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 نام زندگیبه 1

های زیادی  راهزنیم، پس  نیز با هم حرف می  هااین روزها از خالل دیوارها و تصویر

. بماند برای ثبت این روزهایماننوشته  که » همدیگر را پیدا کنیم«. این  ست برای اینه

قلب   در  است که  روزهایی  در ستایش  نوشته  در این  کردیم،  تنفس  انقالبی  موقعیت 

زندگی خواست  که  است  جدید  »ما«ی  برای  ستایش  نوشته  این  دارد.  شدن    و 

: »اندوهت را کنار  خوانیممیروی پل هوایی است که بر روی آن    ازآویزان    نوشتپارچه

»زن، زندگی،    .جهانی نو است  بخشکلمات نو، نوید  «.بگذار و برخیز. زن، زندگی، آزادی

شعر آزادی«   دانشگاه  گونهاین  خیابان،  گورستان،  از  لحظه  هر  در  انقالبی  شعار  ها،  و 

به جایی دیگر، از   جایی  از  ،شودمی  تکثیر  و  زندبانگ می  تر در خودمانو مهم   ،...مدارس

دیگر، از بدنی به بدن دیگر و   به اجرای   شدنی به شدن دیگر و از اجرایی )پرفورمنس(

   ...از ژستی به ژست دیگر

مردمانی که بساط جهان کهن    زاده شدنن شعار، نشان از زاده شدن »ما« دارد؛  ای

، موقعیتی خلق شد دو ماه  نزدیک به  . در اینآفرینندای میو چیز تازه  چینندرا برمی

  این  وقف خلق  را  خود  جمعی  »ما«ی   است.   کرده   دیگر ناممکن  را  عقب  به  برگشت  که

  انقالب   »پس  نجوایی که بر آن است که:  به  گویدمی   آری   . این »ما«است  کرده  موقعیت 

  خواستِ   قدرتِ  این  راندش...می   پیش  به   و  پیچید می  اشگوش  در  که  نجوایی.  کن«

  امامختل شده است    مانروزمره  زندگی.  آزادی«  ژیان،  فریاد »ژن،  قدرت  است،  زندگی

گری مدام و تمرین هر روزه،  که با انقالبی   گمانیمباوریم و بر این  به این اختالل خوش

 تر از قبل، پیش برویم.  محکم

دشمنان صدای متکثر »جنین، زند، آجوئی«، که تملک، سلطه، منفعت و سودشان  

راه را در خطر می  با هر روشی سد  از  مان میبینند،  اعتراف سو  اینشوند:  باتوم و  با   ،

»جاوید   فریادا خفه کردن صدای متکثر با  ب  .مانهابا تحریف شعارآن سو  و از    اجباری 

  اما«، در کار سرکوب انقالب هستند.  سکوت »اتحاد« و دعوت به »  ی شاه«، و با کلیدواژه

کمانی و تکثر  رنگین   ی »قادین، یاشام، آزادلیق« دعوت به همبستگی است و خلق آینده

نفع »آزادی«. نمی به  نیروصداها  آزاد و  بازار  اقتصاد  را  توان حامیان  نیز های خارجی 

با    در سر دارند.  هایی کهنقشه اند و  دیده  برایمان  باراین  هایی کهو خوابنادیده گرفت  
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خواهیم، ما را مان در ساخت آنچه که می میل و خواست زندگی و باور به توان  این همه،

   .دانیم که »این انقالب تنها راهیه که داریم« خوب می ؛ چراکهسراپا نگه خواهد داشت

 پس انقالب کن 

  
هیچ چیز شبیه به قبل نخواهد شد، گرچه روزهای سختی را گذراندیم و پیش رو 

داریم. »زن، زندگی، آزادی«، انقالبی است علیه اکثریت زورگو: مرد، ارباب، سرور، پدر 

تاجدار امت پدر  و   ،،،  علیه تملک، سلطه، ستم  انقالبی  بازار.  نامریی  کارفرما و دستان 

بخشی تحمیلی،  مان با نامیدن و هویتاستثمار. انقالبی علیه مثله کردن بدن و زندگی 

خودبیگانگی و کردن کار و ازمان با مزدی سرمایه و استثمار بدن   ی انقالبی علیه سلطه

با نهادهای   ،با محوریت مرد فارس شیعه(  اقتداری تکه کردن بدنمان. و انقالبی علیه  تکه

که    ،تحمیلی  یبا هویت   ایدئولوژیکش  های زوبرگو سا  ی و همه  بانک  و  اش از ارتشمدرن

  زندگی،   خواست  این.  است  زده  رقم  را  دینی  و  جنسیتی  و  ملیتیمراتب  سلسلهبرایمان  

  علیه  است   طغیانی   این.  سوم  جهان  نام  و  خلیفه   ارباب،  مرد،   پدر،   نام   علیه  است   شورشی

 .داری سرمایه و مردساالری  ،حاکمدولت 

مان؛ که برای نمردن، گویی از زندگی انصراف  روزهمانی صرف هر  زنده انقالبی علیه  

ی و همه  دادیم. انقالبی علیه سروران و نه گفتن به بندگی. شورش علیه ستم بر زنان،

  مقدس«   »نه  یک  خواست  این  ...ها ویت مل استثمار کارگران و بیکاران، سرکوب    ،هااقلیت

 .زندگی به گویی«»آری  یک و  است بندگی و سلطه و ستم و استثمار و انقیاد به

 . گرفتن و آزادکردن بدن استبرای پس تولد زن شورشی 

موران  أمحجاب به دست    برای این موقعیت انقالبی: ژینا، زن کرد ایرانی،    ی اما جرقه

گشت ارشاد کشته شد. همه چیز در همین یک جمله عریان است، مگر برای کسی که 

 .هایش کرده باشدگوش پنبه در 

خطی از  یکاین بار ما، در همین روایت    ی تکینگی »زن، زندگی، آزادی« و مبارزه 

«، عنصر حجابی اجباری حجاب اجباری یا بی ژیناست. زیرا چیزی به اسم »کشته شدن 

به محض شنیدن   چراکهمهم ساخت و برساخت »زن ایرانی« به دست حاکمیت است.  

 .نام زن ایرانی، حجاب به ذهن متبادر می شود
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تولید    محور و پدرساالرمالکیت بدن »زن« امری سیاسی است که به دست نظام  

ی متفاوت وجود دارد که بسیار مهم است؛ زن هاها در جغرافیاتکینگی شده است. اما  

قاجار   ی خاورمیانه مختصات ستم خاص خود را نیز دارد. و نام »زن ایرانی« از اواخر دوره

که عامل کشتار و فرودستی ی »حجاب« گره خورده  مسئلهمدرنیته با    ی و اوایل دوره

رضاخان و چه »حجاب اجباری« اکنون.    ی »کشف حجاب« اجباری در دورهاست؛ چه  

آوریم که زنِ کارگری در سمنان، به وقت کار در کارخانه، به دلیل گیر ما به یاد می 

 کردن مقنعه در دستگاه کشته شد.  

ایران از همان ابتدا در جهت منافع سیاسی و اقتصادی بر بدن زنان    در  دولت مدرن

شود تاریخ مقاومت و جنگیدن می است. اما به درازای تاریخ سرکوب،    حکمرانی کرده

، و یا بهتر هر روز و همیشه از و تا امروز  ۹۶دی    تا  ۵۸اسفند  از  زنان را نیز مرور کرد:  

  ارخواست  که  زنان  بر  حاکمیت  زورگویی  پرچم  سانبه  روسری   زیرا  ...خانه تا خیابان و 

 . است زنان  بودن جنسی  میل ی ابژه و نشینی خانه آوری، بچه تملک،

  و  کرد بودن ژینا، نشان از سرکوب ملی در ایران داشت. بلوچ، عرب، کرد، لر و..

  حکومت   ی سلطه   یعنی  این  و  شود  نمی  شناخته  رسمیت  به  اش  دین  و   فرهنگ  و  زبان

 نبود  جهتبی  دارد،  خود   دل  در  را   سرکوب  با  مبارزه  و مقاومت  نیز،  کرد  نام  اما.  مرکزی 

استقرار حاکمیت با سرکوب گسترده مواجه شدند. پس نام تحمیلی   ابتدای   همان  از  که

ایرانی و خفه  -هویت  یکدست سازی  زباناسالمی، همواره  و  دیگر، کردن صداها  های 

 و  است  اندیشه  خود  زبان  نیست،  اندیشه  انتقال  ابزار  فقط  زبان،.  بود  ...های دیگر وبدن

هرگونه  یگر،  د  های زبان  نشناختن  رسمیت  به  پس.  بدن  تاریخ  خود سرکوب  یعنی 

 ی.زیستدگردگراندیشی و 

)کرد بودن( و ستم دینی و   یتیمل)زن بودن( و ستم    پس تقاطع ستم جنسیتی 

 . بنیادگرایی، جرقه ای شد برای خلق لحظه ای نوین

ای را رقم زده است و آن  ویژهچیزی را افشا کرده که موقعیت انقالبی    قتل  این

 بر  سلطه  افشای   بود،  زنان  ویژهبه  و(  …و    ملیهای  اقلیت )کارگر،    سلطه بر بدن همه

 است«.  وقتش  »االن و است« لخت »پادشاه:  شنیدند  همه گویی یکباره. بدن

 «. و فریاد: »ژن، ژیان، ئازادی 
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با   ها  و زن  فریاد »زن،    ی سابقه کردها  ژینا  پیکر  روز دفن  مبارزه در  و  مقاومت 

سر دادند و مرد و زن با هم فریاد زدند: »کشتن به خاطر روسری، تا   «زندگی، آزادی

: زنان روسری  ندخواستمیمان  تکتکبرای  در گورستانی که  . و  کی خاک بر سری«به

نام ژینا نماد شد و فردایش    پس از سر بر کندند و شعار »ژن، ژیان، ئازادی« سر دادند.  

زنان  انقالب،  پیشگامان  و  دادند  فراخوان  با مردم کردستان  زنان، در همراهی  فعالین 

 و بسیاری جاهای دیگر نیز... همدیگر را یافتند و در رشت  ،شورشی

  سوزان، روسری   از  ...انقالبی شدند تا بدن هایشان را پس بگیرند  ی زنان پیشگام سوژه

 . ا مانده استج بر که کماکان ی فریاد  تاو  ،رقصیدن تا

 زن

 و حاال یک پرسش: آیا نام من زن است؟

هایی است که سالیانی دراز بر زنان رفته است،  تمام ستم  ی بردارندهنام زنی که در

سیستم بازار و  . شده است تیرهاقتصادی و مردان،  نظامشان از طرف حکومت، و زندگی 

آوری و حمال خانه و نیروی کار ارزان  بچه  ی جنسی، کارخانه  ی ابژه  دولت، زنان را صرفاً

ب قرار گرفتند: »یا روسری یا توسری«  طاگونه مخها اینسال   نیززن ایرانی  اند.  خواسته

 از   اعم  زورگو،  اکثریت  برابر  در  فرودستی  ی نماینده   زن،  این  ...و  ه شدندو ضعیفه خواند

دستی،  فرو  به  و  شدیم  شورشی  زن.  نه   گفتیم  هابه آن  که  است  ،...مرد  دولت،  دیکتاتور

 .گفتیم نه ...به تملک و

 شدن  زن 

پس    قدرت.بودگی آنها را به نیروی شورشی بدل کرده است: اقلیتی پراقلیت این  

ری. زن شدن، همان قدرت آزادی« چیست؟ ایا من این نامم؟  آ  ،زندگی  ،نام زن در »زن

هایی اقلیت رو نام زن، در این شعار، نام تمام  اینازاقلیت است برای آزادی از بندگی.  

و   تعیین حدود  از  که  کارشان،  سکسوالیتهشان،  زندگی ور  غثاست  و فراغتشان،  شان 

و   بدن  شد زندگی تسخیر  کوییرها،  اه شان خسته  هاست:  اقلیت  تمام  نام  ها،  ترنس ند. 

 .ی فرودستان ،... همهها، کردهابلوچ 

روی دیواری نوشته بودند: »زن، بلوچ ایران است«، پس زن شدن، یعنی بلوچ، زن،  

 .خواستار واژگونی قدرت به نفع زندگی و آزادی استکرد، مرد، ترنسی که 
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دیوارنویسی دیگری در رشت: »اگر مردی، زن شو«. این یعنی خواست جهان دیگر.  

و   اکثریت  که  و  نام خواست جهان دیگری  نباشد. خواست  ارزشهاشان  هاشان مسلط 

مرگ، جای  به  سیستم    زندگی  نابودی  حاکمساالرانه،  سرمایه خواست  و ،  دولت 

 .کندمی که زندگی را نفی  ی مردساالر

به    گوییهای اکثریت و آری به ارزشگفتن  پس زن شدن یعنی: اقلیت شدن و نه  

 کرد،  و  ترک  و  بلوچ  و   جوانان  و  مردان  ،دو ماه  این  در.  دیگر  جهان  خواست  زندگی و

 این  در  که  شد  زاده  »ما«یی   شدند؛  زن  شورشی،  زنان  با  همراه  همه  دانشجو  و  آموزدانش

جاهای   وقت جنگیدن در خیابان، چه به وقت مدرسه، چه در خانه و  به  چه  روز  چهل

 اضطراب   و  شور  و  انرژی   و  خشم  فوران.  ساخت  را  هالحظه  و  کرد  تمرین  را  شدن  زن  دیگر

 روزه   هر  یتمرین  آزادی   زندگی،   زن،  ... و  اعتصاب  و  اختالل  و  امتناع  به   واداشته  را  ما

از    شده   ما   ی روزانه  زندگی  خود!  نه   تمرین  ،نه  است، امتناع  از  های نقش است: 

 در  اختالل  ...مان، فرزند خوب، پدر متعصب، مادر فداکار و دانش آموز زرنگ وتحمیلی

مختل   برای   هم   دست  در  دست  ...خیابان  در  شورش  ...و  مراتبسلسله  رعایت  و  وظایف

 قرار   هم  روبروی   زن  و  مرد  دیگر  که  گرفت  خواهیم  یاد   بیشتر  روز  هر  که  البته   کردن...

، تلویزیون را از پشت بام به خیابان پرت ر بلوچستان را تروریست نخوانیمدیگ  نگیرند،

 ... کنیم و همدلی کنیم با آغوشی باز 

گرفتن   پس  خواست  داریم،  را  خودمان  دست  به  سرنوشت  تعیین  خواست  ما 

ها که دارد«. خواست  تواندانیم بدن چه  »ما هنوز نمی   هایمان، چون به قول اسپینوزابدن

 .سپهر سیاستواژگونی قدرت سرکوبگر: از خود خانه تا 

ماندن  کند ستایش زندگی است، دیگر به صرف زنده  چه که غافلگیرمان می باز آن

و   ایفای  دستاجباری  بردگی،  نان،  لقمه  یک  برای  زدن  قانع  نقشوپا  تحمیلی  های 

خوریم که پدر تاجدار را جایگزین این یکی »اتحاد« گول نمی   ی نیستیم، دیگر با کلمه

  یکنیم براایستیم و از هر امکانی استفاده می می در برابر »االن وقتش نیست«    .کنند 

نو. االن وقت  امکانگشودن    مان گرفتن بدن و لبخندهای پس ها،  گیتکینه ها و جهان 

راسخ، قهر و خشونت برای آفریدن   یعزم وقت تعیین سرنوشت به دست خودمان با    .است

 و کشی  بهرههاست از طریق  قرنپایان دهد که  ونت مرگبار  شقهر و خبه  که    ای زندگی 
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باید خود را وقف  میانسان تحمیل    برانسان  ستم   انقالبی کنیم تا شود.  این موقعیت 

 .آزادی سر برسد

گفت: زن    منتشر کرد،  حمایت از این شعارویدئویی که در    یپیامهارت، در  مایکل  

فرمول از طریق خودم به این    بندی اینصورت شود: آزادی. من با  زندگی می  ی عالوهبه

خواندم  جایی  آخر  است.  آزادی  همان  زندگی،  خواست  با  شورشی  اقلیت  که  رسیدم 

آفرینش و زندگی چیزی    .گویینهشورش و    آزادی وقتی ممکن است که آزاده شوی.

واقعیت بخشید.  نیست جز جهان آزاده. البته که باید در ستایش آزادی نوشت و آن را  

همین   مشغول  جاهما  همین  را  نوشته  این  دلیل  همین  به  و  تمام   زدهشتاب  ستیم 

 .  کنممی 

 

 


