( پرداخته 2016واس و متین  الف، ب، آنیه   2013،  2007متین  ،  2016،  2006رزنبرگ  )  2مداری«یا »درون 
شناسی تاریخی  ی آن، جامعه الملل انتقادی و زیرشاخه مفهوم دوم که مشخصاً توسط پژوهشگران روابط بین 

در    -کار گرفته شده استبه    (UCD)   4ی ناموزون و مرکب« »توسعه( و تئوری شاخص  IHS)3المللیبین 
،  2012،  2007ای را تولید کرده است )بنگرید به متین  مورد مشخص تاریخ ایران ادبیات انتقادی و پیشگامانه 

مداری مورد انتقاد قرار  شناختی یا درون کارگیری مفهوم ناسیونالیسم روش الف(. به هر حال، آنچه با به 2013
ملت« -شناختی »جامعه« و تغییرات اجتماعی با مرزهای درونی »دولتو روش   شناختیارزی هستی گیرد هم می

ناموزون و مرکب فرض    یمفروضات بنیادین تئوری توسعه در مقابل، یکی از  ی منفرد است.  و یا یک جامعه
و ، تغییرات   یعنی همواره بیش از یک جامعه وجود دارد  ؛جوامعی است بیناتعامل  و  شناختی تکثر اجتماعی  هستی

به ساختارهای درونی یک جامعه  نیس  یاجتماعی محدود  تاریخی و  منفرد  ناموزونیت  بردارهای  بلکه در  ت، 
های توان با اتکا به تئوری را نمی   تغییر اجتماعی  رو، این( و از 2016گیرد )رزنبرگ  تعامل بیناجوامعی شکل می 

 5.تبیین کرد  مداردرون 

 
1. Methodological nationalism 

2. Internalism 

3. International Historical Sociology 

4. Uneven and Combined Development 

   www.unevenandcombined.comتر این مباحث، رجوع کنید به  . برای مطالعه دقیق  5

http://www.unevenandcombined.com/
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مسئله  و  ایران  تاریخ  به  که  جایی  تا  برمیاما  فرودست(  ملل  یا  )پیرامونی  فرودستان  مفهوم  ی  گردد، 
ی  شناختی نیازمند حساسیت نظری/سیاسی بیشتری است. درواقع، مرزهای درونی یک جامعه ناسیونالیسم روش 

ت ایرانی نه با تعریف ساختاری/جغرافیایی از  طور کلی مطالعانگاری ایرانی و به ملت در تاریخ-منفرد یا دولت
های ها، بلکه به شکلی گفتمانی ساخت یافته است. در این برساخت گفتمانی، آنچه جامعه و پویاییمحدوده

تقلیل داده می لحاظ گفتمانی مرکزی فارس شود به یک جامعه به تاریخی و اجتماعی نامیده می شود. محور 
مطالعا   بنابراین،   در  روش آنچه  ناسیونالیسم  مفاهیم  از  اقتباس  با  هستیم،  روبرو  آن  با  ایرانی  و  ت  شناختی 

از  درون  با جامعه است؛ یعنی هم   شناختی مرکزگرایی روش مداری، نوعی  ی  ارزی جامعه و تغییرات اجتماعی 
فارس  هستی مرکزی  چنین  میانجی  به  روش محور.  و  پویاییشناسی شناسی  تاریخ،  که  است  تغییرا   ای  ت  و 

شناختی  جامعه-کنندگی و در نتیجه، فاقد ارزش پژوهشی و ارجاع تاریخیاجتماعی غیرمرکز/پیرامون فاقد تعیین 
هایی است شناختی کلید درک تحریم خبری این روزها و طرد تاریخی لحظههستند. درواقع، مرکزگرایی روش 

 ها اشاره شد. تر به آنکه پیش 
 

  سی   بی  بی   مصاحبه چند روز پیش شبکه  در توان  ای را میو بایکوت رسانه آیی طرد تاریخ  جدیدترین نمونه هم 
  سوال   به   پاسخ   در  میالنی .  به وضوح مشاهده کرد  ایران،   معاصر   تاریخ  برجسته   پژوهشگر   ،میالنی  عباس   با

  ساله  پنجاه  و  صد  تاریخ  تجمعی  تاثیرات   به  ارجاع   با   ،"ژن، ژیان، ئازادی"  شعار مرکزی  منشا  با  رابطه  در  مجری
  مبارزات  و  سیاسی  رهبران  و اشاره به عمومیت آن میان  خواست و شعاری،  چنین  محرکه  موتور  عنوان  به  ایران

  که    روژئاوا   انقالب   و   اوجاالن   عبداهلل   ای بههند(، بدون هیچ اشاره )از آمریکای التین گرفته تا    شده   شناخته 
شناختی را برای یک بایکوت  شناختی و مرکزگرایی روش است، ناسیونالیسم روش   شعاری  چنین   اصلی  خاستگاه 
 تحلیلی به کار گرفت.-خبری

 
 

 گیری: عبدالمطلب؟ مطلب؟ هژیر؟جای نتیجهبه 
آموز به نام عبدالمطلب( از سیدقادر هدایتی، قهرمان رمان )یک نوجوان دانش  «ۆڕ »گابدر بخشی از رمان  

 زند: اش دارد، دست به بازنویسی آن میایبه دلیل نارضایتی عمیقی که از نام شناسنامه

(1) 
ردم و با پاکن مشغولش  ات را روشن ک قوهام را از جیب زیرشلواریم بیرون آوردم و چراغزیر لحاف شناسنامه 

 شدم. 
 گفتی پاکن توفیری نداشت 

https://twitter.com/bbcpersian/status/1574858196358991880?t=Y5PCw0ulZiOzAKWABuvRzg&s=19
https://twitter.com/bbcpersian/status/1574858196358991880?t=Y5PCw0ulZiOzAKWABuvRzg&s=19
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 فایده بود.سایدم، اما بیگفتی چنان روی عبدل رو می
 گفتی گوشه پاکن را با زبان خیس کردم و سایدم 

 گفتی جوهر متن رنگ عوض کرد. خوب... 
 گفتی ببین، کاغذ شناسنامه سوراخ شد. 

 گفتی گفتم چه بهتر. 
 رسیدم. گفتی من به هدفم 

 ( 91-90:  1398ام فقط مطلب نادرزاده باقی مانده )هدایتی گفتی االن تو شناسنامه 

(۲) 
 توانم خودم را از شر این اسم خالص کنم.... ست. من میانگار تغییر دادن اسم آسان نیست! اما شدنی

 ی اسم عوض کردن دوباره به سرم زد. گفتی وسوسه 
 تری رسیده بود.حل مناسب بار به راه خ کرده بودم.... اما اینم را سورای قبل شناسنامه گفتی دفعه 

 (. 135کنم )همان، شوم و تخلصی برای خودم انتخاب میگفتی شاعر می

(۳) 
 گفت گفتم شعرهای خود من.می
 ی اول نوشته شده بود دفتر شعرهای هژیر. گفت در صفحه می
 بعد هژیر صدایت کنم؟ گفت گفتم یعنی من می

وگرنه صبر کن مجموعه شعرم چاپ  ب گفت اگر اینطور صدام بزنی که عالیست.  گفت، مطل می

 (. ]تأکید از من است[189-188)همان،   شوند هژیر صدایم بزنندشود، آنوقت همه مجبور می 

 
می آن  از  هژیر  که  بازخوانی  جبری  در  را  ایرانی  مطالعات  شک  بدون  جدی   2022گوید  چالش  یک  با 

طور کلی پیرامون(  و به   ناچار بایستی هم از سقز )کوردستان خواهد ساخت چراکه به   شناختی مواجهسیاسی/روش 

روش  مرکزگرایی  هم  و  کرد  نمود..  شروع  واسازی  را  هژیرشناختی  شعر  مجموعه  چنین    جبر  برای 

 بازخواستی به ترتیب یک نماد و یک شبح دارد: ژینا و پیرامون. 
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 زن یمسأله
   کندیم یرا نف   یهست  شناسانهیهست   تضاد

 ی خسرو پارسا نوشته 
 

 
Illustration: Pariplab Chakraborty 

حدّت  تقریباً در مورد تمامیِ عواملی که موجب خیزش و جنبش اخیر شده سخن رفته است، با شدت و  
خواهانه و دموکراتیک را ندارم. ولی  خواهانه، عدالتی شعارهای آزادیمتفاوت. در اینجا من قصد بازبینی همه 

و وجودی است و    شناسانه نظرم هستی ای تأکید کنم که بهخواهم بر نکته ها من می ی خواست از میان همه 
ی زنان و ی این دیدگاه از همهأکید بر مسأله داری است. پیشاپیش از تی دیدگاه و نگرش بردههم مسأله آن

ست که از عوامل اساسی سرکوب در طول تاریخ ایطلبم. منظور من بیان دیدگاه مردساالرانه مردان پوزش می
 مصاف کشیده شده است. بوده ولی هرگاه فرصتی دست داده از طرف زنان و مردان آزاده به 

شده است. زنان، بردگان و حتی مردانی که مالکیت خصوصی  به زنان در تاریخ همچون بردگان نگریسته  
نداشتند حق رأی هم نداشتند. زن مایملکِ مرد بوده است. ملکِ خصوصی او بوده است. از بدو تشکیلِ مالکیت 

ها کنیز و زن و به همان اندازه غالم توانسته ده صورت یکی از اجزاء ملک بوده است. مرد می خصوصی، زن به 
داری تواناییِ مالی بوده است. زن )همسر(، کنیز و برده اجزاء اِعمالِ  . حد آن در یک سیستمِ برده داشته باشد 
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عنوان جایگاه او در مناسبات تولید اولیه و نیز متصوراً قدرت بدنی بیشتر اند که اگر هم در ابتدا به قدرتِ مرد بوده
داری داری. بنابراین نظام برده، نظام بردهصورت یک نظام درآمده استی خود به شده، در ادامه مشخص می

همان اندازه در خانه و خانواده ــ  یابد بلکه به صرفاً مربوط به مناسبات ارباب و برده و در روند تولید تظاهر نمی
 یعنی هرجا که امکانِ مالکیتِ خصوصی وجود داشته است ــ جاری بوده است. 

دار. هیچ حقوقی جز ابزار بودن برای گذران  فرمان برده   در این سیستم زن مملوک است، تحت انقیاد و 
او تجاوز و حتی تجاوز  زندگی مرد و فرزندان ندارد. مرد هروقت بخواهد، )حتی هنگام عبادت( می  تواند به 

های دیگر  جانبه او را به دور بیفکند و یا هر تعداد که بخواهد زن تواند یکجنسی کند و هروقت بخواهد می 
های فراوان بگیرد. دنیا حول رجولیت بچهکم است کنیز هم بگیرد. اگر کم است غالمان و غالم   بگیرد. اگر

چرخید. نه تنها دنیا، بلکه آخرت نیز. در بهشت هم حوری و غلمان تا حد اشباع در خدمت مرد بودند؛ در می
 بدون رودربایستی. ی تفرّج مردان بودند. در هند اسم شب »ذَکَر پرستی« بود، آنجا هم زنان وسیله 

هیچ سیستم و روندی در سراسر جهان عیناً مشابه هم نیست. استثنائاتی بوده است. در روند مردساالری  
های انقطاع درخشانی بودند که  های مادرتباری در بسیاری از نقاط جهان، نقطه اند. دوران این موارد کم نبوده

طی در هند و در همین ایران ... قابل توجه و الهام هستند. اند. تمدن مَینوس نقاها هم دوام آوردهبرخی مدت 
اند قدرت هرحال روندِ غالب مردساالری و مردمحوری بوده است. مردان هرجا که خواسته و توانسته ولی به 

گشای انگلس »منشاء خانواده و مالکیت خصوصی و دولت« نگاه کنید تا  اند. به کتاب چشم خود را اِعمال کرده 
لزوماً سرکوب دریابید   به تشکیل دولت ــ دولت  و مالکیت خصوصی چگونه  انجامد و گر ــ می که خانواده 

 داری است.یادمان باشد که منشاء این میراث دوران برده
داران  های فراوان. بردهسادگی بلکه در طول مبارزات و جنگ داریِ عریان البته منسوخ شد ولی نه بهبرده

داریِ  داری که جدیداً متولد شده بود تحمل بردهی پیش رفتند. ولی مناسبات سرمایههای داخل حتی تا حد جنگ
ظاهر منسوخ شد گرچه به صدها شکل پنهان ــ ولی شاید نه چندان هم پنهان!  داری بهرقیب را نداشت. برده 

 ود ادامه داد.  ظاهر رفت ولی با پوششی نو به حیات خهمین ترتیب به ــ ادامه یافت. استعمار کهن نیز به 
داری تولیدی را منسوخ  رسد که بخشی از جهان که تاریخاً بردهنظر میهای دیگر چه؟ به اما در مورد برده

بردهشمرده  حفظ  مورد  در  داشته اند  بیشتری  پافشاری  زنان  ــ  داری  نیست  تولیدی  مناسبات  دیگر  این  اند. 
 مناسبات تولید است!  

ویژه در اوایل قرن بیستم در اروپای مرکزی و شرقی  خر قرن نوزدهم و به خواهیِ زنان در اوا نهضت آزادی 
و روسیه و سپس با کمی تأخیر در سایر نقاط غرب تحرک بیشتر یافت. ابتدا در قالب مبارزه برای حق رأی و 

ن  داراتوجه، ولی هنوز بسیار ناقص. این برده سپس سایر حقوق. این مبارزات دستاوردهایی داشته است قابل 
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داران پیشین. هیچ قدرتمندی حق و ملک خصوصی خود را به راحتی  کنند که بردههمان اندازه مقاومت می به
 زور از حلقومش بیرون کشیده شده است. جا هم به کند. تا این واگذار نمی 

 * * * 
 ویژه کشورهای اسالمی چه؟ ها در غرب بوده است. ولی در شرق به این

وقوع نپیوسته است. مناسبات  داری خانگی به داری تولیدی و بنده انقالب ضدبرده در غالب این کشورها هرگز  
ی کثیری از مردم این بخش از  قوت خود باقی است. اگر عده تاریخی که تحت لوای دین منجمد شده است به 

سبات گذشته  فکر تجدیدنظر در باورها و منا جهان با یادگیری از آنچه در سایر نقاط جهان اتفاق افتاده است به 
شان است که در همان  های بنیادگرا به نفع ویژه دولت ها، بهافتاده باشند ــ که کم هم نیستند ــ ولی دولت

اند و نه  ظاهر هم لغو نکردهداری را هنوز حتی بهداری و بنده ها حتی اساس بردهعهد عتیق به سر برند. این 
ی موجودیت  ی وجودی است! مسأله ها مسألهین امر برای آن داری زنان را. انظر متحجر خود بردهبالتبع به 

بروبرگشت دینی  شان بوده است احکام بی نفع ی دین صرفاً بهانه است، مگر نه اینکه هرکجا به هاست. مسألهآن
توان متوقف کرد؟ ولی  اند نماز و روزه و حج را هم در صورت مصلحت میاند. مگر نگفته مانند ربا را دور زده 

افتد. و حتی وقتی  شان به خطر می ای نادیده گرفت چون موجودیتشود لحظهیکی ــ این ستون ــ را نمی  این
توانند از این »ستون« دست بکشند. آنقدر به  رسد که سیستم در حال نابودی است باز نمی حدی می مبارزات به 
بار این ستون  را هم بکنند! گرچه اینحجاب  ی زنان بی های قبور گذشتهخواهند سنگ کنند که می جلو فرار می 

ای  در مورد مشهودترین عامل سرکوب ــ ضرورت حجاب ــ خود در میان مؤمنین هم مورد مناقشه است. عده 
ای اساساً منکر آن هستند نه چندان کم از متدینین از اساس مخالفِ اجبارِ مذهبی در مورد حجاب هستند. عده

گران مهم نیست. است و نه از فروع آن. ولی بازهم این شبهه برای سرکوب   گویند حجاب نه از اصول دینو می 
آن  این برند چه می اند و سود می ها که در قدرت مهم آن است که  نهادهای خواهند.  تا ذیل  از صدر  ها که 

توانند وجود زن را تحمل کنند چه  ها که حتی در ظاهر هم نمی شان حتی یک زن وجود ندارد، آنحکومت
ای را پیدا  گفت من با حضور زنان در کابینه مخالف نیستم ولی هیچ زن شایستهخواهند. آقای خاتمی می می

 هاست. ها. ماهیت وجودی آن هاست. دید ایدئولوژیک آن هاست. این دید آن نکردم! این واقعیت آن 
حال د وای به توان مسدود کر به هرحال، هرچه پیش آید قدر مسلم آن است که پیشرفتِ بشریت را نمی 

 جنگند که تردیدی در فروپاشی آن نیست.اند و برایش میها که خودخواسته ستونی را برگزیده آن
گفت ولی هیچ چیز  ی یک پیرزن نیست«. درست میانگیزتر از »ناله گفت هیچ چیز غم برتراند راسل می

 گسلد.  انگیزتر از فریاد شیرزنی نیست که دارد بندها را می هم شادی 
*  * * 
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ی خیزش و جنبش کنونی را  ی تناقضاتِ اجتماعی نیست. مسأله در این مختصر جای بحث در مورد همه
نباید به مسألههم نمی  ی آشیل در شناخت و پیداکردن  ی حجاب فروکاست. مسأله تشخیصِ پاشنه توان و 

وند کار و توسط خود  های مبارزه با آن و گسترش آن به سایر تناقضات اجتماعی اساسی است که قطعا در رراه
 اندرکاران ــ و نه بنا بر توصیه این یا آن مرجع ــ پیدا خواهد شد.  دست

می  خودزنی  حاکمیت  از  بخشی  تردید  شخصیتبدون  کردن  زندانی  مانند  کند.  هنری  سیاسی،  های 
احتمالی درپیش   هایِاعتنایی به اعتصاب .. بی ، بازنشستگان، کارگران، زنان و .سینماگران، معلمین، دانشجویان

 همه نوعی خودزنی، فرار به پیش است. 
افراط این نوعی  به پیش در  فراریانِ  اکنون هم چنین است که  و  بوده  آثار  طور  گرایی کور هرگز متوجه 

کنند از این ستون تا آن ستون فرج است، غافل از آنکه زمانی  ها فکر میهای خود نیستند. آن درازمدت روش 
 باقی نخواهد ماند. هست که دیگر ستونی 

1۴01مهر  10  
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  رانیدر ا یو جنبش مردم یانقالب یسوژه یمسأله
 ی مجید فنایی نوشته 

 

 . مارکسیسم هگلی1
ی  ای در کار نخواهد بود« این شاید عصاره ی انقالبی هیچ جنبش انقالبی لنین گفته بود: »بدون نظریه

از  برداشت لنینیستی از هگل و فرض  فهمیم. پیشی نظر و عمل میمارکس در حیطه  چیزی باشد که ما 
ها بود؛ برای لنینیسم همواره حزبی  ی تودهلنینیسم مخالفت با ظهور خودانگیخته   -ی انقالبی مارکسیسم  نظریه

های اصلی  های جاهل را به آگاهی طبقاتی برساند؛ یکی از زمینه پیشگام و روشنفکر انقالبی الزم بود تا توده

نوعی تأویل از دیالکتیک هگل است؛ همان دیالکتیکی که مارکس    _ که تا امروز زنده است  _ ی  چنین گرایش
تنها در بنیاد ی سرمایه مدعی شد پوسته ی عقالنی آن را کشف کرده است: »روش دیالکتیکی من نه در مقدمه 

شه که او تحت نام ایده،  ی مقابل آن است. به نظر هگل فرایند اندیبا روش هگل تفاوت دارد، بلکه دقیقاً نقطه
ی بیرونی ایده را تشکیل  کند، آفریدگار امر واقعی است، امر واقعی که فقط جلوهای خودمختار بدل میبه سوژه

ایده می امر  برعکس  نظر من  از  انسان«  دهد؛  در سر  مادی،  امر  ترجمان  و  انتقال  نیست مگر  ای هیچ چیز 
نویسد: می   یطبقات   یآگاه  و   خ یتاربه اوج خود رسید. لوکاچ در  ( این ایده بعدها در لوکاچ  40:1394)مارکس،

یابی  به آگاهی، در مبارزه برای آشکار ساختن یا  ی عقیدتی برای دست ی اجتماعی در مبارزه »اکنون مبارزه
بازتاب می  امکان پنهان کردن سرشت طبقاتی جامعه  اما خود  مبارزه یابد.  از تضادهای  پذیر شدن چنین  ای، 

انحالل درونی جامعه  ناب )سرمایهدیالکتیکی  و  )لوکاچ،داری( خبر می ی طبقاتی  ایده 174:1377دهد«  ی  ( 
دیالکتیکیآگاهی تضاد  در  ریشه  که  »روشنفکر -بخشی  به شکل  نیز  گرامشی  در  دارد،  هگلی  آنتاگونیستی 
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ادامه پیدا می  رسانی به ی بسیج و آگاهیی حزب و اتحادیه وظیفه کند. روشنفکری که به وسیله ارگانیک« 
جنبشتوده خودانگیختگی  هرگونه  رد  نظریه  این  منطقی  انتهای  دارد.  برعهده  را  قائم  ها  و  بودن  بهها  خود 
با این حال، حوادث میسوژه  انقالبی را دربر دارد.  از چپ   68ی  گرایان غربی را به در فرانسه نگاه بسیاری 
 ی انقالبی عوض کرد. ی سوژه مسأله

معروف  یکی دیوارنوشته از  می  ترین  نمی 68های  چیز  هیچ  »ما  خواسته :  هیچ  ما  ما  خواهیم؛  نداریم.  ای 
 کنیم.« گیریم. ما فقط تصرف میمی
 

 .عبور از مارکسیسم هگلی۲
شاید تبار نقد مارکسیسم هگلی به آلتوسر برسد؛ اما در اینجا ما وقت خود را بر سر این متفکر ناامید از  

ی انقالبی« گذاریم چرا که بحث ما در این یادداشت »سوژههمگام با حزب کمونیست فرانسه نمیو    68می
ی  شود. بحث را با اندیشه ی فربه بودن ایدئولوژی گم میی آلتوسر به واسطه ای که در نظریهاست؛ همان سوژه

 بریم. مینامیم پیش فرانسوی قرن بیستم که با اندکی مسامحه آن را پساساختارگرایی می 
های شاخص جریان پساساختاگرایی هستند.  ژاک دریدا، میشل فوکو، ژیل دولوز و فلیکس گتاری چهره 

مشی ضد هگلی مشترک هستند.    ای که با یکدیگر دارند در خطهای عمدهپساساختارگرایان با وجود تفاوت 
کتاب  مایکل در  را    فلسفه  در  ینوآموز   :دولوز  ل یژهارت  اسپینوزا  و  نیچه  برگسون،  یعنی  فیلسوف مهم  سه 
 داند. ی رادیکال دولوز می بخش فلسفه الهام

گری )نیچه(، تغییر و شدن مداوم جهان )برگسون( و  تأکید بر امر ایجابی و آفرینشگری به جای واکنش 
تا ماشینی جنگی علیه -ماندگاری )اسپینوزا( به دولوزدرون  این امکان را داد  امر  ایده   گتاری  آلیسم و حرکت 

ی هگل( بسازند و فلسفه را از الی و لجن حرکت امر منفی در دیالکتیک منفی به سمت مطلق )در فلسفه 
ی استعالیی برای فراتررفتن  گتاری آگاهی بردگان است و هیچ نقطه -ی دولوزخالص کنند. آگاهی در فلسفه 

ای با نگری با عنوان »شدن و حال دولوز در مصاحبه   بخش در این فلسفه وجود ندارد. با این ی آگاهیسوژه 
می  دفاع  انقالبی  به عمل  دادن  برای حرکت  واقعی  هنرمندان  نقش  از  در  کنترل«  که  دیگری  مفهوم  کند. 

ی معروفی را گتاری وجود دارد مفهوم »اقلیت« است. دولوز در همان مصاحبه جمله -ی سیاسی دولوزفلسفه 
تر باشد.اکثریت  اقلیت و اکثریت به تعداد نفراتشان نیست؛ اقلیت ممکن است از اکثریت بزرگ گوید: »تفاوت  می

 ای در این نگاه نیز کامالً هویداست. نیچه-یک فرایند است: یک شدن« ردپای تفکر برگسونی
 گفتارهای کلژدوفرانس بسیار در مورد مفهوممتفکر دیگر پساساختارگرا میشل فوکو است. فوکو در درس 

ی قدرت« شده است. فوکو که در دوران ما خود زندگی »ابژه کند. در مورد اینسیاست« صحبت می»زیست
 »هرجا که قدرت هست مقاومت نیز هست« گوید:همچنین می 
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ی انقالبی را در خالل  ای اندیشه کنیم که سوژه توانیم به سیاست پساساختاگرایانهبا طرح این خالصه می 
 گیرد.آن و برخورد کیفی با نوع شدن انسان در نظر می  زندگی و حرکت مداوم 

 

 . اتونومیسم: مورد نِگری۳
ی سیاست پساساختارگرا، اتونومیسم ایتالیایی باشد. بررسی تمام  ی خط مارکسیستی پروژهدهندهشاید ادامه 

ی ر مورد مبارزه گنجد؛ پس تنها به چند استراتژی اتونومیستی نگری دهای این جریان در این مجال نمی چهره 
 پردازیم.خودانگیخته می

ی انقالبی ظهور  نگری معتقد است با هژمونیک شدن کار غیرمادی و تفاوت انواع کار نوع جدیدی از سوژه 
 نامد.کرده است که آن را »مالتیتود« می

ها، اشکال  زنان، اقلیتشوند:  داری استثمار می کشی سرمایه مالتیتود نام تمام کسانی است که در نظام بهره 
 متفاوت کار، مهاجران، اشکال متفاوت زندگی و... 

 ها است.محور بودن تفکر آن -ی استراتژیهارت( مسأله یکی از مباحث مهم در تئوری نگری )و 
های متفاوتی چون تن ندادن به کار مزدی و اعتصاب در  هایی مانند امتناع از کار به معنای شکل استراتژی 
 هاست. به قول نگری »تمام جامعه کارخانه شده است« از ابداعات آن  شرایطی که 

های جمعی به سمت ساختن امر مشترک در جایی دیگر از ابداعات  همچنین خروج جمعی به معنای حرکت 
 هارت است.  نگری و 

و  بر هرگونه   نگری  ارجع  را  اتونوم  و حرکات  ندارند  اعتقاد  پیشرو  و حزب  تشکیالت  رهبری،  به    هارت 
 دانند. سازماندهی هرمی می 

 سخن آخر 
 رو در ایران بحث مهمی است که باید به آن اندیشید.  ی انقالبی در شرایط پیشبحث سوژه 

در چنین شرایطی نه ایفای نقش رهبران فکری،که عقب   -ای از جهان  و شاید بخش عمده   -ی ما  مسأله
 فارغ   -   2010خورد، در اعتراضات »بهار عربی« در سال    68ای که در می  هاست. جرقه نماندن از انبوه توده 

های امید در شب امپراتوری جهانی سرمایه، نوید  ش جلیقه زردها در فرانسه و تمامی ستاره جنب -  اشجه ینت از
های مدرن عمودی به نیابت از  دهد که آن دوران گذشته است که نخبگان راست و چپ، سازمان این را می 

های افقی امروزی به صورت  « تقلیل دهند. جنبش بخشوحدت   سمیفاش ها را به »ردم بسازند و کثرت تودهم
« ممکن است و  هانه یتک   استثمار  یگانگتابند. وحدت تنها در »ی مولد و بدون مرکز حتی شعار واحد را برنمی

»پرچم  اقدام    «.جنگندی م  خود  ی زندگ   ی برا  که   هستند   ییهابدن داران جنبش های جدید  هر  از  پیش  پس 
 صدایان، »بگذاریم حقیقت خود سخن بگوید«.فکرانه و ادعای سخن گفتن از بی روشن 
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  ناتمام را تمام کن یهیمرث ردگبر
 ی میرح   نیمب ی  نوشته 

 

 

I 

شان، بر این باور بودند که  در فیلم »سرزمین و آزادیِ« کن لوچ، مبارزانِ راه آزادی، هنگام دفنِ همرزمان 
جز بازگشت، پیشاروی  هاست. برگرد، زمین ازآنِ توست. راهی به ازآنِ آن برای مدت کوتاهی هم که باشد، زمین  

وار؛ مالیخولیاوار، دیگر طاقتِ شیون نکردن ندارند. برگرد و تو نیست؛ این تقدیرِ تاریخیِ توست. مادرانِ سوگ 
برگرد؛ غیابت  توان تاب آورد این احساس را، که چیزی غایب است:  ی ناتمام را تمام کن. تا کجا می این مرثیه

  17جز بازگشت نیست، همانگونه که در تابد. راهی به سنگین است برای سرزمین. مرثیه دیگر غیابت را بَرنمی 
والی  شان در گل هایی عزیزِ یوسفی را از تهران به مهاباد بازگرداندند. کارگرانی که دستجنازه  1357خردادِ  

تلقینِ میتِ عزیز یوسفی را به    -ی وقتِ مهابادامام جمعه -موستا  بود کار را رها کرده و بر سرِ مزار رفتند. ما
که مردم، بر سر مزار، شهادت بدهند بر انسانیتِ  زبانِ کُردی خواند: »بهشت ازآنِ عزیز یوسفی است، هنگامی

 یک میت؛ آن انسان از اهلِ بهشت خواهد بود.«
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قبل، در زندانِ شاهنشاهی، دردی نمانده بود ها  عزیز یوسفی به سبب بیماریِ قلبی جان سپرد؛ اگرچه مدت 
در   تلقین خوانده شود.  ژینا  مزارِ  بر  نگذاشتند  اما  تلقین خوانده شد.  او  مزارِ  بر  برای همین  نکند.  که تجربه 

 خوانند:کُردستان رسم است، بر مزارِ شهیدان تلقین نمی 
 بدهی؟ من  به خواهی... چه می 

 برگردان!  من  به را  سرم 
 مانده جا گناهِ خون آوارِ بی در سرم 

 برگردان!  من به را گناهم
 کنم ...  زندگی خواهممی

 کن  خرابم 
 شوی!  ام الشه  کدخدای  که   نکن امبازسازی ولی

 بکُش
 نگیر! بازی به را ام آزادی ولی
 شماست ...  دستهای در  که آزادیِ میهنم نیست ترهابازیِ بزرگ  هایتیله

بر مظلومیت مرگِ ژینا. ژینا هم یک انسان عادی بود، ولی در این سرزمین  بر سرِ مزار گواهی داده شد  
خواست، همچون معنای اسمش: ژن، ژینا، توان انسانیت را حفظ کرد. ژینا هم دلش زندگی می سادگی نمی به

ژیان. ژینا هم زن بود و خواهان زندگی، همچون حدیث و دیگران. ساده نگوییم دیگران: زبان معصوم نیست،  
ای، گیسو و  سازد: احساسی، کالمی، عاطفههایی میهایی دارد و خاطرهکلمات پاک نیستند. هر انسانی خاطره 

می  قوت  که  نیست؛ نگاهی  سیاسی  نیروهای  آرایش  فقط  زندگی  زندگی.  و  جامعه  به  اطرافیان،  به  بخشند 
اجتماعی میعاطفه  انسانی  به  بازگرداند  را  این جهانِ مصرفی  هایی که  تواند همبستگی  بیشتر در  بیشتر و 

 کنند. احساس تنهایی می 
 

II 
ای، ژینا اما، به »مهسا« و نمادِ »ایرانِ متحد« تبدیل شد. در کُردستان  در اجتماعِ نمادینِ توییتری و رسانه 

ش را  ای و دیگری هم تاریخی. نگذاشته بودند در شناسنامه اسمها غالباً دو اسم دارند: یکی شناسنامهانسان 
که شلیر ی کُردستان بوده است. همانگونه زمانیی تاریخ و جامعهبگذارند ژینا. این دوگانگی همواره، همبسته 
گرای ایران و کُردستان سکوت کردند، چون اگر ی مردساالر و ملی رسولی خودش را از پنجره پرت کرد: جامعه

این سکوت را به    -به تعبیر لوکاچ -اینکه چپِ عامیانه  به کُشت. نظر  ماند، همان جامعه او را می شلیر زنده می 
پا خواست و فوران کرد. نظر ناسیونالیسم در کُردستان نسبت داد. از سویی دیگر همان جامعه با مرگِ ژینا به 

های دارند از خاطره   - هایی که نگرانِ تمامیت ارضیِ ایران هستندهم چپِ عامیانه و هم آن-اینکه همزمان  به
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آورد: همانگونه که در کُردستان بیشتر ما کُردی حرف کنند. این دوگانگی نَفَس را بند می زدایی میا، تاریخ ژین
نویسیم و ناتوان از روایت با آن. برای همین ژینا در  زنیم و ناتوان از نوشتن با آن؛ در عین حال فارسی میمی

 نگذاشتند برود، و بازگشت. مترو گفت ما در اینجا غریب هستیم، بگذارید برویم: اما
 

III 
برگرد ژینا، فقط در کُردستان این امکان وجود دارد، که برای مدت کوتاهی هم که شده، زمین، ازآنِ تو  

توانند برای تو مرثیه سَر بدهند. برگرد و  شود. فقط مادران این سرزمین میباشد. توییتر برای تو سرزمین نمی 
هاست که مادرانِ این سرزمین، مالیخولیاوار  تمام کن. تو دیگر در اینجا غریب نیستی. سال ی ناتمام را  این مرثیه 

رفته است پُشت کنند، از  توانند به آنچه از دستسو نمی شان هستند: از یک واری بر مزارِ عزیزان ناتوان از سوگ
کنند. برگرد و مرثیه را آزاد کن، بغض را تمام  توانند لیبیدویِ خود را رهسپارِ محبوبی تازه  سویی دیگر هم نمی 

 شود.کن؛ رها کن هرآنچه را که بَرباد رفته تلقی می 

ی ما خواهد بود، همانگونه که  با بازگشتِ ژینا، برای مدت کوتاهی هم که باشد، زمین و خیابان ازآنِ همه 
و تنها در    ه در حالِ فوران است. تنها های مالیخولیایی دوباره فعال شدند. سنتِ خاموش، دوباربا آمدنش خاطره

منظومه میانِ  سرکوب قرابتِ  و  دیرینه  رستگاریِ  خواستِ  یکی  از  ایران  در  در شده  تاریخی  آگاهی  و  سو، 
ور شوند. سنتِ دفن  های خشکیده از نفتِ گذشته، دوباره توانستند شعله کُردستان از سویی دیگر بود، که فتیله 

سوگ  کُردستان،  و  در  میواری  طبقاتی  و  تاریخی  آگاهی  بازیابی  به  منتهی  مالیخولیاوار  قصه همواره  شود. 
کنم: مراسمِ دفنِ شریف باجور و یارانش، یادآورِ کوچ تاریخیِ مریوان بود. برای  گویم، خاطره روایت مینمی

میری،  جان تو نمی  رفت که نامِ ژینا به یک رمز تبدیل شود: »ژیناهمین تنها و تنها در کُردستان این امکان می
طلبی، یا ناسیونالیسمِ  شود.« این یعنی تحلیل مشخص از شرایط مشخص، نه تجزیه می  -مزره- نامت  نماد  

ها و هواداران »ایرانِ متحد« بایستی، خواه در سطح تحلیلی باشد، خواه تجربی، خاطره و آگاهیِ  مرتجعانه. چپ
 کم نگیرند. تاریخی را دست

 
IV 

از کُردستان دارم، کُرد  شناسی، دلم می عنوان دانشجوی جامعه همیشه به   با همین شناختی که  خواست 
بخش، که در صورتِ یک سنت در  های رهاییای از خاطره تر و آزادتر بتوانم در موردِ منظومهبودم تا راحت نمی

مکن است. همیشه در نسبتِ شوند، بنویسم. بنا به تعبیر ماکس وبر اما چنین آرزویی نامکُردستان متبلور می
است، یا به تاریخِ ایران باستان حواله. آن چه  میانِ ایران و کُردستان، مساله یا به نژاد و قومیت تقلیل داده شده 

است؛ سویه تاریخی  آگاهیِ  و  است: خاطره  مانده  میان غایب  این  و عاطفی در  نمی های ذهنی  که  توان  ای 
تلمس تا حدودِ مشخصشان کرد، مگر در آن شرایط و  ایران همواره  این  اریخ. برای همین مفهومِ  به  شده 
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این مرزها دارند تَرَک   -ها و تاریخِ رسمینه رسانه -بار در سطح مردمی و جمعیشُد. اما اینعاطفه نزدیک می
 دارند. برمی

لحظه در  میخاطره  خطر  خاطری  نماد  خیابان،  در  یارانش  و  ژینا  که  اندازه  همان  به  های  هدرخشد. 
ها.  فاشیسم سایه افکنده است بر خاطره -ی مظلوم هستند، به همان اندازه هم خطر پساشده و گذشته سرکوب 

های تاریخی و طبقاتیِ زمانِ تحلیلِ تجربی و قضاوت نیست: اما اگر این فورانِ جمعی برنگردد و سراغِ خاطره
نه  نگیرد،  را  بایگیرافتاده  بلکه  بود،  امیدوار  نباید  کُردستان،  تنها  و  ایران  در  آورد.  در  به صدا  را  زنگِ خطر  د 

اند.  داده  -مفهومی از هنری ژیرو-شان را به یک »نوستالژیِ ورشکسته«  های تاریخی و طبقاتی جای خاطره 
همانی با ایماژهای صنعتِ هم به میانجی اینی ورشکسته هموار شده است؛ آن راه برای ستایش از یک گذشته 

با   ایماژی فرهنگی.  این صورتِ معصوم،  پرتوافشانیِ  تاریکی.  این  بود در  ژینا، درخششی  بازگشتِ  این همه 
ها ای که در آن خاطره ی مظلوم و ناتمام در صورتِ یک منظومه: منظومهدیالکتیکی بود برای فراخواندنِ گذشته 

شویم، یا با پیوسته روبرو می  همهای به زنند برای رستگاری. به تعبیر زیگمونت باومن: »یا با دستسوسو می 
یک بیایید  پس  مشترک.«  فرشته گورهای  دیگر  تارکوفسکی،  بارِ  استاکرِ  همچون  تا  کنیم  وادار  را  تاریخ  ی 

 راهنمای ما باشد در این مسیر. 
 

 با کمک: 

➢ Traveso, enzo (2017). Left-Wing Melancholia. Marxism, History, and Memory. 

Columbia University Press . 

 ی بهروز گرانپایه. تهران: نشر ثالث. . ترجمه رتروتوپیا(. 1400باومن، زیگمونت )  ➢

ی مراد فرهادپور و امید مهرگان. تهران: . ترجمه ی تاریخعروسک و کوتوله: تزهایی درباره فلسفه(.  1388بنیامین، والتر ) ➢

 گام نو. 
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   سازسرنوشت یدوره یانهیدر م
 ی نسیم ساداتینوشته 

 

 

آمدهای بسیار بزرگی  ی کنونی پیگرفته است. دوره ساز قرار  ی سرنوشت ی ما بار دیگر در یک دوره جامعه
تواند ادای سهمی باشد  ی زیر می ی کشورمان دربردارد. توجه به چند نکته در سیر مبارزات مردمی و برای آینده 

 های پیشارو. وگو برسر گام برای گفت 

 

براندازی موساد    لنین »استاد براندازی قرن بیستم« است. این را مدرس فن ضد:  ی سیاسیدوره  -1

  یهمه  کید داشت ارزیابی از »وضعیت انقالبی« مادرِأگذاران ساواک گفته بود. لنین همواره ت ست از پایهوبه فرد 
با ارزیابی از    یهر شکل از مبارزه  ست.ا   هاارزیابی وضعیت »انقالبی و اتخاذ هر تاکتیکی پیوند وثیقی دارد 
او می«عینی به ماگفت: »اگر می .  نمی خواهیم  بمانیم،  وفادار  از  رکسیسم  به کلیات،  توسل  با  نباید  توانیم و 

، ارزیابی از این شرایط است که پاسخ نهایی به  نهایی  زیرا در تحلیل  .خالی کنیم  تحلیل شرایط عینی شانه 
 کند«.  االت را فراهم می ؤ س

ها باید توجه  به این پرسش مردمی ایران    خیزشدر لحظه کنونی پیشاروی    ی:های کلیدپرسش -2

 ی ها در سطح سیاسی و نحوه آیا واکنش  ؟بریمسر می هتوانیم دریابیم که در چه شرایط واقعی باز کجا میکنیم:  
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جوی سطح واقعی مبارزات وسازند یا باید در اعماق در جست برخورد احزاب یا دولت وضعیت عینی را نمودار می
که  یا این   ؟گیردغ مخالفان پامیی مدد یک امر تصادفی یا تبلتزریق انگیزه، به   آیا مبارزات مردم با  ؟ مردم باشیم

شرایط کنونی جامعه    د؟ندهخبر می وجود شرایط عینی    از تظاهرات، اعتصابات و بروز خشم مردم در خیابان خود  
جنبش مردمی    ؟بندی کردتوان صورت پیدا کرده است و آن را چگونه می  ایچه ویژگی  ،پس از قتل ژینا امینی 

ی از مبارزه را سپری کرده و در هر دوره تناسب قوای ی اهچه دوره   ی گذشتهساله   پنج زمانی    یایران در بازه 
یا   96از آن از دی ماه    ایم یا پیششده   یانقالب  یدوره   آیا ما وارد آغاز  ؟سیاسی چه مختصاتی دربر داشته است

   ؟وارد این دوره شده بودیم 98آبان 

کننده است و وظایف  آرایی در مبارزه امری تعیین تفکیک شرایط سیاسی از تناسب قوا از منظر آرایش و صف 
ی انقالبی در هر شرایط و در هر  کند. از باب نمونه وجود دورهسیاسی پیشاروی جنبش را به ما یادآوری می 

که در یک مقطع زمانی دیگر است، یا اینمقطع از این دوره به معنای این نیست که تناسب قوا الزاماً به نفع م
تواند خود را های منعطف در این دوره نمیتواند به ضرر ما چرخش کند. تحرک باال و تاکتیک از این دوره نمی

 نیاز سازد. از تحلیل دقیق هر شرایط معین بی 

 

سیاسی    یدر مبارزه ایی واقعی از شرایط جامعه و وارسی دقیق تناسب قوا متناظر با آن  یارز   ما:هدف   -3

ای باشد  های فکریمان انجام دهیم باید مقدمهالزم است اما اگر قصد نداریم که آن را برای ارضای کنجکاوی
با هر شرایط سیاسی مشخص، شعارهای   اتخاذ مدل سازماندهی، تعیین استراتژی و تاکتیک متناسب  برای 

این الفبای مارکسیسم »  به تعبیر لنین  اند.وارد میدان نشده گیر و با بار جلب همبستگی نیروهایی که هنوز  توده
زمانی که یک وضعیت انقالبی وجود دارد و زمانی که وضعیت   یسوسیالیست  یهای پرولتاریااست که تاکتیک

  در هر دو حالت یکسان باشد« تواندنمی  ،انقالبی وجود ندارد

 

با    های مبارزه()اهداف و آماج   بدیل سیاسیتردیدی نیست که انقالب بدون رهبری، بدون    - رهبری  -4

ی دوم قرن بیستم و انقالب  در دهه   1917در    تواند پیروز شود. انقالب فوریهمی هم  نیروی سیاسی جانشین  
خواهیم انقالب  د. اما اگر مینسازها را نمودار میاز این دست انقالب   هایینمونه  تونس در قرن بیست و یکم،

ها محقق شود یکی از شروط آن  انسان   یبلکه در راستای آزادی، دموکراسی و برابری همه  ،انقالبماهو  نه به 
  های بزرگبا افققدر!( در پیشبرد امر جنبشی  )نه رهبران عالی   سیاسی   ی رهبر  نهادی است کهبرخورداری از  

های نی در رقابت با بدیل معی   بدیل   برای  و   هدایت آن را برعهده داشته باشد   در ترکیب با رهبران میدانی  و
های استبدادی یکسر متفاوت باشد و  تواند از منطق مبارزه با رژیمی جاری نمیمنطق مبارزه   . دیگر بکوشد

با سایر نمونهشباهت  این دست در سرکوب جنبش دیده میهای معینی  از  قالبی که  های  اما شکل و  شود. 
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توان و نباید آن را از دیده فرونشاند.  صی است که نمی تواند پیشروی کند دارای خصوصیات مشخجنبش ما می 
که بهتر مبارزه کند،  جنبش برای این  سازد.هاست که نهاد رهبری در جنبش را معنادار میدقیقاً همین ویژگی

  ،بیفزاید   ی مبارزاتی ژمذاب مدام بر انر  یچون مادهبرای اینکه نیروهایش در این نبرد بزرگ فرسوده نشوند و هم 
ما به مختصات نظام وانگهی  دارد.    نیاز  های مختلف مبارزه جاریبندی بخشای اثباتی برای مفصل هطرح   به

استراتژیک یعنی نیروهایی که    یهای سنجیده برای رسیدن به این هدف به طرح   ، سیاسی جایگزین نیاز داریم
ار منعطف متناسب با شرایط هر بخش از جنبش احتیاج یهای بسکنند و تاکتیکبرای این هدف مبارزه می 

ت سیاسی،  حهای ولو درخشان سا تر و ابعاد آن پهناورتر از آن است که بتوان آن را در قالب گ زرداریم. انقالب ب
فروکاستن نقش این    ، گ گنجاند. با این وصفرهای بزهای با افقستمرکب از بازیگران، رهبران و استراتژی

از این  چاک ایدئولوژی خودانگیختگی باشد.  تواند به سود دشمن و عاشقان سینه عامل در موفقیت نبرد تنها می
نفسه تلقی شود بلکه گامی است برای تحقق رو دگرگونی نظم سیاسی موجود نباید تحت شرایطی هدفی فی 

بن  انسانی استوار بر آزادی و برابری و همبستگی نوع بشر.حقوق  از هیبت زشت و پلشت    یادین  مردمی که 
ی خود ی ایجابی مبارزه کنونی خسته شده، از آن بیزارند و با تمام وجودشان از آن نفرت دارند، شاید به جنبه 

دون گذر از وضع موجود،  اکنون موجود بهای الزم ندهند. بی سیاسی هم ی موضوع مرکزی صحنه به اندازه 
مبارزه  و  آرمان  بین  جدایی  اما  آرمان.  از جنس  است صرفاً  آتی سخنی  نظام  بسیار  تأسیس  امری  جاری  ی 

 ی تلخ و سراسر زیانبار مبارزه علیه شاه را تکرار کند.  تواند تجربه خطرناک است و می 
 

مبارزه در کشور ما یک مبارزه محلی، با ابعاد محدود نیست. پیروزی در برابر بنیادگرایی    :ابعاد مبارزه-۵

ی لوحانههای ساده رو، برخالف توصیه اینی آن پیامدهای بزرگی در خاورمیانه دربردارد. ازکشی وحشیانه و بهره 
ای صرفا محدود برای  به مبارزه   برخی افراد که بار اضافی بر دوش جنبش جاری نباید نهاد، تقلیل این مبارزه

های مختلف مبارزه به شکل  های متفاوت در حوزه لغو حجاب اجباری نادرست است و تصادفاً باز کردن جبهه 
ی آن خواهد بود. از حیث استراتژی نبرد محدود موضعی مردساالرانه –بهتری قادر به مبارزه با ستم ایدئولوژیک  

اما دربردارد  عناصر عقالنی  به جبهه   هرچند  ما  ندارد  دربر  چندانی  کارآیی  تدبیر  این  موجود  های در شرایط 
تواند تر کنیم. انرژی امروز جوانان کشورمان می ی محاصره را هرچه تنگ متعددی در نبرد نیاز داریم تا حلقه 

کراسی  های مستحکم و بنیادینی برای تأسیس دمو پشت بنیادگرایی در کل خاورمیانه را به خاک بمالد و پایه
ریزی کند که اثرات درازمدتی در منطقه دارد. این فرصتی است که به درایت نیاز دارد و خاموش  در ایران پی 

 سازد. کردن انرژی درونی آن با اهداف محدود آسیبی جدی به آن وارد می
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  تر کارگران، کنونی اما بیش از هر چیز به جلب همبستگی هرچه بیش   ما در شرایط  جنبش:وظایف    -6

  ، رژیم شاه نیست مشابه    نظام موجود، فرودستان شهری... نیاز داریم.    ها، ملیت ن، پرستارانمعلمان، بازنشستگا
هم نظام  این  نیمه پایوران  اختیارات  کشورمان  آسمان  زیر  در  باکنون  را  آن  و  دارند  دست  ه خدایی  از  راحتی 

نبردی دشوار اما   کنونینبرد    از همین رو  خواهند کرد وشان دفاع  ها با چنگ و دندان از منافعآن   .دهندنمی
،  مقابل تر مردم، ایجاد شکاف در نیروی سرکوب  شدنی است. رمز موفقیت در این مبارزه حضور هرچه گسترده

فراخواندن به نبرد نهایی و رویارو در ابعاد سراسری در    محاصره برای نبرد نهایی است.   یو تنگ کردن حلقه 
ناپذیری دربر دارد. ما در  آمدهایی جبران ایم کاری است خطا که پی امات آن را فراهم نکردهشرایطی که الز

ی گردآوری نیرو قرار داریم و در حال جنگ موضعی در ابعاد سراسری هستیم و از رهگذر همین مبارزه دوره
شود، بلکه بزنگاهی است که  کنیم. روز قطعی نبرد از آسمان نازل نمی تدارک گذار به نبرد رویارو را فراهم می 
 آورد.  از دل تدارک پیشین مبارزه سر بر می 

 گوید: شاملو در جایی می 

سوخته  کنارِ پرچینِ   

 دختر خاموش ایستاده است

 خوردو دامنِ نازکش در باد تکان می 

 دختران نباید خاموش بمانند 

شودهنگامی که حادثه اخطار می   

 
های دیگر ی میدان قرار دارند. حاال نوبت جنبشخاموش نیستند که در میانهاینک دختران کشورمان نه تنها  
ها پشتیبانی کنند. راه پیشروی جنبش پیش از هر چیز به همبستگی و به  است که از هر طریق ممکن از آن 

ز  اکنون، راندن جنبش زنان و جنبش جاری به خاکریها است. هممیدان آمدن کارگران، فرودستان شهری، ملیت
های موجود آمدهای ناگواری برای کلیت جنبش داشته باشد. پیش از آن باید از تمامی جنبشتواند پیآخر، می 

بنابراین توده نبرد بی یارگیری کند.  این  ناگزیرند در  به هر طریقی که تشخیص وتفا های مردم  و  نباشند  ت 
 شود.دهند وارد میدان می می

 سواران نباید ایستاده باشند  
 دهدی که حادثه اخطار می زمان 
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 یجهان ی دار هی سرما و ی اسی اسالم س ان،یرانیانقالب ا
 1زگار گونش ازتورک، جوله گوایتکسیا العیا هوشیاری، ی نوشته 

 

 
 

های نشریات  ها عموماً دیدگاهای در سطح جهان یافته است. رسانه خیزش جاری در ایران بازتاب گسترده 
منظور آگاهی خوانندگان نقد اقتصاد سیاسی از دیدگاه نشریات معتبر چپ دهند. به جریان اصلی را بازتاب می 

کوبن امریکای التین به زبان اسپانیایی  ی ژا خوانیم که در مجله ی مطلبی را می ی خیزش ایرانیان ترجمه درباره
 نقد اقتصاد سیاسی  – منتشر شده است. 

ایران زندگی می  یانهدر م انقالب اجتماعی در    و فمینیستی   خواندنش  اما هنوز حتی انقالب  کنیم؛ی یک 
ها و تردیدها یک چیز عیان است. ی ترس با همه . شودها میزبان بر ها و باعث ترس و لکنت در دل نامیدنش

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری  ها، فشارها و بحران که جرقه قیام زنان سرتاسر ایران است. با این این  
ژینا /شدن مهساتر شدن این جنبش شده است، اما این قیام در پی کشته در جریان بوده که منجر به پرشتاب 

زنان به همراهی مردان در هر کوی و برزن  خورد.  با صدای زنان گره می   یگراز هر امری دامینی بیش و پیش  
اند و خشم و انزجار و قیام خود را با ، بسیاری از زنانِ جوان رهبران مبارزات خیابانی شده اندیستادهبه اعتراض ا

نام مهسا امینی و بسیاری دیگر    تواند این موج خروشان و بلند را که بازنند. چه کسی می صدای بلند جار می
نادیده بگیرد و سردرگرشدگان گره از کشته  خویش فروبرد و حتی در تنهایی خویش شعار    یبانخورده است 

در واقع شعار »ژن، ژیان،   درخشان، یتغا! این شعار به « زن، زندگی، آزادی»اصلی این جنبش را زمزمه نکند: 

 
1 Özgür Güneş Öztürk and Jule Goikoetxea برگزارکنندگان چهارمین کنفرانس بین المللی( Marxist Feminist) 
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 «مادران شنبه » پدید آمد و بعدها از زبان   1987کرد در ترکیه در سال    هایینیست ئازادی« است که توسط فم 
های ایران بلکه سراسر جهان به گوش  تنها در خیابان شنیده شد و امروز این شعار مرزها را درنوردیده است و نه

 رسد. می
یک قتل حکومتی    یقاًدقمرگ او برای ایرانیان خاصه زنان یک مرگ عادی نبود. یک تصادف نبود. مرگ او  

ی ما زنان بود دهد. مرگ او مرگ همه از پوشش خبری رخ می  دوربود که روزانه در بسیاری از نقاط ایران به 
زنان مهمان وقتی  از مرگش  که پس  نزدیکِ  سالیان طور  جوان  به هم    و  بودند  تجمع کرده  او  بیمارستانِ 
طور که از  همان   واقع !« به توانست خود من باشدسا می مه»  !«، توانست دختر من باشدمهسا می »گفتند:  می

در این  مهسا درواقع تنها زن نیست. نماد انقیاد و سرکوب سیستماتیک  پیداست:    «ما همه مهسا هستیم »شعار  
می  او  است.  به نظام  همه  ییتنهاتواند  ستم نماد  فرودست، ی  معلم،  کارگر،  محصل،  دانشجو،  باشد.  دیدگان 
باری تحت ستم هستند. به  ها به شکل خشونت چرا که هرکدام از این گروه   اقلیت مذهبی و... گروهای اتنیکی،  

 ی ست که جزئا   هاییی ستم این ایستادگی تنها علیه حجاب اجباری نیست ایستادگی در مقابل همه   همین دلیل
را    زنانضای خصوصی  ی زنان ایرانی شده است. ستمی که از خانه، مدرسه، خیابان تا درون فاز زندگی روزمره

 گیرد. اسالم سیاسی همه جاست.در بر می 

در ایران ظهور کرد. این یک جنبش    1357ای بود که پس از شکست انقالب مردمی  اسالم سیاسی تحفه 
عنوان یک مانور  ها پیش، فراتر از مرزهای ایران حضور داشت و به سیاسی بورژوایی و ارتجاعی بود که مدت 

در خاورمیانه و شمال آفریقا برای سرکوب طبقات و مردم فقیر، عمدتاً   یژهوسراسر جهان و به دست راستی در  
مورد حمایت    ینی بدر سراسر منطقه گسترش یافت. جهان   دارییهچپ ضدسرما  یهاکردها و سرنگونی جنبش 

ر است که در مردساال   یگرادگرجنس  دارییهگرا یکی دیگر از مظاهر هژمونی فرهنگی سرمااسالم  هاییمرژ
زنانی که در کشورهای مختلف خاورمیانه از آغاز قرن گذشته علیه    نهادهایعلیه    وقفه ی طول قرن بیستم ب
توسط طالبان ویران    نهادهاطور که در افغانستان، این  است. همان   یافته  ، گسترش کردند ی مردساالری مبارزه م

 . ه است شد
ساالری تمایل دارد مرد  طور خاصبه و    دارییه چرا که سرمانگرش تاریخی به این مسائل بسیار مهم است،  

های زنان  باشد طبیعی جلوه دهد. به همین دلیل است که راهپیمایی تواند ی آنچه را که هست و آنچه را که نم
اقدامات زن   1357اسفند     17در   به  طور که زنان  به فراموشی سپرده شده است. همان   ستیزانهدر اعتراض 

همراه با زنان بسیاری از جوامع دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا فراموش    بربرفارس، کرد، افغان، عرب، ترک،  
زنی از یک کشور »  یژهوبودن و به «  زن»برای رهایی در برابر طبیعی شدن معنای    وقفه ی اند. آنان که بشده 

عنوان »زنان کشورهای به را  . گویی زنان فرانسوی، باسکی، کاتاالنی یا انگلیسی  کنندی زه مبودن مبار   «مسلمان
 !بشناسیممسیحی« یا مستقیماً »مسیحی« 
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ف حقوق بشر را دربر  الگرای مختلفِ مخهای راست اسالم سیاسی یک رژیم و ایدئولوژی است که جنبش 
های اروپایی، سوسیالیست، مهم است که فمینیسم  روین. ازاکندی عنوان انسان نفی مگیرد و جایگاه زن را به می

از هر نوع   ییگرابودگی این زمینه را درک کنند تا ذات و پسااستعماری، خاص   یضد نژادپرستی، ضد استعمار
،  آیدیکسی زن به دنیا نم »پراکسیس رادیکال فمینیستی باشد، این اصل که    یبازتولید نشود: این باید جوانه

طور که »سیاه« یا »زن مسلمان« وجود ندارد و باورداشتن به  برای ما »زن« وجود ندارد، همان «  شود.بلکه می 
های بیولوژیکی وجود ندارند،  عنوان دادهصورت جمع وجود دارند، آنان بهآن اجرای فتیشیسم است. زنان به 

به  طبقه بلکه  دارند، همان   یعنوان یک  وجود  ساجتماعی  که  به   پوستانیاهطور  مسلمانان  دادهو  های  عنوان 
،  آیندی اجتماعی وجود دارند. زنان و مردان به دنیا نم  یهاعنوان طبقات یا گروه بیولوژیکی وجود ندارند، بلکه به 

شوند  و استعماری ساخته می   دارییه محور مردساالری، سرماهای مادی سلطه شوند و در نظامبلکه ساخته می
 شود سبب می   یندسازی خودمان است. این فراسازی و طبیعی ی زیستی دهنده نشانو درنظرنگرفتن این موضوع  

صورت ذاتی مسلمان هستند درک کنیم. خاصه زنان مسلمانی که  عنوان کسانی که تا ابد و بهکه خودمان را به 
ازنمایی های مذهبی ما را بها ایدهبه زندگی در کشورهایی با دولت اسالمی راضی هستند چرا که این دولت 

 کنند.  می
اجتماعی یا ویژگی هویتی که ساختارهای سیاسی خشونت    یمبارزه با فتیشیسم دین، فرهنگ و هر پدیده

سیاسی است. حتی اگر  -اخالقی  یسازد، یک وظیفه علیه زنان را در هر کشوری محو، نامرئی و طبیعی می
از این مسئول بنامیم،  نیز  سیاسی همیشه به    هاینیست. هویت  یزیگریتخودمان را فمینیست سوسیالیست 

است، سیاست هویت چندفرهنگی نیست، بلکه ساختارهای جدید    یازاند. آنچه موردن متعلق   ساختارهای سیاسی 
و ساخته شود. تصور، سازماندهی  توسط همه  باید  است که  اجتماعی  و  اقتصادی   یشیدن،اند  یبرا   سیاسی، 

 یتیبلکه شناخت موقع  یست،ن   یخاص الزام  یتی برخوردار بودن از هو   ی،و آزاد  ییرها  یگفتن و مبارزه براسخن 
مردم    یآزاد  یکه برا   یبه زنان کرد  ینیستیفم  یاست که جنبش جهان  یناصرار ما بر ا  ین،الزم است؛ بنابرا

  یرانی،زنان ا  یستیبا  ینیستیفم   ی طور که جنبش جهانداشته باشد. همان   یشتری توجه ب   کنند یخود مبارزه م 
  یت را هم بخوانند و بشنوند تا ماه  یستند، که کم ن  یو تونس  ی مصر  بربرهای شمال افریقا،   ی، ترک  ی،افغانستان

مختلف جوامع   یهادر بخش را آشکار سازند. هژمونی که  آن    یهژمون  یجادا  یهاو راه   یاسی اسالم س  ی جهان
رخ    دهند،یانجام م   یالیستیامپر  هاییمرژ   آنچهها و اعتقادات، مانند  ارزها، سالح   یقدر سراسر جهان از طر

   دهد.می
دادند. گویی که  های اجباری را از سر برداشته و در آسمان تکان می عزادار روسری بر سر مزار ژینا، زنان  

موقع رقص کردی و نه فشار و اجباری بر تن که  روسری به کارکرد واقعی خود برسد: چرخانده شدن در هوا به 
نظیر روسری از سر برداشتن به کل ایران رسید.  این پیام بی   .دهدقرار می  الشعاعتحترا  هویت و شخصیت فرد  
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ی  ها در کف خیابان در میان رقص و شادی و هلهله برداشتن روسری و چرخاندنش در هوا، سوزاندن روسری
  ، روندها رژه می با موهایی رها در باد در خیابان   کهی کرده درحالهای گره معترضانِ زن و مرد و تکان دادن مشت

ها که مدت طوالنی بود رنگ و بوی سیاسی و . دانشگاه«کنیم زندگیزیر بار ستم نمی »یام ساده دارد:  پ یک  
کنند و این  است که روسری از سر برداشته و دانشگاه را قرق می  ی فمینیستی به خود ندیده بود مملو از زنان

های شهرهای ابره شده است و خیابان ها نیست که میدان مبارزه است این پیام در سراسر ایران مخفقط دانشگاه
کشم هر آنکه  کشم، میمی»زنند:  هرگز نامشان را نشنیده بودیم فریاد می  حاکم کوچک و محرومی که با ستم  

نام برادر  یجابود که نام خواهر به  بارهایناول  وهای سیاسی این جزدر تمام صحنه  ازاینیش. پ «خواهرم کشت 
 شد. می  اندازین طن

اتحاد و   بیانگر  اما تجمعات باشکوه بیش از همیشه  هرچند بیم و امید بر کل شهرها سایه افکنده است؛ 
پیام مردم در ارتباط با هم مشخص    فراتر از کرد و ترک و فارس و گیلک و لر و بلوچ و ... است. ،  همبستگی ملی

ان همیشه وحشی، درنده و غیرانسانی نیز چون حاکمیت است: »نترسید! نترسید! ما همه با هم هستیم!« و پیام 
کند. جنگی نابرابر که در آن به معترضان که بسیاری  است و این تجمعات باشکوه را بدل به میدان جنگ می

نوجوان   و  کودک  آنان  میهستند از  شلیک  می،  میکنند،  کتک  می کشند،  دستگیر  زندان  زنند،  به  و  کنند 
نگاران،  اند که بسیاری از آنان فعاالن فمینیستی، روزنامه تگیر شده های مختلفی از مردم دسفرستند. گروه می

سرعت اینترنت به روی مردم ایران بسته اند. همچنین در همان روزهای آغازین بهخبرنگاران، دانشجویان بوده
  دانیم که مسدودکردن ارتباطاتی ما میهمه و امکان دسترسی به اخبار داخل ایران بسیار سخت شده است.  

داری چه اوانجلیک، چه آنگلیک یا کاتولیک های سرمایههای موردعالقه دموکراسی ها یکی از تاکتیک و رسانه 
ولیبرال اوکراین شاهد آن هستیم؛ ئطور که در جنگ نهای اسالمی نیست. همان نیز است و در انحصار جمهوری

ایران در اعتصاب کامل قرار دارد و   ، ممکن است همه شما ندانید که بسیاری از شهرهای کردستانینبنابرا
ها نفر از مردم بلوچ که در  ها با کشتن دهسپاه پاسداران کردستان عراق را بمباران کرده است. همچنین آن 

 اند.کردند، در زاهدان حمام خون به راه انداخته ها تظاهرات می خیابان 
های بسیاری از نقاط جهان شاهد تظاهرات در حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران است، جنبش   کهیدرحال

طلبان علیه طور که سلطنتدر حال گسترش در سراسر جهان هستند. همان   یستی راست بدیلستیزانه و فاشزن 
ایرانی »زن، زندگی، آزادی« فریاد می چه در تقابل با جنبش  زنند: »مرد، میهن، آبادی«. شبیه به آنجنبش 

با  _ مهم_ سیاهان_ زندگی# ها و مبارزات  طور که گفتمان است رخ داد. همان_ مهم_ زندگی ها_ همه #است 

گفتمان  با  فمینیستی  مقابله می _ یهمه_ نه#  یهاجنبش  ازدواج کند.  مردان  و  جنین  که سقط  در شرایطی 
  طلبانی و برتر  کنند ی اجتماعی حمله م  هایها در شبکه ها به ترنس ممنوع است، برخی گروه  یانگراهمجنس

. این بخشی از موج ارتجاعی است که جوامع مردساالر و زنندی کتک م  هایابان سفیدپوست مردم فقیر را در خ 
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شوند.  ، بر آن سوار می شودیهنگامی که فقر، سلب مالکیت و محرومیت به زندگی روزمره تبدیل م  طلبی برتر 
ها و احزاب سیاسی در سراسر جهان در تالش  امالً استعاری بگوییم که این جنبش ای نه کتوانیم به شیوهما می

اگر جمهوری اسالمی با زور حجاب را  ناسیونالیسم مرد محور پهلوی را دوباره برقرار کنند.    یهستند تا سلطه
از ایران به غرب ای مدرن و مقبول  بر سر زنان گذاشت، پهلوی با زور حجاب را از سر زنان کند تا بتواند چهره 

اند نگریستن به زنان  کم موافقنشان دهد. در چنین شرایطی واضح هست که هر دو گروه در یک چیز دست 
 ی جنسی که خود توان انتخاب و حقی حتی بر بدن خویش ندارد. بژه امثابه به

است. پیام این    ینی نشت و عقببرگشیرقابل غ  بر همگان آشکار است که رخدادی در ایران روی داده که 
باری دیگر با   حاکمیتبنیادین روبرو خواهد شد. هرچند    ییروتحولبا تغ  یر یا زودرخداد آن است که ایران د

تواند به این تا کجا می  ینکها   ی شدت بخشیدن به سرکوب بر آن است که این موج خروشان را خاموش کند؛ ول
تر شده است و اگر باری دیگر نیز سرکوب شود به  گکار ادامه دهد مبهم است. خشم مردم از قدرت نظام بزر

فقط یک درواقع    ژینا امینی   / مهساچون شوق آزادی بیش و پیش از هر چیز مقدم است.    گردد؛ی عقب باز نم
، شکنجه شده و کشته  یدهدصدمه  حاکماز او مقابل خشونت    وپسیشفرد نیست. نام او با نام تمام زنانی که پ 

طور که بر سنگ مزارش نوشته شده نامیراست. نام او نماد ماست. نام او ت. نام او همان خورده اساند گره شده 
زدن بنیان ستم  زدن بنیان ستم است. نام او اسم رمز ما برای برهم اسم رمز ماست. اسم رمز ما برای برهم 

 در کل جهان است.   دارانهیه ساالرانه و سرمامرد
 

 پیوند با متن اسپانیایی مقاله:
https://jacobinlat.com/2022/10/06/revolucion-irani-islam-politico-y-capitalismo-global/ 
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 نیو ا ی اجبار «یحجابیآن »ب  ی دهایها و تردترس

 ی اجبار «ی»باحجاب
 ی شیرین کریمینوشته 

 

 

سال گذشت از زمانی    43که شاه رفت  1357خورشیدی تا   1314از وقتِ صدور فرمان کشف حجاب در سال 
»بی وقت  شاهِ  و حکم  تشخیص  به  ایران  زنان  سال  که  اواخر  از  انقالبیون    1357حجاب« شدند.  از سوی 

های دولتی  زمانی بعد در سازمانرسید و اندک های حجاب اجباری به گوش میگرا و رهبر جدید زمزمهاسالم 
شود می  یسال 43است  1401امروز که سال   روسری اجباری شد و بعد قانون حجاب اجباری تصویب شد و تا
واقع  به   -هیچ قیاسیبی –سال    43اند. این دو  که زنان ایران به تشخیص و حکم حاکمان »باحجاب« شده 

هایی است که در طی آن نه آن دو شاه خواستند به انتخاب، عاملیت های عمر چند نسل از ایرانیی سال شماره 
حاکمان بعدی. شاه و حاکمان خود تصمیم گرفتند و با تحکم و اجبار نظامی  و تشخیص آنها اعتماد کنند و نه 
حجابی« به ترقی رسید، و نه بینیم که نه آن سلطنت با تکیه بر ستون »بی تصمیم خود را اجرا کردند، اما می

 مداریِ مذهبی رسیده است. این حکومت با تکیه بر ستون »باحجابی« به اخالق 
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شدن ژینا )مهسا( امینی در زمانی که به اتهام »بدحجابی« در بازداشت  از کشته   اکنون بیش از دو هفته

گذرد و اعتراضات در ایران و در نقاط بسیاری از جهان علیه این فاجعه ادامه دارد. مطالبات  گشت ارشاد بود می

م  جزو  همچنان  قانون  این  لغو  اما  است،  اجباری  حجاب  قانون  لغو  از  فراتر  ایرانی  اصلی معترضان  طالبات 

ها آمدند.  شهرِ جهان به حمایت از معترضان ایرانی به خیابان   160معترضان است. مردم سرتاسر دنیا در بیش از  

هیچ  های برهنه و بی در شهر آمستردام نیلوفر فوالدی، هنرمند، در میان معترضان با پستان   2022روز اول اکتبر  

گرفتنِ بدن زنان« ارائه کرد. این کنش سبب نگرانی  »پس  باالپوشی ظاهر شد و سخنرانی پرشوری در مورد

دو گروه شده است؛ گروه اول طرفداران حکومت هستند که از این کنش اعتراضی به نفع قانون حجاب اجباری  

کنند چنین کنش برند و گروه دوم افرادی هستند که فکر می حجابی بهره می و گسترش رعب و وحشت از بی 

یافتن سرکوب و  مسیر جنبش اعتراضی علیه حجاب اجباری را منحرف کند و سبب ادامه تواند  رادیکالی می

 1سکوت شود.

نیز دربارههایی که دربارهها و نگرانیترس  لغو قانون حجاب اجباری و  نیلوفر  ی  اعتراضی  ی کنش 

کردن یب و اجرایی ی تصو ها و تردیدهایی است که رضاشاه و دولتمردانش دربارهفوالدی عیان شده یادآور ترس 

های مختلف مردم نظرات گوناگونی قانون کشف حجاب داشتند. آن زمان هم اختالف آرا وجود داشت و گروه

فقرهدرباره اما  داشتند،  حجاب  کشف  حجاب  ی  کشف  وجود  ی  بود ری تداب  تمامیبا  شده  اندیشیده  که   ی 

از مردم  از دو سو   توانستیم از  ردگیدر معرض مخاطره قرار  ی دو گروه  که خود در   ی بودندسو زنان  کی: 

و    دانستند عفتی و نانجیبی میحجابی را برابر با بی و اجتماعی قرار داشتند که بی   شده ی درون  یت ی معرض ذهن

در نتیجه    به پس پرده برگردند و   هات یذهن  ن یفرار از ا  یبدهند برا   ح یترج  زیچرغم همه به این گروه    ممکن بود

  یو رفتارها  ی عفت ی ب  یبرا  یواقعه را جواز  نیکه ممکن بود ا  برخی افراد بودند  گرید  یو از س  منزوی شوند، 

و در نتیجه »القیدی« در پوشش و در مراودات میان زن و مرد به قدری افزایش یابد    دن نگاریخارج از عرف ب

  2. که کنترل آن از دست خارج شود

 
 ی اول این جستار را خواندند و پیشنهادهای روشنگری ارائه کردند. نژاد سپاسگزارم که نسخه *** از دکتر مهسا اسداله 

 « به این بحث پرداخته است. هایتان را عادت دهید چشم رادیو زمانه با عنوان »سایت نعیمه دوستدار در یادداشتی در وب   1
از این کتاب است: صادها و تردیدهای رضاشاه و دولتمردانش درباره ی ترس بسیاری مصادیق تاریخی که نشانه در این متن   2 قی، فاطمه،  ی کشف حجاب است برگرفته 

 ، تهران: نشر نگاه معاصر. 1396، ی مدرن، کشف حجاببازخوانی یک مداخله 

https://www.radiozamaneh.com/733815
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مطالبه پیرامون  امروز  وقایع  به  رضاشاه  وقتی  سلطنت  روزگار  وقایع  و  اجباری  قانون حجاب  لغو  ی 

ها و  شویم. اما به نظرم ترس نگریم با دو بستر تاریخی متفاوت مواجه می پیرامون کشف حجاب اجباری می 

ها و تردیدها دوره ترس   در این دو دوره تا حدی مشابه است: در هر دو  -هانه اقدامات و سیاست و  – تردیدها  

ی کشف حجاب، که به تعبیر شاه و  اندرکاران نگران بودند پروژه ناظر به بدن زنان بوده است. آن زمان دست

ی لغو قانون حجاب  اند مطالبهدولتمردانش راهِ ترقی کشور بود، از مسیرش منحرف شود و امروز برخی نگران 

هایی نظیر کنش نیلوفر فوالدی، از  حجابی و کنش رعاب از بی اجباری، که تحقق حقوق اساسی بشر است با ا 

 مسیرش منحرف شود.  

نویسد »روزی به شاه عرض  وزیر رضاشاه بود میخورشیدی نخست   1312تا    1306مخبرالسلطنه که از  

ش  خواهد که آبرومند و مقرون به عفت باشد«. شاه و دولتمردانکردم اگر باید روگیری موقوف شود، پرُگرام می 

قدری متناقض  حجابی« را تا جایی برقرار سازند که اقتدار پدرساالرانه از میان نرود. وضعیت به خواستند »بیمی

آستین پوشیده متغیر شد. اسداهلل علم نوشته است رضاشاه بود که وقتی رضاشاه دید اشرف دخترش پیراهن بی 

حجابی را دیکته  د اما چاره نداشت چون اگر بی هایش بیفتداد به این که چشم غریبه بر زن مرگ را ترجیح می 

آمدند«. تیمورتاش وزیر دربار معتقد بود که کشف حجاب مانده به حساب می ها وحشی و عقب کرد »ایرانینمی

ی اجناس وارده به ایران سفارش  جزو ترقیات است و از دو سال پیش از صدور فرمان کشف حجاب در سیاهه 

شود« و وقتی به رضاشاه گفته بود کشف حجاب برای  نظرش این بود که »الزم می کاله زنانه داده بود چون  

ی  این مملکت ضروری است شاه در جوابش گفته بود »خیلی خوب، اگر واقعاً ... یک روزی الزم باشد که همه

، اما بعد  طور فکرش بود«دهم«. رضاشاه »اول اینهایم را طالق می ها چادرشان را بردارند من هر دو تا زن زن 

الملوک و دو دخترش که  ها و تردیدهایش همراه همسرش عصمت تاج در یک روز سرد زمستانی با تمام ترس 

 کشف حجاب کرده بودند در مراسمی عمومی به مناسبت اعالم رسمی کشف حجاب حضور یافت.  

شان  بدن و موی سر  ها با کاله و پالتوهای بلند آمدند. در تاالر دانشسرای عالی زن   1314دی ماه    17در  

پوشیده بود و فقط چادر نداشتند. انتخاب یک روز سرد برای برگزاری چنین مراسمی اقدامی عمدی و از پیش 

شان را خوب بپوشانند و در نتیجه خشم و رنجش روحانیون  شد زنان بدن اندیشیده بود. سرمای زمستان سبب می 

یست با نظارت و مدیریت دولتیان و شخص شاه اجرا  باشد. کشف حجاب می ی مردم برانگیخته نمیو توده 

شد تا تلقی نشود که غرض از کشف حجاب تشویق زنان به رفتارهای منافی عفت است. شاه و دولتیان می
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شد نه فقط سبب انزجار و واکنش اعتراضی  بسیار مراقب بودند که کل ماجرا از کنترل خارج نشود که اگر می 

شان و نیز  شده شد که با ذهنیت درونی لکه سبب انزوای شمار بیشتری از زنان میی مردم، بروحانیون و توده

دانستند. به تعبیر فاطمه صادقی  عفتی می حجابی را نانجیبی و بی شان بیی مردان اطراف شده درونی ذهنیت  

ب اجتماعی  مراتکردن سلسله تدبیری که شاه و دولتمردانش برای کنترل این وضعیت اندیشیده بودند واژگون 

 به لحاظ منزلت و قدرت بود.

های التحصیالن دانشسرای عالی اعالم شد و این مسئله برای خانوادهکشف حجاب در مراسم فارغ

شان به مدرسه و دانشگاه بروند و در عین حال حجاب داشته باشند به معنای از مذهبی که مایل بودند دختران 

ی تحصیالت به دست آورند. بر اساس فرمان کشف حجاب  ادامه   توانستند بادست رفتن منزلتی بود که می 

توانستند با زنان و دختران محجبه از سوارشدن بر کالسکه و درشکه نیز محروم شدند و همچنین دیگر نمی

حجابی روسپیان ممکن  های عمومی بروند. روسپیان نیز از کشف حجاب منع شدند، چون بی چادر به درمانگاه

ردیف سایر زنانی دیده شوند که کشف حجاب کرده بودند! در واقع رضاشاه و مردانش  ها همبود سبب شود آن

کردند و در  هایی صادر میکردند. آنها مرتب بخشنامههای خود را کنترل می ها و نگرانی ها ترس با این شیوه 

های مختلط باشند. همانیخواستند مراقب رفتارهای »ناپسند و نامتعارف« زنان و مردان در مآن از مقامات می

ها شرکت کنند و از رفتارهای منافی عفت بپرهیزند.  شد با همسران خود در مهمانیاز زنان و مردان خواسته می 

ها تبدیل به محافل لهو و لعب شود. همچنین در ودستگاهش این بود که مبادا این گردهمایینگرانی شاه و دم

الوزرا صادر شد تأکید شده بود که »اگر فواحش  وزیر داخله و رئیس   از سوی   1314ای که در آذرماه  بخشنامه

این   به  باید قویاً جلوگیری شود که صدمه  نمایند  اقدام  نزنند«. در واقع   مقصود مقدسبه کشف حجاب 

کردند. دولتیان در نظر داشتند عفت و نجابت را از روسپیان از کشف حجاب منع شدند؛ مگر آنکه ازدواج می

حجاب و زن روسپی، روسپیان از کشف حجاب منع و  شدنِ زن بیکنند و به منظور اجتناب از یکی  حجاب جدا

 ملزم به سرکردن چادر شدند. 

ها و تردیدها برای به رسمیت شناختن حق آزادی پوشش و لغو قانون حجاب اجباری در میان  ترس 

بیون ایرانی هم وجود دارد. برخی افراد  رهبران و دولتمردان جمهوری اسالمی و  و نیز در میان برخی از مذه

حجابی در جامعه وحشت دارند. در هر دو دوره از  اند که از عواقب بی ها بارها اعالم کردهوابسته به این گروه 

خواست  دید، نمیشود. رضاشاه نمی خورده و مردد عاملیت زنان نادیده گرفته شده و می های ترس سوی این گروه
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آمدن از پرده و داشتن نقش  د، که زنان پیش از او، از دوران انقالب مشروطه خواهان بیرون توانست ببینیا نمی

بیشتر در امور سیاسی و اجتماعی بودند. در دوران انقالب مشروطه بسیاری از زنان شهری چادر سنتی کمردار  

یه همان چادری است تدریج به سمت پوشیدن چادر چرخی رفتند که چیزی شب و روبنده را کنار گذاشتند و به

وقتی از اروپا به ایران بازگشت در محل کارش    1305آبادی در سال  کنند. صدیقه دولتکه زنان امروز بر سر می 

در وزارت آموزش و پرورش بدون چادر حضور یافت و این امر آن زمان جنجال زیادی به پا کرد، چون شخص 

 و چطور نباشد!  شاه هنوز تصمیم نگرفته بود پوشش زنان چطور باشد 

هایی از سوی مخالفان کشف حجاب صورت گرفت؛ شدن فرمان کشف حجاب مقاومت پس از اجرایی

تعبیر می  آخرالزمان  را رسیدن  لباس  تغییر  را خر دجال میبرخی  های نامیدند. گزارش کردند و کاله پهلوی 

هنگام اجرای قانون کشف حجاب در    بسیاری از کارشکنی و اخالل مأموران دولتی در دفاع از زنان محجبه

ها گاه به دلیل باورهای مذهبی و اعتقادی بود و گاه به دلیل ایستادن در برابر تحمیل ثبت شده است. مقاومت

های مختلط شرکت کنند برخی مردان  شان در مهمانیو اجبار. وقتی بخشنامه شد که مردان به همراه همسران 

شان در برابر چشم اغیار ظاهر نشود.  به مهمانی بروند ولی همسر عقدی ترجیح دادند زنی صیغه کنند و با او  

ی چنین رفتارهایی باورهای مذهبی و تعصبات فرهنگی تحت عنوان »غیرت و ناموس« نبود، بساکه ریشه 

 شان از بین برود.  بلکه این مردان دلواپس بودند سلطه و اقتدارشان بر همسران 

شد؛ آنها از  ز دو سو بر زنان مخالف کشف حجاب فشار وارد می شدن قانون کشف حجاب ا با اجرایی 

یک سو تحت فشار دولت بودند که حجاب را کنار بگذارند و از سوی دیگر تحت فشار اجتماع و خانواده بودند 

عفتی بودند. گروهی ها« باشند. زنانی که کشف حجاب کرده بودند همواره در معرض انگ بی تا حافظ »سنت

دانستند و نیز  حجابی را نانجیبی می ز در زیست اجتماعی و فرهنگی این زنان حضور داشتند که بی از مردان نی

کشیدند. از سویی برای برخی زنان مردانی در کوچه و خیابان در لباس نظامی با خشونت چادر از سر زنان می 

شدن عین شکنجه بود و حجاب میانسال و کهنسالی که به باورهای مذهبی و فرهنگی خود پایبند بودند بی

شان ی لباس شدند و با دست یقهشدند طوری در خود فرو رفته و مچاله می وقتی بدون چادر از منزل خارج می 

رفتند که گویی دزدی بخواهد خود را استتار کند. به هر روی در برابر کشف  گرفتند و خمیده راه میرا می 

ها سبب شد که به محض سقوط رضاشاه که همین مقاومتگرفت و بسا هایی صورت می حجاب اجباری مقاومت 
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ی کشف حجاب اجباری را کنار بگذارد و از روحانیت دلجویی کند. در حالی که دلجویی  دولت سهیلی برنامه

 ی زنان! های خودخوانده شد، نه از قیمباید از زنان می

هایی متفاوت را در برابر  مقاومت  توانیمگذرد نیز می شدن حجاب در ایران میسالی که از اجباری   43در  

شود. اما از زبان حاکمان فشارهایی متفاوت ببینیم که از قِبل قانون حجاب اجباری بر زنان و نیز بر مردان بار می

ایران هم بیهر دو دوره  به ی  باحجابی »مقصود مقدس« دانسته شده و فشارهای روانیِ  شدت  حجابی هم 

 روی زنان ایران بسیار باال بوده است.  زای ناشی از اجبار حجاب آسیب 

ترس  میدان  به  ایران  معاصر  تاریخ  در  بازگردیم.  فوالدی  نیلوفر  کنش  از  برآمده  تردیدهای  و  ها 

شدن مالکیتِ شاهان مستبد، چه سکوالر چه مذهبی،  نمایی حاکمان همواره بدن زن بوده است. اجرایی قدرت 

شود. مالکیت بر بدنِ »دیگری« امری غیرعادی   رادیکال میبر بدن زن کنشی رادیکال است که سبب واکنشِ 

سازی شده پاسخی شبیه سازی شده و در واقع پاسخ به چیزی که غیرعادی است اما عادیاست که عادی

ها و تردیدها از آنِ شماست و این بدن از آنِ  برسد: »ترس  کنش نیلوفر فوالدی است تا پیام به گوش همگان 

دهید«. عادی نیست که فرد یا افرادی مالک بدن دیگران باشند. ذهنیت مالکیت بر بدن  من: بدن مرا پس ب

زن به قدری دوام یافته و زور و خشونت نظامی برای حفظ حجاب به قدری عیان و فراوان شده که زن جز با  

نش نیلوفر  تواند اعالم کند که »این بدن به هیچکس تعلق ندارد، جز خود من«. از سویی ک چنین حرکتی نمی

گذاران و حاکمان عاجز فوالدی نه فقط در ایران بلکه در نقاط بسیاری از جهان مخالفانی دارد، اما وقتی قانون

کنند  اعتنایی می از شنیدن صدای اعتراض مردم هستند یا با نخوت و به عمد به صدای بخشی از مردم بی 

اعتناییِ  پادشاه انگلستان جرج پنجم با بی   1913زنند. در سال  هایی از این جنس می معترضان دست به کنش 

میسنگدالنه  نادیده  را  رأی  حق  برای  زنان  مبارزات  سافرجت ای  و  گرفت،  رادیکال  مبارزات  به  دست  ها 

آمیز نسبت به مطالبات  اعتنایی نخوتزدند و شاه و مجلس بریتانیا با سرکوب این زنان و بی پرسروصدایی می

جها  مدیریت  سرگرم  مسابقه زنان  روز  در  اینکه  تا  بودند،  خودشان  اسب ن  بزرگ  دوربین ی  که  و  دوانی  ها 

کردند امیلی دیویسون یکی از اعضای جنبش  خبرنگارهای بسیاری وقایع آن روز را به سرتاسر جهان مخابره می

ها در ها خود را زیر اسب پادشاه انداخت و جانش را از دست داد. پس از آن واقعه جنبش سافرجت سافرجت 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

از این    1توانستند خودشان را به ندیدن و نشنیدن بزنند. تمامی جهان شناخته شد و دیگر پادشاه و مردانش نمی 

هایی از جنس کنش نیلوفر فوالدی نیز بیندیشیم و در نظر  برنده و مؤثر کنش های پیشتوانیم به سویهرو می 

شود، بخش زنان می رفتن جنبشِ رهاییه مانع پیشها و تردیدهای گروهی از مردم است کبگیریم که این ترس 

 زنند. نه صداهایی که بلندتر فریاد می

حجابیِ« دستوری و »باحجابیِ« دستوری به جبر و ضرب و شتم  اکنون روشن است که از قِبل »بی 

شدن  ش کشته اشود. نمونههای باالی مالی بر مردم ایران بار میناپذیر روحی و جانی و هزینه های جبران خسران 

جوانان بسیاری است که در اعتراضات، از جمله اعتراض به قانون حجاب اجباری، به خیابان آمدند و ثروت  

گانی که معترض هم نبودند اما به نام حجاب و عفت به قتل  مان رفت، و چه بسیار کشته وجودشان از دست 

ی جمعیتِ مولدِ  یران رفتند و آسیب بزرگی به بدنه رسیدند و چه بسیار جوانانی که به دلیل این قِسم اجبارها از ا

های دولتی و نیروهای نظامی و مسلح برای  ایران وارد شده است و چه مبالغ هنگفتی که در تمامی دستگاه

 رسد.  حفظ این اجبار خرج شده است. رقم خسران به قدری باال است که جبرانش ناممکن به نظر می

اند، بسیاری  ی خود عاقل ایم. مردم ایران امروز به شیوهوز اینجا ایستادهایم و امرما راهی را طی کرده

اند، به قیم نیاز ندارند و در نتیجه  شان به بلوغ رسیده از آنها از حکمتی خودآموخته برخوردارند و در فکر و عمل

طلبد  مؤثر ما را می   به قوانین نامتناسب با حقوق اساسی انسان نیاز ندارند. آنچه اینک توجه، حساسیت و کنش

ی متکثر ایران است. افراد  نهادن به حقوق همگان در جامعهها و حرمتنهادنِ تفاوت تالش برای شناخت و ارج 

ی فرهنگی  تواند تحت تأثیر هر مشخصه هایی که میی گوناگونی دارند، ذهنیتشده های درونی گوناگون ذهنیت

 تردید قدرت تشخیص پوشش متناسب خود را دارد. ترس و بی بی  و اعتقادی قرار داشته باشد، که هر چه باشد 

اند،  های گوناگون طی کردههایی که مردم در جهان در فرهنگدر مورد حق آزادی پوشش سوای راه 

توانیم به این  ایم، اینک میها و خطاهای بسیاری داشتهایم و آزمون بار این راه را طی کردهما نیز در ایران یک 

مان رزد و طوری ترس و تردید متوقف مان نل ودلی گرفتن حق آزادی پوشش طوری دست ها بنگریم و درباره راه

ناشناخته قدم بگذاریم. در آخِر،    تمامیو قرار است در راهی به وجود نداشته    یخیاز اساس تارنکند که گویی  

توانید  ی زندگی مردم ایران وجود دارد: چرا نمی ی شیوه گیرندگان درباره پرسشی ساده اما بسیار مهم از تصمیم 

 
 ی شیرین کریمی، نقد اقتصاد سیاسی. «، ترجمه ی اسبان یادمان امیلی دیویسون ضربهرؤیای آزادی زیر سم دایان اتکینسون، »  1

https://pecritique.com/2021/04/14/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%90-%D8%B3%D9%8F%D9%85%E2%80%8C%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7/
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خیابان ی پوشش مردم، فارغ از جنسیت، از آنچه امروز در  کنید؟ باری، در حوزه به تشخیص و خِرد مردم اعتماد  

برنمیشود معلوم میاجرا می  از شاه، چه سکوالر چه مذهبی، کاری  توان حق آید، دیگر نمیشود که دیگر 

توان به ساحت  در این مورد را به یک شخص یا یک شورای سرسپرده به آن شخص واگذار کرد، اما می  تصمیم 

مردم اعتماد کرد، چون اکنون نوبت    نیک سرشت بشر، به تنوع، رنگارنگی، کثرت و به تشخیص و انتخاب خود

 »زندگی« است و در این سرزمین »پادشاه« مرده است.
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 گانو حقِ هم تیمشروع یمعنا دو ،شرو یجنبش پ
 نژادمهسا اسدالهی نوشته  

 

 .. عمده آماده بودن است دیاکنون فرانرسد، به وقت خود خواهد رسو آنچه هم

ر یشکسپ هملت،  

توان گفت که جنبشی نه از جانب  زنیم، منظورمان چیست؟ آیا میحرف می   1همگان وقتی درون جنبشی از  
ها و مکاتبِ فکری مختلفی هستند که باور به چیزی چون  ایدئولوژی  همگان، اما معطوف به همگان است؟

،  ای، جنسیتی که دارایِ باوری، طبقه ها همگانی وجود ندارد مگر آن برند. از دید آن »همگان« را زیر سؤال می 
آن  از  و  باشد  منصبی  و  »دارایی«نژادی  این  از  یک  هر  که  نابرخورداری جایی  خود  درونِ  و  ها  ها 

محض  قاچ است. به قاچ   توان از همگان سخن گفت. همگان از درون کند، نمی هایی را حمل می گذاریتبعیض 
 افتند.  از همگان بیرون می   های مختلفی رود. اینجاست که گروه هم وامی گفتن از جانبِ همگان، همگان از سخن 
توان گفت که جنبشی از سویِ همگان یا در اتحادِ  ها همه درست است. شاید برای همین هم نمی این

سبب »داراییِ« مشخصی،  مانند و یا بهای از درون جنبش بیرون میافتد. همواره عدههمگان با هم به جریان می 
شود یا شوند. اما جنبشی که معطوف به همگان تعریف می می ای مشخص، بیرون گذاشته  چون باور و پیشینه 

کند؟ اگر این گزاره خالی از حقیقت پروراند، دارد از کدام منظر به همگان نگاه میسودایِ همگان را در سر می
ای معطوف به ست که هیچ همبستگی تواند با هم همبسته شود، آیا به این معنیی نمی همگاننباشد که هیچ  

آیا نمییز نمین  همگان در کار است که همبستگی   همگان«ی  توان گفت قسمی »ایدهتواند شکل بگیرد؟ 

 
1 The  Public 
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ها، نخست از معنایی از مشروعیت  تواند از آن نیرو بگیرد و معطوف به آن شود؟ برای پرداختن به این پرسشمی
می  به مشرسخن  آن،  نابسندگیِ  توضیح  از  پس  و  است  خیر مشترک  بر  مبتنی  که  معنای گوییم  در  وعیت 

 هنجاری آن خواهیم پرداخت.  

است. خیر مشترک    1همبستگی در یک جنبش منوط به همبستگی بر سرِ  خیر مشترک/ منفعت مشترک
اش  تواند زندگیِ جمعی حاصلِ جمعِ عددی خیر/منفعت فردی یا گروهی نیست؛ بلکه هر فردی یا هر گروهی می

توان فرض کرد خیر مشترک ما از تصورِ مشترک )معنای مشترک، تصویر  دار ببیند. می را در پرتِو وجود آن معنی 

خواهیم ببینیم خیر مشترک این مردم چیست،  شود. اگر می محصل می   3ی امور مشترک ما درباره  2مشترک(
توان گفت »این« مردم، یک مردمِ مشخص،  شان از امور مشترک نگاه کرد. درواقع می باید به تصورِ مشترک

ای، قانونی، کنشی و یا سخنی را مشروع یا نامشروع قلمداد  شان است که حادثه به تصورات مشترک   با توجه 
گیرند؛ باتوجه به تصور مشترکی که از ای مشروع« تصمیم میگونهشان »به کنند و در قبالِ امور مشترکمی

ک سخن، یک حرکت، یک  یا عدم مشروعیتِ ی  4گرِ مشروعیتآن دارند. به این ترتیب خیر مشترک نمایان
با تصورِ مشترک گره می این معنا مشروعیت  به  یا یک تصمیم است.  و  از همین  روست که  قانون  خورد. 

کند؛ زیرا خیر مشترک حسبِ تصوراتِ مشترک در طول زمان تغییر  مشروعیت چیزی در طول زمان تغییر می
 کند. می

تا امروز بنگرید، مشروعیتِ    57از بعد از انقالب  های ملی  شود: اگر به پیمایشیک مثال ساده چنین می 

درواقع اجباری که زمانی، حسب تصوراتِ مشترکی، نزد بسیاری    5است.حجابِ اجباری مداوماً کاهش یافته
شدن ندارد. این فهم از خیر مشترک، در قبالِ همگان نمود، دیگر آن مشروعیتِ کافی را برایِ اعمالمشروع می 
دهد: همگان حق دارند که این یا آن کنش را انجام بدهند یا ندهند. درواقع این  دست میای به چنین گزاره 

ای، از مجرایِ تصورِ مشروع آوردن دعویفهم از خیر مشترک، به »حق«ِ همگان برای انجام کاری یا برزبان 
کند؛ تن را نمایان میداشنگرد. به تعبیر دیگر خیر مشترک، در این معنا، حقاز چنین »حق«ی می   و جاافتاده

نمی  برانگیخته  توجهی  قابل  آن مخالفت  اِعمال  که  ما وضع  حقی مشروع  بین  قراردادی  کند. خیر مشترک 
زند.  به چیزی داشتن« می   باشد، مُهر تأییدی برای »حق  باشد چه نشده   کند که چه در قانون مصرح شده می

شود که  داوماً از سمتِ خیر مشترک به آن نهیب زده می اگر قانون نتواند چنین خیر مشترکی را دربربگیرد، م
 

1 Common good/Common interest  

گیریم که نفعِ و خیر در حیاتِ  کنیم و مالک را بر آن می نظر میها صرف جا از تفاوت مهم آنهای مختلف تعابیر گوناگونی دارند. این خیر مشترک و منفعت مشترک، در سنت  
 گردیم.می ماناند؛ آنچه خیر است نفعِ ما در آن است یا درواقع ما مطابق با خیرمان در پیِ نفع سو با هم عمومی ما هم 

2 Common Conception (Common Meaning/Common Image)   
3 Common affairs  

4 Legitimacy  

 پروبلماتیکا مادر«، یافتنی در -ی زنی »شکاف جنسیتی؛ تولید و بازتولید استعاره بنگرید به مقاله   5

http://problematica-archive.com/gender-gap/#more-6995
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خود را مطابق با چنین منفعتی بسازد. اگر نتواند چنین کند، درگیری و نبرد بین خیر مشترک و قانون، به درجات  
 افتد.  های گوناگون، به جریان می گوناگون حسب موقعیت

داشتنِ همگان به انجام یا عدم  بخشِ حق روعیت یِ مشآنچه را گفتیم به زبان دیگری بازگو کنیم. پشتوانه 
انجام کاری، خیر مشترک است و خیر مشترک چیزی نیست مگر تصوراتِ مشترکی که ما از امور مشترک در  
زمان و مکانی مشخص داریم. به این معنا آنچه که زمانی مشروع بود، دیگر مشروع نیست؛ چون اِعمال حجابِ  

رود. درواقع خیر مشترک همان نظر ی اکثریت پیش میترک با تکیه بر ایده اجباری. چنین فهمی از خیر مش
براساس خیر اکثریت می  یا مکانِ مشخصی  زمان  در  اقلیتی  باورِ  یا  است کنش  ترتیب ممکن  این  به  شود. 

مشترک مشروع قلمداد نگردد و بنابراین حقی بر آن، چه در قانون و چه بیرون از آن، مترتب نباشد. در چنین  
، که حق دارند کاری را انجام بدهند یا ندهند، نیاز مبرمی به تصوراتِ مشترک وجود دارد همگانخوانشی از  

  انگارد. بههایی حقی را روا یا ناروا می /ی اقلیتی خودِ اکثریت و هم درباره ی اکثریت هم درباره که با پشتوانه 
شته باشند کاری یا سخنی را انجام بدهند یا بگویند، این ترتیب هم اکثریت و هم اقلیت/هایی برای آنکه حق دا

باید منتظرِ خیر مشترک در رواپنداشتنِ آن حق، چه در قالبِ قانون چه بیرون از آن، بمانند. پرواضح است که 
آوری خیر مشترک به یک اقلیتِ  اقلیت در این میان باید انتظار بیشتری بکشد. چون مشخص نیست که روی 

دهد؟ به زبان دیگر،  ین نفع متکی بر تصوراتِ مشترک است، در کجا و در چه زمانی رخ میخاص، زمانی که ا
شناسد، آیا حق به  رسمیت نمی چنان تصورات مشترک حق به پوشش را به ، هم 1401اگر فرض بگیریم که در  

می  نامشروع  کم پوشش  مردمِ  هر  اقلیتی،  هر  که  است  مهم  بسیار  دیده شود؟  دنباشده تر  به  تصوراتِ  ای،  لِ 
ای باشد. این  آوردنِ سخن و دعویمشترک برای بازشناسیِ حق خود به انجام یا عدم انجام کاری یا برزبان 

دست شود هیچ حقی بدونِ نبرد جمعی به جایی که گفته میبخش در پیکار سیاسی جمعی معنادار است. همان 
هیئت یک بدن جمعی مبارزه کند. اما تا    آید و هر جمعیتی تنها زمانی محق است که برایِ آن حق در نمی

اش  توان از حقِ مشروعزمانی که حقِ آن اقلیت جزوِ خیر مشترک براساس تصوراتِ مشترک نشده باشد، آیا نمی
توان گفت که مشروع گفت؟ آیا حقی که در خیر مشترک گنجانده نشده باشد، هنوز حق نیست؟ نمی  سخن 

می  اکثریتی  آیا  تکی است؟  با  آن  تواند  حقِ  از  اقلیتی  به  خطاب  خوانشی،  چنین  در  مشترک،  خیر  بر  ه 
 زدایی کند؟ مشروعیت 

رسد که باید منظر دیگری به خیر مشترک و بنابراین مشروعیت وجود داشته باشد که از منظر  نظر می به
که ش، چنان بگیرد. مشروعیت در معنایِ اول  پیشین که مبتنی بر »فعلیت« و تحققِ تصوراتِ مشترک بود، فاصله

از مجرایِ   تنها  ترتیب حقِ هر کس/جنبش/گروه/طبقه  این  به  و  بود  بر تصوراتِ مشترک  گفته شد، متکی 
شد و »وجود« داشت. اما این کافی نیست. اگر مشروعیت  دار شدنش درون تصورات مشترک بازشناسی می نشانه

گاه اقلیتی که به هر  نداشتن باشد، آن   داشتن یاتنها متکی بر خیر مشترکی مبتنی بر تصوراتِ مشترک از حق 
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دلیلی نتواند »حق« خود را به زبان تصوراتِ مشترک »خوانا« کند، واجد مشروعیتی برای داشتنِ حقی نیست.  
شان را درون خیر مشترک بازشناسی  اند حق در این حالت، همگان همان اکثریت یا اقلیتی هستند که توانسته 

ی هنجاری حق دارند که این یا آن کنش را انجام بدهند یا ندهند، اگر واجدِ سویهی همگان  و خوانا کنند. ایده
گراترین جریانات را هم به نامِ تصوراتِ مشترک از امور مشترک و بنابراین خیر  نباشد، بالقوه مستعد است واپس
به  اجباری را می طور مثال، کسانی که میمشترک مشروع جلوه دهد.  بیایید  گویند مردم ما حجاب  خواهند، 

آید چنگ فرض بگیریم که چنین باشد، دارند به این تصور از خیر مشترک و مشروعیتی که از پسِ آن می
ی بسیار مهم وجود دارد  سر اشتباه است؛ اما دو مالحظهزنند. نباید گفت که این تصور از خیر مشترک یکمی

(مشروعیتِ حق باید واجدِ بُعدی هنجاری درنظر  1ست:  انگیز اها از نظر بیفتد، مخاطرهکه اگر هر کدام از آن 
گیری جمعی بر این  رود، و نیازی به تصمیم (هر موضوعی زیر چترِ بازشناسیِ خیر مشترک نمی 2گرفته شود،  

هایی هایی که یقیناً موجد سلطه نیستند و نخواهند شد و آن اند: آن اساس وجود ندارد. دو دسته موضوعات چنین 

 .  1اند و خواهند شد جد سلطه که یقیناً مو 
شود، ناظر  که در معنایِ اول مُراد میست. مشروعیت، چنان مشروعیت در معنایِ دوم واجد بُعدی هنجاری

ی اکثریتی نیست که منابعِ گوناگونی دارد: از دین و آیین و سنن مشترک گرفته تا خود  یافتهبر تصوراتِ فعلیت 
شان به زبانِ یکی از، یا تمامِ، این منابع ترجمه شود یا  جایی حق دارند که حق قانون. در این معنا همگان تا  

انگیز شود. دربرابر، مشروعیتی تواند مخاطرهدرون آن مستتر باشد. این همان فهم از مشروعیت است که می 
بُعد هنجاری دارد.  خواندنِ حقی، کاری به خیر مشترک براساسِ تصورات مشترک ن ست در مشروع که واجدِ 

خواهی و  پروراند. قسمی »خیر مشترک هنجاری« که همانا آزادیمعنایِ دیگری از خیر مشترک را در سر می

جویند  ای که می یا برابری   سلطه است؛ یعنی قرار نیست آزادی   2جویی »عاری از تخت پروکروستی«برابری 
از   است  قرار  باشد.  جاافتاده  و  معین  مشترکِ  تصوراتِ  با  از »میزان«  و  بزند  بیرون  مشترک  تصوراتِ  حدِ 

قدرتِ  شابلون  یا همان  از سلطه  عاری  زیستن  برابر  و  آزاد  در  ما  خیر مشترک  معنا  این  در  اش خارج شود. 
خواهد خودسرانه است. اگر تصوراتِ مشترک بر این قدرتِ خودسرانه مُهر تأیید هم بزنند، باز هم حقی که می 

کردن با  ستد، مشروع است. یک قدرت زمانی خودسرانه است که توانِ مخالفت دربرابر این قدرتِ خودسرانه بای

 
بخش  گیری جمعی معنایی مشروعیت ی آنچه یقیناً موجد سلطه است، رأی گیریِ جمعی درقبالِ مستقرسازیِ یک نظام استبدادی بالوجه است. درباره طور مثال، تصمیم به  1

 ندارد.  
 1394ی صالح نجفی، ثالث، گرایی و برابری(، ترجمه های عدالت )در دفاع از کثرت گرفته از مایکل والزر است. بنگرید به اثر او به نام حوزه م این تعبیر وا 2

برد و  ی خود می نوازی به خانه ن ی مهماکرد و مشغولیتش آن بود که رهگذران را به بهانهپیکر بود که نزدیک آتن زندگی می های یونانی راهزنی بزرگ پروکروستس در اسطوره 
طول تخت شوند، و اگر بلندتر از تخت بود، از  کوبید تا هم کشید یا بدنشان را بر روی سندان میها را می قدر آنتر بودند، آن خواباند و اگر از طول تخت کوتاه روی تختی می 
پروکروستی سلطه به این معناست که با شابلونی معین )از یک چارچوب مفهومی تا یک تصورِ مشترک یا    ی تختی تخت درآیند. کاربردِ استعاره برید تا به اندازه پاهایشان می 

به این ترتیب شخص را در معرض انقیاد    یک قانون(، واقعیتِ هر حقی را چنان اندازه بگیرند که اگر در آن شابلون جا نشد، چیزی از آن را بِبُرند و یا آن را بازشناسی نکنند و
 دهند.   قرار
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توانِ مقاومت ارادهکردن و نهخود،  را به هر شکلی سلب کند و  این قدرت همواره  گفتن  باشد.  اش تحمیلی 
 رود و خالق خشونت است.  ی زورِ محض پیش میسایه بهشود، سایهجانبه اِعمال مییک

ای در قبالِ  گیرد، چنین گزاره داشتن یا نداشتن فاصله می تصوراتِ مشترک نسبت به حق مشروعیتی که از  
دهد: همگان »باید بتوانند« حق داشته باشند حتی اگر این حق درونِ تصوراتِ مشترک  دست میهمگان به 

اشد. درواقع در  جویانه بر دیگری نبدار نشده باشد. چنین حقِ مشروعی تنها یک قید هنجاری دارد: سلطه نشانه
است،  ی تختِ پروکروستیِ سلطه  زننده تنها خود برهمآید که نه جایی می این معنا مشروعیتِ یک حق از آن 

بر کسی/گروهی/مردمی/طبقه  را  تختی  نمیبلکه چنین  اِعمال  و  ای  آزاد  به  تا حق  نیست  آن  پیِ  در  و  کند 
بُعد ه واجدِ  کند. مشروعیتِ  را سلب  ایشان  نمی برابرزیستنِ  از حُکم مشترک  را  و  نجاری، هنجار خود  گیرد 

ست یا نه؛ آیا آزاد و برابرزیستن را  جوییتواند حُکم مشترک را »ارزیابی« کند که آیا واجدِ سلطه درعوض می
دهد یا نه؛ آیا حتی یک نفر را تحت سلطه قرار افکند یا نه؛ آیا به قدرتِ خودسرانه باجی میبه مخاطره می

یِ خود را، از آزادی و  هایِ تازه های جدید خود را، خیالآله. البته که این مشروعیتِ هنجاری ایده دهد یا نمی
سازد که محل بحث ما نیست. اما آنچه در اینجا اهمیت دارد تکیه بر این مهم است که  برابریِ اجتماعی می 

جویی یا  آنکه در پیِ سلطهبی داشتن باشد  حق همگان باید معطوف به »توانستن هنجاری« همگان برای حق 
رود و »توان انتقادی« خود اِعمالِ سلطه گردند. مشروعیتِ هنجاری متکی بر خیر مشترک هنجاری پیش می

گیرد؛ اما با  ی سیاسی جان میکند. چنین مشروعیتی نیز از دلِ مبارزه را دربرابر تصوراتِ مشترک حفظ می 
گوید نه، این عادالنه نیست،  ایستد و می  قدرت یک بدنِ جمعی، میکه حتی یک نفر، بدونِشمایلی دیگر: زمانی

کند. هرگز نباید از نبرد/تالش برای خواندنِ موقعیتش، دفاع می ی ناعادالنه اش، بواسطه دارد از مشروعیتِ حق 
ر  یِ محکمی برای استیفایِ حق به شما تغییرِ تصورات مشترک دست شست. تغییر تصوراتِ مشترک که پشتوانه

ست؛ اما تمامِ مشروعیتِ حق نباید موکول به چنین تغییری باشد. نباید هیچ حقِ  روند، بسیار مهم و حیاتی می
زمان بیرون از  یابی کافی منتظر تغییر تصورات مشترک بماند. مشروعیت در و همای برایِ مشروعیت هنجاری

دا نیاز  به هر دو قسم مشروعیت  ما  معنادار است.  به تصوراتِ مشترک  به  گونهریم که  بسته  استراتژیک،  ای 
 موقعیتِ تاریخی، به جریان بیفتند.  

گریِ  گیری جمعی نیستند، بیان از میان دو شرطی که ذکر کردیم تا بگوییم کدام موضوعات محلِ تصمیم 

آنچه می  بدن، بدن واجد شرط نخست است.  بیانِ  به  و    1توان حق  نیست  نامید، موجد سلطه  آن،  بیانگریِ 

های گوناگونی هم دارد. درواقع اینکه من یک  شیوه   2ساختنِ خود است. واهد شد. بیانگری بدن، محسوسنخ
ای جمع بشوم و به ای را تکان بدهم، اینکه یک شب با دوستانم در کافه روز باالیِ یک بلندی بروم و پارچه 

 
1 Right to express  

   1401ی صالح نجفی و جواد گنجی، نشر بان، است. بنگرید به مجموعه مقاالتِ »مردم چیست؟«، ترجمه اوبرمان وام گرفته شده ساختن از ژرژ دیدی تعبیر محسوس   2
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هایِ  مراه شوم، همه و همه شیوههای دیگری هبحث و اظهار نظر مشغول گردم، اینکه در یک تظاهرات با بدن 
ست؛ حق بیانگری  ی یک شهروند ا مثابه مختلف بیانگری بدن است. حق بیانگری بدن فردی جزو حقوق فرد به

گیریِ شهروندان  ی شهروندان. این امر که چنین حقی موضوعِ تصمیم بدنِ جمعی جزو حقوق جمع به مثابه 
من باید حق داشته باشم بدنم را ابراز کنم، اما کسی حق ندارد قرار بگیرد، دیگر جزو حقوق شهروندی نیست. 

هایِ بیانگریِ  این منظور که تصمیمی برای آن بگیرد. شیوه  یِ بیانگری بدن من اظهارنظری کرده به درباره
نمی سلطه  اِعمال  کسی  بر  به بدن،  را  کسی  بدنِ  بیانِ  آزادیِ  و  نمیکند  حقِ مخاطره  مشمولِ  که  افکند 

دیگر، شیوه گ تصمیم  زبان  به  گردد.  دربارهیریِ جمعی  باید  که  امور مشترکی  بدن جزو  بیانگریِ  آن  های  ی 
نمیتصمیم  قرار  داد،  امنیتِ گیری مشترک صورت  جامعه،  روانی  امنیت  پاسداشت  چون  دستاویزهایی  گیرد. 

ند و نه در راستایِ افزودنِ توان  اهای بیانگری بدن روانیِ خانواده و واژگانی از این دست، تنها برای کنترلِ شیوه
دادن اینکه این دستاویزها زمانی که در زرورقِ »امنیت« پیچیده روانی جامعه و یا نهادی چون خانواده. نشان

گری دولت و افزایش توان نظامیِ آن درتضاد با قدر جامعه و افزایشِ باشند، تا چه میزان به کارِ کنترل   شده 

ست که دوشادوشِ اِعمال سلطه  زدایی از دستاویزهاییخود بخشی از مشروعیت   1مد،انجاتوانِ روانیِ آن می 
 کنند. حرکت می 

بتوان هم بدن ماهیتاً اجتماعی   این دلیل که  اما نه به  چون یک موهبت مشترک، کاال یا غیرکاال،  ست 
آن تصمیم درباره اجتماعی ی  بدن  پیدا میگیری جمعی کرد.  نمو  و  اجتماعی رشد  کند.  ست چون در جهان 

ی اینکه  توانند دربارهانی می شود که اجتماعی یا همگبودنِ بدن به این امر منجر نمیدرواقع حکم به اجتماعی 
گیری کنند. بدن بُردار نیروهاست و  اش تصمیم باید در جامعه چگونه باشد، نظر بدهند به این منظور که درباره

ای اجتماعی را شکل دهد، اما خود موضوعِ های دیگر متصل شود و خواسته قدرت و توانِ این را دارد که با بدن 
نمتصمیم  قرار  اجتماعی  می ی گیری  تصمیم  که  سیستمی  تصمیم گیرد.  برای  موضوعی  بدن  از  گیری  گیرد 

اجتماعی بسازد و مثالً جا بیاندازد که این حق شهروندیِ دیگران است که کسی پوشش خاصی را رعایت کند 
گیری  یا حق شهروندان است که بدنی اعتراض نکند، عمالً دارد آنچه را که موضوعِ حق شهروندی برایِ تصمیم 

کند. اما بار دیگر تکرار  گیری می منظورِ تصمیم ت، یعنی حقِ بیانگری بدن، بدل به امری برای اظهارنظر به نیس
تر که پیش چنان گیری جمعی شود؟ دلیل، آن تواند شاملِ حق تصمیم کنیم که چرا حقِ بیانگریِ بدن نمی می

ضورش در جامعه چیزی را به کسِ دیگری  ی ح یِ شیوهواسطه شد، چندان دشوار نیست: هیچ بدنی به نیز گفته  
را از شیوه  ی حضورِ بدن،  کند. به تعبیر دیگر شیوه ی حضور دیگری در جامعه محروم نمی تحمیل و کسی 

کند. اینکه من باید بتوانم حق به بیانگریِ ی حضورِ کسِ دیگری نمیزدایی از شیوه جویانه نیست و حق سلطه 
ای شود چراکه هر شیوه گیری جمعی نمیست که شاملِ تصمیم ق شهروندی جمله حقو بدن داشته باشم، از آن 
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شود،  ی بیانگریِ بدن کنترل میای ایجاد نخواهد کرد. دربرابر، زمانی که شیوه از اعمالِ آن بر کسی سلطه
تمع  ها نباید مجها باید محجبه باشند، بدن منظور حفظ وضعیتِ موجود اعمال گردد: بدن ای به بناست تا سلطه

توانند اعتصاب کنند و از این توانند اعتراض کنند، نمیها نمیتوانند در خیابان برقصند، بدن ها نمیشوند، بدن 
گاه دست. اگر حقوقِ شهروندی وجود دارند، یا باید وجود داشته باشند، تا رهایی از روابط سلطه ممکن شود، آن 

ای با نامِ »حقوق شهروندی« صورت دهد،  اِعمال سلطه ای که بخواهد کنشی را در جهتِ  خوانده حق -هر خود

پذیرند  ای که از یک سو  شهروندان دیگر آن را نمیخواندهحق-خود  1کاری. نقض غرض است و فریب  مشغولِ
اِعمال سلطه است )زیرسؤال )زیرسؤال  اِعمال آن( و از سویِ دیگر حاویِ  رفتن  رفتن مشروعیتِ غیرهنجاریِ 

 اِعمال آن(، نامش چیزی جز کنشی زورتوزانه نیست. مشروعیتِ هنجاریِ
گری.  زمان است: پاکسازی و ارشاد/هدایتهای بیانگریِ بدن واجد دو استراتژیِ هم کنترل دولت بر شیوه 

های مختلفی،  گیری جمعی، به شیوه دور از هرگونه تصمیم   هایی را که حقِ مشروع دارند، به درواقع دولت بدن 
کند  شوند، دور می ها را از محلی که بیان می کند: یا آن بیان شوند با دو استراتژی کنترل می  از فردی تا جمعی،

زند تا مسیرِ درستِ بیانگری را  و یا زمانی که نتواند از این دورسازی مطمئن باشد، دست به ارشادِ آنان می 
اداره. حالت دوم در فضاهایی تر است؛ فضاهایی از جنس  شان بدهد. حالت نخست در فضاهای ثابت ممکننشان
شود؛ فضاهایی از جنس ترند، میسر می ها حاکم است، اصطالحاً عمومیآن   تر قواعد ثابت و مشخص بر که کم 

گریِ دولت اگر بتواند برای همیشه بدنِ ناسازی را از ابراز بیانِ خودش در فضایی محروم  خیابان. درواقع کنترل 
آورد.  گری روی می کند و اگر نتواند چنین کند، به استراتژی ارشاد/هدایتمیسازد، آن بدن را از آن فضا پاک  

افتادن این  جریان در هر دو استراتژی، ممکن است زبانی مطابق با تصورِ مشترک اتخاذ شود و درواقع برای به 
زنند، جلب  های مشروعی فعال شوند تا همراهیِ مردمی که مطابق با تصور مشترک دست به ارزیابی میدو، نام 

شوند، بختِ بیشتری  هایش متعین می معنیهایی که با »امنیت« و هم شد، نام که گفته گردد. در این میان، چنان 
ها بیشتر از هر نامِ دیگری متوسل  برای کسب رضایت و همراهیِ گروهی از مردم دارند. دولت هم به همین نام 

تواند  آید؛ معنایی که می مشروعیت به کار کنش انتقادی می   شود. دقیقاً در همین دقیقه است که معنایِ دوم می
زدایی کند و هم باصراحت نشان دهد  هایِ دولت مشروعیت متکی بر خیر مشترکِ هنجاری هم از استراتژی 

آید که  بیانگری بدن جزو امور مشترکی  جایی میکه هر بدن حق دارد که بیان شود. مشروعیتِ این حق از آن 
د برای آن، بر اساس تصورات مشترک، تصمیم جمعی گرفت و حق به آن موجد سلطه نیست شو نیست که می 
 و نخواهد شد. 

پیش می  معنایِ مشروعیت  درنظرگیریِ هر دو  با  آزادی«  زندگی،  این  جنبش »زن،  نبردهای  تمام  رود. 
است، روی هم انباشت   ده شمار مطالبه و حقِّ انکارشی پوشش اختیاری، که تنها یکی از بی ها بر سر مطالبهسال
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شده و در همراهی با دیگر مطالبات و حقوقِ انکارشده در تغییر خیر مشترک مبتنی بر تصورات مشترک مؤثر 
شود، یا امید رسمیت شناخته میاست. درواقع اگر امروز حقِ پوشش اختیاری در تصوراتِ مشترک به واقع شده 

است. دیگر حقوقی که این   دست آمده دلِ مبارزات سیاسی بهبر این است که چنین باشد، این بازشناسی از  
اند. بنابراین همواره برای آنکه بشود از این برد نیز از دل چنین مبارزاتی سر برآورده جنبش با خود پیش می

»ایده« دفاع کرد که همگان حق دارند این یا آن کنش را انجام بدهند یا ندهند، نیاز است تا در سطوح مختلف  
ماه که  او، در دی توان نادیده گرفت که کنش ویدا موحد زمانی معه نبردهایِ کثیری وجود داشته باشد. نمی جا
دانست دقیقاً چه اتفاقی  کننده بود و این تصور نمی، برفراز سکویی ایستاد، تاحدودی برای تصورِ مشترک گیج 96

از مشروعیت دارد می به  یابی  افتد و چه سطحی  است.  دلیل میدر جریان  تصورِ مشترک همین  شود گفت 
 گرداند.کند و حقی را بازشناسی و مشروع می های گوناگون در سطوح گوناگون، تغییر می آرام، از دل مبارزه آرام

اما هر جنبش پیشرویی برای معطوف بودن به همگان باید حق دیگری را هم به رسمیت بشناسد؛ حقی  
ج شود، همواره باید بیرون از قانون نیز معنادار باشد. مشروعیت این که حتی اگر در قانون مطلوبی هم مندر 

ست و به تصورِ مشترک از یک هنجار وابسته نیست. حتی اگر خیر مشترک  حق متکی بر خیر مشترک هنجاری
جویی  خواهی و برابری مبتنی بر تصورات مشترک آن حق را بازشناسی نکند، باز آن حق از افقِ هنجاریِ آزادی

، یک حق است. و بنابراین حتی اگر یک نفر بایستد و حقِ خود را با تکیه بر  ی از تختِ پروکروستیِ سلطه عار
خیر مشترکِ هنجاری، همان افق یادشده، مطالبه کند و شرایطش را ناعادالنه بخواند، جنبش پیشرو رو به  

کردن را، زمانی به مقاومت   دهد. درواقع جنبش پیشرو همواره حق چرخد و به آن صدا گوش میصدایش می 
انگارد. این حق صرفاً هنگامی وجود ندارد که  شناسد و مشروع می ای در کار است، به رسمیت میکه سلطه 

اِعمال می از سمتِ دولت  از زورِ دولت کم زوری  افکار عمومی  تر  شود. گاه زورِ تصورات مشترک در هیئتِ 
وجود، یک  لبته از حیث کاربست خشونت، غیرقابل قیاس. بااینتر آشکار است و اجویانه نیست؛ اما کم سلطه 

ورزد و حق به مقاومت دربرابر سلطه را مشروع می   ای حساسیتجنبش پیشرو نسبت به هرگونه اِعمال سلطه
 انگارد.  می

تنی   مبِ داشتنیِ همگان در یک جنبش، با حقِ مبتنی بر تصوراتِ مشترک و بایستنِ توانِ حق گرفتنِ ایده پی
یِ همگان مهم است. در نخستین  گرفتن ایدهیابد. هر دو قسم از معنایِ حق برای پی بر افق هنجاری معنا می

توان فهرستی از  اند. می یابیِ حق، تعینِ حق روشن است و مبارزاتِ پیشین جواب گرفته شکل از مشروعیت 
آن حق مشترک  تصوراتِ  که  چید  می ها  بازشناسی  را  مشروع  ها  و  از می کند  شکل  دومین  در  انگارد. 

ای وجود ندارد. این تعین  شدهیابیِ حق، تعین حق ناروشن است. هیچ فهرست روشن و ازپیش تعیین مشروعیت 
داشتن به چیزها را بست و کلیدش را دور انداخت. در این توان درِ صندوقِ حقگوید که نمیناروشن به ما می

گنجد و  مهیایِ بازشناسیِ حقی تازه بود که در تصوراتِ مشترک نمیدومین شکل، هر آن و در هر لحظه باید  
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خواهی و  شود و بر اساسِ هنجارِ آزادیزند. این حق نوظهور در افقِ هنجاریِ یادشده جا میاز آن بیرون می
گردد. زمانی که جنبشی معطوف به همگان باشد،  جویی عاری از تختِ پروکروستیِ سلطه مشروع میبرابری 
اتکای داشتن مبتنی بر خیر مشترکِ به حق  (1شناسد:  داشتن را برای همگان به مشروعیت مییوه از حقدو ش

توانِ حق  (2تصورات مشترک،   تصوراتِ مشترک. بایستنِ  از  خیر مشترکِ هنجاری جدای  بر  مبتنی  داشتن 
روند. تحقق شوند و پیش میآموزند، آموخته می تحقق اولی به آموزش نیاز دارد؛ به نبردهایِ گوناگونی که می 

ست و منتهی به سلطه نیز  جویانهنیاز از آن نیز، تا زمانی که غیرسلطه ماند و بی دومی اما »منتظر« آموزش نمی
سخن گفت، حتی اگر همگان   همگان شدن جنبشی به  شود از معطوف ترتیب می این  شود، مشروع است. به نمی

«ی همگان  شدن به همگان، »ایدهاند. پشتِ سرِ معطوفواقع هم نایستاده باشند که در   پشتِ سرِ جنبش نایستاده
 است.  داشتن ایستاده  داشتن و بایستنِ توانِ حق برای حق 
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  انقالب یزنانگ شیستا  در

   اعتراضات یزنانه خصلت یدرباره 
 آموزگار  فیشر ینوشته 

 

با عباراتی چون را  مردم  و جنبش   اعتراضات   «زنانهانقالب  »و    ژینا«  شورش»  برخی    فی توصی کنونی 
  هخصلت زنان  ی برجستگ  نیاند ا خواسته   برالیو ل  کارمحافظه  مختلف راست   یهاجناح رسد  به نظر می اند.  کرده 
 ی« آزاد  ،یزن، زندگ »به شعار    ی«آباد  هن،یمرد، م»ناجور    یبا چسپاندن وصله   ، خواهمنکوب کنند   ای  فیرا تحر

است و این را  مردان    یگرفتن حقوق شهروند   دهیناد  یبه معنا   شورشدانستن    زنانه  این ادعا کهبا     خواه و  
دانند برای تقلیل اعتراضات همه مردم به اعتراضات فقط زنان به حجاب. در این یادداشت ی حاکمیت میحربه 
عارضی با مشارکت مردان و کوشم نشان دهم چرا تأکید بر زنانگی انقالب اهمیت دارد و چرا نه تنها هیچ ت می

 بودن جنبش اعتراضی ندارد، بلکه در خدمت رادیکالیسم آن است.  خواهانه خواه و عدالتیا رادیکال و آزادی
  نیا  یاز اندازه   شیب  سمی کالیاز راد  یدرست طلب به سلطنت   یهاراست   ژهیها و به وراست   ها،برال یل   البته

زنانه   د یک أت خصلت  ترس   یبر  هج  اند دهی شورش  مورد  را  آن  داده    مو و  بنقرار  منطق    سم یبرالیل  نیادیاند. 
به است که    نی ا  )برخالف  لیبرالیسم کالسیک کسانی چون هومبولت یا اسمیت(   عصر ما   هار و    شدههیمای ته

شتن  . بردا ، عشق بدون تعهد و در نهایت سیاست بدون خطرنیئ خواهان قهوه است اما بدون کافقول ژیژک،  
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خطرناک    یل یمقبول است، منتها به شرط آنکه آن تجربه خ   یابه هر تجربه   زیآمها و اجازه دادن تساهل حرمت 
که  شده تجربه کرد اما به شرط آن کنترل   یانقالب را به نحو   توانیم   یجا نکند. حترا جابه   یز ینباشد و چ 
را دست در دست   یو مردساالر  یدارهیکه سرما  ی جامعه و حقوق مقدس  یو اقتصاد  یاس یس  نیاد یمناسبات بن

بازار  »  ، بهشتی« کشور آزاد» قرار است بعد از    ی . ناسالمتباقی بمانندخورده  ناهم سر پا نگه داشته، دست  
ا  ی«آزاد ا  ن یزم  ران یدر  و  شود،  قرار  زنان  نیبر  ب  یوسط  همبستگ  حد   از  ش یکه  می زنانه    یبر  کنند تاکید 

  ده یکش  یآن به استثمار کار دستمزد  یکه زنان ط  یبا روابط  ز یست   ای که به معنایاند. همبستگی زنانه کخطرنا
به    شوند، یم خانگ یا  طعمهناگزیر    ی کار  برا  انی مهمان  شوند، ی م  یپدرساالر  یو  که ی کسان  ی ناخوانده    اند 
مردم   خیتار  یکجا  چیجا در ه  چیبکنند. ه  یمردم  یبر تن جنبش  سمی برالیل  یلباس تنگ و بدقواره  خواهندیم
 ات یو مال هامتیق ی سازیو کوچک شدن دولت و آزاد ی رفاه یهااستیبازار آزاد و برداشتن س ت یحاکم ی برا

جنبش    ن یا  خواهندی م  یاانهیبه طرز ناش  ی رانیا  یهابرالیلنو اند. اما  انقالب نکرده   ، ثروتمندان  تی نگرفتن از اقل 
سیاستمدار    نی مارگرت تاچر، ا  یگفته   نیعصر ما، در ا  سمیبرال یل  یو ضد چپ جا بزنند. شعار اساس   برالیرا ل

به نام جامعه وجود    »چیزی :  شودی بازار آزاد، خالصه م  یمدافعان اسطوره   تمامو    دمن یفر  لتون یمحبوب دل م
است: انقالب    سمیبرالیشعار ل   ن یمتضاد ا  قاًی هر انقالب اما دق  نیادی. منطق بن «ندارد، تنها افرادند که وجود دارند

 پناهی و افراد ب   دارد  وجود  جامعه:  زندیم  ادی. انقالب فرییفردگرا  سمیجامعه است در مقابل اتم  یاحضار روح جمع
های زندگی جمعی چون  منطق انقالب از زندگی جمعی و ارزش   .ستندیبه خود واگذار شده ن   تک افتاده و    و

در   عدالت  و  انتزاعی آزادی  فردی  زندگی  اعاده  شده مقابل  اتمیستی،  می و  حیثیت  جامعه  ی  افراد  باهم  کند. 
  ستین   یو حقوق انحصار  ازهایو امت  یخصوص  ت یحقوق مقدس مالک  چ یو ه   زنند یم  م رقرا    شان یسرنوشت جمع 

 . گو نباشدبکند و بدان پاسخ  ی روح جمع ن یکه بتواند خود را منزه از ا
ی  به خصلت زنانه  راست   تهاجم  نیبه ا  هاو چپ   هاست ینیفم  یبرخ   یهاپاسخ   رسدمیبه نظر  در مقابل   

از    پوششی )که در    یکیزیو متاف  یرعلم یغ  ییگرااز جوهر   ی با شکل  یباشند. گاه  انهیگرال ینابسنده و تقل   انقالب، 
  شناختیزیست  یکه انگار زنان گونه   زنند یحرف م   ینوع  حاًیا صری  حاًی شده( تلو   دهی چیپ   یست یمدرنا پس  سمینیفم

زا  یهستند و همه   یمتفاوت  با  ردیگ ی ت مأ از زنان نش  یهست  ییبایو ز  شیلطافت و    نی ا  می تسل  دیو مردان 
در    شتر یب   که  مبهم است   یهم مفهوم   نی!، ای«...هست  و زایایی  لطافت»  . آلود زنان شوندرمز   یمعنو   یته یاتور
 یها بحث را به نوعاز پاسخ   گر ید  یا. دسته یانقالب  یو علم  یاس یس  یهال ی دارد تا در تحل  یجا  و عرفان   ات یاله
و   دیکردی را قبول م  ن یا  شدی انقالب زنانه بود، چه م  ک ی  کبار ی: حاال  دهدی م  لی پا افتاده تقل   شیپ   یهیگال

که گفته   ی مثل وقتگویا  بار نوبت ماست.    ن یباشد، ا  ی هممنطق که نوبت  ن ی. با ایدکردی را وارد نم  یفوراً مردانگ
 .باشد  هازن  بار دست ما نیا شودی دست مرد بوده، چه م  نیو زیکنترل تلو  شه یتا حاال هم شودیم



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

از    گریگام د  کیجنبش را    یجمع  یکارآمد باشد و آگاه  تواندیها، نمراست   تهاجمشکل از پاسخ به    نیا
 .دیفزایبودن جنبش ب کالیاز حد راد شی آنان از ب بازار آزاد دور سازد و به ترس گران شیستا

  یک از   چی روشن است که تاکنون ه  ، یعلم   ل یپاسخ گفت. از نظر تحل  تهاجم   ن یبه ا  توان یدو سطح م   در
منحصراً زنانه نبوده و منطقاً   یتا کنون، انقالببشری از انقالب نوسنگی در ده هزار سال پیش    هایانقالب 

 1کنند. اند و می، در هر انقالبی هم مردان و زنان هردو شرکت کرده نخواهد بود
  ی بشر  یاند که گونهبوده  ییهابشر انقالب   خیتار  یانقالبات مترق   ی. تماممینگاه کن  خیاست به تار  یکاف

از طبقات و گروه   تیاقل  ه یدر آن خواسته است عل آزاد  یگرزنان و مردان سلطه  یهاممتاز   ط ی و شرا  یکه 
   .بشورداند ها سلب کردهرا از آن  یکار و زندگ  یانسان

و    توان مشارکت سیاسیاز نظر    یانسان  یزن و مرد گونه  یاعضا  ی و همتراز  یانقالبات همسان  نیا  یتمام
  ستند ین  کامالً متفاوت   یاند که زنان و مردان دو گونهها نشان دادهرا به اثبات رسانده است. انقالب   ی اجتماع
به جامعه، احضار   ازی( آمده باشند، بلکه تا آنجا که به ن ی!ونوس  زنانو    ی خیمر  مردانمتفاوت )  ییهااره یکه از س
  ای مبارزه   شود،ی مربوط م  و همبستگی(   های زندگی جمعی )چون آزادی و عدالت و ارزش   جامعه  ی روح جمع

مرد.    ا یزن باشد    کند،ی اعتراض م  ی عدالتی به ب  ی ندارد که کس  ی فرق  چ ی ه  ، است  یانسان   طیعدالت و شرا  ی برا
. پس در  دهدینشان م   ی را برتر از هر مدع  یزن و مرد در گوهر انسان  ی وحدت و برابر  انقالب   یمنطق اجتماع

عقل    چ یه  م،ییگوی انقالب م  یو از خصلت زنانه   است  زنانه  شورش  مییگو یم  یگفت وقت   توانی سطح م  نیا
وجود   ی انقالبات  خ یکه در تار  م یو معتقد  می کن   فیرا تحر  خیتار  میخواهی کند که م  درک   نگونهیا   دینبا  یم یسل

اند و  دست گذاشته   ی رواند و مردان دست  ( که در آن فقط زنان انقالب کردهدوجود داشته باش  دیبا  ا یداشته )
]ا  یهمه   ه یزنان عل   یهمه   ا یاند  نکرده   یکار مهم   چ یه [ شانی خیتار  خونی   دشمنان به اصطالح    ن یمردان 

 .اندانقالب کرده
برابر با   ییهادر مقام انسان  را ها و بلکه آن   اندفکنده ی ن یی زنان و مردان جدا انی برعکس م قاًیها دقانقالب  
 یهاتی( بلکه تکثر هو یجنس  یهاتیهو   گری. انقالبات نه تنها فقط زنان و مردان )و دزده است   وندیهم پ 
افراد برابر    یتا آنجا که همه   زند، ی م  وندی پ   همخود با    یانهیگراجمعدر منطق    زی را ن  ی ن ییو آ  ی و زبان  یقوم
کند در   ع یهمگان توز  ن یب  یبرابر   یانسان  طیو شرا  هایکه آزاد   کنندی انقالب را احضار م  یروح جمع  ،یانسان
به قول آلن بدیو منطق رخداد سیاست    .ژه یو  ازاتیبا امت  ی که متعلق به همه مردمان است و نه گروه  یاجامعه

داند تراز و برابر می ی افراد هم سازد و همه ی خود را بر می خواه است که سوژه و انقالب، منطقی اساساً برابری 
شان برای پرداختن مسائل زندگی جمعی فارغ از هویت جنسی و قومی و شغل و تحصیالت. هر  هایدر توانایی 

 
نقالب مردانه  های این نظم مادرساالرانه و ضدا بخش اند، سخن گفت. اما تعین ها نظمی مادرساالر داشته توان از ضدانقالبی مردانه در اجتماعات اولیه انسانی که برخی از آنمی 1

بیولوژیکی و مرتبط با بازتولید جنسی و محیطی بوده و هیچ عنصر اجتماعی و تاریخی مؤثری نداشته است که بتوان آن را مرتبط با    یواسطه گرهای بی علیه آن بیشتر تعیین 
 ی زنان عصر ما با پدرساالری مرتبط دانست محتوای اجتماعی و تاریخی مبارزه 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 1طلبانه است که همگان قابلیت تشخیص عدالت و خیر را دارند«. انقالب حقیقی »استوار بر این اصل برابری
شود ن تکلیف شدن نمی سوبژکتویته و عاملیت افراد انقالبی تسلیم هیچ اقتدار غیرموجه و غیرعقالنی برای تعیی

ی افراد توانایی درک اقتضائات زندگی فردی و جمعی خود را دارند و کسی  اش آن است همه فرضچرا که پیش 
ها و به جای آن تصمیم بگیرد به نام کارشناس سیاست و علم اقتصاد و یا نماینده خدا یا تواند برای آن نمی

علیه اقلیت است و به همین خاطر منطقاً هر انقالبی چنین    ی پادشاهی. هر انقالبی، انقالب اکثریتسلسله 
برابر است  برای رشد و شکوفایی استعدادها  آن    یهاسهم همه از جامعه و ثروت فریادی را در خود نهفته دارد:  

بنا به اصل معروف مارکس، ذات اجتماعی انقالب خواهان آن است   . ستین ی کس ی و کشور ارث پدر  عهو جام
شرط رشد همگان باشد و نه مانع آن و از  که مناسبات اجتماعی به نحوی سامان یابند که رشد هر فرد پیش 

ی اجتماعی  شرط رشد فرد باشد . هر رابطه و نهاد اجتماعی )از جمله رابطهدیگر سو رشد همگان باید پیش
ی مردساالری( که مانع بسط این خصلت اجتماعی حیات انسانی و پیوند رشد  کننده نهادهای تثبیت   سرمایه یا

  کننده ظاهر شود، باید از میان برداشته شود. حیات فردی و جمعی شود و چون مانعی ضد اجتماعی و سرکوب 
)که همان    هیشتن سرماو دا  یو اجتماع  یع یبر منابع طب  یخصوص  تی مالک  یواه  یهابه بهانه   ستیقرار ن  یکس

ها شان از جامعه و ثروت را از سهم   گرانیکل جامعه است( د  یجمع  یمرده است و محصول همکار  یکار جمع 
متقابل ما با هم   ی همکار  یانجیماست و به م   یآن محروم کند چون جامعه متعلق به همه   یو امکانات اجتماع

فقط دسترنج    شانیهااز هم وجود داشته باشند و ثروث   ی ستیکه به صورت مستقل و اتم   ی افراد.  شودی ساخته م
  ی اساساً وجود خارج  ردی بگ  ی جمع  م یآن تصم  عیتوز  یخودشان باشد و نه ثروت جامعه و جامعه نتواند درباره 

 .هابرالیل االت یمگر در خ ،د نندار
جدا کند، پس  ازهم که نه آن   کشد یاست و زنان و مردان را به وحدت م   انهیگرااگر منطق انقالب جمع   اما

 گفت؟ دیجنبش و انقالب سخن با یزنانه  یجنبه   تیو اهم «انقالب زنانه»چرا همچنان از 
بر باید  پاسخ  ا  یمشخص  یاس یوزن س   در  لتأکید کرد  اصطالح دارد    نیکه  خطر و    یبه درست   هابرالیو 

حرکتی  )  شود  گذاشته  دیک أت  یحرکت انقالب  کیزنانه در    یبر خصلت همبستگ  ی. وقتاندافته یآن را در  سمیکالیراد
  ستم یس  یاسیو س  یحقوق  ،یفرهنگ   یکه نظم و ساختارها  یانه در مقابل مردان بلکه در مقابل نظم مردساالرانه 

و همبستگی  اند  قالب شرکت جسته ان   نی که فعاالنه در ا  ی که زنان  شودی آنگاه روشن م  ، را رقم زده(  ی اجتماع
باشند و به    تفاوت ی ها بدر کارخانه مثالً  نسبت به سرنوشت خواهران خود    توانند ینم اند،  زنانه را جدی گرفته 

و    هیمااز رابطه کار و سر  ییزدامقررات به  ها را  باشند و آن   توجهیها بآن  یهاکایکار و سند  طیها و شرادستمزد 
  یو کار خانگ   ی کارینسبت به سرنوشت خواهران خود که به ب   توانندی کنند. نم  تر شدن دولت واگذارکوچک 

منعطف    یبرا  هابرال یلنو   هایلفاظی   باشند و ساکت و بدون اعتراض به    تفاوتیاند ببدون دستمزد واگذار شده 
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  هایاظهارنظر   اید و  ن( گوش کنیرجخا  یه یجذب سرما  یجذاب شدن آن برا  یکار )برا   یروی کردن بازار ن
بدون   یکار خانگ  یبردگ   یجهت امحاهای رفاهی  و برنامهدولت    یعدم مداخله   ی شان درباره « کارشناسانه»

با جان و دل دست   توانند یزنان نم   ن ی. ازند ی بازار را بر هم م  خته یچرا که نظم مقدس و خودانگ  را بپذیرند،  مزد
 را   افته یتوسعه ن   یمناطق محروم و روستاها  قرار است   نزنند که  یو اقتصاد  ی هنگفر  یهااست یاز س  تیبه حما

  ،ی شده و مطرود  راندهه ی به حاش  یهادر چنان حوزه  ،یو اقتصاد  یفرهنگ  یتوسعه   نی نجات دهد. چرا که بدون ا
یا   هنگام دختران ودپنهان و ازدواج ز  ایآشکار    یهمسراز کودک   توانی نم  یانگارقانون و جرم   چ ی به ضرب ه

  سم یبرالیل  یهاگاهدر پرستش   تواند ی نم  یران یزن و مرد عاقل ا  چی کند. ه  ی ریجلوگ   خشونت خانگی علیه زنان

است    نیا  1«شتریب  یدارهیسرما» و  بازار آزاد    یاگر بداند که موعظه  اوردیدر مقابل تقدس بازار آزاد سر فرود ب
ها دست شوک درمانی کنید و به قیمت  د،ی نده  شیدولت را افزا  یو بودجه   د یرا به حال خود بگذار  ه یکه حاش

بازار آزاد اگر خود صالح بداند به    نزنید، کیک اقتصاد را بزرگتر کنید و به توزیع نابرابر آن کاری نداشته باشد. 
  افتهینو مناطق توسعه   ه یکه حاش  میاربگذ  دیخواهد رفت و اگر نداند، با  ماندگی و حاشیههای عقب حوضچه سراغ  

ی  های بزرگوارانه یا آنکه به صدقه   به حال خود گذاشته شوند تا فراموش شوند  یو اقتصاد  یاز نظر فرهنگ 
البته که همبستگی جدی زنان، که زنان تهران را با زنان و دختران بلوچستان    .مدار دخیل ببندیخیرین سرمایه

گرا و مدافع نظم  ها سخن بگوید، هر راست ی جمعی آن و کردستان پیوند دهد و از سرنوشت جمعی و مبارزه 
 اندازد. داری را به ترس می سرمایه 
  یرا به هراس انداخته است. انقالب زنانه، انقالب   هابرالیاست که ل  « انقالب زنانه»عبارت    یاس یوزن س  نیا

است که زنان    ی . بلکه انقالبکند ی زنان و مردان را از هم جدا م  ایو    کندی که فقط زنان در آن شرکت م  ستین
زنانه و خواهرانه، انقالب را به سمت   یهمبستگگرفتن    ی و با جد   دهدی م  وند یو با هم پ   کند ی و مردان را برابر م

  دستمزدی بی کار خانگ   ، زنان نسبت به مردان  شتر یب   یکار یب  ، ستم بر زنان کارگر  مسائلی چون   به  ییگو پاسخ 
. با مطرح کردن و بردی در مناطق محروم م  ی و خشونت خانگی همسرکودک  یو ماد  یزنان و علل اقتصاد

مردان در    گریبه خواهران خود بلکه به د  قطنه ف   ،زنان همبسته ران،یمسائل مبرم زنان در ا  نیبه ا  ییگو پاسخ 
ای که  ، یعنی جامعه کندی کمک م ی عادالنه و انسان یدر جامعه و اقتصاد ستن یز یطبقه کارگر و فرودست برا 

زنانه،    یهمبستگ  نی . اهای آن مغلوب فردگرایی انتزاعی و از خودبیگانه نشده باشد در آن زندگی جمعی و ارزش 
جامع به  را  مردان  و  سوس  یانسان  یا هزنان  اسارت   سازدیم  کینزد  یستیالیو  از  را  مردان  و  زنان  و  که  ها 

خود وفادار باشند    یزنانه   یاگر به همبستگ  یزنان  نی. چن دهدی نجات م  ی و اجتماع  ی اقتصاد  یها تیمحدود
خواهند شد در    ر یناگز  شان ی از مبارزات اقرار دارند و در مرحله   یداره یمبارزه با سرما  یکه در جبهه   دانند یم

 
ها را تجربه نکرده و هنوز به میزان  ترین شکاف طبقاتی و فالکت دستمزدها در مقابل تورم داری زخم نخورده و عمیق ی کافی از سرمایه ی ایران به اندازه گویی تاکنون جامعه  1

 بیشتری از آن نیاز است.



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 یخله ها را از مداو آن   ستند ی ( هم بالیو ناتو و اسرائ  کای)آمر   دارانههینظم سرما  ایی و منطقه مقابل مدافعان جهان
 . کشورشان باز دارند ی در امور داخل یاحتمال
هست که    ی و منزو  ی از شهروندان خنث  هابرال ی تصور ل  دور از  ار یالبته بس   یزنان همبسته و انقالب  ن یچن

و    کنند ی خود را در بازار رقابت آزاد دنبال م  یفقط نفع شخص   ،یخصوص  ت یاز اصل مقدس مالک  ت یضمن تابع
 هیاصل سرما  یو دستکار   خطرزنان، تصور انقالب بدون    یندارند. انقالب زنانه و همبستگ   ی به کار کس  ی کار

بلکه هر    ،یاست که نه تنها هر زن   نیهم  ی . براکند یراست مخدوش م  یهابرالی ل  یرا برا   یو نظم طبقات 
جنبش   یاز خصلت زنانه  دیهمگان است، با  « داشتن  یانسان   ی توان زندگ » و    یکه به دنبال آزاد  ی ستیالیسوس

 .کرد شیرا ستا  نآ یانقالب و زنانگ دی و انقالب زنانه دفاع کند. با
  ی و زنانه   یضدمردساالر   یها و شعارهانمادبه    نانهیبو ظاهر   یمالنقط  یبه نحو   ستیمعنا ن  بدان   نیاالبته  

پرداخت.   جدانقالب  ضرورت  و  ساخت  متحد  را  زنان  که  معناست  بدان  گرفتن    یبلکه 

را روشن ساخت و    رودیم   رانیکه بر زنان ا  یاز بار ستم   یی رها  یرا برا  « زنان  ی همبستگ»

هر زن    دیکرد. با  یو سازمانده  غی زنان تبل   شتریب   ی و آگاه  ی همبستگ  یبرا  دیاکرد. ب   غیتبل 

انقالب زنانه است، منظورش از انقالب زنانه    کی   نیا  دیگوی با افتخار م  یبداند وقت  یرانیا

 ت یهو   گریاست که مردان و د  رایانقالب چنان پذ  یبر زنانگ  دی کأ شکل از ت  نیچنانکه روشن است ا.  ستیچ

 . بگذارد رونی ها را بنه آنکه آن  کندی را به درون خود دعوت م
ژیناها فقط قرار نیست از زور حجاب اجباری را رها شوند، بلکه آنها دیگر نباید قربانی قتل ناموسی و سر   

هایی چون کهگیلویه و بویر  ده. نباید در استان شرانده شده و طبقات محروم های حاشیه بریدن شوند در فرهنگ 
احمد و کردستان و ایالم دست به خودسوزی بزنند و در زاهدان و خراسان اسیر کودک همسری باشند و در 
تهران و تبریز و اصفهان درگیر دستمزد پایین و نداشتن حق تشکل و سندیکا و فرسودگی و افسردگی بر اثر  

انه ماندن و نداشتن یک شخصیت اجتماعی شکوفا و چند وجهی. ژینا دختر ایران  کار خانگی و تنهایی و در خ
 ی دختران ایران باید زنده بمانند و آزادانه زندگی کنند. این است معنای شعار: زن، زندگی، آزادی. بود و همه 
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 سلطه و مقاومت یعرصه ابانیخ
 ی مرضیه بهرامی برومندنوشته  

 

های زیرزمینی« داستایوسکی، تردید  در خوانشی از »یادداشت  ی مدرنیته«در کتاب »تجربه مارشال برمن  
  . این انسان زیرزمینیکه »انسان زیرزمینی« لقب گرفته بودکند  را توصیف می و نوسان عاطفی کارمند فقیری  

را با افسری عالیرتبه در »خیابان« به نمایش   ایبرای کسب حیثیت خویش و شناسایی متقابل نبرد و مبارزه 
گرایی و انزوا، سرانجام دست به  ای طوالنی از درون سر گذاردن دوره   گذارد. انسان زیرزمینی پس از پشتمی

 کند.  ن« دفاع میایستد و از هویت خود در »خیابا زند، در برابر اربابش میعمل می 
 از کهآن  از بیش او تباهی و  انحطاط و زیرزمینی انسان رفته  دست  از حیثیت دهد کهمی نشان داستایوسکی

حیات سیاسی و   .است آن زمان    پترزبورگ در شهر زندگی ساختار از ناشی باشد، گرفته نشأت شخصیتی او وجوه
خودکامه بود که مانع مشارکت مردان    حکومتیقرن نوزدهم، تحت کنترل    یاجتماعی شهر پترزبورگ، در نیمه 

اما به    کشید.ای سنگین آنان را به زیرزمین میوزنه   همچونشد و  و زنانِ مدرن شهر در حیاتِ خیابان می
رویارویی انسان زیرزمینی و طغیانگری است که بنیان    و  تقابلدوم قرن نوزدهم شاهد    یبرمن، نیمه   یگفته 

پترزبورگ به چالش کشید و اولین  های سن خیابان و  ی تِزار روسیه را در بلوار نوسکی  مآبانهارباب   یظام سلطه ن
های پترزبورگ و  تظاهرات را به صورت فردی تجربه کرد. کارمند فقیر و انسان زیرزمینی نه فقط از خیابان 

 اری هم عبور کرد.  فئودالی و تز یهای روسیه بولوار نوسکی بلکه از قشربندی کاست 
 بستری و  کندمی خارج  انزوا از را آنان که است جایی یگانه  جامعه، زیرزمینی  هایانسان برای از این رو، خیابان

  خیابان.  به میانجی  و کرامت   حیثیت   یبرای اعاده  ی. قیامکنند عصیان حاکم مناسبات علیه تا سازدمی فراهم
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زیرزمینی و منزوی است.انسان گشایش و ظهور بستر خیابان  ،  اتمیزه و منفعل هایآدم  زیرزمینی، انسان  های 
فرودست دانشجویان،   اند.داده تشکیل را شهری عظیم  جمعیت اکثریت که هستند  گوناگونی اقشار و طبقات 

آنها را نادیده گرفته  جامعه طبقاتی نابرابر اجتماعی و مناسبات که بیکاران و روشنفکران آزادمزدبگیران،  ان،  گرکار
در  «خشم»این   ظهور  فرایند شرح  داستان انسان زیرزمینی در واقع  کرده است. ایجاد آنها در طوفانی خشمیو  

 است  بستر خیابان 
آیند تا »دیده شوند«. امر  به خیابان می   اند به عزلتی خودخواسته از جامعه تن داده و یا طرد شده   آنها که 

شود که هدف زیرزمین می   یمرکزیت فضای عمومی و خیابان قرار دارد جانشین فضای بسته دیداری که در  
انسان زیرزمینی و اربابان قدرت باید از    یاکنون فضا واژگون شده و رابطه تأکید بر امر »نادیدنی« است.  آن  

  یمنزلهشود و فضای عمومی خیابان به اقتدار ارباب گشوده می  ینو تعریف شود. پای رقیب مهمی به حوزه
.  کندامر دیداری را به امری فردی و روزمره و قابل دسترس بدل می   کند ومنبع جدید »امر دیدن« ظهور می

واقع  با ما جااین خورد. درمی پیوند با سیاست زیرزمینی انسان زندگی که است ایهلحظ دیدن«»ی  لحظه  در 

در چنین بستری، سیاست و امر سیاسی از    هستیم. روروبه فرد شخصی زندگی وضعیت از برخاسته سیاسی کنش
یافته و در  ی سبک زندگی و نهاد خانواده و امر فردی رهایی  حصارهای تنگ و باریک گفتمان سنتی درباره

  شود.چارچوب گفتمان مدرن برپایه نظم سیاسی جدید بازتعریف می 
نظریه امر سیاسی،  بازتعریف  متغیر،    یدر  مناسبات  به  دادن  معنای سامان  به  را  پساساختارگرا سیاست 

انبوه  »چرخش نظری و مفهومی از سیاست،    بر بستر اینکند.  دلبخواهانه و قراردادیِ دال و مدلول تعریف می 
حاکم به گوش خواهد    یطبقه  یپایهکند که صدایش همرا به عنوان کنشگر وارد حوزه عمومی می  «خلق

گذارند تا فضای اجتماعی را دگرگون سازند. بنابراین سیاست سنتی در سطح  ردشدگان قدم پیش میرسید و ط 
به حاشیه می  از دولت در کانون توجه قرار رود و اشکال دیگر سیاست به عنوان پدیده حکومت  ای مستقل 

 گیرد.  می
  کاستهعلوم سیاسی تا حدی  شناسی و  های طبقاتی، در ادبیات جامعه محوریت تحلیل های اخیر از  در دهه

.  نداههای سیاسی سایه افکند بر تحلیل های غیرطبقاتی  همچون هویت  یموضوعات و مقوالت   و در عوض،  هشد
نقش ، فرهنگ، هویت و ایدئولوژی  و سوبژکتیویته  نظری معطوف به »عاملیت«  هایتحلیل در    عالوه بر آن، 

پیدا کرده پررنگ برجسته شد  تری  نظری ترین  مهم   . نداه و  این چرخش  از ظهور و گسترش    عوامل  عبارتند 
یا سبزها،  های دانشجویی، حقوق مدنی، زیستهای اجتماعی جدید غیرطبقاتی مانند جنبش جنبش  محیطی 

 شدن.  وقوع انقالب ارتباطات و اطالعات و جهانیو نیز  فمینیستی، خلع سالح، حقوق بشر، 
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های اجتماعی  شدن اقتصادی و سیاسی، جنبش ایند پرشتاب جهانیو در بستر فر  های اخیر دههبنابراین در  
از اعتماد و به همین دلیل  و    اندیافته های سیاسی و مبارزاتی جدید  در پویش  تر متعددتر و متنوعکنشگرانی  
 برخوردار شدند. طور خاص به متوسط  یطبقه  و به طور عام هادر بین تودهبیشتری مشارکت 

خیابان    و   ها به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت استفاده کندکم بر جامعه از خیابانقدرت حا بدین ترتیب،   
شایستگی خود را اثبات    باشند .   ها تابع هنجارهای نظاماگر سوژه   . در چنین حالتی،شودمرکز انباشت قدرت می 
امکان حضور   آسیب می پیدا    خیابانیکنند  نظم  این  اما  و  کنند.  است  شکننده  و  و  می پذیر  مقاومت  با  تواند 

ی رویارویی و انقالبی همان لحظه   یای انقالبی پدید آورد. لحظهلحظه  در نهایت  طلبی از هم بپاشد ومبارزه
با سویهطلبیِ سوژه برابری  های تمامیت خواه در نظام.  است  نظم حاکم در خیابانبخش  ی انضباطی مدرن 
ی انضباطی و سرکوب نظم حاکم ت به عنصری مهم از سویههایی که فضای زندگی روزمره مردم اسخیابان 

ساخت    کند که بازتولید نظام مردساالر و سرکوبگر است.شود و این نظام نوعی از سوژه را خلق می تبدیل می 
فزاینده طور  به  حاکم  نظام  انضباطی  در  قدرت  انواع   خیابانای  رژه   به  نمایش  همچون  نظامی،    یمختلف 

شود تا قدرت مردساالر نظم حاکم تثبیت های ویژه نشان داده میها و برپایی جشنسربازان جنگ، موکب کهنه 
تا فضای بازنمایی زندگی روزمره. اما به   شودمی خیابان محل نمایش قدرت نظم حاکم    یرو، عرصه شود. ازاین 

 بیان فوکو »هر کجا قدرت هست، مقاومت نیز هست«. 
 افول نسبی برخی  ،ویژه زنانبه   گان،های طردشد ندیدن و نشنیدن صدا و خواسته  مدنی و  نهادهای فقدان

 هویت  به »خیابان«  های اخیرباعث شده که در سالساختاری،   اصالحاتِ از ناامیدی و زنان جنبش نیروهای

های جامعه  مطالبات و خواسته  بدین ترتیب، شود،  می تبدیل اجتماعی های اعتراضی حرکات و کنش  ناپذیرجدایی 
 دهد.  شود و به حیات خود ادامه میجا تکثیر و بازتولید می در همان  ودر خیابان زاده 

ی »مرد عمومی« و  ی فضاتابع نظم دوگانه   و تر  پیچیده  « خیابان» در مورد جنبش زنان، تعریف و مفهوم  
پذیرد و در برابر آن مردان بی در فضای خانه صورت می   هگیری هویت زنانشکل   شود.»زن خصوصی« می 

ایدئولوژیک از این رو، در جوامع سنتی و نظام   گردند.هیچ اجباری، مالک خیابان و عرصه عمومی می  های 
و زن برای حضور در خیابان به عنوان یک شهروند دچار مشکالت و    شودجنسیتی  تک   تواند هم میخیابان  

می آسیب محدودیت  گزند  از  تا  کنند  انکار  خیابان  در  را  خود  باید  زنان  اجتماعیشود.  و  فرهنگی  و   های 
در امان باشند.    نام »گشت ارشاد«ای به ها در ایران از پدیدههای کالمی و بدنی و نیز عالوه بر اینخشونت

نیز به  یابد تا زنان اما جدال خیابان و زن ادامه می   از خود دفع کنددر تالش است تا زنان  خیابان دائماًاط انضب
های ست و سیاست ه  هم  ها به همان اندازه که حق مردهاست حق زنان. خیابان سهم خود آن را تسخیر کنند

  صدایی و استبدادی کنند تا از گفتمان تک حاکم گفتمان نظام زبانی باید بتوانند بستری برای حضور زنان مهیا  
 خیابان خارج شوند.  مردانه
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خیابان   سیاسی،  کنش  مفهوم  در  مورد  بنابراین  فرودست  فرهنگ  خاستگاه  عنوان  به  قرار    تحلیلگاه 
شود. هر یک از  آور توصیف می )توتالیتاریسم( رعب   خواهیگیرد، و در برخی موارد به عنوان نماد تمامیت می
گر هدف و مقصود متفاوتی برای مبارزه بر سر کنترل خیابان است. بسیاری از توصیفات از خیابان، بیان این  

اعتراض، و سیاست دموکراتیک میتحلیل  نماد  و  پایگاه  به مثابه  را  آنها فضای  در  نگرند.  گران خیابان  نظر 
توانند آزادانه برای بحث و  که در آن افراد جامعه می    ، فضای تساهل و روشنفکری استو خیابان  عمومی

گفتگو درباره عقاید سیاسی خود جمع شوند. از این منظر، خیابان نمایانگر عرصه عمومی در منتهای تکامل و  
گر و کند که نیروهای ویران خیابان یک عرصه/ مکان مدنی را فراهم می از این رو،  بلوغ دموکراتیک است.  

فعالیت و به  شوند  رو می یوسان و سرخوردگان در آن با هم روبه أم  های جداافتاده و منزوی، و اخاللگر، گروه 
فقط .  همچنین خیابان جایی است که »همه تضادهای درونی« شهر امکان ظهور و بروز دارند  زنند. دست می 
توانند خود را به شکل عمومی )و بنابراین به شکل های مطرود و به حاشیه رانده شده میها گروه در خیابان 
ها، تصرف خیابان .  سیاسی به حساب بیایند  ی( ظاهر سازند و مجال بروز بیابند تا از سوی اعضای جامعه سیاسی

و »شنیده شدن«    و »دیده شدن«  چه از سوی پلیس و چه توسط عامه افراد، معموالً برای اثبات کنترل و سلطه
سرکوب و کنترل است.   یعرصه منازعه و تظاهرات سیاسی و نیز    یمان، عرصه أتو از این رو خیابان  است.  

چالش و سختی در شناخت و درک درهم تنیدگی و پیچیدگی وضعیت و شرایط فضای عمومی، و کوشش 
 ت. بدترین اس برها در عین مقاومت در برابرای ساختن بهترین 
های متمرکز مدرن از ابتدای نظام رضاخان تا بعد از تأسیس حکومت اسالمی  و در دولت در ایران معاصر،  

و چه به شکلی آشکار و مستقیم همواره حاوی  نمادین    صورت و چه به  فضای خیابان دارای قدرتی مردانه بوده  
داشته  زن محتوای جنسیتی   که   .باست ستیز  زرگر«   محتوایی  میترا  دکتر  بیان  و    به  فضا  کتاب »خیابان،  در 

توانیم آن را حول محور »حذف« تفسیر کنیم؛ می   ( 1400قدرت« )تالیف مرضیه بهرامی برومند، نشر لوگوس،  
خیابان، به عنوان یکی از فضاهای    پسکم به حاشیه راندن هویت زنانه از فضای عمومی.  یعنی حذف یا دست

ای مردانه تلقی شده و حضور زنان فقط به منظورهایی خاص در این عرصه  ساً عرصه اصلی عرصه عمومی اسا 
عمومی و خصوصی به حدی    هایجنسیتی حوزه   شده و این تفکیک و آن هم تحت قواعدی خاص تحمل می

 ه است.  خیابان شمایلی مردانه داشت همواره بود که 
شود.  شویم که هویت جنسیتی دچار چالش میمیای از تاریخ مواجه  توسعه، با برهه   در عین حال در مسیر

پیرامونی، و    یتوسعه   یاجتماعی و تجربه -به این معنی که با ورود ایران به عرصه جدیدی از حیات اقتصادی
زایی که غرب تجربه کرد، بسترهای مادی جامعه نیز تغییر کرد و این جامعه به سرعت نه آن توسعه درون 

شهر و تغییر در الگوهای زیست شهری    یهای مختلف، ازجمله رشد و توسعه ه شاهد تغییراتی زیاد در عرص
های  ای بود که جامعه از سویی مشوق حضور زنان در عرصه شد. نوع و ماهیت توسعه در این جامعه به گونه
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مدرنیزاسیون و از سوی کننده  مثابه الگوهای بازنماییها بهویژه نمایش تنانگی/بدن آنان در خیابان عمومی و به
خر فرهنگی،  أ ها و مناسبات سنتی جنسیتی بر جامعه حاکم بود و به عبارتی ما با نوعی تدیگر هنوز در ارزش 

ای عمومی، چون خیابان بودیم و از سوی  حجاب زنان در عرصه میان احساس ضرورت و الزام به حضور بی
 بود.  زنان های سنتی مبنای تعریف دیگر کماکان ارزش 

سیاست    یخیابان یکی از مهمترین فضاها در حیات اجتماعی شهری است که عرصه چه گفته شد،  بنابر آن 
برای تثبیت نظام و   در تالش گسترده  نظامدوره جنگ،  در    های مقاومت است. و بازتولید روابط قدرت و امکان

 ای و زندگی روزمره معمولیتوده  سیاسی و فرهنگ   انمخالفی  همه  ایجاد »مرد قهرمانِ« شهید و نظامی، 
را در فضای عمومی و خیابان کنترل کرد. بر اساس ایدئولوژی حکومت در دوران انقالب و بعد از آن در   مردم

صاویر مردان شهید و قهرمان و نام مردانه بود. زنان  دوران جنگ، دیوارهای شهر و فضای خیابان مملو از ت 
ها و نظام  عمالً از فضای عمومی حذف شده بودند و جایگاه فضای خصوصی خانه از طریق تبلیغات، رسانه 

ها گرد آمدند  جمعیت عظیمی در خیابان آموزشی و دینی برای زنان بازتعریف و بازتولید شد. بعد از جنگ هم  
های  شکل، هویتهای همهای پیچیده شده در لباس های نظامی و بدن ار مردانه با یونیفرم تا شاهد نمایش اقتد

ی اجتماعی در رفتند در حکم یک نشانهبدن مردان نظامی که در خیابان رژه میشکل باشند.  همیکدست و  
ساختار قدرت، بدن  در این  حاکم داشت.  برای نظام    و مذهبی  ، تنها بدنی بود که ارزش ملینظم موجودخدمت  

مردان نظام که مکان انباشت نیرو است، حکایت از نابرابری نیروهایی دارد که قدرت نظامی دولت را در برابر 
سازد. غایت این نمایش نابرابری و تضاد نامتقارن نیروها، از یک سو تضعیف و  ناتوانی توده مردم نمایان می

 در خیابان است.  ه رخ کشیدن سلطه و برتری نظام حاکمامحای نیروی جمعیت و توده و از سوی دیگر، ب
اقتدار مردانه گردید و فرهنگ قدر که خیابان همان و نظام مردساالر    ها و فضای عمومی فضایی برای 

کید داشت. قرار نبود زن از  أکارانه مادرانه برای زنان تموجود را تقویت کرد، فضای خصوصی بر نقش محافظه
  مردانه خشونت عمومی    حضور مردان و نیز  ت ببرد و در مقابل، فضاهای عمومی که شاهدها لذآزادی خیابان 
در جوامع مردساالر ایدئولوژیک « تبدیل شد.  عمومییعنی »مرد    نظامجنسیت جایگزین مجاز    یبود، به عرصه 

مقاومت زاده  ها به فرودستان و طردشدگان و زنان در همین خیابان در قامت  و نظامی، مطالبات و خواسته
رسیم و سیاست و زندگی روزمره و خیابان می   یشود و به حیات خود ادامه خواهد داد و در اینجا به رابطه می

و  سازینیکسا هایطرح  از فروپاشی ایعناصر شهر مدرن، نشانه  نتری حضور در خیابان به عنوان یکی از مهم 
 اقتدار نظام حاکم است.  

  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 

   رانیا

  رسندیو آرنت به هم م نیکه مارکس و وبر، لن  ییجا
 ی میثم سالخورد نوشته 

 

 

سطرهایی بُریده از عینیت نیستند   شناسی و علم سیاست،شناسی تا روان های علوم انسانی، از جامعهگزاره
شده باشند، بخش مهمی از  هایشان را گرفته و در خیال تدوینِ علوم انسانیِ جعل و حتی اگر حاکمان گوش 

اش اختصاص داشته  های عملی شناسی و سیاست به تحول انقالبی جوامع  و بازشناسی ریشه های جامعهتحلیل 
 است.  

ها و طبقاتِ اجتماعی و  ی گروه و لنین تا آرنت همگی بر خشم انباشته از مارکس تا وبر، از لوکزامبورگ  
تواند در نقاط خشمی که برآمده از ستم و استثمار و محرومیت است و می  اند.کرده شان تأکید  اقتصادی در متون 

مروز  ی مستقر را درهم بپیچد. آنچه در ایران اعطف تاریخ به خیزشی انقالبی بدل شود و بساط نظم و سلطه 
رهیافت عملی  تحقق  همانا  پیششاهدش هستیم  و  نظریبینی ها  و  فکری  رهیافت   های  این  تنها  است.  ها 

اغراق  رساله محتواهایی  در  بحث آمیز  در  یا  و  کرد  تدریس  دانشگاه  در  بتوان  که  نیستند  تئوریک  های  های 
درستی گفته بود: »هرگز نسه بهاش ساخت. یک عضو کنوانسیون در انقالب فرای محفلی سترون گرایانهذهنیت



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

وجود  های مداومِ آنان انقالب را به ها قبل از ما، علوم و فلسفه با جبّاران جنگیدند. کوششاز یاد نبریم که مدت 
ها را تا ابد در میان خود تثبیت کنیم و پاس  های آزاد و قدرشناس، ما بایستی آن آورده است. در مقام انسان 

  1بداریم.« 

 

 آرایش یک انقالب اجتماعی ی ی بچهره
توان بخشی از فرایندی انقالبی دانست. در این مجال، نخست از منظری  رویدادهای کنونی ایران را می

 رود.  اش سخن میتئوریک و بعدتر از مجرای سیاست عملی درباره
ی« و در قامتِ  قدر مارکسیسم، مفهومِ انقالب در پیوند با مفهوم »دگرگونی اجتماعدر هیچ سنّت فکری به 

ست، نگریسته نشده هنجار« و »مُحق« که برآمده از آگاهیِ طبقات و اقشار اقتصادی و اجتماعی رویدادی »به 
نقطه  زاویه است.  از  مارکس،  حرکت  مبنایی  کارکردگرایانهی  سنّت  برخالفِ  و  است  مردم  در ی  دورکیم  ی 

دنبالِ دهه به  و  دانسته  اصل  را  اجتماعی«  »ثبات  که  بد  تعادل می های  برهم خوردنِ  علل  اغلب   در  گردد، 
تواند به تغییر نظم و ثبات مستقر منجر شود، خواند. توان حقانیتِ نیروی مردم را که میهای مارکس می نوشته 

گیریِ یک اش را در شکل توان نگرش فلسفی ـ سیاسیفرانسه، می   1848همانطور که در تحلیل او از انقالب  
ای  بورژوازی و بخشی از بورژوازی فرانسه بازشناخت که در لحظهرولتاریای پاریس، خردهائتالف انقالبی از پ 

  2معین به خیزشی انقالبی گره خورد. 
قیامی که یک خیل گروه  و  تغییر وضع موجودند  ایران که خواهان  در  و طبقات معترض  شبه  شکل  ها 

شناسیِ مارکسیستی قابل شرح دارد، از منظر جامعه هایی عمیق و درازمدت  نگرفته، بلکه ریشه در محرومیت 
همه درک شرایط انقالبی ایران، صرفاً متکی به متدهای مارکسیستی نیست. در سنّت وبری در  است. با این

شناسد، های فکری و فرهنگی را موجد جنبش و حرکت اجتماعی می تبیین مفهوم »انقالب« هم که ارزش 
تواند اقتدار سنّتی را برهم زده و سبب بروز انقالب شود.  ست که می دو عاملی»عقالنیت« و »رهبری کاریزما«  

تواند به حاکمیت وجود داشت( می   57ی وبر، رهبری کاریزماتیک )نظیر آنچه در سال  جالب اینکه به گفته 
داند یی می نظامی توتالیتر منجر شده و در نهایت به ضدّ انقالب تبدیل شود. وبر عقالنیت را نیز نیروی پیشرو

ی مردم شده و در نهایت در برابر اقتدار  بینیِ توده ی زندگی و جهان که نخست موجب تغییر در محیط و شیوه 

 3آورَد.آشوبد و امکان انقالب را پیش میسنّتی می 
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

های فرهنگی مردم ایران  هاست بین ارزش ست که سال ی عمیقی این رویکرد، مجرای شناختِ همان درّه 
های سنّتی، امروز بیش از هر  وجود دارد و  به موازاتِ اقتدارطلبی و کاربستِ اجبار در تحمیل ارزش   و حاکمیت 

 بارتر شده است. تر و دهشتزمانی در طی این چهار دهه، عمیق 
از روش  جامعه فارغ  روان های  و  علم سیاست  بر  متکی  الگوهای  تحلیل شرایط  شناختی،  در  شناسی هم 

ی نمادینِ ویلفردو پارتو را که از منظرِ رئالیسم  ایستد. جمله با واقعیتِ رخدادهای ایران می انقالبی، امروز مماس  
به  است،  نگریسته  به سیاسی  »وقتی  بیاوریم:  و  یاد  فرسوده  عناصر  از  پُر  )حاکمان(  باال  اقشار  همزمان  طور 

خورَد و  ادل اجتماعی برهم می صفت و طبقات پایین )مردمان( ُپر از عناصر شایسته و شیرصفت باشند، تعروبَه 
را که در بحث خیزش انقالبی    توکویل ی  شناسانه بار محتمل است.« یا رویکردهای روان وقوع انقالبی خشونت
هایش متوجه  ها و نارضایتی ها و محدودیتاش و آگاهی درونی از منع ی وضعیت عینی به تصورات فرد درباره 

  1است. 
شناسان آنچه را که در سطح فردی و در اذهان جوانان ایران  هاست که پژوهشگران اجتماعی و روان مدت 

گمان کنند؛ آتشفشانی که انفجارش بی گذرد، جز به تورّمِ کوهی از سرخوردگی و خشمِ توأمان تشبیه نمیمی
 قطعی بود. 

 

 گرایانه به انقالب و اصالح نگرش ذهنیت
اسالمی در طی این چهار دهه و خالء نیروهایی که از نخستین روزهای بعد از    روند حکمرانی جمهوری

هایی که در سالیان بعد چهره گشودند، نیازمندِ تدقیق و واکاوی است. در واقع  حذف شدند و جریان   57قیام  
از نخستین روزهای تولدش شکل گرفته و  با آن مواجه است،  امروز حاکمیت به شکلی فراگیر    بحرانی که 

امتداد طبیعی  آن، همان سیر  مقطعیِ  است. مصادره بروزات  در سال  اش  مردمی  قیامِ  قیمت 57ی  به  تنها   ،
ممکن بود.    67خرداد و وقایع تابستانِ    30عطفی مانند  سرکوب کردستان و ترکمن صحرا و در ادامه با نقاط 

ی طلوع خورشید لغو  جالتاً »برنامههای سیاسی پیشرو دریافتند که عاگر همان اوایل برخی روشنفکران و گروه 

ای نبود که بر استقرار استبدادی که ی متشنّج شصت، دیگر هیچ نیروی سیاسی با گذر از دهه   2شده است« 
ساله را در  ر این اثنا جنگ هشتهای قیام را به محاق بُرده است، معترف نباشد. دها و خواسته ی آرمان همه

گذری با دور تند از آن ایام    روی نباید از نظر دور کرد. باری در هیچ تحمیل فضای میلیتاریستی بر جامعه، به  
های چپ رادیکال و برخی احزاب کرد در ابتدای انقالب پا به روی خط قرمزِ نفی  توان گفت که اگر  گروه می

 
 1385ی علیرضا طیب، نشر قومس های انقالب، آلوین استانفورد کوهن، ترجمه تئوری  1
 1358ی احمد شاملو، کتاب جمعه تیرماه ی »برنامه طلوع خورشید لغو شده است!« نوشته مقاله اشاره به  2
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ی هفتاد و هشتاد »نهضت آزادی« های شصت، »توده« و »اکثریت«، در دههکلیت ساختار گذاشتند، در سال
ی  ی سیاست حذف شدند. اما درباره طلبان تماماً از عرصه صالح ی نود او بقایای »ملی ـ مذهبی« و در دهه 

شان دریافتند که ساختار حاکم، تن به کوچکترین  ترین این آخری گفتنی است که شاید تنها بخشی از صادق 
 دهد.اصالح و تغییری از درون نمی

ب  یا اصالح« که  پوپر در گفتگویی مهم ذیل بحثِ »انقالب  و کارل  تنازع دو  هربرت مارکوزه  ه شکلی 
کنند. دهد، »اصالح« و »انقالب« را در قامت دو شیوه و متد سیاسیِ متفاوت مطرح میرویکرد را نشان می 

توان از پیش دست به انتخاب زد و یکی را بدواً و تا همیشه پذیرفت و  ی سیاست عمومی، میگویی در عرصه
را مطلقاً نفی کرد. درحالی نقطه هکه برخالف چنین ساددیگری  به  انقالب  سازی در تحلیل، رسیدن  ی حادّ 

  1گشاید.ساختاری از پسِ عدمِ امکانِ تغییرِ مصلحانه در ساختاری متصلب رخ می
گذارد و در کتاب »تحول انقالبی« مدلی برای  درستی بر روی این مسأله انگشت میچالمرز جانسون به 

نامد، تنها کند. آنچه او »بدکارکردیِ چندجانبه« می ه میشود، ارائها منجر میتوضیح شرایطی که به انقالب 
ی یک انقالب را ایجاد کند. او معتقد است  تواند زمینه ناپذیریِ حاکمان همراه شود، می که با مصالحههنگامی

ای جز مقاومت  در صورتِ ایجادِ فشار برای تغییر، چنانچه حاکمیت تن به مصالحه در زمانی مناسب ندهد، چاره 
گذارد  توسّل به زور و نیروی سرکوب ندارد. جانسون این کاربستِ زور و اجبار را »فرونهشتِ قدرت« نام میو  

  2شود.زا به انقالبی عظیم و فراگیر منجر می ترین جرقه و عاملی شتاب که با کوچک 
ناممکن است  طلبان غالباً  ی سیاسی برای اغلب دیکتاتورها و قدرت ترین اصول اندیشه درک همین بدیهی 

ی  )اگر نگوییم مقاومتی عامدانه در برابر چنین درکی در ماهیت قدرت توتالیتر وجود دارد( و در نتیجه ایجادکننده 
مرداد    28پیماید. اگر حاکمیت شاه پس از  ی دیروز و امروز آن را پیموده و می ست که حاکمیت مطلقه مسیری 

بُن  اه را پوشانده بود و روشنفکران و دانشگاهیان، کارگران و ی چهل و پنجبستی که تمامی دههو فساد و 
گرایان و ملّیون و دگراندیشان ای مؤتلف در برابرِ خود نشاند، حاکمیت بعدی نیز با حذف چپ بازاریان را در جبهه 

ابتدا، و با وقایع کوی دانشگاه و سال     اش، هیچ ای کوچک از نزدیکان و معتمدان در ادامه، جز حلقه   88در 
 مؤتلفی در سطح سیاسی و اجتماعی برای خود باقی نگذارد. 

بود برای امکان اصالحات و بی دلیل  ی امید و تنها منفذِ باقیماندهآخرین دریچه 88شاید اعتراضات سال 
شاهد بودیم. آنچه امروز   98و آبان    96نیست که پس از آن، فراتر رفتن از تمامیت ساختار را در اعتراضات دی  

ست که زمزمه شده و اکنون به  ، دیرگاهیهای مردمان های زیرین اجتماع و اذهان و قلب د، در الیه گذرمی
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ی  وگوهای کشدار احیای برجام در این بازه فریاد برآمده است. و شاید اگر تعلیق طوالنیِ پاندمی کرونا و گفت 
 بودیم. می  98ز آبان تری پس ای کوتاه زمانی در کار نبود، شاهد وقوع شرایط فعلی در فاصله 

 

 پروای انقالبی و خشونت بی  نفرت انباشته 

سابقه است  شود، خشم و انزجاری عمومی و بی ی دیگری که در برابر دیدگان حاکمیت علناً رؤیت میمؤلفه
شان از شور و هیجان مقتضای  که آنان را گاه به اظهارنظرهای عجیب و غیرمنطقی واداشته، تا جایی که یکی 

ای! و همچنان ناتوان از درک  های رایانه گوید و دیگری از تأثیر افراط در بازی ی هشتاد میوانان دههسنِ ج
 ترِ خشونت یک انقالب.  های عمیقریشه

پروای جوانان چنان  نفرتِ حاصل از انواع تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و خشم بی   انباشتگی 
گفتند و اقسام جویانه مینظرانی که تا دیروز سخن از اعتراض مسالمتگسترده رخ نموده است که حتی صاحب 

رانند و چاره را جز در آن  کردند، امروز از »دفاع مشروع«  سخن می پرهیز« را تجویز می ی خشونت»مبارزه
ی جنگی به سوی آن زمان که گلوله   88ست که همین سخنگویان در اعتراضات سال  بینند. از یادنرفتنی نمی
گذشت، همصدا با رهبران جنبش سبز  های سرکوب بر پیکر معترضان میشد و ماشین عترضان شلیک می م

می  تقبیح  را  ساختارشکنانه  شعارهای  و  بیاقدامات  مطالباتی  و  می کردند  واقعیت  هنگام  اما،  امروز  دانستند. 
 ها گذاشته است.  وی تحلیل ها را نیز درنوردیده و افقی نو پیشِ ری انقالبی گویی فضای اندیشه پردهبی

شود.  عنوان یکی از عناصر مهمِ اقدامات انقالبی مطرح میشناختی، »خشونت« به در اغلب تفاسیر جامعه 
مارکسیست پیشاگر  از اصول  را یکی  به خشونتِ مستمر بَرندهها خشونتِ عیان مردم  پاسخی  و  انقالب  ی 

هانا آرنت نیز با تکیه بر خواست آزادی معتقدند: »ما تنها در جایی  هایی مانند  دانند، لیبرالطبقات حاکم می
توانیم از انقالب سخن بگوییم که تغییری به معنی یک آغاز نو رخ دهد، یعنی در جایی که خشونت برای می

کار گرفته شود، در جایی که  ی سیاسی جدید بهدهیِ یک جامعهایجاد شکل کامالً متفاوتی از حکومت و شکل 

 1کم برقراریِ آزادی باشد.« ض از رهایی از سرکوب، دست غر

 

 های واهی و امیدهای واقعی  بیم 
ی پساانقالبی را نیز بیش از همیشه بازطرح کرده است. اما گاهی ، ضرورت توجه به آینده 57ی قیام  تجربه 

رو تدقیق رود. از همینکار می ها از سوی حامیانِ حاکمیت و به منظور حفظ نظم مستقر نیز به این دوراندیشی
 یابد.  واقعیتِ رویدادهای گذشته و امروز، اولویت و اهمیت می 
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 یک: خودمختاری و تجزیه
بار همچون عاملی برای  آید و اینءهای قدرت در ایران رو میترین ابزاری که در شرایط بحرانی و خالمهم

. جدا از اینکه حاکمان همواره تداخلی عامدانه  است  طلبی رود، بحث تجزیه کار می حفظ کلیت یک تئوکراسی به 
کنند و همین  بین خواستِ »خودمختاری« و »استقالل سیاسی« در کردستان و خوزستان و بلوچستان ایجاد می

زمینه  واقع می   ایمسأله  در  مناطق.  این  در  مطالبات  و  صداها  کوچکترین  کشاندن  خاموشی  به  برای  شود 
منطق یا ضدّمنطق، توجیهی برای تشدید سرکوب در جایی نظیر کردستان های مدیدی است که همین  مدت 

 شده است. 
کنند و توجه  و اتوریته معرفی می   گرا همواره ناسیونالیسم و مذهب را دو بازوی حفظ سلطهاندیشمندان چپ

ی سیاست عمومی در طی این چهار دهه مؤید همین نظر است.  شان در عرصه به کارکرد این دو و کاربست
پس مهارِ قیام و اعتراض عمومی های ملی، آنگاه که حاکمیت احساس کند ایدئولوژی مذهبی از  توسّل به ارزش 

های ناسیونالیستی و اهمیت حفظ کار رفته و در این مقاطع تاریخی است که سخن از ارزش آید، مداوماً بهبرنمی 
، دو وجه  آید. در واقع اتهامِ وهنِ شریعت و از سوی دیگر هشدار تجزیهتمامیت مرزهای جغرافیا به میان می 

 ی سرکوب است.  ض عمومی و ایجاد زمینه یک تاکتیک برای انحراف اعترا
آهنگ نقش مهمی در آزادی کشورهای جز ادواری در تاریخ جهان که ناسیونالیسم در هیأت نیرویی پیش به

، اغلب،   شدن صنعت نفت داشته مستعمره و مبارزات ضدامپریالیستی از جمله در ایران در مقطع جنبش ملی 
و بستری برای زایش فاشیسم و انواع شووینیسم    های در حاشیه ملتای برای سرکوب  ناسیونالیسم جز بهانه 

و استمرار    مذهب و ناسیونالیسم را عوامل حفظ وضع موجودی انتقادی،  جهت نیست اندیشهنبوده است و بی
ی  شناسیِ ساختی ـ کارکردی، پایه های جامعهکه مفهوم »هویت ملی« در تئوری داند. همانطور  عیض می تب

مینظم   تشکیل  را  محوریتیاجتماعی  چنین  صاحب  هم  دین  است:  دهد،  معتقد  توکویل  اینکه  چه  ست. 
اش مورد تهدید قرار  ای که انسجام»اعتقادات مذهبی نوعی انضباط اخالقی در افراد پدید آورده و در جامعه

ها و نقاط اتکایشان، حکومتاش از انواع  بندیتواند باعث همبستگی شود.« و یا مونتسکیو در تقسیم گیرد، می می
 داند.مذهب را »نگهبان« هر استبدادی می 

مند است و همانطور ست تاریخ در شرایط بحرانی، این یارگیری و استمداد از نگهبانان نظم و ثبات امری 
باستان  ناسیونالیسمِ  با  امام رضا و عُلقهگرایانهکه شاه همزمان  از    جست، در های مذهبی مردم مدد میاش، 

 هم در بر همان پاشنه است. حاکمیت فعلی 
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بنگریم که ریشه به حال  تنش  این  تجزیهی  از  و سخن  ژئوپولتیک راستی کجاست  واقعیت  در  ایران  ی 
هاست تحت ستم ملی و حاکمیت مرکزگرا قرار  که سال   ای و استراتژی نیروهای سیاسی در مناطقی منطقه 

 دارند، چگونه است. 
منطقه  که  در  کردستان  اتهامی  بیشترین  آماج  تجزیه همواره  و  های  »دموکرات«  از  است،  بوده  طلبانه 

اند بر روی  له« تا احزاب کوچکتری که امروز تحت نام »مرکز همکاری احزاب کردستان ایران« توانسته »کومه
نشانه  تنها هیچ  نه  نمی اهدافی مشخص هماهنگ شوند،  به چشم  استقالل  از خواست  پی  ای  در  بلکه  آید، 

ی آن از کردستان به باروتِ تمامی ایران زده شد، بارها نسبت به حفظ تمامیت  ای که جرقه سابقه ویدادهای بی ر
آورند  شنوند. همانطور که به یاد نمی خواهند، همچنان نمی همه گویی آنان که نمی ارضی تأکید شده است. با این

شان به  وریان از رهبران کُرد با طرح پیشنهادیوقتی عبدالرحمان قاسملو و غنی بل  58ماه  در همان فروردین
ترین سخنی از خواست جدایی و استقالل از جغرافیای ایران در میان  اهلل خمینی آمدند، کوچک تهران و نزد آیت

 1نبود.

در پاسخ به این هشدارِ کاذب البته بایستی اذعان کرد که: بله درست است، امکان تجزیه وجود دارد، ولی  
ی ایران محتمل است، ولی زمانی که این ساختار معیوب در مسیر یک  رایط استمرارِ استبداد. تجزیه تنها در ش
ی خارجی تغییر کند و نه در شرایط یک خیزش انقالبی. آگاهی عمومی در چنین ی نظامی و مداخله منازعه 

ور که دیگر اشکال ارتجاع را  طترین ابزار رویارویی با ناسیونالیسم و شوونیسم است، همان دوران انقالبی مهم 
 کند.  همزمان نفی می

 دو: بازگشت سلطنت
که به الغای نهاد سلطنت منجر شد، بقایای آن در طی این چهار دهه کوشیدند خود را در   57از زمان قیام  

عرصه  به  بازگشت  به  امیدوار  اپوزیسیونی  تبیین  قامت  در  و  هدف  همین  راستای  در  دهند.  جلوه  قدرت  ی 
روایتی نوساز برآمدند: نخست    ای دیگر در پیای ناگزیر از جعل تاریخ شدند و دسته ، دسته 57رویدادهای سال  

شده سرنگون شد )همان غربی که  کودتایی طراحی که شاه نه توسط مردم بلکه از سوی غرب و در شبه این
مرداد و بقای سلطنت پسر داشت( و دوم اینکه شاه    28نقش مهمی در الغای قاجاریه و سلطنت پدر و کودتای  

شهر او آنچنان رفاه اقتصادی داشت که حتی  ده بود و ایران اش گشو ی تمدن را به روی مردمان چنان دروازه 
بایست با شد و نمیی سیاسی همگام با آن پیش نرفت، بایستی به شاه فرصت اصالحات داده میاگر توسعه 

ی قیمت  سابقه های پس از افزایش بی شد. معلوم نیست حیف و میل انقالبی قهرآمیز بنای حکومتش ویران می 
ی پنجاه کجای این روایت قرار دارد. این هواداران، درخصوص  ی عمومی در ابتدای دههقهنفت و فقر و فا
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های کنند و خیل وعده ی بختیار اشاره می فرصت تاریخیِ اصالحات نیز، تنها به حکومت سی و هفت روزه 
از آزادی  مرداد باقی مانده بود و بخش کوچکی از آن در دولت مستعجل او عملی شد،    28ای که از  معوقه

 ی برگزاری انتخابات آزاد.  مطبوعات و زندانیان سیاسی گرفته تا وعده
ی یک تحلیل دقیق و مدوّن  ی اول قطعاً در محدودههای عجیبِ دسته کج و معوج کردنِ تاریخ و روایت 

دامنه این دسته  اینکه  نیست. چه  کودتای  تاریخی  تا  را  این تحریف  نیز وسعت می  28ی  و دمرداد  ر دهند 
اند،   کودتا با نام مستعار عملیات »آژاکس« و »چکمه« بر نقش خود معترف ِ که بانیان آمریکایی و انگلیسی حالی

می سلطنت«  بازگشت  برای  ملت  »رستاخیز  را  آن  نکته اینان  جالب خوانند.  هواداران ی  این  در سخنِ  توجه 
 کنند.  می سلطنت اینجاست که انقالبی را کودتا و کودتایی را انقالب معرفی 

ی گروه دوم و حامیان اصالحاتِ بختیار نیز بایستی اشاره کرد که شاه پیش از استمداد از بختیار،  اما درباره
های زودگذرِ آموزگار، شریف امامی، ازهاری  تری برای اصالحات داشت و توالی دولت های بیشتر و موجه فرصت 

نظامی و کاربست زور ناامید شد، بختیار را  از حکومت  دهد که شاه آن زمان کهو در نهایت بختیار نشان می
وعده  که  غافل  به  برگزید،  رو  حکومتی  توانست  نخواهد  انقالب،  صدای  شدن  شنیده  از  پس  اصالحاتِ  ی 
 سرنگونی را نجات دهد.  

موفقیت مردم   ی عدم حیثیت از مفهوم »انقالب« است که در سایهیوضعیت انقالبی امروز، در واقع اعاده
ست که در جریان  ناامیدی و یأسی فراگیر ایجاد کرد و آغاز فرایندی   57هایشان در سال  ر رسیدن به آرماند

های هوادار  کند. اگر در گذشته رسانه حرکت خود جایگاه واقعی و وزن نیروهای اجتماعی و سیاسی را معین می
ن معترضان بگذارند، امروز ناگزیرند در  توانِ »رضاشاه روحت شاد« را در دهاسلطنت اصرار داشتند شعارِ کم 

هایشان  ی خیزش انقالبیِ جوانان، شعار »مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر« را بشنوند و در رسانه میانه
 های سیاسیِ چپ و دموکرات باشند.  میزبان رهبرانی از جریان 

تواند بازیگران بزرگتری  تی می نیست و ح  های انقالبی تنها محدود به عملکردِ یک رسانه تحمیل خواست
هاشان وادارد. کوتاه سخن اینکه در شرایطی که سخن را هم در ابعادِ سیاست جهانی به تغییر رفتارها و نگرش 

شود و از سویی دیگر نفی هرگونه  ی ترک و لُر و فریاد بلوچ و عرب از گلوی تهرانی شنیده می کُرد از حنجره 
سیتی و چه طبقاتی و ملی خواست عمومِ مردمان است، هیچ هراسی از آینده تبعیض و ستم و نابرابری، چه جن

 وجود ندارد، چرا که انقالب، خود، آینده است.  
 

 نوشتپی
ست که سلطنت  در مواجهه با خیزش انقالبی، حاکمیت احتماالً و در نهایت، ناگزیر از پیمودن همان راهی 

ی سیستم و نزدیکی جانشینی رهبری، شاید در انتظار تغییر  پیشین از آن گذر کرد. با توجه به فساد ساختار 
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ی مبارزات و گسترش اعتصابات و با رسیدن به سرحدّات آن، پس از  ی ظاهری نظام باید بود و با ادامهچهره 
روی بعید نیست که شاهد ظهور بختیار دیگری باشیم و این بار نه از  شنیده شدن صدای انقالبِ مردم، به هیچ 

همه بایستی منتظر بود که آیا کسی حاضر است ی موسوم اصالحات. با اینلی، که شاید از جبهه ی مجبهه 
می  ترجیح  یا  باشد؟  دیگری  جرگه بختیار  به  بازرگان  و  سنجابی  این دهند همچون  بپیوندد؟  انقالبیون  بار  ی 

 انقالبی دموکراتیک، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش.   
 

 


