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 معرفی

برگرفته  1الناهای عبداهلل اوجاز نوشته« زن، زندگی، آزادی»که شعار  دانیممی

 ایم. اما جای یک بحثشد. در موافقت و مخالفت با این شعار نیز بسیار شنیده و خوانده

مواضع  با جاریخالی بود و هست؛ و آن هم مباحثه حولِ سنخیتِ مطالباتِ خیزش 

از سر همسویی، همدلی و  1۰۴1آیا خیزش  2هاست.های آپوئیسترهبر آپو و خواست

 درررا بر س« زن، زندگی، آزادی»سمپاتی با مطالبات جنبش آپوئیستی است که شعار 

  یا دلیل/علل دیگری دارد؟ تحرکات اعتراضی خود زده

ایم: مطلب نخست )نوشتار حاضر(، به در این راستا، دو مطلب جداگانه تهیه کرده

ربط به آپوئیسم را بی« زن، زندگی، آزادی»ختصاص دارد که هایی ابررسی استدالل

اند.  کردهو از آنِ خود  اند که ایرانیان این شعار را مصادره به مطلوبدانند و مدعیمی

، به «آزادی»و « زندگی»، «زن»های الن از واژهامطلب دوم ضمن معرفی تعاریف اوج

با مواضع خیزش این ها، و نقاط افتراق و اشتراک مطالباتِ ها و نزدیکیارزیابی دوری

  ها خواهد پرداخت.الن و مقاصد سیاسی آپوئیستانظری اوج

 

  

                                                      

 1۱۱۱از سال که رهبر زندانی حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( و کنفدرالیسم جوامع کردستان  1 

 یمرالیا یرهیدر جز برد. این زندانسر میهب ینفراددر حبس ا (İmralı prison) «یمرالیا»در زندان 

 یبارهتر درپیششود. ای کنترل میماهوارهسیستم توسط ارتش و قرار دارد و  هیمرمره ترک یایدر در

ود خکه اوجالن  - موری بوکچینی کنفدرالیسم دموکراتیک در روژاوا نوشتیم و به معرفی ایده و النااوج

نیسم از کمو،  سرمایه -روژاوا در نزاع کار نیز پرداختیم. لینک دسترسی به مقاالت:  -داند را شاگرد او می

  تا کمونالیسم

نامند و می( Serok Apoعمو  یعنیرهبر و آپو  یعنیسَروک آپو )سروک او را  اوجالن نهوادارا 2

 دهند.طرفدارانش نسبت میئیست نامی است که به آپو

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/01/rojava_final1.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/01/bookchin_final1.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/01/bookchin_final1.pdf
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 مقدمه
عظیم مردم، دیگر آنچه را که هم اکنون  یفراخواهد رسید که تودهزمانی »

عمل خودی مردم بهگویند، نخواهند و این هنگامی است که عمل خودبهمی
  3 «.آگاهانه تبدیل شود

 (13۳۱محمد مختاری )
 

، 2۴1۳ )روز جهانی زن( مارس ۱ین بار در روز نخست« زن، زندگی، آزادی»شعار 

نیروهای مسلح وقتی که  ۰،شد در روستای شیخلر، در مرز ترکیه و سوریه سرداده

ی فیلم سینمایراندن نیروهای داعش به شرق فرات را جشن گرفتند. در کوبانی، عقب

 یآمادهشنیده شد که  یمسلح زنانِاز دهان این شعار  نیز (2۴1۱« )دختران خورشید»

  ۳ند.شدمی داعش با مقابله

شهریور  2۲امینی )( مهسا)سپاری ژینا در مراسم خاکدر ایران، برای نخستین بار 

 2۲جا به سایر نقاط ایران رسید: و از آن شدشنیده ( در گورستان آیچی سقز 2۴22

شهریور در مراسم  31شهریور کرمانشاه، بندرعباس و سردشت؛  2۱شهریور رشت؛ 

 در اعتراضمهر  2۴تراضات خیابانی تهران؛ سپاری مینو مجیدی در کرمانشاه، و اعخاک

ی شاهد اردبیل که به به قتل کمال فقهی در بوکان، و همان روز در دبیرستان دخترانه

ه رسید و بایران از خارج طور پیش رفت تا به شدن اسرا پناهی انجامید... و همینکشته

  ۲.مرزی بدل شدهای خبری برونشعار محبوب رسانه

گی، زن، زند»که با  -پور شروین حاجی« برایِ»بیِ جهانی آهنگ/ترانه یابا محبوبیت

زشِ ی خیاین شعار عمومیت بیشتری یافت و به صورت شناسه -یابد خاتمه می« آزادی
                                                      

شماره  ،«کتاب جمعه»، نوشته محمد مختاری، («1بررسی شعارهای دوران قیام )» یبه نقل از مقاله 3

  ۰2، ص  2۴

 ، نوشته سوران قربانیرانیا یهاابانیتا خ یتنها در سلول انفراد ی: از مردیآزاد ان،یژن، ژ۰ 

 .با بازیگری گلشیفته فراهانیبه صحنه مورد اشاره در فیلم،  لینک۳ 

 و نشریات خارجی شروع به انتشار این شعار به زبان کُردی و فارسی نمودند. برای نمونه هاحتی روزنامه ۲

 نگاه کنید.  2۴22سپتامبر  2۳نخست روزنامه لیبراسیون )فرانسه(، در  یبه صفحه

https://www.bbc.com/persian/articles/cqq6yev5kxwo
https://www.bbc.com/persian/articles/cqq6yev5kxwo
https://www.youtube.com/watch?v=q92qqPnG2SI
https://www.youtube.com/watch?v=q92qqPnG2SI
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ته داشدنبال درآمد. تاکنون این شعار مباحثاتِ نوشتاری و گفتاری زیادی را به 1۰۴1

این  نیز ۳۲قیام  نِامبارزجامعه است. شاید اگر  ای از هشیاری و بلوغ سیاسیکه نشانه

گریزهای خیابانی، به وها، در دلِ جنگروزامکان را داشتند تا همچون معترضان این

یلی که خآن شان بنشینند، چه بساگرانه حول شعارها و مطالباتهای کشاف و آگاهبحث

ان شهایداندند و در انتخاب شعارها و تدقیق خواستنمیگرایانه را سرپساز شعارهای وا

 . کردنددیگرگونه عمل می

شعار  ۱۴۴یاد محمد مختاری به بررسی و ارزیابی ، زنده۳۲سال بعد از قیام یک

و  ۲سرداده شده بودند ۳۲شعار ناموزونی پرداخت که در جریان قیام  1۴۴۴موزون و 

 تمام نوشت:اثر نیمه در بخش پایانی این

 

... کرد که انقالب، قدرت و امکان آن را داشت که  دیتأک دیجا با نیهم»
و  یذهن طیبا شرا یها را در هماهنگتوده یدهگستر یهو مبارز یشور انقالب

 د،یآیهمان گونه که از مطالب گذشته برم عنصر آگاه، اعتال بخشد. اما
عهده آن به یختگیبر خودانگ دیرا با تأک امیق یکه رهبر یسنت یزبورژواخرده

  ۱«کند. تیهدا یجیشکل و نتا نیچن جنبش را جز به توانستیداشت، نم

 

عاری ویژه شهما آموخت که شعارهای یک جنبش اعتراضی یا انقالبی، بهاین تجربه ب

شود، حائز اهمیت است و اگر در ی آن بدل مییابد و به شناسهمحوری می یکه جنبه

ایج تواند نتبسا میگرانه محک نخورد و سبک سنگین نشود؛ چهجریان مباحثات آگاه

 بار بیاورد. ای بهناخواسته

                                                      

کتاب » 2۰و  2۴های در دو قسمت، در شماره« بررسی شعارهای دوران قیام»این مطلب با عنوان  ۲

 چاپ شدند. « جمعه

 ، نوشته محمد مختاری.13۳۱، «(2بررسی شعارهای دوران قیام )» ۱

http://khabgard.com/link/بررسی-شعارهای-دوران-قیام/
http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DB%B2
http://irpress.org/index.php?title=بررسی_شعارهای_دوران_قیام_۲
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عنوان نماد خیزش هب -« زن، زندگی، آزادی»شعار به ارزیابی کوتاه،  یبا این مقدمه

ند؟ کای این خیزش را نمایندگی میهای پایهنشینیم تا ببینیم خواستیم - 1۰۴1

  گشاید؟سردهندگان و مخاطبان می اندازی را پیشارویکدام افق و چشم

 

 «زن، زندگی، آزادی»ی شعار بهینه یمصادره
 گویند:مدعیان می

الن و تبلیغات اربطی به آرای اوج هیچ« زن، زندگی، آزادی»شعار  -الف

احزاب تحت رهبریش ندارد و خیلی از کسانی که این شعار را 

 ها را. شناسند و نه آپوئیستدهند نه رهبر آپو را میسرمی

 

 لوحی سیاسی نباشد، احتماالًدانشی یا سادهخبری، کمادعا اگر از سر بی این

م، ایران، مری»یا « میهن خدا، شاه،»شود کسی برای مثال شعار فریبانه است. آیا میعوام

 ،نان، کار»یا « آزادی، برابری، برادری»یا « استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی»یا « آزادی

عنوان شعار محوری جنبش خود انتخاب کند و برایش و یا هر شعار دیگری را به« آزادی

اندازی حرف از چه افق و چشماش کدام است و مطالبهجان مایه بگذارد، ولی نداند از 

گیرند؟ آیا این فکر فرض میلوح و بیاندازه خام، ساده زند؟ آیا معترضان را اینمی

 توهین به شعور سیاسی معترضان نیست؟ 

 

ی خود مردم ایران این شعار را مصادره به مطلوب کردند، مُهر ویژه -ب 

رغم علی -و پس از چهار دهه، برای نخستین بار توانستند  را بر آن زدند

حول این  -ی تنوعات عقیدتی، سیاسی، جنسیتی، زبانی و ملی همه

 شعار مشترک متحد شوند. 

 

تغبیر  دهند،که این شعار را سرمی برانگیز است. نخست، اکثر کسانیاین ادعا چالش

د. کنرا مصادره کرده و می« مطلوب»و تفسیر مشابهی از آن ندارند. هر کس از ظن خود، 

که برای خودش تاریخ، واضع، کتاب و  -ای غیر از این هم نیست. وقتی شعاری چاره
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اب در ب ایی یک صفحهنامهشود ولی حتی یک توافقمصادره می -پردازانی دارد نظریه

ای غیر از این انتظار شود، نتیجههمگان )عموم( در دسترس قرار داده نمی« مطلوب»

 رود. نمی

و  ستینیفمطلب(، دوم، چپ و راست، سوسیالیست و رویالیست )سلطنت

های متنوع اجتماعی درک و و خالصه آحاد و جنبش پدرساالر(-پاتریارکالیست )مرد

ندارند. در ادبیات یکی، زن، نماد « آزادی»و « زندگی»، «زن»برداشت مشابهی از 

داری است، زایی، شوهرداری و خانهاش بچهجنسیت بیولوژیک است که وظیفه

ها، که در فرهنگ دیگری، زن، یک هویت اجتماعی است که باید از فرصتآنحال

 ۱.امکانات و حقوق برابر با مردان برخوردار شود

حق »آمیز است. آیا منظور از زندگی، نیز ابهام «یزندگ»از تعابیر و ادراکِ معترضان 

ی و مکتببه هر بهایی است؟ یا زندگی اُخروی، « کشیدنحق نفس»و « حیات

ند انمیر است که در آن اکثریتی محکوم به آنوکشی؟ آیا منظور یک زندگی بخورریاضت

زندگی زمینی، مادی،  ؟ یا که منظور برخورداری از یک«مطلوب»و اقلیتی برخوردار از 

  مرفه، مدرن، امروزی و آزاد است؟ تازه، منظور از مدرن، مترقی، امروزی و غیره چیست؟!

ی نیز متفاوت است. در طول تاریخ مدرن و در کلیه« آزادی»تفسیر معترضان از 

ها را با خود حمل ها و شبههروشنبیشترین سایه« آزادی»حرکات اعتراضی و انقالبی، 

رو الزم آمده تا با پاسخ به دو سئوال دائماً تدقیق شود: آزادی برای که؟ اینازاست. کرده

 و برای چه؟ 

مفاهیم و مقوالت نیز بار طبقاتی دارند.  -مثل ایران  -در جوامع عمیقاً طبقاتی 

آزادی برای طبقات دارا و ثروتمند، به معنای آزادی در تملک، استثمار و خالصه هرچه 

که آزادی برای طبقات ندار و فقیر به معنای سلب آزادی ثروتمندتر شدن است. حال آن

آزادی این یکی،  ثروت اجتماعی و ارزشِ کار دیگران است. یعنی یآزادانه از تصاحب

                                                      

قول سیمون دوبوار ه)جنسیت اجتماعی( تفاوت هست. ب Gender)جنسیت بیولوژیک( و Sexبین  ۱

هویت  آیند ولی بابه دنیا می -نث ؤیعنی نر یا ماده یا مذکر و م -ها با هویت جنسیتی بیولوژیک انسان

  .یندآبارمی -یعنی مرد و زن  -جنسیتی اجتماعی 
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ی استتار کسی که بر این حقیقت، پرده 1۴در گرو سلب آزادی از آن دیگری است!

تراشد، راه را می کشد و بر سر راه هر تالش برای تدقیق شعارها و مطالبات، مانعمی

  کند.برای کفتارخور شدن جنبش هموار می

ن آحاد وسیع، در متحدکرد« زن، زندگی، آزادی»علت توفیق شعار  اتفاقاً

 بودنمتفاوت، درست در همین مبهم، گنگ و ناروشن هایگرایشهای مختلف و جنبش

اش گیری تشبیهبرق فالورا به گوی خوش زرقجا نباشد که آناست! شاید بی آن بوده

 بیند! خود را در آن می« مطلوب»کنیم که هر کس تصویر 

مطالبات هر خیزش اجتماعی باید تدقیق شوند. ما آموخته که شعارها و هتاریخ ب

تر شوند، تر و نقاط اشتراک و افتراق عریانومرزها واضحتر، خطهر چه مفاهیم روشن

اندازها ها و چشمگردد. هرچه بر اهداف، افقتر میهای سیاسی تنگعرصه بر رمّال

نی نیز که با دشنام، شود. آناهای واقعی هموارتر میپرتواندازی شود، راه برای اتحاد

ی نهبه بها -را بندند و یا در بهترین حالت آنپرخاش و قهر، درب را بر تدقیق شعارها می

هایی هستند دهند، همان بنتامبه فردای نامعلوم حواله می -« همیباهمه»حفظ صفوف 

  11شان گرفته بود.که مارکس به سُخره

 

های خیزش اخیر خواستشایستگی به« زن، زندگی، آزادی»شعار  -ج

 کند.را نمایندگی می

 

                                                      

 ی،مرزهم یکسهررساند: تر میایرج جتنی عطایی، این پیام را شاعرانه« سیاه مشق»بخش اول شعر  1۴

 ،رزم استهم ،با تو کهآن. دارد یگنجهم ی،دستهم بزمی،هم یکسر. هدارد یرنج, همیخشمهم

 .کند حق با ماست ادیخواهد با تو فریم ،خشم استبا تو هم کهآن. شود بر دشمن روزیخواهد با تو پیم

و خون فرزند ت ،بزمشهم یستیاما ن آنکه. خواهدیرنج تو را م یداند چه کسیم با تو همرنج استِ کهآن

اما  کهنآ. باالدست تا بماند ،از پا یفتیتا ب ،زندتیپا مپشت ،هم دستش یستیاما ن آنکه. نوشدیرا م

 .رنج تو گنج من است دیگویم ،گنجشهم یستین

)1۱32-1۲۰۱Jeremy Bentham ( 11 دهیاصالتِ فا»مکتبِ  گذارانانیو از بن اخالق لسوفیف» 

utilitarianism.  بالهتِ  یعنوان یک نابغه، از زاویهبهبنتام ، از تالیجلد اول کاپ 2۰فصل در مارکس

  کند.یی یاد میبورژوا
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ای از مطالبات خیزشِ نامهدر این ادعا نیز جای مناقشه است. نخست، توافق

اعتراضی حاضر در دسترس نیست تا بتوان ادعای فوق را براساس آن سنجید. دوم، سه 

که همانا تغییر نظام حاکم است  -را ی این شعار حتی خواست محوری معترضان واژه

ات( شدگان از رفرم )اصالحیوسمأبراندازان و طلبان، کند. سرنگونینیز نمایندگی نمی -

 12اند، و نه حول این شعار.با خواستِ گذار از نظام حاضر گرد هم جمع شده

ن کردکه همانا کوتاه -ای دیگر این خیزش ی پایههمین استدالل در مورد مطالبه

 -دست دین و مذهب از کنترل بر جسم زن، و نیز از آموزش و پرورش کودکان است 

میدان کف بهبرجانکند. بسیاری از زنان و کودکانی که جان دادند و روزانه نیز صدق می

دهند. برای آنان، کردن این خواست، خون داده و میروند، برای متحققجنگ می

ستیز، سنن و فرهنگ در گرو قطعِ یدِ از احکام الهی، قوانین زن« آزادی»و « زندگی»

ای این مطالبات پایه« زن، زندگی، آزادی»مردمحور است. شعار آلود جنسیتی و تبعیض

 کند.را نمایندگی نمی

 

                                                      

که انقالب را همسان با خشونت  -ل شیرین عبادی مث -و حتی افرادی  هاگرایشجاست که جالب این 12

 تنها از سخنگویان ونهپاییدند، امروز خود را با آن با وسواس می ی کیهانیکردند و فاصلهتفسیر می

بینند و توسل به رفت از بحران حاضر نمیاند، بلکه راهی جز آن برای برونمدافعان انقالب بدل شده

شمرند! البته نباید فراموش کرد که میان درک اینان و ما از خشونت را نیز با نام دفاع مشروع مجاز می

  تفاوت از زمین تا آسمان است.« انقالب»


