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 برنخواهد گشت ندهیگذشته به آ
 مهرداد ریاردشی نوشته 

 

 را   عادی  زندگی  از  گسست  مردم  و  است  فرارسیده  آمیزتناقض   هایروند   انفجار  یلحظه   ایران  در  امروز
  برای   نیرو  گردآوری  حال  در  سرعت به  جامعه  . است  انقالبی  فوران  یمشخصه  وضعیت  این  .کنندمی   احساس
  حکمرانی  و   سرمایه  انباشت   یراهزنانه   شدت به   مدل  یک   درآمیزی  از   که   است  نظامی   با  نهایی  رویارویی

 متعلق   است  موجودیتی  کنونی  شکل   در  نظام  این  .است  گرفته   شکل   اسدف  و   خودکامه  شدت به   و  ایدئولوژیک
 . حاضر لحظه  تحول  سازترینسرنوشت  یمایهجان   آن جایگزین زایش و  گذشته  به

  یخردکننده   ضربات   براثر   ۵۷  انقالب   هایآماج   انتزاعی   روکش   و   ایدئولوژیک  یپوسته   هرچند  وصف،  این  با
  تنگدست  هایتوده  و   روشنفکران   پرستاران،   بازنشستگان،   معلمان،   جوانان،   ستم،تحت  هایملیت   زنان،  کارگران، 

 کرده   آشکار  را  خود  فرهنگی   و   سیاسی   اقتصادی،  یچهره  ترینانضمامی  زندگی   هرچند  و   است  گسیخته   ازهم 
  بدانیم  که   نیست  ضمانتی  تاکنونی  تحول  .نیست   کافی  همه  این  فردا،   از   روشنی   تصویر  داشتن  برای  اما  است، 
  تا  انقالب  روند  بدانیم  که آن   برای  نیست   کافی  و  .آمد  درخواهد  حرکت   به   جهت  کدام  در  شده   آزاد  هایانرژی 
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  مردم   منافع  جهت  در  و  شود  محافظت  مغلوب  و  غالب  ارتجاع   هایدسیسه  برابر  در  بود  خواهد  قادر   اندازه  چه
   .رود پیش ستمدیده 
  امروز  نبرد  نیز   و   است  مسلط  رژیم   برافتادن  و  زوال  همپای  بدیل  نظام  استقرار   و   بندینطفه   که  دانیممی
 رو   پیش  را  اندازچشم   کدام  و  شود  مایل  سمت  کدام  به  همپایی،  این  کهاین   اما  .فردا  برای   است   نبردی  همزمان
 نیز   و  انقالبی   یسوژه   درونی  تحول  و  گیریشکل   فرایند  درون  از   باید  را  آن  پاسخ   که  است  پرسشی  گذارد،
 وجو جست   (جهانی  هایقدرت   و  داخلی  حاکم   نظام   بخوان)  اش تاریخی  ـ  انضمامی  بستر   با   آن  متقابل  کنش 
 . کرد

 

(۱) 
 :است استنتاج  قابل سهولتبه  اولیه  حکم  سه موجود، وضعیت به  نگاهی با

 هاناروشنی   . است  دشوار  آن   سیر   مورد  در   زنیگمانه  هرگونه   .است  شتابان   بسیار  تحوالت   کهاین   نخست
  هژمونی  .اندنکرده  پیدا  طبقاتی  و  سیاسی  روشن   بیان  و  اندابهام   یپرده  در  هنوز  مطالبات  و  هاخواست  .بسیارند
 ی همه  با  «آزادی و زندگی و زن»  .است  برقرار  تفسیرقابل   و  کلی  و  پرابهام  شعارهای  درون  میانی  هایالیه 

  ،ساالر  مرد  و  ساالر   پدر   فرهنگ  و  ایدئولوژیک  ارتجاع  از   عبور   و   حاکم  نظم  هایشالوده  شکستن   در   اشتوانایی
 چتر شعار  این  .دهد   قرار  برابر  در  آینده   اجتماعی  و   سیاسی   اندازچشم   از   روشنی   سیمای  بود  نخواهد  قادر  لزوماً

  چپ   زا   بسیاری  هایگرایش  که   آفریندمی  مطلوبی  فضای  و   داردمی  نگاه   باز   متفاوتی  مفهومی  تعاریف  بر  را  خود
 های قدرت   یجویانهمداخله   تمایالت  نیز  و  ارتجاعی  و  راست  ناسیونالیسم  و   پوپولیسم  و   لیبرال  و   دموکرات   تا

   .شوند  پنهان آن پشت  بتوانند جهانی

 هایگسل  .است  بخشیده  سابقهبی  شدتی   حاکم   نظام  هایبحران   بر  انقالبی  خیزش  تداوم  کهاین  دوم
 ها،سیاست  .اندیافته   بسط  نیز  قدرت  اصلیِ  نهادهایِ  درون  به  حتی   و اندشدن   فعال حال در  سرعتبه   ساختاری
  مقابله  برای   نیرو  گردآوری   حال   در  هامخالفت   و   اندسؤال  زیر  سابقهبی  ایگونهبه   تاکنونی  رویکردهای  و   عملکرد

  سقوط  از   نظام  نجات   برای   حلی راه   عنوان به   دارند  امید   همچنان   طلباصالح   به   موسوم  هایگرایش  . بازنگری  و
  نقشی   ایفای  برای   را  هاآن  شانس  داخلی،  اصالح   برای  قانونی  هایراه   بودن  مسدود  اما  شوند،  گرفته  کاربه

  کودتایی  هایروش   و  خشونت  به   توسل  امکان  که  است   وضعیتی   چنین   در  .بردمی   بین  از  روزافزونی   طوربه   دوباره
  تا  نظام هایپایه  از ریزش .نیست ذهن از دور پرسشی نظام  کلیت ظحف  طریق این  از و قدرت جاییجابه  برای
 . حیاتی  اهمیتِ  با  است   پرسشی  حاکم   قدرت   برای   سرکوب   توان  حفظ   و   است   گسترش   حال  در   آن  اصلی   یبدنه 

  خونریزی  خشونت،  به جاری، انقالبی روند تداوم  صورت  در سرکوب  ماشین شدن  فرسوده از هراسان حاکمان،
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  سرکوب   برابر  در  ایستادگی  توان  حفظ  نزدیک،  انداز چشم  در  که   است  روازاین   درست  .اندبرده   پناه  بیشتر   کشتار   و
 .است مهم چالش  یک انقالبی جنبش  برای

  فاقد   چهره،بی   جمعیتی  انبوه  با  است   خودانگیخته  غالب  وجه   در  چنانهم   جاری  انقالبی  خیزش   کهاین   سوم
  ماشین  برابر  در   خیزش  این  تاکنونی  مقاومت  .پیوسته همبه   و  منسجم  سازمانی  ساختار  هرگونه  و  اثباتی  هویتی
  ای شبکه  در   آن  اجزاء   که  نامنسجمی  ساختار  و   است   بوده  آن  در  شده  ذخیره   انفجاری  نارضایی  مدیون  سرکوب 

  در  پایداری   رغمبه   دست،  این  از   ساختاری  با   انفجاری   هایخیزش   .اند یافته   واحد   ای پیکره   افقی 

 کسب  برای  خود،  هایمحدودیت  بر  غلبه  در  باشند،  ناتوان  هرگاه  سرکوب،  سازوکار  برابر

 شود،می  پیاده  و  طراحی  آنها  سر  فراز  از  که  هاییپروژه   در  شدن  ادغام   و  عاریتی  هویتی

 .داشت خواهند  را  استعداد بیشترین
 

(۲) 
  صورتبه   که   است   روبرو   تهدیدی   چنین  با  نیز   جاری  انقالبی  روند  که  دهدمی  نشان  موجود  هایواقعیت 
  فضایی   چنین   یسایه   در  ارتجاعی  و  راست  اپوزیسیون  .شودمی   تزریق  آن   به   باال   از  و   بیرون   از  نیرومند  گرایشی
 خزنده  و   پوشیده  را   معنی  تولید  و   تفسیر   کار  خود  مطلوب  بدیل   به   دادن  شکل  برای  و   است  شده  کاربه   دست
  است   کوشیده   !وحدت  ! وحدت  و   !اتحاد  !اتحاد  فریادهای  و   باهمهمه   ایهسیاست   به  اتکای  با   .است  کرده  آغاز

  پنهان  و   میانی،   هایالیه   هژمونی  از  برخوردار  . کند  ذوب  شکلبی   موجودیتی  در   را  خیزش  درونی   هایگوناگونی
  گیریشکل   کوشد   عمالً  و  گشاید   هاییبدیل   بر   و   ببندد   هاییبدیل   بر   را   راه   عمل   در   براندازی   اولویت  پشت  شدن 
 بردارد  خیز  ساختاری  گذار  فاعلیت  سمت  به  باشد   قادر  انضمامی  و   روشن  ایشالوده  با  که  سازد  ناممکن  را  بلوکی

 و   بیکار   و   بگیر حقوق   و   مزد  و  مرد   و  زن )  امروز   رنج   و   کار   نیروی   شود  مانع   و   .دهد  نوید   را   برابری   و   آزادی   و
  گره   همبه  (دانشجو   و  آموزدانش  نوجوان   و  جوان)  فردا   متزح  و  کار  نیروی  با  ( شده  رانده   حاشیهبه   و   فرودست 
  تاریخی   –  طبقاتی   ائتالف  یک  یپایه  دیگر   فرودستان   و  دیدگانستم   با   پشتهم   و   دستهم   و   خورده
 . کنند  بنا را بخشرهایی

  به   همزمان  طور به   و  مستقر   حاکمیت  سرکوب  قدرت   با  مقابله  و  مقاومت  به  انقالب  پیشروی  تردید،  هیچ   بی
  و   کار  اردوی  توان  نیز  و  آن  متحد  امپریالیستی  هایقدرت   و  راست  ارتجاعی  اپوزیسیون  هایتالش  علیه  مبارزه
  اندازه  هر  شود  تأکید  بجاست  وصف  این  با  . است  مشروط  جنبش   در  کننده تعیین   جایگاهی  کسب  در   زحمت
  که  بعدی   هایتوفان   برابر   در   توارتر اس  شود،  ریزیشالوده  تر عمیق  سرکوب   قدرت   ضربات   برابر  در   مقاومت
  .ایستاد خواهد  انداخت خواهند راهبه  خود  منافع از  دفاع در  آن سیاسی   نمایندگان و  سرمایه
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(۳) 
دیدگان قرار گرفته این است چگونه با منابعی که در اختیار  پرسشی که امروز در برابر فرودستان و ستم 

دست گیرند و نظام مطلوب خود خواهند توانست رهبری انقالب خود را خود بهها  رغم تنگناها و تهدیددارند، به 
مانع از آن شوند که قیام آنان فرصتی  .  تکرار شود  ۵۷ی سال  مانع از آن شوند که تجربه .  را خود برپا دارند

های یم و حمایتای عظفراهم سازد برای بازیگرانی بیرونی که با برخورداری از منابع مالی بسیار، امکانات رسانه
دست گرفته و  را به گر جهانی انقالب آنان را در راستای منافع خود مصادره کنند و هدایت آنهای سلطهقدرت 

گرانه، بدیلی که هر تفاوتی با نظم موجود داشته باشد در خصلت ستم .  بدیل سیاسی خود را بر کرسی نشانند 
استبهره  یکسان  آن  نابرابرساز  و  از  .  کشانه  آن مانع  شوند  وظیفه آن  ستمکشان  انقالب  که  ی  هایی 

ی دیگر دوباره ظاهر شوند و در تقویم سیاسی سرزمین ما فروکشاندنشان را برعهده داشت در لباس و جامه 
 . شکست دیگری به نام انسان کار و رنج ثبت کنند

  و   بیرون   از   هاییتالش  مقابل   در   که   دهدمی   نشان  اما،   آن،   جاری  پراتیک   و   موجود  خیزش   یزنده   هستی
  سیاسی،  ساختارهای  شکستن  خواهان   پایین  از   و   درون   از   که   پیشرو  و  مردمی  دارد  وجود  نیز  گرایشی  باال،  از

 میدان   به  که  ستمدیدگانی . است  مردمی  جنبش   رویبه   متفاوت  افقی  گشودن  و  حاکم   اقتصادی  و  اجتماعی
  و   افقی  ساختاری  با  خودگستر،  و  خودفرمان  سازمانگر،خود  مستقل،  جنبشی  قالب  در  یابیسازمان   برای  اندآمده
 . برخوردارند عظیمی هایظرفیت از  مراتبی،سلسله   غیر

  جایگزین  نظام  محتوای  تعیین  و سیاسی  گذار  ینحوه  به   دادن  شکل برای  متفاوت  استراتژی دو  این  امروز
  و   سیاسی  بدیل  دو   واحد،  یزشیخ   درون   تا،  روندمی  استراتژی   دو  . یکدیگرند  با  هژمونیک  رویارویی  یک  در

  و   شکل  در  است،  دیروز  بازتولید  که  فردایی  ساختن  به  مصمم   استراتژی  یک  .بینند  تدارک  را  رقیب  اجتماعی 
  و  ستم  از  رها  کوشد می  فردایی  برپایی  برای  که  دیگر  استراتژی  و  . انقیاد  از  جدیدی  اشکال  و  دیگر  شمایلی
 .مردمی حاکمیت و  رابریب و  آزادی یبرپایه استبداد، و  کشیبهره 
  

 

(۴) 
ی  هایی که از حل مسئله پاسخ .  روشن است که پرسش چگونه و با کدام پشتوانه بیش از یک پاسخ دارد

سازمان  و  تاکتیک بسیج  مطالبات،  و  تا شعارها  و شیوه یابی  را  ها  و هویت جمعی  نیز هژمونی طبقاتی  و  ها، 
توان  شود، میجا که به پرسش بدیل سیاسی و اجتماعی مربوط میبا این وصف، تا آن .  تواند به میان کشد می

 .  نیازها فرض کردی تالقی بسیاری از پیشیابی جنبش حاضر را نقطه ی بسیج و سازمان نحوه
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سوار شدن بر انفجار  :  ها پیش روشن بوددهی از مدت پاسخ اپوزیسیون راست و ارتجاعی به پرسش سازمان 
وار شکل و تودهای بی جان آمده به گونهی بهمردمی و تمرکز بر شعارهای سلبی؛ بسیج تودهخشم و نارضایی  

درون   به  جنبش  انقالبی  انرژی  کردن  کانالیزه  کاریزماتیک؛  غیر  یا  کاریزماتیک  آن شخصیت  یا  این  حول 
الگوه-ساختاری رهبر انواع گوناگون  پیدایش و رشد  ای سیاسی  محور و فراهم آوردن بستری مساعد برای 

منابع و وسایل کار نیز فراهم بوده .  کاری افراطیِ ناسیونالیستی و پوپولیستیمبتنی بر قدرت فردی و محافظه
پیچیده  کالف  بیاست؛  از  ابرای  شبکه رسانه -شمار  و  تصویری  و  شنیداری  مجازی، های  و  اجتماعی  های 

آفرینی و فریب؛ و همگی هم در امنیت کامل  م های فکر، مهارت در توهبرخورداری از منابع مالی هنگفت، اتاق 
 .و دور از دسترس پلیس و اطالعات

  است   کنشگری  موضوع  بخشرهایی  افقی   سویبه   پیشروی   و  جمعی  یسوژه   یک  برساختن  که  زمانی  اما
  از  میان   آن  در  و  است   بسیار  هایچالش  انقالبی  جنبش  یابیسازمان   راه  برسر  سرمایه  بردگی  مرزهای  از  عبور  و

 بدیل یک  باشد  قادر  بلکه  کند،  مقاومت  سرکوب ماشین   برابر  در بتواند  تنهانه  که   سازمانی  ساختار   تر جدی   همه
 . کند  ریزیپایه را مردمی مستقل  حاکمیت یک و  خودفرمان  سیاسی
  و   سرکوب  نیروی   کردن   فرسوده  نخست  :گیردمی   قرار  بسیج   برابر  در   ایدوگانه  هایهدف   اندازچشم   این  از
  بر   راه  و  شود  کاسته  جنبش  در  مشارکت  یهزینه   از  که  ایگونهبه   حاکم،  قدرت  زیان  به  قوا  توازن  زدن  مبره

  دادن  پایان  و  جنبش  طبقاتی ترکیب   تغییر دوم،  .گردد  هموار ناراضی  مردم از  بیشتری  چه هر  هایبخش بسیج 
 هاینارضایی   اعماق   به   بسیج   قدرت   بسط  مستلزم   آنها   ساختن  برآورده  که   هاییهدف  .میانی   هایالیه  هژمونی   به

  آمدن   صحنه  به   اند؛درنیامده  حرکت  به  تاکنون  که  محرومی  و  فرودست  اقشار  درآوردن  حرکتبه  است؛  منفعل
 به  بقا  برای  دائم  تقالی   در  را   آنها  فقر  و  فالکت   که   ایشده   رانده  حاشیه  به   بیکاراننیمه   و  بیکاران  و  کارگران
  گسترش   برای  آفریندمی   مطلوبی  و   امن  فضای   بردارد  موج   اگر   که   نارضایی   از   دریایی   .است  کشانده   انفعال
 . رسمینیمه  و  رسمی هایبخش یهمه  در شاغل   کارگران  میان در هااعتصاب  و  هاحرکت 
 
 

(۵) 
ای نظری باشد، امری است که در سپهر  که مسأله چگونگی مقاومت در برابر سازوکار سرکوب بیش از آن 

 .  وجوی پاسخ آن بودپراتیک باید در جستاقدام و 
برای  .  های آن اهمیت زیادی داردها و تواناییبا این وصف مسلم است که شناخت این سازوکار، محدودیت

یابی  های اطالعتواند شامل بستن منافذ نفوذ و راه های تجربه شده میها و تاکتیک مقابله، فهرستی از شیوه 
های درونی جنبش برای ورود به جنگ سایبری، فلج کردن سیستم باشد و بسیج ظرفیت های امنیتی  دستگاه 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

های اطالعاتی  اطالعات رژیم از طریق کورکردن منافذ و دادن ضداطالعات، و نیز نفوذ و ایجاد اختالل در بانک 
 . آن

  ئولوژیک اید  و  پلیسی  های سازوبرگ   سرکوب  برابر  در  بتواند  مردمی  جنبشی  که آن   شرط  که  است   روشن
 با  ترفندها  و  هاتوانایی   این  . است  اطالعاتی  ترفندهای  و  تکنیکی  هایتوانایی   از  فراتر   بسیار  کند   ایستادگی

  پیروزمندانه  مقاومت  .کنند   محافظت  رژیم  سرکوبگری   برابر  در  را   جنبش  نیستند  قادر  تنهاییبه   اهمیت  یهمه
 دوسویه   تحولی  .گذردمی  انقالبی  جنبش  و  سرکوب  یروین   میان  قوا  توازن  خوردنبرهم  کانال  از  نهایی  تحلیل  در
  و   چهره بی   یتوده   در   نهفته  های نارضایی   عظیم   یذخیره   بسیج   با  سازد  همراه  را   سرکوب ماشین فرسودگی  که
   .است نیامده در  حرکت  به هنوز که  اعماق یشناسنامه بی

  نیست   مشروط  تنها  جمعی  اقدام  به  آنان   فردی  تقالی  و  تالش  انتقال  و  هاذخیره  این  آمدن  در  حرکت  به
 . آن  تغییر  به  باشند  مصمم  و  بدانند  ستمگرانه  و  ناعادالنه  خود  بر   اندازه  چه  تا  را  گذردمی   آنان  بر  آنچه  کهاین  به
 هااین   بر   عالوه  . باشد  داشته   امیدوار   خود  جمعی  اقدام   موفقیت   به  آنان  اندازه  چه   تا  که این  به   نیست  مشروط  یا

 . آن  منابع کارایی و  انقالبی جنبش بسیج  قدرت به تاس وابسته 

  اقدام،   یروحیه   و  یافته،  راه  جمعیت  این  از  هاییبخش   میان  در  تاکنون  موجود  انقالبی  فضای  تردیدبی
 معنی  بدان   واقعیتی  چنین  اما  است،   کرده  بیدار   آنان،  جوانانِ  از  هاییگروه   میان   در  خصوصاً   را،   امید   و  حرکت 
 آن   به   پیوستن   یآماده  و  برداشته  خیز   انقالبی  جنبش   سمت   به   جامعه  از   بخش  این  اصلی   یبدنه  که   نیست
  بسیج،  منابع   به   است   پاسخی   گرو   در   همه  بر  مقدم  و   همچنان  محروم   و   فرودست   هایتوده  یابیسازمان   . است
 یتوده  آن   یه برپای  که   ساختاری  و   گیرد  صورت   بسیج   هاآن   حول  که  است   هاییشیوه  و   هاخواست  گرو   در

   .یابد سازمان   اتمیزه 
 

(۶) 
  و  شودمی  ترسنگین   مطالبات  و  هاخواست  اقتصادی  بار  رویم  فرو  بیشتر  فقر  و  تهیدستی  اعماق  به  چه  هر
  باشد،   کرده  غلبه  خود  هایناباوری   و   هاتردید  بر   که   زمانی  حتی   محروم،   یتوده  .تربرجسته   هاآن  معیشتی  وجه 
  وجه  و  باشد  تربرجسته   هاآن  انضمامی  وجه  که   آمد  درخواهد  حرکت   به  و  شد  خواهد  بسیج   شعارهایی  حول

  . آنان اجتماعی  و  زنده هستی هایاولویت  از  باشد بازتابی که  شعارهایی . تررنگکم  هاآن  انتزاعی 
  منهای   .است  بقا  برای   تالش  ایران،  کنونیِ  شرایط  در   و  امروز  ،دیدهستم   و  محروم  مردم  زندگی  اولویت

  شبیه   هاییدوران   در  چه آن  بیشتر،   فالکت  و  زندگی  سطح  ناگهانی  سقوط  به   واکنش  در   انفجاری  هایشورش 
  ی توده  جمعی اقدام  محرک  و   انگیزه  صورتبه   تواندمی همه  از  بیش  مستمر،   تنگدستی  و   دائم  بحران  با  امروز،



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  پوشاک،  نان،  مسکن،  :اجتماعی  و  کبیولوژی  بازتولید  و   است  عاجل  نیازهای  به  دسترسی   کند   عمل  محروم
   ...  و دادگاه و  قانون  و پلیس مقابل در  امنیت  و  مدرسه  و  درمان نیز و وذهابایاب  و  سوخت

 

(۷) 
  زن، »  چون  شعارهایی  بتواند   انقالبی   جنبش   که   آنست  مستلزم   محروم  یتوده  بسیج   و  اعماق  به   زدن  نقب
 ها آن   سوزان  و  ملموس  مطالبات  و  هاخواست   به  و  عبور  مردم  کار  و  زندگی  شرایط  این  از  را  «آزادی   زندگی،
   .دهد پیوند

  و   ریزیقعر   هایکارگاه  اسارتِ   در  زنِ  هامیلیون   بسیج  برای  اهرمی  به  شودمی  تبدیل  زمانی  «زن»  مفهوم
 و   بیشتر   کار»  به  اعتراض  در   ؛«نشدهپرداخت  کار »  به  اعتراض  در  شود  بدل   پرچمی  به  که  خانگی،  بردگی
  به   را  او  انسانی  هویت  که   تعریفی  به   اعتراض  در   ؛«شده  زنانه  که  فقری»  به  اعتراض  در  ؛«تر کم   دستمزد

  و   فقر  اقیانوس  در  زمانی  «زندگی »  مفهوم  .است  داده  تقلیل  «جنسی  کاالیی »  یا  «بازتولید  برای  ماشینی »
  به   معترض  ؛«دستفروشان  رنج »  به  معترض  شود  بازتعریف  شعاری   در   که  کند می  پیدا  بسیج  قدرت  تهیدستی

  مفهوم   و  «.گورخوابان  تن   رنجوری»  به   معترض  و   ؛ «کولبران  یخمیده   قامت»  به   معترض  ها؛گردزباله   حسرت »
  سود   استبداد  علیه  مبارزه  «آزادیِ»  در  شود  چکیده  که  کند می   پیدا  پژواکی  کار  و  رنج  اردوی   در  زمانی  «آزادی»
  .کنندگان مالکیتسلب   از   مالکیتسلب   برای  مبارزه  «آزادیِ»  و   کار   بردگی  علیه  مبارزه  «آزادی»  بازار؛  و  سرمایه  و

 

(۸) 
  بسیج  یعنی   . زحمت  و   کار  انسان   بازتولید   نیازهای   از  کاالزدایی   برای  پیکار   به   فراخوان   یعنی،   درکی   چنین 

  اتوبوس   عمومی  ینقلیه   وسایل  یکرایه   و  تلفن   و  گاز   و  برق   و   آب   هایقبض   پرداخت عدم   که   شعارهایی  حول
  حق   را  افتادهخالی   هایساختمان و  زمین اشغال  که  شعارهایی  حول  بسیج   یعنی   بدانند،  برحق  را  شهری   قطار  و

 . دردمندان و  گرسنگان حق  را  دارو و  غذا  یشده  احتکار انبارهای  اشغال و  بداند،  سرپناهانبی  طبیعی
  معادن،   اشغال  برای   بسیج  یعنی   . کنندگانمالکیتسلب   از   مالکیتسلب   برای   بسیج   یعنی،   درکی   چنین 
 اشغال  برای  بسیج  یعنی  .هاآن   مالکان  و   مدیران  از  یدخلع   و   خدماتی  و   تولیدی   بزرگ  هایبنگاه  ها،کارخانه 
  ای زنجیره   بزرگ  هایفروشگاه   اشغال  برای  بسیج  یعنی  واحدها؛  آن  مدیریت  گرفتن  دستبه   و  هاوصنعت کشت 

  مدیریت   و  خوارانرانت   از  یدخلع   و  هاآبهحق  گیریبازپس  برای   بسیج   یعنی   مصرف؛  هایتعاونی   به  هاآن   انتقال  و
 است   قادر  که   است   تهیدست   توده  بسیج   اب   رابطه   در   هاییگام  چنین   و  شعارها   از   درکی  چنین   .آبی  منابع   فاسد 
  ضد   گیریسمت  و  تحکیم  را   جاری  انقالبی  روند  طبقاتی  خصلت  و  آورد  گرد  را  سرکوب  ماشین  با  مقابله  نیروی
   .کند   تضمین  را آن داریسرمایه 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 

  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

(۹) 
  حرکت   جغرافیای   تنوع  و  اقدام   هایشیوه   در  هوشیارانه   مانورهای  و  هاتاکتیک   در   انعطاف  شعارها،  کنار  در
  براندازی   که   خیزشی  شدن   گیرزمین   . است سرکوب   سازوکار   با  مقابله   برای   هاشرط پیش   ترین بدیهی  از   یکی
  که  است  آن  معنی  به  محصور  جغرافیایی  یا  و   محدود  درهیاهویی  است  داده  قرار  دستورکار   در  را  حاکم  قدرت
 . تاس بازگذاشته خود  زوال و  درآمدن محاصرهبه روی به  را  راه

  فردی   اقدام  دیالکتیک  سراسری،   و   محلی  اقدام  دیالکتیک  ها،شیوه  و  هاخواسته   دیالکتیک  به   توجه   چنینهم
  هدر به   و   سوزیفرصت   احتمال  از   که   هستند   مالحظاتی   ترینمهم   جمله  از   فایده   و  هزینه   دیالکتیک   و  جمعی   و

 سازوکاری   و   اندگذاشته   میدان   به   پا  موجود  نظم   زدن برهم  برای   که   هاییآن   . کاست  خواهند  جنبش   انرژی   رفتن 
 دیگری   بقایعدم  گرو  در  یکی  بقای  .است  برقرار  معکوسی  نسبت  است  موجود  نظم  حفظ  اشوجودی  علت  که

 باید  یافت،  سازوبرگ  این   ازپادرآوردن  یا  درآوردن   محاصرهبه   برای  هاییراه   خالقانه  و   گیرانه پی   نتوان  اگر  . است
 .نشست خواهد  عقب  نکند  پیشروی  مواجهه این در که   خیزشی . درآمد محاصره به دیریازود  که بود آماده

  قدرت  با   مقابله  در   که   دارند  اهمیت   اندازه  همان   به   منفعل   یذخیره   بسیج  در   اقدام  هایشیوه   و   هاتاکتیک 
  هایی فاکتور   هاآن  تنوع  که  زمانی  خصوصاً  جمعی،  اقدام   گوناگون  اشکال  و  هاشیوه  و  هاعرصه   .حکومت  سرکوب

 حرکت  به  فرصت  آوردنفراهم   در  هامؤلفه  ترینمهم   از  باشد،  داده  پوشش  را   اقدام  «زمان»  و  «هزینه »  نظیر
  نردبان   از   هرچه   که  دارد  اهمیت  روازآن   ویژه به   ایمالحظه  چنین   .است   تر گسترده  هرچه   هاییتوده   درآمدن
  کنشگری  ظرفیت  و  مشارکت  توان  در  تریکننده تعیین   نقش  «زمان»  و  «هزینه»  رویم  ترپایین   فقر  و  دستیتهی 
 . داشت  خواهند   ترفرودست و  ترمحروم  هایالیه 

  و   اجتماعات  در  حضور  تا   شبنامه  توزیع  و  تکثیر   و  شعارنویسی   از  هاشیوه   تنوع  که  است  چارچوب  این  در
  و   هنری   مجازی،  هایشیوه  شماربی   تا  اشغال،  و   اعتصاب  تا  تحریم  و   تحصن   از   و   خیابانی،  هایپیماییراه

 انعطاف   چنین   .مختلف  هایگروه   مشارکت  آوردن  فراهم  در  کنند  پیدا  سهمی  یکسانی  طوربه   توانندمی   ایرسانه 
  تر کم   شود  باعث  و   درآید   حرکت  به   منفعل   عظیم  نارضایی  یذخیره   بیشترین   سازدمی   میسر   که   است   تنوعی   و

  ایگونه  و   ایعرصه   خود  آمادگی  و   توان   با  متناسب   که   بماند   باقی   حمتز   و   کار   یتوده  میان   در   گروهی   و   فرد
 . کند   تعریف  خود برای نقشی  نتواند و  نکند پیدا  خود با  متناسب مشارکت  از

 

  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

(۱۰) 
  هدفمند  هاییحرکت   به  را  هاخواست   و  هانارضایی  که  کاتالیزوری   عنوان  به  .است  یابیسازمان   بعدی   چالش

  برابر  در   کند،  باز   ستمدیدگان  انبوه  دهیسازمان   و   مشارکت  بر   راهی  که   است  ساختار  کدام   کند،می   منتقل
   .بخشد موجودیت خودفرمان  و  مستقل هستی یک به و   کند،  مقاومت پایین یهزینه با  سرکوب
  در   اتمیزه،   و   شکل بی   هایتوده  روزافزون   شمار  یابیسازمان   اخیر،  هایدهه   ساختاری  هایدگرگونی  پی  در
  به  کار   نیروی   روزافزون  انتقال  با  .است  عملی  و  نظری  چالشی  گذشته   از  بیش   امروز  جمعی،  یسوژه  یک  هیأت
  مؤسسات   و  تولیدی   هایکارگاه   در  وقفهبی  هایتعدیل   کنار  در  قراردادی،  وقت،پاره  موقت،  اشتغال  یعرصه 
  را  مهمی  تحول  طبقاتی  جنگ  و  یابیسازمان  برای  شرایط  ذخیره،   ارتش  به  مازاد  کار  یپیوسته   پمپاژ  و  خدماتی 
   .کند می  تجربه 

  از   و   یابدمی  گسترش  (توزیع  و  مصرف)  بازتولید   به  تولید   محیط  از   تحوالت،   این   پی  در   مبارزه،  جغرافیای 
  اعتصابات   و  شودمی  دگرگونی  دستخوش   طبقاتی   و   صنفی  مبارزات   .شهر   و   منطقه   و   محله   به   کارگاه  و   کارخانه 

 در  .عمومی  فضاهای  اشغال  و  هاراهپیمایی  و  هاتجمع   به   کنندمی   پیدا  بسط  تولیدی  مراکز  اشغال  و  هاتحصن   و
 اشکال   یافتن   نیازمند  تولید  هایمحیط   در  سندیکایی  و   ایاتحادیه  یابیسازمان   که  است  تحولی   چنین  با  انطباق
  که  اشکالی   .شهری  و   محلی  جغرافیای   و  بازتولید   هایمحیط   در  نیازها  و   مبارزات   با  انطباق   برای   است   مناسبی 
  دیگر  و   خودیاری  ساختارهای   و   هاتعاونی   انواع   و   شهری   و   محلی   شوراهای  تا   هاکمیته   ها،انجمن   از   است   ممکن
 . شود شامل   را یاری
 

(۱۱) 
  کافی  منابع  بسیج  از  است  عبارت  اصلی  مشکل  .است   دشوار  ذاتاً  امری   جنبش  یک  انقالبی  یابیسازمان 

  میان   در   محروم  یتوده  پای  که  است   بیشتر  زمانی  خصوصاً  مشکل  این  . آن  ساختار   یابی  گسترش   و   حفظ   برای
 خدمت  در   ساختمان  مصالح  عنوان به   بتواند  که  منابعی  .درآید  اجرا   به  پایین  از   فرایندی   در  یابیسازمان   و  باشد

  منابع،  وجویجست   در  که   گفت   توان می  تنها   .دکر  تصور  پیش   از  تواننمی   را  گیرد   قرار  فرایندی  چنین  پیشروی
  خواهد   کننده مأیوس   قطعاً  و  است   محض  خطای  دارد  فعال  حضور   میدان  در   اکنون هم   چه آن   به   صرف   اکتفای 

  منفعل  تاکنون   که  گذردمی   عظیمی  یذخیره   درآوردن  حرکتبه   مسیر  از   آن  راه  گفت  توان می  اطمینان با  .بود
  تحقق   .اندداده  دست  از  را  باورهایشان   و  اند شده   مأیوس  اند،سرخورده  که  آنان  یگسترده  خیل  بسیج  از  یا  مانده
 . سازد ممکن را ناممکنی هر و  کند  معجزه تواند می هاظرفیت  این

  میان  در  بسیاری   ینهفته   هایظرفیت   که   دهدمی   نشان   ایران   امروز  شرایط  دقیق  واکاوی   انداز،چشم   این   از
   .بیاید  آنان یابی سازمان  کاربه  تواند می که   دارد وجود فرودست  و  محروم هایتوده



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

است  این ظرفیت  از  بخشی  منفرد  و سیاسی  اجتماعی  کنشگر  هزار  کشور، جمعیتی  .  هزاران  سراسر  در 
ای از برخوردار از انگیزه و تجربه و توانایی، که در یک کارزار مشترک و یک حرکت همزمان قادرند شبکه 

ها جوان، سالمند، زن،  ی این کنشگران، میلیون پشتوانه.  های محلی خرد، مستقل و خودفرمان را بنا کنندهسته 
حقوقدان، ، روزنامه نگار  دان، سینماگر، خواننده، ورزشکاردانشجو، محصل، هنرمند، نویسنده، موسیقی ...  مرد،

داران است  داران و غیردینی دین که در کنار همه کرد و لر و ترک و بلوچ و ترکمن و عرب، ...  پزشک، معمار،
تر در یک جنبش عمومی مشارکت داشته باشند و نقش ی بهتر و انسانی اند برای برپایی یک جامعهکه آماده
 .  بپذیرند
 

(۱۲) 
  از   ایتازه   نسل   نیز  اجتماعی  هایالیه   ترینفرودست   میان  در  حتی  گذشته،  یدهه   دو  تحوالت  دنبالبه

  اندیشی هم   شماربی   هایهسته  .روز  دانش  و   اجتماعی   آگاهی   از  ایذخیره  با  است،   ظهورکرده   جوان  کنشگران 
  قادرند  ارگانیک  هاییاندام   هیأت  در   که  است  گرفته  شکل  کنشگران  این   پیوستن همبه   مسیر   در  محلی   اقدام  و
  برای  هستند   مهمی   هایظرفیت  هاهسته   این  . کنند  عمل  محلی  سطوح   در   خاسته  پابه   ی توده  هدایت  خدمت  در

 تالش   با  سیاسی   کنشگری   تلفیق   یبرپایه  را   خود  وجودی  علت   و   موضوعیت  بتوانند  هرگاه  گرانه، سازمان   اقدام 
  . کنندمی   بازتعریف  خود  حرکت  جغرافیای   در   ساکن  مردم فوری   و  عینی  نیازهای  به  گوییپاسخ   برای   همزمان

 و   سیاسی  مشترک  هایگرایش  روزافزون  تقویت  طریق  از  را  خود  درونی  اجزاء  همبستگی  بتوانند  هرگاه  و
  توسل   با  بتوانند،   گاه  هر   نیز   و  .گیرند   کاربه   فراگیر   جمعی  هویت  یک  بنای  مسیر   در  و   بخشند   تحکیم  اجتماعی 

  ردی عملک  و  پایدار  موجودیتی  بنای  برای  آورند  فراهم  ضمانتی  پیوسته  و  سنجیده  هایتاکتیک   و  هاشیوه  به
 .خود پیرامون  هایشبکه   گسترش و  پیوسته

هایی درآیند  های ارتباطی مجازی به صورت فوروم توانند با مکانیسم های مستقل در سطوح محلی می هسته 
راستا و هماهنگ شوند و از این طریق، جمعیت  های واحد و مشترک همو در ارتباط با یکدیگر حول خواست 

های مشترک کریستالیزه های واقعی و حول نیازها و خواستمحلی را درون شبکه های  گاهی سکونتاتمیزه 
های مستقل در یک مرز جغرافیایی محدود که هویت  هایی درآورند از هسته صورت خوشه و در نهایت به.  کنند

 . کند و تعلق محلی پیدا می ( نه لزوماً سیاسی) گیری مشترک اجتماعی خود را از جهت

 

(۱۳) 
  سیاسی   و   تجربی   هایذخیره  با   همراه  شهری   دستتهی   جمعیت   درون   به   میانی  هایالیه   وارسیل   ریزش 

 دانشجویان،  معلمان،   .است  افزوده  جمعیت  از  بخش  این  کنشگری  قدرت   و   سازمانگری  و  بسیج  منابع  بر   باال



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  یا   و   ساکن   نشینفرودست   مناطق  در   که  انقالبی   روشنفکران   و   هنرمندان   و   ورزشکاران   اجتماعی،  مددکاران 
 دست  ارتباطات،  و  اطالعات  جدید   هایفناوری  بر   تسلط  با  هاگروه   این  . هستند  منابع  این   از   بخشی  اند، شاغل 
  سازمان   و  سازد  همبسته   را   وار توده   جمعیت  این  جمعی   هایحرکت   که  هاییشبکه   ریزیشالوده  در   دارند   بازی
  شوند  محلی  هایتشکل   از  ایگونه  یابیسازمان   محور  تواند یم  یک  هر   که  منابعی .بخشد  واحد  هویتی   و  دهد
 . سیاسی و  مدنی و  صنفی هایتشکل  با گیری ارتباط  و  افقی   سازیزنجیره در  کنند  عمل هاییحلقه   صورتبه  و

  شوند،   کریستالیزه   واحد   مکانیسمی  حول  بتوانند  سراسری   و   محلی  هایتشکل   هرگاه  تحول  این   مسیر   در
  ساختاری   . کنند  عمل   پایین   به  معطوف  و   دموکراتیک  مستقل،   هدایتی  ساختارِ   صورت به   که   یابندمی  راآن   ظرفیت

  روشنفکران   و   هنرمندان   و   نویسندگان   دانشجویان،   نیز  و   بازنشستگان   و   زنان،   و   معلمان   کنار   در  کارگران   که 
  قرار   روشن  اندازیچشم   زینیا   چنین  برابر  در  آنچه  .بیابند   مشترک  نقشی  انقالبی  جنبش  رهبری  در  بتوانند
  .اند شده   ساخته  گذشته  سال  چند  طول  در  که  است  عملی  پیشروان  و  رهبران  از  زیادی  شمار  وجود  دهدمی

  گذشته  هایسال  انقالبی  و   سیاسی  هایخیزش   تداوم  در  اند بوده  منابع  یپایه   و  زیرساخت  عنوانبه   که   افرادی
 .شوندمی محسوب اری ج  بسیج و  رهبری منابع از مهمی بخش  امروز و

 
 

(۱۴) 

،  فوری نیست   هایخواست   به   رسیدن   و  نزدیک  هایهدف   به  منحصر  انقالبی  خیزش   یابیسازمان   ضرورت 
 است   پاسخی  فقطنه  دهیسازمان .  ساختاری  هایگیری جهت   و  هاخواست  و  است  دور   هایافق  چنین هم   بلکه
  پی   در   بلکه  حاکم   نظم   بر   غلبه   و  سرکوب   سد    و   امروز   موانع  از   عبور  برای   توانا  نیرویی  به   دادن  شکل   نیاز   به

 .فردا یجامعه و  است  جایگزین  قدرت و سیاسی   بدیل به  دادن شکل 
  را   خود  اصلی  خصایل   و   شودمی   متولد  انقالبی   جنبش  ساختار   شدن   نهادی  مسیر  در   قطعاً  بدیل  قدرت   نظام

  و  نابرابری  بر   غلبه  و  است  فرودستی  به  دادن  پایان   آن  رسالت  که   پایین  به  معطوف  قدرتی   نظام.  ستآن   داروام 
  فردا  به  دیگر ایچهره   در گذشته  داد نخواهد اجازه   برابر، و  آزاد انسان سزاوار   ایجامعه برپایی و  استبداد  و  ستم 

 . بازگردد
 

 1401آبان 
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 «یآزاد   ،یزندگ »زن، بر شعار یدرنگ

 ن ی ام یو  ن ینازنی نوشته 
 

 

 معرفی

برگرفته شد. در موافقت و مخالفت    1های عبداهلل اوجاالن دانیم که شعار »زن، زندگی، آزادی« از نوشته می
ایم. اما جای یک بحث خالی بود و هست؛ و آن هم مباحثه حولِ سنخیتِ  با این شعار نیز بسیار شنیده و خوانده 

از سر همسویی،   1401آیا خیزش    2است. ههای آپوئیستمطالباتِ خیزش جاری با مواضع رهبر آپو و خواست 
تحرکات   سردر  بر  را  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  که  است  آپوئیستی  جنبش  مطالبات  با  سمپاتی  و  همدلی 

 یا دلیل/علل دیگری دارد؟  اعتراضی خود زده
ربط به  هایی اختصاص دارد که »زن، زندگی، آزادی« را بیبخش اول نوشتار حاضر، به بررسی استدالل 

ضمن اند. بخش دوم    اند که ایرانیان این شعار را مصادره به مطلوب و از آنِ خود کردهدانند و مدعی م میآپوئیس

 

برد.  سر می( در حبس انفرادی به İmralı prisonدر زندان »ایمرالی« ) 1999رهبر زندانی حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( و کنفدرالیسم جوامع کردستان که از سال  1 
ی کنفدرالیسم دموکراتیک  ی اوجاالن و ایده تر درباره پیش شود.  ای کنترل می ایمرالی در دریای مرمره ترکیه قرار دارد و توسط ارتش و سیستم ماهواره   ی در جزیره این زندان  

از کمونیسم تا  ،    سرمایه   -روژاوا در نزاع کار  نیز پرداختیم. لینک دسترسی به مقاالت:    -داند  و می که اوجالن خود را شاگرد ا  -در روژاوا نوشتیم و به معرفی موری بوکچین  
   کمونالیسم 

 دهند. ئیست نامی است که به طرفدارانش نسبت می نامند و آپو ( میSerok Apoعمو هواداران اوجالن او را سَروک آپو )سروک یعنی رهبر و آپو یعنی  2

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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از واژه  ارزیابی دوری معرفی تعاریف اوجاالن  ها، و نقاط ها و نزدیکیهای »زن«، »زندگی« و »آزادی«، به 
 ها خواهد پرداخت.  افتراق و اشتراک مطالباتِ این خیزش با مواضع نظری اوجاالن و مقاصد سیاسی آپوئیست

 مقدمه

گویند، نخواهند و  ا که هم اکنون می عظیم مردم، دیگر آنچه ر  یفراخواهد رسید که توده»زمانی  
   1 «.عمل آگاهانه تبدیل شودخودی مردم به این هنگامی است که عمل خودبه 

 ( 13۵۸محمد مختاری )
 

، در روستای شیخلر، در  201۵  )روز جهانی زن(  مارس  ۸ین بار در روز  نخستشعار »زن، زندگی، آزادی«  

راندن نیروهای داعش به شرق فرات  نیروهای مسلح کوبانی، عقبوقتی که    2، شد مرز ترکیه و سوریه سرداده 
شنیده شد    یمسلح   زنانِ از دهان  این شعار    نیز   ( 201۸»دختران خورشید« ) فیلم سینمایی  را جشن گرفتند. در  

  3ند. شدمی  داعش با مقابله یآمادهکه 

( در گورستان  2022شهریور    2۶امینی ) (  مهسا)سپاری ژینا  در مراسم خاکدر ایران، برای نخستین بار  
شهریور کرمانشاه، بندرعباس    29شهریور رشت؛    2۷جا به سایر نقاط ایران رسید:  و از آن   شدشنیده  آیچی سقز  
مهر    20سپاری مینو مجیدی در کرمانشاه، و اعتراضات خیابانی تهران؛  شهریور در مراسم خاک  31و سردشت؛  
شدن  ل که به کشته ی شاهد اردبی به قتل کمال فقهی در بوکان، و همان روز در دبیرستان دخترانه   در اعتراض 

های خبری رسید و به شعار محبوب رسانهایران  از  خارج  طور پیش رفت تا به  اسرا پناهی انجامید... و همین 

  4. مرزی بدل شد برون 
یابد که با »زن، زندگی، آزادی« خاتمه می   -پور  یابیِ جهانی آهنگ/ترانه »برایِ« شروین حاجی با محبوبیت 

درآمد. تاکنون این شعار مباحثاتِ    1401ی خیزشِ  ی یافت و به صورت شناسهاین شعار عمومیت بیشتر   -
به  را  بلوغ سیاسی دنبال داشته که نشانه نوشتاری و گفتاری زیادی  از هشیاری و  اگر    ای  جامعه است. شاید 

خیابانی، به گریزهای  وها، در دلِ جنگ روز این امکان را داشتند تا همچون معترضان این   نیز   ۵۷ قیام  نِ امبارز
گرایانه که خیلی از شعارهای واپس آن   شان بنشینند، چه بساگرانه حول شعارها و مطالبات های کشاف و آگاهبحث
 .  کردند شان دیگرگونه عمل میهایداندند و در انتخاب شعارها و تدقیق خواست نمیرا سر 

 
   42، ص   20(«، نوشته محمد مختاری، »کتاب جمعه«، شماره 1ی »بررسی شعارهای دوران قیام )به نقل از مقاله  1
 ، نوشته سوران قربانی های ایران: از مردی تنها در سلول انفرادی تا خیابان ژن، ژیان، آزادی 2
 هانی. به صحنه مورد اشاره در فیلم، با بازیگری گلشیفته فرا لینک 3
  2022سپتامبر    2۵ی نخست روزنامه لیبراسیون )فرانسه(، در  ها و نشریات خارجی شروع به انتشار این شعار به زبان کُردی و فارسی نمودند. برای نمونه به صفحه حتی روزنامه   4

 نگاه کنید.  

https://www.bbc.com/persian/articles/cqq6yev5kxwo
https://www.youtube.com/watch?v=q92qqPnG2SI
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قیام  یک از  بعد  زنده۵۷سال  ارزیا،  و  بررسی  به  و    ۸00بی  یاد محمد مختاری  شعار    1000شعار موزون 

 تمام نوشت: و در بخش پایانی این اثر نیمه  1سرداده شده بودند  ۵۷ناموزونی پرداخت که در جریان قیام 
 
  یه و مبارز  یشور انقالب...  کرد که انقالب، قدرت و امکان آن را داشت که    دی تأک  دیجا با  نیهم»
همان گونه که از مطالب   و عنصر آگاه، اعتال بخشد. اما   ی ذهن  ط یبا شرا  یها را در هماهنگتوده  یدهگستر

عهده داشت،  آن به   ی ختگیبر خودانگ  دیرا با تأک  امیق  یکه رهبر  یسنت  یزبورژوا خرده  د،ی آی گذشته برم

  2« کند. تیهدا یجیشکل و نتا  نیچن  جنبش را جز به   توانستینم
 

ی محوری  ویژه شعاری که جنبه ما آموخت که شعارهای یک جنبش اعتراضی یا انقالبی، به این تجربه به 
گرانه محک نخورد و شود، حائز اهمیت است و اگر در جریان مباحثات آگاهی آن بدل مییابد و به شناسه می

 بار بیاورد.  ای به تواند نتایج ناخواسته بسا میسبک سنگین نشود؛ چه 
نشینیم  می  -  1401عنوان نماد خیزش  ه ب   -شعار »زن، زندگی، آزادی«  به ارزیابی  کوتاه،    یاین مقدمه   با

سردهندگان    اندازی را پیشارویکند؟ کدام افق و چشم ای این خیزش را نمایندگی میهای پایهتا ببینیم خواست
 گشاید؟و مخاطبان می

 

 آزادی« ی شعار »زن، زندگی، ی بهینه مصادره 

 گویند: مدعیان می 

ربطی به آرای اوجاالن و تبلیغات احزاب تحت    شعار »زن، زندگی، آزادی« هیچ   -الف

شناسند  دهند نه رهبر آپو را می رهبریش ندارد و خیلی از کسانی که این شعار را سرمی

 ها را.  و نه آپوئیست
 
شود  فریبانه است. آیا میی نباشد، احتماالً عوام لوحی سیاسدانشی یا سادهخبری، کم ادعا اگر از سر بی   این

کسی برای مثال شعار »خدا، شاه، میهن« یا »ایران، مریم، آزادی« یا »استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی« یا  
عنوان شعار محوری جنبش خود »آزادی، برابری، برادری« یا »نان، کار، آزادی« و یا هر شعار دیگری را به 

اندازی حرف  اش کدام است و از چه افق و چشمایش از جان مایه بگذارد، ولی نداند مطالبهانتخاب کند و بر

 
 »کتاب جمعه« چاپ شدند.   24و   20های این مطلب با عنوان »بررسی شعارهای دوران قیام« در دو قسمت، در شماره  1
 ، نوشته محمد مختاری.13۵۸«،  (2بررسی شعارهای دوران قیام )» 2

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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گیرند؟ آیا این توهین به شعور سیاسی فکر فرض میلوح و بی اندازه خام، ساده  زند؟ آیا معترضان را این می
 معترضان نیست؟ 

 
 ی خود را بر آن زدندمردم ایران این شعار را مصادره به مطلوب کردند، مُهر ویژه  -ب  

ی تنوعات عقیدتی،  رغم همه علی  - و پس از چهار دهه، برای نخستین بار توانستند  

 حول این شعار مشترک متحد شوند.   -سیاسی، جنسیتی، زبانی و ملی  
 

دهند، تغبیر و تفسیر مشابهی از آن  انی که این شعار را سرمیبرانگیز است. نخست، اکثر کساین ادعا چالش
ای غیر از این هم نیست. وقتی شعاری  کند. چاره ندارند. هر کس از ظن خود، »مطلوب« را مصادره کرده و می 

ی نامهشود ولی حتی یک توافق مصادره می   -پردازانی دارد  که برای خودش تاریخ، واضع، کتاب و نظریه   -
ای غیر از این انتظار  شود، نتیجه ای در باب »مطلوب« همگان )عموم( در دسترس قرار داده نمییک صفحه 

 رود.  نمی
و   پدرساالر(-پاتریارکالیست )مردو  ستین یفمطلب(، دوم، چپ و راست، سوسیالیست و رویالیست )سلطنت 

»زن«، »زندگی« و »آزادی« ندارند. در  های متنوع اجتماعی درک و برداشت مشابهی از  خالصه آحاد و جنبش 
که آن داری است، حالزایی، شوهرداری و خانه اش بچه ادبیات یکی، زن، نماد جنسیت بیولوژیک است که وظیفه

فرصت از  باید  که  است  اجتماعی  هویت  زن، یک  دیگری،  فرهنگ  مردان  در  با  برابر  و حقوق  امکانات  ها، 

 1.برخوردار شود

م ادراکِ  و  از  تعابیر  ابهام   « ی»زندگ عترضان  »حق  نیز  و  حیات«  »حق  زندگی،  از  منظور  آیا  است.  آمیز 
نمیر  وکشی؟ آیا منظور یک زندگی بخوری و ریاضت مکتبکشیدن« به هر بهایی است؟ یا زندگی اُخروی، نفس

ی از یک اند و اقلیتی برخوردار از »مطلوب«؟ یا که منظور برخورداراست که در آن اکثریتی محکوم به آن 
 زندگی زمینی، مادی، مرفه، مدرن، امروزی و آزاد است؟ تازه، منظور از مدرن، مترقی، امروزی و غیره چیست؟! 

کلیه  در  و  مدرن  تاریخ  در طول  است.  متفاوت  نیز  »آزادی«  از  معترضان  و  تفسیر  اعتراضی  حرکات  ی 
رو الزم آمده تا با پاسخ به  ایناست. از کرده  ها را با خود حملها و شبهه روشن انقالبی، »آزادی« بیشترین سایه

 دو سئوال دائماً تدقیق شود: آزادی برای که؟ و برای چه؟ 
مفاهیم و مقوالت نیز بار طبقاتی دارند. آزادی برای طبقات دارا و    - مثل ایران    - در جوامع عمیقاً طبقاتی  

که آزادی برای مندتر شدن است. حال آن ثروتمند، به معنای آزادی در تملک، استثمار و خالصه هرچه ثروت

 
یعنی نر یا ماده یا مذکر و مؤنث    -ها با هویت جنسیتی بیولوژیک  قول سیمون دوبوار انسان )جنسیت اجتماعی( تفاوت هست. به  Gender)جنسیت بیولوژیک( و   Sex بین  1
 آیند.  بارمی  -یعنی مرد و زن   -آیند ولی با هویت جنسیتی اجتماعی به دنیا می  -
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ثروت اجتماعی و ارزشِ کار دیگران است. یعنی  یآزادانه طبقات ندار و فقیر به معنای سلب آزادی از تصاحب 
کشد و  ی استتار می کسی که بر این حقیقت، پرده  1آزادی این یکی، در گرو سلب آزادی از آن دیگری است!
تراشد، راه را برای کفتارخور شدن جنبش هموار  می   بر سر راه هر تالش برای تدقیق شعارها و مطالبات، مانع

 کند.  می
های های مختلف و گرایشاتفاقاً علت توفیق شعار »زن، زندگی، آزادی« در متحدکردن آحاد وسیع، جنبش

را به گوی خوش جا نباشد که آن است! شاید بی بودن آن بوده  ت در همین مبهم، گنگ و ناروشن متفاوت، درس 
 بیند!  اش کنیم که هر کس تصویر »مطلوب« خود را در آن میگیری تشبیه برق فال وزرق 

،  ترما آموخته که شعارها و مطالبات هر خیزش اجتماعی باید تدقیق شوند. هر چه مفاهیم روشن تاریخ به 
گردد. هرچه تر میهای سیاسی تنگ تر شوند، عرصه بر رم التر و نقاط اشتراک و افتراق عریان ومرزها واضح خط

شود. آنانی نیز که با های واقعی هموارتر می اندازها پرتواندازی شود، راه برای اتحادها و چشم بر اهداف، افق
ی حفظ صفوف به بهانه  -را  دند و یا در بهترین حالت آن بندشنام، پرخاش و قهر، درب را بر تدقیق شعارها می 

شان گرفته  هایی هستند که مارکس به سُخرهدهند، همان بنتام به فردای نامعلوم حواله می  -همی«  با»همه
  2بود.

 

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

 کند.می
 

ای از مطالبات خیزشِ اعتراضی حاضر در دسترس  نامهای مناقشه است. نخست، توافق در این ادعا نیز ج
ی این شعار حتی خواست محوری معترضان نیست تا بتوان ادعای فوق را براساس آن سنجید. دوم، سه واژه 

شدگان از  طلبان، براندازان و مأیوس کند. سرنگونینیز نمایندگی نمی  -که همانا تغییر نظام حاکم است    - را  

 3اند، و نه حول این شعار. رفرم )اصالحات( با خواستِ گذار از نظام حاضر گرد هم جمع شده 

 
گنجی   دستی، هم بزمی، هم رنجی دارد. هرکسی هم خشمی, هم رزمی، هم رساند: هرکسی هم تر میایی، این پیام را شاعرانهبخش اول شعر »سیاه مشق« ایرج جتنی عط  1

داند چه  همرنج استِ میکه با تو  خواهد با تو فریاد کند حق با ماست. آن خشم است، می که با تو هم خواهد با تو پیروز شود بر دشمن. آن رزم است، می  که با تو، هم دارد. آن 
که اما نیستی  زندت، تا بیفتی از پا، تا بماند باالدست. آنپا مینوشد. آنکه اما نیستی هم دستش، پشتبزمش، خون فرزند تو را می خواهد. آنکه اما نیستی هم کسی رنج تو را می 

 گوید رنج تو گنج من است. گنجش، می هم 
21832)-(1748Jeremy Bentham     گذاران مکتبِ »اصالتِ فایده«  و از بنیان   فیلسوف اخالقutilitarianism  جلد اول کاپیتال، از بنتام    24. مارکس در فصل
 کند.  ی بالهتِ بورژوایی یاد میعنوان یک نابغه، از زاویه به 
پاییدند،  خود را با آن با وسواس می   ی کیهانی کردند و فاصله همسان با خشونت تفسیر میکه انقالب را    -مثل شیرین عبادی    -ها و حتی افرادی  جاست که گرایش جالب این  3

بینند و توسل به خشونت را نیز با نام دفاع مشروع مجاز  رفت از بحران حاضر نمی اند، بلکه راهی جز آن برای برونتنها از سخنگویان و مدافعان انقالب بدل شده امروز نه 
 اید فراموش کرد که میان درک اینان و ما از »انقالب« تفاوت از زمین تا آسمان است.  شمرند! البته نب می
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کردن دست دین و مذهب از  که همانا کوتاه   -ای دیگر این خیزش  ی پایه همین استدالل در مورد مطالبه
کند. بسیاری از زنان و کودکانی  می نیز صدق    -کنترل بر جسم زن، و نیز از آموزش و پرورش کودکان است  

دهند. کردن این خواست، خون داده و می روند، برای متحققمیدان جنگ می برکف به که جان دادند و روزانه جان 
آلود ستیز، سنن و فرهنگ تبعیض برای آنان، »زندگی« و »آزادی« در گرو قطعِ یدِ از احکام الهی، قوانین زن 

 کند. ای را نمایندگی نمی ار »زن، زندگی، آزادی« این مطالبات پایهجنسیتی و مردمحور است. شع

 

 

 بخش دوم:

های اوجاالن الهام یافته است؟آیا خیزش کنونی از اندیشه  

بخش   پایهدر  از شعارهای  یکی  ئازادی«  ژیان،  که »ژن،  خاطرنشان شد  عبداهلل  قبلی  پیروان  ایِ 

که توسط معترضان   1کردستان )پ.ک.ک( و احزاب خواهرش است اوجاالن )آپو(، رهبر حزب کارگران  
بررسی مضمون این شعار در آرای آپو  به شد. نوشتار حاضر «مصادره به مطلوب خیزش اخیر در ایران »

 دهد. مورد بررسی قرار  یجارپردازد تا نزدیکی یا دوری آن را با تعابیر و تفاسیر  می

 مقدمه

  ۸)برابر با    13۵۷اسفند    1۷ی آغازش  راضیِ طوالنی برآمده که نقطه خیزش اخیر از دل یک جنبش اعت

این جنبش در    2ی زنان ایرانی علیه حجاب اجباری بود. ، روز جهانی زن( و تظاهرات گسترده19۷9مارس  
های اعتراضی بر مطالباتش افزود بلکه به یکی از  ی گذشته، نه تنها در پیوند با سایر جنبشطول چهار دهه

و جسورترین جنبشترین، مصممپیگیر  می ترین  جرأت  به  شد.  بدل  ایران  اجتماعی  که  های  کرد  ادعا  توان 
های اجتماعی صرفِ سرکوب این  بیشترین منابع مالی، تدارکاتی، تجهیزاتی و انتظامی و غیره در میان جنبش 

 است.   جنبش شده 
رهایی باردیگر صدای معترض جنبش  امینی،  )ژینا(  آزادی   طلبیقتل مهسا  و  و  بلند کرد  را  زنان  خواهی 

شعار »ژن،   سپاری مهسا در سقز )کردستان(جمعیت زیادی را به خیابان آورد. و از آنجا که در مراسم خاک 

 
در میتینگی در آنکارا، با حضور نمایندگان شاخه زنان حزب صلح    2013خوانیم: »شعار زن، زندگی، آزادی، به احتمال قوی اولین بار در آوریل  برای مثال، در لوموند فرانسه می   1

شود...«  های سیاسی کُرد مرتبط با پ.ک.ک هستند، سرداده شد... این شعار به زبان کُردی و فارسی در سرتاسر ایران... و جهان فریاد می ، که عمدتاً گروه (BDPو دموکراسی )

 Woman, life, freedom': The origins of Iran's rallying cry'(: 2022اکتبر  10) Le Mondeبه نقل از 
 در تهران 13۵۸فیلم هشت مارس فرانسوی زبان:  به نقل از یک گزارشگر 2

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/10/10/woman-life-freedom-the-origins-of-iran-s-rallying-cry_5999763_4.html
https://www.youtube.com/watch?v=nbLtzzq22W0
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ئازادی« و »زن، زندگی، آزادی« سرداده شد این شعار را در    ژیان،  نیز  ، معترضان در داخل و خارج کشور 
 تکرار کردند. همبستگی با بازماندگان مهسا 

سنت و فرهنگ مردساالر مورد تبعیض، تحقیر و ستم  که تاریخاً توسط قانون، مذهب،    زنِتمرکزِ شعار بر  

سرعت فراگیر شود؛ محروم مانده، سبب شد تا این شعار به   آزاد  زندگیِجنسیتی بوده و از حقِ داشتن یک  

جا  های مختلف، به این امر کمک کرد، تا آن روه کردن آحاد و گ آهنگی و قابلیتِ متحد عالوه سادگی، خوش به
ها نیز رسم بر همین روال ها و انقالب ها، قیامی خیزش اخیر بدل شده است. در سایر خیزش که به شناسه 

شود: بدل می   ی آن شوند، معموالً یکی به شعار محوری یا شناسه می   است. از میان شعارهای متنوعی که سرداده
گرا، دیگه تمومه ماجرا« و  طلب، اصول»اصالح   139۶ماه  »رأأی من کو؟«، در خیزش دی   13۸۸مثال در سال  

 های اعتراضات یادشده تبدیل شدند.  »این آخرین پیامه، هدف کل  نظامه« به شناسه  139۸در آبان 
رفت و  ی معترضان خیابانی داخل و خارج کشور فراتر استقبال از شعار »زن، زندگی، آزادی« حتی از حیطه 

ها، ها، فمینیست مُدرنیست ها، نهادهای حقوق بشری، روشنفکران، ُپستها، دولتمردان، سلبریتی با حمایت دولت

سوسیالیست رویالیست آپوئیستها،  اصالح ها،  حتی  و  وطنیها  بعضی   1طلبان  شد.  »همدلی«،   هاروبرو  این 
را زیر سؤال بردند و  های دیگر آن و بعضی   هم«ی را به فال نیک گرفتند با»همراهی«، »همبستگی« و »همه 

 گر پرداختند.  کننده یا حمایتبه افشای اهداف، مطامع و منافع این یا آن شرکت 
 ایپارچه گیری صفِ یکقولی اتحادگرایان ــ حمایت از شکل ی موافقان ــ یا به طور خالصه، بحثِ عمده به

به  اپوزیسیونِ  نیروهای  نظام  از  از  گذار  اپوزیسیونِ   حاکممنظور  کسی  و  است  اصل  »وحدت«  حفظ  و  که 
 شود.  اپوزیسیون نمی

هم به صرفِ توافق بر سرِ تغییر رژیم،  استدالل اصلی مخالفان این بود که اتخاذ سیاست »همه با هم«ی آن 
برخی احزاب  نادرست است؛ چرا که اوالً اعضای جبهه اتحادگرایان )از بایدن و ماکرون و رضا پهلوی گرفته تا  

نظری ندارند؛ بعضی به باال و به  دلی و هم ی گذار از رژیم اسالمی هم اصطالح کمونیست( حتی بر سرِ شیوهبه
اند، بعضی  های متنوع ــ چشم دوختهی نظامی گرفته تا تحریمهای امپریالیستی ــ از حمله مساعدت قدرت 

راه اعتراضات مدنی و دیگراهای مسالمتموافقِ  و  راهآمیز  مبل غ  مبارزه حل نی  و  قهرآمیز  ی  ی مسلحانه های 
دهند ــ یکی  اش را میها از نظام سکوالر و دموکراتیکی ــ که وعده هر کدام از این  چریکی! به عالوه، تعریف 

ها، مطامع و منافع آنها از سرنگونی نظام، متفاوت و گاه متضاد است. با این همه، به منظور  نیست. حتی انگیزه 
رو را به فردای بعد از سرنگونی  ناب از »تفرقه« و بروز اختالف، آنها بحث حولِ مسائل و مشکالت پیش  اجت

 
دیدگاه  یا    1401آبان    3گرای »جامعه خبری تحلیلی الف« به تاریخ  « به قلم علی ذوعلم در سایت اصول ای برای شعار زن، زندگی، آزادی دفاعیه ی »برای نمونه به مقاله   1

ی مفهوم »زن« در شعار معترضان در گفتگو با »صبح ما« توجه کنید. همچنین، محمد خاتمی، با اشاره به شعار زن، زندگی، آزادی  درباره  طلب[ اتحاد ملتدبیرکل حزب ]اصالح 
 وله . به نقل از دویچهی بهتر استاین شعار زیبا نشانه حرکت جامعه به سوی آینده اعالم کرد که 

https://www.alef.ir/news/4010803102.html
https://sobhema.news/دیدگاه-دبیرکل-حزب-اتحادملت-درباره-مفه/آخرین_اخبار/21956/
https://sobhema.news/دیدگاه-دبیرکل-حزب-اتحادملت-درباره-مفه/آخرین_اخبار/21956/
https://www.dw.com/fa-ir/خاتمی-زن-زندگی-آزادی-شعار-حرکت-به-سوی-آینده-بهتر-است/a-63998552
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طور خالصه، به نظر اینان، جنگ اول، بهتر از صلح  دهند؛ غافل از آنکه فردا خیلی دیر خواهد بود. به میحواله  
 روشن ــ و نه وعده و وعیدهای کلی، آخر است. اگر قرار است اتحادی شکل بگیرد بهتر است حول مطالباتِ

 ای که سابقه سیاسی روشن و سفیدی دارند. هم میان نیروهای اجتماعی مبهم و انتزاعی ــ صورت بگیرد؛ آن 
  

او دچار تحوالت زیادی    قبل از ورود به بحث اصلی گفتنی است که نظریات اوجاالن در طول حیات سیاسی 
هم   1اند؛ شده  مقوالتی  از  او  متأخر  تعاریف  دولت مثالً  مبارزه چون  آزادی،  ــملت،  دموکراسی،  سیاسی،  ی 

ژن، ژیان،  »خوانی ندارند. از این رو، در معرفی و نقد شعار  سوسیالیسم، فمینیسم و ... ــ با تعاریف پیشین او هم 
های متفاوت )به  های متنوع، با ویرایشه است. و از آنجا که نسخ  او مراجعه شده  2ئازادی«، فقط به آثار جدید 

 اند.  عیناً در پانویس آورده شده  هاقولدر دسترس هستند، نقل  فارسی( 
  

 ژن، ژیان، ئازادی«  » اوجاالن و  

 ی زنان و جوانان در تمام  ی شاهنگیخلق کورد با پ   ، ینی ام  نا یو ژ  ی رسول  ری در مقابل کشتن شل  »...
  ز ین  رانیا  یهادانشگاه  همبارزات ب   نیا  هک   اندهرا برپاساخت   ریگ فرا  یاەشرق کوردستان مبارز  یشهرها

  درخشد ی ( میآزاد  ،ی)زن، زندگ   یئازاد   انیمبارزات شعار ژن ژ  نیا  یدر تمام  ەژیوه است و ب  ەشد  ە دیکش
شرق کوردستان و    هیرهبر عبداهلل اوجاالن بر جامع  هی و فلسف  هشیاند  یمحور  ریث أت  یەدهند نشان   هک
 3..«. باشد ی م رانیا

 

اما آیا خیزش جاری    4ها یافت.های آپوئیستها و مصاحبه های مشابه را در نوشته قولتوان نقل وفور می به
آید که روی تعاریف آپو از »زن« و  است؟ برای پاسخ به این سؤال الزم میهای اوجاالن الهام گرفته  از ایده 

 نیز مضمون فلسفی شعار »زن، زندگی، آزادی« درنگ کنیم.  

 
ی سیاسی. در هر  صحنه بازگشت به    -  3بست و بازسازی و  بن  -2نشینی،  گیری و عقبـ غافل1است:  احمد حمدی آکایا، تاریخ سیاسی این حزب را به سه دوره تقسیم کرده   1

نظرات  ــ در  دستی ــ و چه بسا تناقضویژه نظرات اوجاالن پیدا شدند که خود توضیحی بر فقدان یک مشی سیاسی حزب و به ها، تغییرات محسوسی در خطیک از این دوره 
   ,The PKK in the 2000s: continuity through breaks?Ahmet Hamdi Akkayaحزب و رهبری آن است.

منتشر شد. ما از چاپ سوم با ادیت جدید    2009جلدی و نیز را مالک قرار دادیم که در    ۵«، دوره  مانیفست تمدن دموکراتیک برای آشنایی با آرای اوجاالن در این دوره، »  2
 منتشر شد.   201۵« سود جستیم که در سال  تاریخی که در انتظار نوشته شدن استانتشار پیدا کرد. عالوه بر این از کتاب » 2019استفاده کردیم که در سال 

 1401شهریور   KCR »30  –ی جوانان شرق کوردستان  شورای مدیریت جامعه به نقل از اطالعیه » 3
خوانیم: »ژن، ژیان، ئازادی فقط یک شعار نیست، یک فلسفه است؛ فلسفه یک «، به قلم زینب بایزیدی میزنِ ستمدیده خاورمیانه است  انقالب ژینا دردِ زایمانِمثال در »  4

اش از سوی فیلسوف آن یعنی عبداهلل اوجاالن که . ایده آید. چیزی نیست که از سوی مردها تحمیل شده باشدخواهی کردستان میجامعه آزاد و دموکراتیک که از جنبش آزادی 
خوانیم: موصلچی، به نقل از مریم فتحی می « به قلم شهرام  ژن، ژیان، ئازادی؛ سنت مبارزه و مقاومت در کردستانآید.« یا در » االن در زندان امرالی ترکیه زندانی است، می 

توسط سیستم    ەای از زندگی امروزیِ تحمیل شدە»ژن، ژیان، ئازادی تنها یک شعار نیست، بلکه هسته یک انقالب ذهنی در کردستان )و حتی جهان( است که در مقابل شیو

https://biblio.ugent.be/publication/3101181
https://pjak.eu/fa/wp-content/uploads/2019/09/مانیفست-تمدن-دموکراتیک-دوره%E2%80%8Cی-پنج-جلدی-مخصوص-سایت-حجم-پایین.pdf
https://pjak.eu/fa/wp-content/uploads/2021/03/تاریخی-که-در-انتظار-نوشته-شدن-است.pdf
https://pjak.eu/fa/شعار-زن،-زندگی،-آزادی-پایەهای-رژیم-اشغ/
https://www.radiozamaneh.com/740032/
https://www.radiozamaneh.com/736864/
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که    هعلمی تبدیل نشد به موضوعِ یک شناختِ »زن« هنوز  ه  آپو در جریان مطالعاتش در زندان دریافت ک 
)پدرــسنگینی سایه   شدلیل پاتریارکالیسم  اجتماعی  و  مردساالری(  ی  بر علوم  عالوه،  به  1. است  پوزیتیویسم 

پس   2اند.ها، برای رهایی زن ناکارا بودهشد که اقداماتِ تاکنونی فمینیسم، مارکسیسم و سایر آموزه  متقاعد
  جایگاه اجتماعی او  و  زن  شناخت   برای  نوینی   یچهدریشناسی( کرد تا  )زن   «ژنولوژیتدوین »علم  شروع به  

  3. بیابد «رهایی زن»برای  ایتازه   کاربگشاید، و راه 
حال زن را  بین و خودشیفته باشد که ادعا کند علم، تاریخ و زنان تا بهمسلماً باید یک مرد خیلی خودبزرگ 

   زنان را به خودشان بشناساند!پرداز بزرگی چون او بودند تا  اند و منتظر ظهور نظریهنشناخته 
تاریخ  ی  و مطالعه  (سال قبل از میالد  هزار  40ـ 10  ،تیکیدوران نوسنگی )نئولتمرکز بر  را با    شکار اوجاالن  

  ۵. و مادرتباری بود  ظهور ایزدبانو گویا محل  که    آغاز کرددورود(  النهرین یا میان )مزوپتامیا یا بین  4هالل طالیی
ی هالل طالیی، در جوامع  منطقه در    «عتیو طب  یزن، زندگ »  یا  ه«نگ یو ژ  انیژن، ژپیوند »که  مدعی شد  او    ۶

 
  1۵-14)  2022نوامبر    ۶-۵المللی زنان در  دهد«. یا به نقل از هاوین گونشر، مدیر بخش پایانی کنفرانس بین مردساالریِ سرمایه داری بر جوامع، آلترناتیو جایگزین ارائه می 

ین شعارِ فلسفی را نوشته است و آن شخص، رهبر خلق کورد، عبداهلل خوانیم: »زن، زندگی، آزادی فقط یک شعار نیست بلکه یک فلسفه است. یک رهبر، ا( می 1401آبان  
 .2022نوامبر   ۷، گزارش از خبرگزاری زن، زادیمند زنان برای ایجاد مبارزه مشترک برای رسیدن به آەتجمع شکواوجاالن است...« ، 

کنم که از طریق رویکردهای ابژکتیویستی محض بتوانیم زن  کنم. تصور نمی ی اجتماعی را پوزیتیویستی تلقی می گرایانه اوجاالن: »آشکارا باید بگویم که تحلیالت جنسیت   1
رحمانه  ای بسیار بی گونه نماید. پیوند جامعه با تاریخ و گذشته را به شناسی مدرنیتة کاپیتالیستی، واقعیت اجتماعی را در درون »لحظة اکنون« غرق میجامعهرا تحلیل نماییم...  

 ،  121۷، 911د سوم، ص مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، جل بُرد.زنی« می و در عین حال تحت نام علمی بودن، از طریق »دروغ، تحریف و نقاب 
کنند. تحلیل الزمه را جهت این امر انجام نداده و موضع سیاسی  ی حق و رنج و کِار زن احساس نمی ها نیازی به بحث درباره ای و ازجمله مارکسیستاوجاالن: »هیچ آموزه   2

تر گرداندن جامعه به  جای نزدیک اگرچه پدیده را ترسیم نمود اما هر روز بیش از پیش به تئوری بحران کاپیتالیستی که مارکسیسم آن را ارائه داد،  ...  کنندالزمه را اتخاذ نمی 
ای که با شناخت ناقص و اشتباه از طبیعت جامعه در ارتباط است، به همان اندازه  گرداند. این وضعیت به اندازه حل مورد انتظار )سوسیالیسم یا کمونیسم(، آن را دورتر نیز می راه 

سازی پیشنهادی، هرچند به طور ناخواسته، به  ها و ابزارهای عملی تر اینکه روش بودن ندارند. وخیم یابی پیشنهادی، معنایی فراتر از اتوپیک های چاره است که مدل بدان سبب  
در امر هویداسازی واقعیت زنان سهم مهمی دارند. اما بر  اند،  هایی که انجام دادههای فمینیستی با تحقیقات و پژوهش شک جنبش اند... بی تواناترشدن کاپیتالیسم خدمت نموده 

دهند اما با همان  ها، پدرساالری را تشخیص می اند... فمینیست شوند. بیش از حد رفرمیست این باورم که این فعالیتها به نسبت بسیاری در شرایط حاکمیت خرد مردانه انجام می 
ی  مثابه ی آلترناتیو به ی آفریدن زن و جامعه کنند نیز، در زمینه شوند. حتی هنگامی که انتقاد میرنیته بر روی زنان، نزدیک نمی قاطعیت به انتقاد از تخریبات و آثار ویرانگر مد
تیبانی نیروی بسیار قوی  گرای مردساالر که از پش ی جنسیت ی تحلیل جامعههای فمینیستی در زمینه شوند.... جریان کار و چاره می جریان، جنبش و سیستم دچار نوعی فقدان راه

شان، پیوسته با ناتوانی و عدم موفقیت  ها در زندگی گونه تالش سازی اینیابی و حل و نیز ملموس های چاره ی مدل فرما بر زن برخوردار است، ارائه هیرارشی، قدرت و دولت حکم 
معیارهای اکولوژیک و فمینیستی )نه در معنای بورژوایی آن( مبنا قرار داده شوند. « مانیفست  شوند... اگر بخواهیم از سالمت و برتری یک جامعه سخن بگوییم، باید رویارو می 

 ۶9۶، 92۸،  ۸۶1،  432،  ۷09، 914تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص 
شناسی اشتباه گرفته شود(.در حالی  شجره   یا تبارشناسی یا Genealogy)که نباید با جینیالوژی   Jineoloji. گفتنی است که ۶1۷- ۶1۸مانیفست تمدن دموکراتیک، ص  3

 شود که با متدولوژی علمی ارائه نشده و توسط محافل علمی مورد تأیید قرار نگرفته است. توسط آپو و آپوئیست علم خوانده می 
رین )مزوپتامیا( می باشد که نقطه آغاز تشکیل جوامع  های دجله وفرات اطالق می گردد و نام تاریخی آن بین النهاوجاالن: »هالل طالیی بیشتربه اراضی مابین رودخانه   4

 . یک گزیده از مانیفست آزادی زنابتدایی و خاستگاه اصلی تمدن است.« به نقل از 
پیشرفت جامعه فرهنگی و نئولوتیک  توانید کسب کنید.  تری راجع به این دوران، از منظر آپو می ها تهیه شده، اطالعات دقیق ط آپوئیست در این مطلب آموزشی که توس  ۵

   خیز و کوردستان)نوسنگی( با مرکزیت هالل حاصل 
جانشینی، زراعت )کشت، داشت و برداشت(، پرداختن به هنر، علم و پزشکی را برای نخستین بار آغاز کرده و  ی یکزن در عصر نوسنگی دراین منطقه، زندگی وجاالن: » ا  ۶

ها اولین خالقان صلح وزندگی  نان در این سرزمین رفته به سایر مناطق دنیا انتشار داده است. فرهنگ زن وتکوین خلقی دراین مرحله و در همین مناطق آغاز شده است. زرفته 
ها، آزادانه نیاندیشیده، نیافریده، عشق نورزیده وزیبایی نیافریده است.«، برگرفته از »یک  اند... بعد از عصر نوسنگی تاکنون هیچ کس به اندازه ساکنان این سرزمین اجتماعی بوده 

 گزیده از مانیفست آزادی زن«  

https://test.jinhaagency.com/fa/rwzanh/tjm-shkwmnd-znan-bray-ayjad-mbarzh-mshtrk-bray-rsydn-b-azady-34669
https://jineoloji-aryen.com/fa/2019/03/26/انقلاب-نوسنگی/
http://zagrosplatform.net/ku/?p=1538
http://zagrosplatform.net/ku/?p=1538
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شد   بسته  ــ  بدوی  سوسیالیستی  یا  طبیعی  جوامع  یا  ــ  در  کمونی  در  و  نیز  زن   همین آینده  مقام    منطقه، 
به ادعای   2خواهد شد. متحقق  «  آزادی« و »زندگیبا    زنو »پیوند نیرومند    1اش را بازخواهد یافت رفته زدست ا

از    طبیعیذاتیِ  و هم   ،لغات »زن و زندگی« )ژن و ژیان(گی  ریشاوجاالن هم  )ژینگه( ــ که  زن و طبیعت 

بخش این نظریه الهام   3. ای زنانه خواهد بخشیدگیرد ــ به انقالب بعدی خصیصه این دو نشأت می   زایندگی
 زندگی، آزادی« شد. ها برای پردازش شعار »زن، آپوئیست

  

ام. در  ترین مبارزه را برای زن در عصـر حاضر انجام داده »از جمله کسانی هستم که بزرگاوجاالن: 
کنم کسی به اندازه من روابط سیاسی، اجتماعی  ایـن مورد اعتماد عظیمی بـه خویش دارم. گمان نمی 

شـناس باشـد یا عاشـق، خواه نظامی باشد یا  جامعهو نظامی پیرامون زن را تحلیـل نموده باشد. خواه  
 4سیاستمدار.« 

 
 که:  های اوجاالن بنشینیم، در خواهیم یافتاگر از سر کنجکاوی به مطالعه اندیشه 

تحقیقاتی استوار نیست بلکه  های دانشگاهی و  یافتهتنها بر  ــ »علم« مورد ادعایی اوجاالن )ژنولوژی( نه 
است.  و از طرف هیچ نهاد معتبر علمی مورد تأیید قرار نگرفته    ای ارائه نشدهشده  پذیرفته علمیِتوسط هیچ متد  

 
های دجله ـ فرات منفجر گشت. حیات سحرانگیز در اینجا متولد گشت؛ در  های توروس ـ زاگرس و دره میان نوع انسان، آتشفشان بزرگ زندگی در دامنه اوجاالن: »در    1

ی زنِ  نشده دگیِ به قدرت آلوده ی بیماری قدرت از دست رفته است، زن واسطهجایی که زندگی به کردستان به صورت »ژن و ژیان« ) یعنی زن و زندگی( تحقق یافت... در همان 
 ۸90ای اکولوژیک و اقتصادی، کشف و یافته خواهد شد.« مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص آزاد، یعنی زندگی برخوردار از جامعه 

ت و در عیـن حـال بـه معنـای زن هـم هسـت )کـه خـود  هـای زبانـی آریایـی اسـت، یا ژیـن بـه معنـای زندگـی اسـ در زبـان کُـردی کـه جـزء گروه   زناوجاالن: »   2
شدن است  « تاریخی که در انتظار نوشته .وغـش و سـاده آن اسـت غلزندگـی اسـت(، عبـارت از دیـدن همـه جوانـب زندگـی و عـاری از هرگونـه ریـاکاری و بـه شـکل بی 

و مساوات    آزادی   توان هیـچ پدیده اجتماعی را به طور مؤثر حل نمـوده و بـهزادی و یکسانی آنان به وجود نیاید نمی یابی نگشـته و آکه مسـئله زنان چاره   ... » تا زمانی ۷3ص  
،  201۶»ژنولوژی موجب احیای دوباره این فرزانگی ایزدبانو در امروزمان خواهد شد.« درآمدی بر ژنولوژی، آکادمی ژنولوژی،    12دسـت یافـت.« مانیفست... پنج جلدی، ص  

 ۶ص 
ـ مادر و قداست و الوهیت متافیزیکی متکی بر آن را درک نماییم. زایندگی مادر که  توانیم معنای حیات جمعی )کلکتیو( بر محور زن ی این تفاسیر بهتر می اوجاالن: »بر پایه  3

گ مادی و هم فرهنگ معنوی است.« مانیفست تمدن دموکراتیک،  کنندگی، مهربانی و شفقت و جایگاه عظیم وی در زندگی، عنصر اساسی هم فرهنبسان طبیعت است، تغذیه
 . 1۶1دوره پنج جلدی، ص  

و    یابی نقش زن در اقتصاد ــ و نه زایندگی ــ توضیح داده ای که ظهور جوامع مادرساالر را با پیدایش کشاورزی و اولویتی مطالعات تاکنونی با این ادعا، اوجاالن بر همه 
مادر ایزدبانو« فریب »ا ئا« ــ  ــ رغم تداوم زایندگی، اظهار داشت که »الهه ها، علیکه در توضیح موقعیت فرودست زن در سایر دوران تر این . و جالب دهند، خط بطالن کشیدمی

تاکنون ــ پیامد »مرگ اخالق« در مرد بوده   ی فرودستی نزول کرد. باز توضیح داد که ابقای مردساالری ــ از آن زمانــ را خورد و به مرتبه ای داستان گیلگمش مرد اسطوره 
 است:

باز )ائآ( به وقوع  فناوری، فرهنگ، هنر، فکر، دین و نهادهای بسیاری که در دوره نوسنگی در اطراف زن سامان یافته بودند، از راه حمالت مرد نیرومند و حقه ـ»تخریب علم  
 . یادآور فریب آدم توسط حوا در قرآن و دیگر کتب آسمانی ادیان ابراهیمی! ۷، آکادمی ژنولوژی، ص 201۶پیوست.« درآمدی بر ژنولوژی، 

 11۵اوجاالن: »تاریخی که در انتظار نوشته شدن است«، ص  4



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

دربردارنده  »علم«  اصطالح  به  این  است. در ضمن  عمیقاً ضدعلمی  نکاتی  بر  است  1ی  عموماً  اوجاالن  نادات 
توانند یک استوارند؛ و به این دلیل، در بهترین حالت می   مقوالت فلسفی  و   اساطیر، روایات دینی، متافیزیک

   . درنظرگرفته شوند و نه علمپارادایم »رویکرد« یا 
ها با نیروهای نظامی  دنبال همکاری آپوئیست( و به 2013پس از اعالم خودگردانی روژاوا در شمال سوریه ) 

های اوجاالن، به عنوان نظریات بدیع یک رف شد تا ایده های زیادی صامریکا در کوبانی علیه داعش، تالش 
  ( آلمان)لن  در کُ  زنان را  کنفرانسها نخستین  فیلسوف نوظهور، به جهانیان معرفی شود. در این راستا، آپوئیست

چندی بعد، بود.    های مختلفو نیز جزواتی به زبان   3یک نشریه  2، ( که پیامدش دو کتاب2014برگذار کردند )
اروپا«    ۵»آکادمی ژنولوژی«  4،ژنولوژی«  »بنیاد راه و »کمیته ژنولوژی  )اندازی کررا  نخستین  که  (  201۶دند 

 در شهر فرانکفورت آلمان با عنوان »انقالبی در حال وقوع است«  201۸اکتبر   ۷و   ۶در روزهای آن   کنفرانس 
که یکی از    ر برلین برگذار شددکشور    41زن از    ۸00با حضور  ،  2022نوامبر    ۶  و  ۵دومین، در روزهای  و  

 ۶بود.شعار »زن، زندگی، آزادی« به عنوان شعار انقالبی زنان جهان تصمیمات آن، گزینش  
متکی است. معنایش این است که زن با سه    ۷شناسی، بر »اصالت ذات«ی به اصطالح زن ــ بنیان نظریه

با »طبیعت«،  شود که نقطه اطفی« برجسته می صفتِ ذاتی »زایندگی«، »مادری« و »هوش ع ی پیوند زن 
دهد تا به حقیقت و هوش ها نیز هست که به زن این امکان را می»خاک« و »مامِ میهن« است؛ همین ویژگی

   9تر شود و مرد و جامعه را به عدالت و انسانیت هدایت کند. نزدیک ۸کیهانی 

 
نگاری( اثبات کرده که  م های زن از مرد بیشتر است.« حال آنکه کاریوتایپ )کروموزونویسد: »تعداد کروموزوم می   ۷2شدن است«، ص  مثالً در »تاریخی که در انتظار نوشته   1

های  نامیم که در هر دو جنس مونث و مذکر یکسان است. بیست و سومین جفت، کروموزوم جفت کروموزوم است که بیست و دو جفت را اتوزوم می   23هر سلول انسانی حاوی  
 دارند.   Yو یک کروموزوم    Xدرحالیکه مردان یک کروموزم  دارند،  Xجنسی هستند که بین افراد مذکر و مونث فرق دارند. افراد مؤنث دو نسخه از کروموزوم  

2 malarışJineolojî Tartı ( و  201۶که به ژنولوژی در ترکیه اختصاص داشت )şJineolojiye Giri ( 201۶که در معرفی ژنولوژی بود ). 
 ( که در ترکیه منتشر شد. 201۶مجله ژنولوژی )  Jineolojî Dergisiنام  به  3
4jineoloji-https://jineoloji.org/fa/category/bingeha / 
۵https://jineoloji.org/fa/category/akademi /  های مختلف.به زبان  آثار اوجاالن و 
 ، به نقل از خبرگزاری زن ایجاد مبارزه مشترک برای رسیدن به آزادیمند زنان برای ەتجمع شکو ۶
۷Essentialism   داند. مثالً زایندگی جزو ذات زن و طبیعت است.یک دیدگاه فلسفی است که برخی خصوصیات را ذاتی و تغییرناپذیر می 

شود که آن چیز همان که هست باشد. در این دیدگاه هیچ چیز بدون ویژگی ذاتی  های ذاتی خود هستند. ویژگی یا بنیاد هر چیز سبب میویژگی همة موجودات دارای ویژگی یا  
 آن چیز خواهد بود. های بنیادین اش را بیان کند در حکم تعریف دقیق، درست و تغییرناپذیر تواند وجود داشته باشد. هرگاه تعریف از چیزی ویژگی یا ویژگی خود نمی 

( یا روح واحد در همهی جهان باور  Geistخوانیم: »هگل به روح کیهانی ))مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی( می  49در توضیح هوش کیهانی، در زیرنویس ص   ۸
ی عمل  اشد، یعنی فعل آن عین وجود آن است. از راه عمل و اندیشه درباره بداند. از نظر او روح ذاتا فعال می ی مطلق« می ی آفرینش و فعالیت »ایده دارد و کیهان را نتیجه

اش به »ذهن« هم معنا  را در معنای هگلی   Geistآفریند و در همین فرآیند، در مورد خود شناخت حاصل میکند. خویش است که روح برای خود شناختی منسجم از جهان می 
 نماید.«  تر میپیوند نیرومند زنان با زندگی، هوش عاطفی طبیعی را در آنان پیشرفته   آمده: » 201کنند. و در همین منبع، ص  می
اند که زنان منشأ اتوریته بوده و این امر طی مدت زمانی  ود داشته دهند که ادواری وج شناسانه و روزانه نشان میشناختی، انسان تمامی تحقیقات و مشاهدات باستان   اوجاالن: »   9

 ای است ی قدرت برقرارشده بر روی محصول مازاد نبوده، برعکس اتوریته طوالنی شایع بوده است. این اتوریته، اتوریته

https://www.kjar.online/upload/partspics/1469211563-Jinoloji-main.pdf
https://jineoloji.org/fa/category/bingeha-jineoloji/
https://jineoloji.org/fa/category/akademi/
https://ocalanbooks.com/#/
https://test.jinhaagency.com/fa/rwzanh/tjm-shkwmnd-znan-bray-ayjad-mbarzh-mshtrk-bray-rsydn-b-azady-34669
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ــ زن قوی، آزاد،  شود: الف نده با دو تصویر از زن روبرو می ی جدیدِ حیات سیاسی اوجاالن خواندر دوره 
دموکرات و رها که سدهای اسارت اجتماعی را گسسته و خود را از ذهنیتِ فرودستی رهانیده و به هیبت »ایزد 

درآمده   توسری 2بانو«  ذلیل،  زنِ  و دون ـ  به »عشقخور  نیل  در  راه مرد  تنها سد   نه  امروزی که  های شأن 
ورزیدن،  چنین زنی نه تنها الیق عشق  1ی« است، بلکه اسباب تباهی مردان و انحطاط همگان است. افالطون
 خود است: شدن و همزیستی نیست، بلکه اساساً »وجودش« بی داشته دوست 
 

   2« قداست ایزدبانوان باشند یا هرگز وجود نداشته باشند. بایست در حد به نظر من، زنان یا می»
 

چرا که اینان هستند که به    3شودی فلسفی اوجاالن تبدیل میترین دغدغهایزدبانوان به اساسی پس تربیت  
ی زندگی  ی کاپیتالیستی بردهو نه زنانی که به قول اوجاالن اسیر در مدرنیته   4بخشند زندگی معنا و مفهوم می 

 اند!مصرفی مانده 
 

ام... همیشه بین آنانی که پلید و  »من از زمان کودکی تا امروز زن را هم جذاب و هم ترسناک دیده 
ه اولی نداده و دیگری  ام فرصت رشد ب ام. سعی کردهاند و آنانی که زیبا و آزادند، تفاوت قائل شده زشت 

مشی من است... در اذهان کُردها زن بسیار زشت و خطرناک است. اما زنی  را مطرح گردانم. این خط 
که وجودش را اثبات نماید، پدیده بسیار با ارزشی است. نباید این را منحرف کرد و یا ارزشش را از بین  

عالی وی هستم. یعنی در پی صورت و معنا  بُرد... من در پی یک زیبایی با عظمت در زن و شجاعت و ت
هستم. برخی معتقدند که چنین زنی وجود ندارد. اگر نباشد، پس من هم خویش را به چرک و ناپاکی  

 
تأثیر بیشتری برخوردار است، دارای روابط مستحکمی با این هستی    بخشد. هوش عاطفی که در زن از که از بازدهی و زایندگی نشأت گرفته و هستی اجتماعی را توان می

 4۸1است.« مانیفست تمپن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص  
هیچ    که عقل و روحم به  ام چنین تباهی و انحطاطی را  گردد؟ هرگز نتوانسته شأن می همه پست و دون جای مانده است این  ایزدبانوان به اوجاالن: »چگونه نسلی که از  1

ی تاریخ با هویت بایست در حد قداست ایزدبانوان باشند یا هرگز وجود نداشته باشند... زنی که در طلیعه روی پذیرای آن نگشته، به خورد ذهنم بدهم. به نظر من، زنان یا می
ترین کاال فروکاسته شده است... این یک واقعیت است که بدون  رزش ای امروزین به موقعیت بی اش نقش ایزدبانوی مادر را زیور خویش نمود، در خاورمیانه باشکوه اجتماعی 

اند نیز حیاتی شرافتمندانه و بامعنا داشت. راه صحیح  همه سقوط و انحطاط نموده توان با زنی که وی را دچار اینزن، زندگی میسر نخواهد بود اما ضمنا آشکار است که نمی 
آور مدفون  کننده و پستی ای است که همگان را تا خرخره در نوعی بردگی منحط و احساس اینکه همزیستی کنونی با زن، شیوه بخشیدن زندگی این است که با دانستن  رهایی
مانیفست...  ست.«  وجه نباید فراموش نمود که حیات بامعنا و شرافتمندانه با زن، مستلزم فرزانگی و تعالی عظیمیهیچگشای مسائل گشت و دست به عمل زد. به نماید، گره می

 912، ۸۸پنج جلدی، صفحات 
 ۸۸اوجاالن، مانیفست... پنج جلدی، صفحه  2
گیری نیک، زیبا و صحیح باشد، بتواند از من گذار نموده و بدین ترتیب مرا در حیرت وانهد و مخاطبم باشد، یکی از  شک زنی که توانمندانه بیاندیشد، قادر به تصمیم »بی   3

فلسفی های جستجترین دغدغهاساسی  اعتقاد همیشگی ام میوی  و  باشد.  زیباترین  بهترین،  با  زن  این  کنار  در  کیهان،  در  بوده که رمزورازهای جریان حیات موجود  این  ام 
   4۸4-4۸3ترین وجوهش معنا خواهد یافت.« مانیفست... پنج جلدی، صصحیح 

تمامی به دست آورده خواهیم توانست پرمعناترین و زیباترین زندگی را تحقق بخشیم، گفتارهای  به   بایست با علم بر اینکه با زنِ آزادی که شرافت خویش رااوجاالن: »می   4
 ۷10بُرد بخشیم.« مانیفست... پنج جلدی، ص  خود را شکل داده و کردارمان را پیش 
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نخواهم آلود... انسانی که از غریزه جنسی بدوی رهایی نیافته، از پتانسیلی برای انفجار برخوردار است.  
کند و سرطان ایجاد برد، فلج میبیاورد. تنها انسان را از بین میاحتمال دارد همچو چرنوبیل حادثه ببار  

 1کند.«می
 

شود: زن مؤمنه و  گذرد، دیده نمیظاهراً تفاوت چندانی میان این نگاه جنسیتی با آنچه در ایران امروز می
و اختیار  حجاب که خواهان آزادی پوشش، کنترل بر جسم خود  محجبه شایسته احترام و تقدیر است و زن بی 

های ارشاد را برای  گر« و »پلید«! احتماالً اگر رهبر آپو نیز قدرت داشت، گشتش است، »وسوسه بر سرنوشت 
راهی خیابان جمع  زنان  این  او هم در همها میکردن  بویژه که  با شارعان دین معتقد است که  کرد!  نظری 
  ی راحت  بهو »  2«نمود  فی تعر  ی طلبی به برابر  کیو نزد  خواهی آزاد  ک، یدموکرات  یجنبش   م را عموماًالاس   توانیم»
است،    یترشرفته یپ ی  هانگرش   یدارا  ،یموسو   لی اص  یهادگاهیو د  تی حیم که به نسبت مسالگفت اس  توانیم

م  الگردد. اس  انه یخاورم   کهن  یهاتمدن   یگراست. در همان ده سال اول ظهورش توانست وارث تمامتمدن 

در   میالد[  ب.م   ۶۵0توانست  از  هژمون  نیرومندترین   ]بعد  پا  ک یقدرت  را  »ازدواج  ،  3«. دینما  یزیرهیمنطقه 
گرفـتن عالقـه وی نسـبت به  دهنده فزونی سـاله نشـان   9حضـرت محمـد در سـن پنجاه سالگی با عایشـه  

زیادی برای  دهد کــه حضـرت محمد ارزش  زنان اسـت. سـتایش و مـدح خدیجه، اولین همسـر او، نشان می 

 4. اسـت«زنان قائل بوده
ی ایدئولوژیک  هم در عرصه ی ادعایی که برای فرارفتن از فمینیسم ــ آن رغم همهدر ضمن اوجاالن علی 

عنوان سرمنشاء فساد ــ  به دلیل مخالفتش با »قدرت« ــ به  ۵ــ و نبرد با ذهنیتِ اقتدارگرای مردساالری دارد، 
 کند:  !( را از خیز برداشتن برای تسخیر قدرت ]سیاسی[ منع میزنان )و صد البته نه مردان

 
انسان  اندیشه زنان با حرص قدرت فاسد شده باشد، هر روزمان قیامت است  »اگر  ها و بخصوص 

انسان زندگی و  زنان،  برمیهایی هستند که روشنی قیامت...  را  با مبرا  بخشی و روشنایی  تنها  گزینند. 

 
 ۷4، ۵۶،  4۸،  4۵، جلد اول، ص 1993« چگونه باید زیست؟اوجاالن: »  1

 . ۵29مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص  2
 4۵4- 4۵3همانجا، ص  3
 . 34اوجاالن: »تاریخی که در انتطار نوشته شدن است«، ص  4
بـه سالح  حمـالت ایدئولوژیـک مـرد اسـتوار ایسـتاد. باید با گذار از فمینیسـم نشـأت گرفتـه از کاپیتالیسـم در برابـر ایدئولـوژی مردسـاالر  بایـد در برابـر    اوجاالن: »  ۵

سرشـت آزادیخـواه زن، نخسـت در    ایدئولـوژی رهایی زن مجهـز شـده و بـه مبـارزه بپـردازد. بایـد در برابـر ذهنیـت اقتدارگـرای مردسـاالری با اسـتحکام، ذهنیـت و
از ناشــی  اجتماعــی دارد.  بلکـه ماهیتی  نبایـد فرامـوش کرد که تسـلیمیت سـنتی زن، جسـمانی نیسـت  پیـروز گـردد.  ایدئولوژیـک  بردگــی شــدید اســت.    عرصـه 

- ۷3ار تسـلیمیت چیـره گـردد.« به نقل از »تاریخی که در انتظار نوشته شدن است«، ص بنابرایــن بایــد قبــل از هرچیــز، در عرصـه ایدئولوژیکـی بـر احساسـات و افـک
۷4 

https://www.kurdipedia.org/files/books/2013/74588.PDF?ver=130015476070000000
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ی که از آنها متأثر  های فکریی قالبهای قدرت و همه قدرت، تمامی ایدئولوژیی زن از  ساختن اندیشه
   1گشته، میسر خواهد بود.«

 
به این معنی زن نباید برای گریز از موقعیت فرودست خود به قدرت سیاسی بیندیشد؛ چرا که قدرت بد است  

شود که از فمینیسم ــ که مبل غ شراکت زنان در  به همین خاطر به زنان توصیه می   2کند! و انسان را فاسد می 
 قدرت سیاسی و تسهیم آن با مردان هستند ــ فاصله بگیرند.  

کشی زن ــ را در »اِعمال فشار« و  ی معضالت اجتماعی ــ از جمله ستمی کلیه اوجاالن از سویی ریشه
کانون  جانب  از  م»استثمار«  قدرت  می   3ردانه  های  آنان  اقتدارگرای  دولتِ  از  و  را  زنان  دیگر  از سوی  داند، 

ریشهدست به  بازمیبردن  زنانه ها  انقالب  آن  نیست  معلوم  زن  دارد.  به  را  ایزدبانویی  مقام  است  قرار  که  ای 
،  کشی زن چگونه متحقق خواهد شد؟ اگر قرار است که زنِ رهای ستم بردن به ریشه بازگرداند، بدون دست 

آزاد، قوی و دموکرات ــ که به مقام ایزدبانویی رسیده ــ دست به قدرت نبرد، پس قرار است چه کاری انجام  
دهد؟ دانش و آگاهی او برای رهاشدن و رهاکردن سایر زنان به چه دردی خواهد خورد؟ آیا صرفاً قرار است  

 مردان امثال او معنا بدهد؟! لیاقت همزیستی با مرد مبارزی چون اوجاالن را کسب کند و به زندگی
 

باشد، بتواند از من    حی و صح  با یز  ک،ین  یری گ م یقادر به تصم  شد،یاندیکه توانمندانه ب  ی زن   شکیب»
  یجستجو   یهادغدغه   نیتری از اساس  یکیباشد،    مخاطبم  وانهد و  رتیمرا در ح  بیترت  نیگذار نموده و بد

در کنار    هان، یموجود در ک   ات یح  ان یجر  یرمزورازها  بوده که   ن یا  امی شگی. اعتقاد هم باشدی م  امی فلسف
  4«.افتیخواهد  معنا وجوهش نی ترح یو صح ن یباتریز ن،یزن با بهتر نیا
 

 ارزیابی تطبیقی 

 
   14ـ13، آکادمی ژنولوژی، ص 201۶درآمدی بر ژنولوژی،   1
گرفتن بر  ترین دموکرات، با جای ای که باکونین در این باره به کار برده مهم است: »مدعی قدرت، در جامعه به شکل فرهنگ حاکمیت و سلطه وجود دارد. گفته   اوجاالن: »  2

کند از خود حفاظت کند!« مانیفست تمدن دموکراتیک،  تواند فاسد شود: اگر همانند کسی که عبادت می شود«... به یک شرط نمی سریر قدرت، طی بیست و چهار ساعت فاسد می
 11۸دوره پنج جلدی، ص  

های قدرت سرچشمه میگیرند. جنس زن، از کانون و هیرارشی مَرد، برده از صاحبش، دهقان از اربابش، مأمور از  ر کانون مسائل اجتماعی... اساساً از فشار و استثما  اوجاالن: » 3
مار، فشار  گردند؛ دچار استثشوند. ضررمند می ای منفی متأثر می گونه های فشار و استثمار انحصارات قدرت به مافوق خود، کارگر از کارفرمای خویش، و تمامی جامعه از دستگاه 

 ۷09گردند.« مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص شوند. نتیجتاً، همگی گرفتار مسائل اجتماعی می و شکنجه می 
 4۸4-4۸3مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص  4
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تر، بارها تکرار  فرد نبود. فجایع مشابه پیش دست گشت ارشاد منحصربه وشتم زنان به قتل مهسا و ضرب 
رسید. ایران رکورددار آمار  دست نهادهای دولتی به قتل می بعالوه این نخستین بار نبود که زنی به   1شده بودند. 

اش،  رحمی ی بیرغم همه گرایان افغانستان نیز علیدست اسالمزاده به قتل فرخنده ملک   2قتل دولتی زنان است. 
شان رگر در اعتراض به شرایط کار و معیشت کا  ۸روز،    ۷0تازه در همین امسال، در طول    3بازتاب چندانی نیافت. 

رغم ابعاد و عمق وحشتناک این فجایع، واکنش مشهودی را برنیانگیختند. در بُعد  که علی   4خودسازی کردند
 ۵رسندپوست به قتل می سیاه   1000جهانی نیز با تصویر مشابهی روبرو هستیم؛ مثالً در امریکا هر ساله حدود  

دست پلیس امریکا ی را دامن بزنند. اما در این میان، قتل جورج فلوید به اضی گسترده که تحرکات اعتراآن بی
شناساند. یا  را به جهانیان می   ۶کند و نام جنبش موسوم به »جان سیاهان مهم است«انعکاس جهانی پیدا می 

بد که آغازگر  یاچنان بازتاب وسیعی می  2010خودسوزی دستفروش تونسی ــ طارق بن بوعزیزی ــ در سال  
 شود.  های موسوم به بهار عربی میشورش در تونس و خیزش 

تحلیلی روش  خیزش شناسانه جامعه  های  توضیح  برای  مختلفی  از  ی  یکی  دارند.  وجود  اجتماعی  های 
( است که برای مثال قتل مهسا Trigger Theoryترین آنها »نظریه تئوری« یا »تئوری تریگر« ) شایع 

دهد. باز بنابه همین نظریه، قتل  را منفجر کرد توضیح می ای که آن ی انفجار و جرقه  آمادهرا با حضور شرایطِ
حالت انفجاری  که شرایط بیرونی به ی فرخنده، جرقه نشد و به یک انفجار اجتماعی نیانجامید چون وحشیانه 

جاری را تشخیص داد، یا  حضور موقعیت انفتوان حضور یا عدم نرسیده بود! اگر هم پرسیده شود که چگونه می 
شود شرایط  پاسخی نخواهند داد و یا در بهترین حالت خواهند گفت که اگر جرقه به انفحار بیانجامد معلوم می 

 چاره آزمون و خطاست! است! پس راه آماده بوده و اگر هم اتفاقی نیفتد یعنی که شرایط هنوز آماده نبوده
دنبال هر شورش یا خیزش اجتماعی،  های سیاسی، بهاز گرایش با توسل به همین تئوری هم بوده که بعضی  

 اند!  دائما وعده انقالب و سرنگونی رژیم را در طول چهار دهه گذشته داده
ی تحلیلی دیگر، تئوری به ارث رسیده از انترناسیونال دوم است که توسط مارکسیسم روسی تکامل  نظریه

طور مکانیکی تابع رشد نیروهای مولده و مناسبات اجتماعی، بهداده شد. بنا به این نظریه، تحول در روابط  
فرخنده وجدان  قتل  برای مثال،  توده است.  را آنهای  تودهها  اعتراضات  به  و  نیاورد  به درد  باید  ای طور که 

و  نیانجامید چون  روابط  بر  را  بودند که عرصه  نرسیده  از رشد  به آن درجه  افغانستان  در  نیروهای مولده  که 

 
1-https://iranwire.com/fa/features/107602 ایران-در -رشادا -گشت-فجایع -گاهشمار-زندگی - از-نهی- معروف-به-قتل/ 
2https://www.bbc.com/persian/articles/c4nz2mnrjx7o  
3https://fa.wikipedia.org/wiki/ ملک_ فرخنده_ قتل%E2%80%8C زاده 
4https://aftabnews.ir/fa/news/785432/ کارگر -۸- خودسوزی 
۵database/-shootings-https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police  
۶https://fa.wikipedia.org/wiki/ سیاه_ جان%E2%80%8Cاست_ مهم _ پوستان 
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ی  بود که ادامه ستیزانه تنگ کنند! اما در ایران، رشد نیروهای مولده به آن درجه از تکامل رسیده سبات زن منا
کند! با همین نگرش مکانیکی هم هست که مشو ق ثبات جامعه، گردش سرمایه دوامِ سنن ارتجاعی را ناممکن  

 و رشد و توسعه صنعتی هستند تا به رشد نیروهای مولده بیانجامد!
دهند.  های افراد توضیح می ها و قهرمانیهای دیگری هم هستند که وقایع تاریخی را با شخصیت ئوری ت

خوانیم که خیزش اخیر مدیون فداکاری نیلوفر حامدی، یعنی خبرنگار شجاعی بود که تا  شنویم و می مثال می
 بیمارستان کسرا مهسا را تعقیب کرد و عکس او را در کُما گرفت و پخش کرد.  

وفور دیدیم: از تئوری توطئه  شان را در این روزها به هایتری هم وجود دارند که نمونه نظریات غیرجدی 
 بودن او ...  بودن و غریب بودن، زن ی قتل مهسا با تمرکز بر کُردگرفته تا توضیح واقعه 

ن نیست. چرا که  آساارزیابی یک خیزش اعتراضی، آن هم در شرایطی که دوام و تداوم دارد و زنده است،  
برندگان آن و عوامل بیرونی( دائماً با روند  ها، هویت اجتماعی پیش نمودهای بیرونی آن )مثل شعارها، مطالبه

می تغییر  می وقایع  اتفاق  نیز  می کنند؛  ماهیت  تغییرِ  خیزش  خودِ  که  گروه افتد  شراکت  با  و  های  دهد 
رود. به این معنی ارزیابی یک راستای دیگری به پیش می ی جدید یا عوامل تأثیرگذار بیرونی، در  کننده شرکت 

سیاسی درون و برون مرزی، هویتِ ــ دور از شرایط زمانی، بسترِ مکانی، چارچوب اجتماعیتواند به شعار نمی 
های اطالعاتی داخلی و خارجی صورت بگیرد؛ کاری که در توان و  برندگانش و خالصه نقش سازمان پیش

 ی این شعار با آپوئیسم است. ضر نیست. قصد این نوشتار محدود به بررسی رابطهی نوشتار حا حوصله 
ی زن )که باالتر  با توجه به مدارک و منابعی که در دسترس ما قرار دارند، و نیز نظرات اوجاالن درباره

ی، آزادی« شعار »ژن، ژیان، ئازادی« و شعار »زن، زندگ   شود ادعا کرد که بین مضمون آپوئیستی خواندیم( می 
 شد، سنخیتی وجود ندارد.  که در داخل و خارج ایران سرداده  

دنبال گسست اوجاالن  ایدئولوژیک است که بهـدر آپوئیسم » ژن، ژیان، ئازادی« نمودِ یک نگرش فلسفی 
تاریخی عاملی ت  از جایگاه  را  او »کارگر«  پیدا شد:  روسی  مارکسیسم  را ــاز  زیرکشید و »زن«  به  اجتماعی 

شرط رهایی جامعه است«، را به »رهایی جامعه در گرو رهایی زن  جایش نشاند و شعار »رهایی کارگرَ، پیشبه

اندازی  ی همین پوست در ادامه  1ی طبقاتی«، »آشتی طبقاتی« را گذاشت. جای »مبارزهاست« تغییر داد و به 
رابطه  نفی  به  مالکیت خصوصی رسید و شکل ی ستم بود که  با  به  کشی زن  نزول زن  و  پدرساالری  گیری 

با »قدرت« مرتبه  را  فرودست  فریب  ی  و  جنگجو  و  مردِ شکارچی  مرد ِ گرفتن  ــ  ئا«  »ا  توسط  »ایزدبانو«   

 
تاریخی   در »خانواده مقدس« است: »تغییر یک دوره که این جمله مارکس  دهند. حال آن غلط شعار »معیار آزادی جامعه، آزادی زن است« را به اوجاالن نسبت می آپوئیست به   1

گری  بین قوی و ضعیف، پیروزی سرشت انسانی بر ستم  بین زن و مرد، رابطه  ی جا، در رابطهسمت آزادی تعیین کرد، چراکه در این توان با میزان پیشرفت زنان به را همواره می 
  اری طبیعی برای رهایی همگانی است.« ی رهایی زنان، معیتر از هر جای دیگر است. درجه مشهود
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ی کار مبارزه با »قدرت« است تاً به این نتیجه رسید که چاره و نهای  1ــ توضیح داد ای داستان گیلگمشاسطوره

پیشرفته  کاپیتالیسم خودنمایی میکه  در  بود که اعالم کرد    2کند. ترین شکل آن  آن  از  ،  مدرن یِ  زندگ پس 
است تهوع است،  3آور  مدرنیته  از  گرو خالصی  در  است   4رهایی  دانایی  همان  وظیفه   ۵آزادی  از  و  رهایی  ی 

  ۶ی اخالق و سیاست است. عهده به  سم یتالیکاپ 
برای رهایی زن را باید در    داری آپو در مبارزه ها دال بر پرچم به این معنی، ژنولوژی و ادعاهای آپوئیست

بست سیاسی و بحرانی دید که پ.ک.ک پس از فروپاشی شوروی، تجربه کرد. چرخش ایدئولوژیکِ چارچوب بن 
بن اوج از  برای خروج  راهی  ادامهاالن  و  پیشانی حزب  از  »تروریسم«  مُهر  زدودن  بود.  بست،  کاری سیاسی 

مدرنیسم )دموکراسی، فمینیسم و اکولوژی( که مُدِ روزِ جهانِ پس ی محوری پستخوردن او به سه پایهسوگند 
راه داشت که به قیمت از دست دادن  همنمود. اما این خطر را نیز به ای می ی فریبنده از جنگ سرد بود، گزینه 

از چپ جهانی و منطقه   حمایتِ اینبخش وسیعی  از  نبود.  این کار  به  اوجاالن مایل  تمام شود که  با ای  رو 
ها و مفاهیم کلیدی چپ دست برد، به آنها معانی دوپهلو و گنگ بخشید تا رضایت خاطر آنها  تردستی در واژه

ی کاپیتالیسم نشان داد؛ حال آنکه تعریفش با آنچه  را همچنان دشمن دوآتشه  را نیز فراهم کند. برای مثال خود
 که مد نظر چپ بود، بسیار فاصله داشت: 

 
 است؟   اقتصاد  مالی،  یکنم: ِ کاپیتالیسم اقتصاد نیست، دشمن جان آن است... آیا سرمایه ادعا می»
  ایمسئله   بیکاری   آیا  است؟   اقتصاد  محیطی،زیست  یاقتصاد است؟ آیا فاجعه گلوبال،    مالی  یسرمایه   آیا

 
باز )ائآ( به وقوع  اوری، فرهنگ، هنر، فکر، دین و نهادهای بسیاری که در دوره نوسنگی در اطراف زن سامان یافته بودند، از راه حمالت مرد نیرومند و حقه فن ـ»تخریب علم   1

 فریب آدم توسط حوا در قرآن!  . یادآور۷، آکادمی ژنولوژی، ص 201۶پیوست.« درآمدی بر ژنولوژی، 
مبدل نمودن تمامی جامعه به ضعیفه، برای کارایی یافتن نظام الزم است. قدرت، با مردانگی همسان است.    . اوجاالن: » 2۵4اوجاالن، مانیفست تمدن دموکراتیک، ص    2

 11۷ل ندارد.« همانجا، ص بنابراین ضعیفه نمودن جامعه، امری ناگزیر است. زیرا قدرت، اصل آزادی و برابری را قبو 
ی جنون و دور انداختن آن ترک کنی، از این زندگی متنفر گردی و از آن  سان یک زره بر تنت پوشانده را همانند درآوردن جامه ای که مدرنیته به اوجاالن: »بایستی زندگی   3

جسم خویش را از این زندگی پاک کنی. حتی اگر زندگی مدرنیستی خود را همچون    کنی، دل و ذهن ودست بشویی. در صورت لزوم باید هر لحظه چنان که گویی استفراغ می 
 91۸همتای جهان به تو عرضه نمود، باید آنچه در درون داری را استفراغ کنی.« مانیفست تمدن، دوره پنج جلدی، ص  زیبارخ بی 

   ۸9یسر است.«، مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص اوجاالن: »رهایی انسانیت، از رهگذر فروپاشی این ساختار سرطانی شهرگرایی م 4
نیز حیات آزاد! بنابراین اگر با عشق ـ هم در مقام روش و هم رژیم حقیقت ـ به دنبال حیات آزاد نگردیم، نه   "عشق"، عشق است و  "حقیقت"اوجاالن، »تعبیر ما این است:    ۵

 4۶ها و جهان اجتماعی نوین خویش را برسازیم« مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص توانیم انگاره می توانیم به دانایی الزم دست بیابیم و نه می
ریق  گذرد... مقاومت جامعه با توسل به مبارزه از طی اخالقی و سیاسی می اوجاالن: »راه رهایی جامعه از کاپیتالیسم، نه از سندیکالیسم و تحزب دولتی بلکه از مسیر جامعه   ۶

ای که جوانانش را از دست  باشد. جامعه اند، تنها راه آزادی و رهایی میترین ابزارهای هستی در برابر این استیالی فرهنگی و استعمارگری اش که بنیادی اخالق و سیاست ذاتی 
این وضعیت بدان معناست که حق موجودیت خویش را از دست داده و  گردند بلکه  خورده محسوب میتنها شکست اند، نه شان را از کف داده داده یا برعکس جوانانی که جامعه 

ی  ی بنیادین جامعه در برابر این امر، این است که نهادهای آموزشی خویش را به مثابه ماند فساد، واپاشی و نابودشدگی است. وظیفه اند. جز این، آنچه باقی می بدان خیانت نموده 
نم ایجاد  بنیادین هستی خود،  دادن موفقیت ابزارهای  انجام  معنی  به  قدرت،  ـ  از ساختاربندی علم  زبانی  و  فلسفی، هنری  تفاسیر علمی،  تفکیک محتوایی  انقالب  اید.  آمیز 

ی، ص  های اخالقی و سیاسی موجودیت اجتماعی ممکن نخواهد بود.« مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلد صورت، کارآمدسازی بافت معنا]شناختی[ است. در غیر این 
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

واری کاالها جهت  ورقه بهادار، نرخ ارز و بهره اقتصاد هستند؟ آیا تولید سرطان   بانک،  آیا  است؟  اقتصادی
ت، طوالنی است. تنها جوابی که به تمامی آنها داده شود یک نَه  اال سودآوری، اقتصاد است؟ لیست سؤ 

مقصود، قدرت شاهانه است، پول و سرمایه بهانه! از راه بازیهای بسیار  بزرگ است. فرمول این است:  
  کاپیتالیستی  یجامعه  فرم   نه  و  است،  شده  ایجاد  نوین  اقتصاد  شکل  یک  نه  سرمایه«  ـ  »پول  یگرانهحیله 

  جامعه   تصاحب و کردنقبضه   بازی   نوع  یک .  است  مطرح   کاپیتالیستی تمدن نام  به   تمدنی  فرمی   حتی  و
قبضه کردن نیروی    تنها  نه .  است  نبوده  شاهد   را  آن  مشابه  مورد  ایدوره   هیچ  در  تاریخ   که  است  جریان  در

های سیاسی، نظامی، دینی، اخالقی، علمی، فلسفی، هنری،  اقتصادی بلکه تصاحب نیروی تمامی فرهنگ 
 1« ترین شکل حاکمیت و فرم قدرت است.تاریخی، مادی و معنوی. کاپیتالیسم، پیشرفته 

 
ی اجتماعی است. هیچ مقوله، مسئله یا معضل ی اقتصادی و یک رابطهبرای چپ، کاپیتالیسم، یک مقوله

ــ سرمایه  هم در بطن نزاع کار اجتماعی بدون درنظرگرفتن روابط و مناسبات غالب اقتصادی و تولیدی، آن 
. به همین خاطر هم هست که که برای اوجاالن، کاپیتالیسم یک نماد قدرت استپذبر نیست. حال آن امکان
داران و  تواند در تملک زمین خصوصی نیست و زمین می  تیمالکلغو  به    یاز ی، نشمورد نظر  سمِیالیسوسدر  

 سرمایه باقی بماند!  صاحبان وسایل تولید، در مالکیت 
 

  

 
 2۵4اوجاالن، مانیفست تمدن دموکراتیک، دوره پنج جلدی، ص  1
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 گیریبندی و نتیجه جمع 

شود فرق  از آن می مضمون آپوئیستی شعار »ژن، ژیان، ئازادی« با تعابیر و تفاسیری که   •
ناپذیر را اجتناب حول آن  دارد. این کار به سوءتفاهمات و سوءتعبیرهایی انجامیده که بحث 

   1است. کرده  

در روزهای آغازین خیزش جاری، »زن، زندگی، آزادی« بیشتر به مخالفت با حجاب اجباری   •
زن برای انتخاب    آزادیمحروم کند و    زندگی ی را از  زن  شد: فرد یا نهادی حق نداردتعبیر می 

حجابی باید محترم شمرده شود. اما دیری نگذشت که حتی مدافعان حجاب  حجاب یا بی 
   2نیز فهمیدند که داستان فراتر از حجاب است.

های گوناگون ــ با مطامع و اهداف کامالً متفاوت در جلو، عقب و کنار شعار  بعدتر، گروه  •
از آنجا که نگرش غالب بر حفظ اتحاد نیروهای اپوزیسیون    3تادند. »زن، زندگی، آزادی« ایس

طلب صورت نگرفته  بوده و هست، تالش چندانی برای افشای جریانات و گرایشات فرصت 
ماهیت   افشای  به  که  است  کمبود  این  راستای  در  کوچکی  نوشتار حاضر، تالش  است. 

های ی برای افشای سایر گرایشهای مشابهستیز آپوئیسم پرداخت. جا دارد که تالشزن 
 اپورتونیست صورت بگیرد. 

ذات نظریه • باره گرایانهی  در  اوجاالن  واپسی  زن،  به ی  و  است  نمیگرایانه  از  نظر  رسد 
حمایت بخش آگاهِ معترضان برخوردار باشد. او با تکیه بر فضیلت ذاتی زن و پیوند طبیعی  

 
آورد؛ های مردمی درمیە، آن را به مالکیت تودەبعضی هم بر این نظرند که : »... بازتاب یک شعار در میان مردم، در عمل آن را از مالکیت یک حزب و یک فرد درآورد  1

شمارند...  ی فکری خود می بینند و چهبسا اکثراً نه اطالعی از شخص و مبتکر آن دارند و نه آن را بخشی از دغدغه نیازهای خود را در آن شعار میها و  هایی که خواستتوده 
تمام طبقات و اقشار جامعه برای  ی اصلی که همان همبستگی و حرکت متحد  ساز منحرف کردن افکار مردم از مسأله متوجه کردن فکر افراد... به چنین مسائلی... تنها زمینه 

تواند به این اتحاد آسیب برساند به سود جنبش مردمی در ایران نخواهد بود.« به نقل از مقاله  شود... طرح موضوعاتی که می رسیدن به یک هدف مشترک و همگانی... می
 « به قلم کامران امین آوه. انحصاری نیست! شعار زن، زندگی، آزادی شعاری »
 شودها هوار می / آواری که بر زندگی زوج  ن دارد؟شعار زن زندگی آزادی شما چه رهاوردی برایما نفیسه خانلری،  2
های سیاسی  ــ حکومت مرکزی: که برای توجیه سیاستِ سرکوبش، نیاز داشت تا پای عوامل بیگانه، خارجی و سازمان شود به چند بازیگر دیگر اشاره کرد: الف برای نمونه می   3

خورده کُردها، یک  ی غربی و دشمن قسم هم به اتهام سازماندهی تروریسم که در کشور همسایهعار »زن، زندگی، آزادی« با رهبر زندانی پ.ک.ک ــ آن را وسط بکشد. ربط ش
بشری را ــ با بهانه مبارزه علیه  توانست دهان مجامع دفاع از حقوق  آمد؛ چون با نسبت دادن اعتراضات به اوجاالن و جریانات تحت رهبری او می مائده آسمانی به حساب می 

سازی مناطق شمالی سوریه از کُردهاست و زمینه را برای همکاری برای سرکوب کُردها  ی عضو ناتو نشان بدهد که در حال پاک تروریسم ــ ببندد و چراغ سبزی به ترکیه 
های وحشی و جنایتکار ]کومله، پژاک و دموکرات[ شعار دروغین »زن، زندگی، آزادی«  ت فراهم کند. یادداشت سردبیر کیهان گویای این سیاست است: »این روزها همین تروریس

 1401مهر   13، یادداشت سردبیر، کیهان،  آید!یافه شما نمیشعار »زن، زندگی، آزادی« به ق اند.« سر داده و مدعی دفاع از حقوق زنان شده 
 های سیاسی کُرد در خاک عراق و اقلیم کردستان بودیم. با همین انگیزه نیز بود که از روزهای آغازین خیزش، شاهد بمباران مقر گروه 

اند، این شعار را به نفع جبهه متحد خود تشخیص داده و از  در صف واحد، به منظور یک امر مشترک )گذار از رژیم( جمع شده   طلبان و براندازان: آنانی کهجبهه سرنگونی   -ب 
طلبان  ناسیونالیستِ کُرد، از جمله جدایی متنوع  با تبلیغ شعار »زن، زندگی، آزادی« و حمایت از گرایشات   ای آنها:های خارجی و متحدین منطقه دولت اند. ج ــ  آن حمایت کرده 

 خواهی از رژیم هستند. گیری و سهم های نیابتی، مشغول باج نمایی خطر جنگ داخلی و وقوع جنگ ها، و با بزرگو فدرالیست 

https://www.azadi-b.com/?p=27083
https://www.farsnews.ir/news/14010822000862/شعار-زن-زندگی-آزادی-شما-چه-رهاوردی-برایمان-دارد-آواری-که-بر-زندگی
https://kayhan.ir/fa/news/250722/شعار-زن-زندگی-آزادی-به-قیافه-شما-نمی%E2%80%8Cآید-یادداشت-روز
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ضایل اخالقی برتری دارند و برای تطهیر  رسد که زنان فاو با طبیعت، به این نتیجه می
ی همان نظریه مردساالرانه است  شده ترند. این نظریه، تصویر بزکجامعه انسانی شایسته 

وپز  داری و پختکند تا کارخانگی، بچهکه طبیعت زن را با مادری، پاکی و نظافت عجین می 
 مردی چون اوجاالن!   پردازی برای رهایی زن را به را به زنان بسپارد! و کار نظریه

است.  روند حوادث نشان داده که پیراهن »زن، زندگی، آزادی«، به تن خیزش تنگ شده  •
اند که از فراروی  شده ها فریاد  تنها سه ماه بعد از آغاز اعتراضات، چهار شعار جدید در خیابان 

جنبش حکایت دارند: »بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقالب«، »این دیگه اعتراض  
انقالبه  با حجاب، چه  »نیست، شروع  و ».چه  برنگردیم«  به خانه  نکردیم،  انقالب  ، »تا 

ریم بسوی انقالب«. حتی کسانی که از کاربُرد واژه »انقالب« شدیداً امتناع  حجاب می بی
دانستند،  های جامعه می شدن شیرازه پاشیده ارز خشونت، شرارت و ازهم را هم کردند و آن می

 اند!  پرهیزانه را کنار گذاشته و طرفدار سرسخت انقالب شده شونتامروزه نصایح خ

گذار خیزش به یک قدم جلوتر، نیازمند تنظیم شعارهای جدیدتر و لیستی از مطالبات روشن،   •
حولِ رهایی زن )خلع یدِ قانون، مذهب، سنت و فرهنگ از جسم زن(، آزادی زن )اختیار  

ها و امکانات اجتماعی(، برابری جنسیتی )استفاده از فرصت زن در انتخاب حیات فردی و  
 باشد.برابر با مردان( و برابری اجتماعی می 

 
  د، ی خود را رها کن[  ]و شعارهای مبارزاتی گفت: مبارزات    مینخواهها[  ]به تودهما  کارل مارکس: »

  ار یدر اختما  را  حقیقی مبارزه    یشعارهاگوییم بگذارید  ها[ نمی]به توده محض هستند.    حماقتکه[  ]چون 
 این   ، وهستند مبارزه  حال  داد که چرا در    مینشان خواه دنیا  به    ی. در عوض، به سادگ بگذاریم شما  
 1کسب شود، چه خواسته چه ناخواسته.«   دیاست که با  ی زیچ یآگاه

  

 
1Karl Marx:   -ampaign“We shall not say: Abandon your struggles, they are mere folly; let us provide you with true c

slogans. Instead, we shall simply show the world why it is struggling, and consciousness of this is a thing it must 

acquire whether it wishes or not., 1843 Marx to Arnold Ruge Letter from”,  

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt.htm
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 نا یژ نامبه :رانیآهنگ انقالب در اضرب

 ترکمه  نیدی آی نوشته 

 

 1بخش ایران، موضوعات بسیاری برای طرح و بررسی وجود دارد. ی کنونی مبارزات رهایی ی مرحلهدرباره
روایت امروز،  انقالبی]تا  این جنبش  از  قالب   ]2[[، چه در داخل و چه در خارج 1های متعددی  ایران )در  از 

است. در این مقاله مایلم برخی از مسائل ناکاویده یا مغفول در این گزارش، مصاحبه، مقاله و ...( منتشر شده  
های جریانِ اصلی، تصویر  [ ناگفته نماند که رسانه 3ها را در خصوص ماهیت جنبش جاری برجسته کنم.]روایت 

است   وقوع  حال  در  ایران  در  آنچه  از  نمیدقیقی  جمله شورایِ  دهند. البی ارائه  )از  اسالمی  جمهوری  های 
ی وسیع پروپاگاندای حاکمیت که در قالب گزارشگر  (، شبکهNIACجنجالیِ ملیِ ایرانیان آمریکا یا نایاک )

مند  کنند( مجدانه در پیِ سفیدشوییِ نظامهای دانشگاهی فعالیت می ها، و همچنین نهادها و شخصیت رسانه 
 برایای عنوان عرصه های جریانِ اصلی به آور نیست که رسانه شان هستند. بنابراین، تعجبحامی هایجنایت

شان را تبلیغ کنند.  کنند تا با تحریف واقعیت، تصویر مطلوبتطهیر  این حاکمیت و طرفداران آنان عمل می 
های  مقاله بر برخی از جنبه   ها شریک هستند. در اینها و خشونتی این افراد و نهادها، در این جنایتهمه

 کنم. تاریخیِ جنبش انقالبی جاری در ایران تمرکز می -جغرافیایی 
 

 
ی متن فارسـی  هایی اسـت که برای خوانندهبخش ی متن اولیه همراه با حذف و تعدیلمتن حاضـر نخسـت به زبان انگلیسـی در مأخذ زیر منتشـر شـد. متن حاضـر ترجمه 1

 به فارسی سپاسگزاریم. ی متنضرورتی نداشت. از فخرالدین بهجتی برای ترجمه

Torkameh, Aidin. (2022): “Rhythm of Revolution in Iran: In the Name of Zhina (Mahsa) Amini.” The Bullet. 
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 تنوع اعتراضات  
شناسی اجتماعی، های جمعیت مانندی را از حیث ویژگی در خصوص اعتراضات باید تأکید کرد که تنوع بی 

سال یا باالتر؛ زن، مرد و    ۷0ا سالمندان  از دانش آموزان دبستانی ت  – کنیم. افراد در سنین مختلف  تجربه می 
کرد، بلوچ، ترک، عرب، فارس، ترکمن،  های مختلف )تر ملیت کوییرها؛ و مردمی از »اقوام« یا به تعبیر دقیق

ی متنوعی از  های گوناگون و به صورت فعاالنه درگیر اعتراضات هستند. همچنین گسترهلر، و ...( به شکل 
هایی برای اعتصابات صادر کردند. در این میان  دست به اعتصاب زدند و یا فراخوان ها،  ها و انجمناتحادیه

های دانشجویی در شهرهای مختلف کشور از جمله در تهران، اصفهان، تبریز،  ی انجمنتوان تعداد فزاینده می
نند سندیکای  های کارگری و سندیکاها مامشهد، قزوین، همدان و اراک اشاره کرد. همچنین طیفی از اتحادیه

تپه، شورای سازماندهی کارگران قراردادی، کارگران نفت در عسلویه، تجار در  کارگری کارگران نیشکر هفت 
های استان کردستان، کارگران پتروشیمی بوشهر، بازار بزرگ تهران، بازار شیراز و بازارهای شهرها و شهرستان 

تشکل  ایران، کشورای هماهنگی  مدارس  معلمان  فاز  های صنفی  را    14ارگران  جنوبی  پارس  گازی  میدان 
های پرنفوذی را در حمایت از خیزش انقالبی  تپه و زنان بلوچ، بیانیه برشمرد. جمعی دیگر مانند زنانِ کارگر هفت

 اند. صادر کرده 
های مختلفی از  ی گذشته تا چه اندازه بخشدهد که اعتراضات مداوم مردم در هشت هفته ها نشان میاین

که شعار »زن، زندگی، آزادی« طیف وسیعی از   رسد به نظر مینیروهای اجتماعی متنوع را فعال ساخته است.  
نیروها،  نیروهای اجتماعی را حول برخی اهداف مشخص، متحد کرده   این  آزاد برای است.  خواهان زندگی 

مسئله همه گرچه  هستند.  ملیت/قومیت  و  مذهب  جنسیت،  از  فارغ  ایرانیان  رفع  ی  ضرورت  »حجاب«  ی 
در    شدهقومیهایِ است، اما مطالباتی مبنی بر خودگردانی ملت های جنسیتی و مذهبی را برجسته کردهتبعیض 

 ایران، نیز مطرح شده است. 
در  به درگیر  اجتماعی  گوناگون  نیروهای  نسبی  وزنِ  از  روشنی  تصویر  موثقِ مستقل،  مراجعِ  فقدان  دلیل 

توان گفت پرسروصداترین موضع از  باشیم، می   اعتراضات نداریم. اگر بخواهیم برآوردی کلی از وضعیت داشته 
های جریان اصلی به  ا از رسانه طلبان طرفدار پهلوی است. با این حال اگر توجه و تمرکز خود ر آنِ سلطنت 
رسد که حضور چه عمالً در میدان در جریان است برگردانیم و روی آن متمرکز شویم، به نظر می سمت آن 

های هنگفت نتوانسته  رغم صرف هزینه ها به چشمگیر نیست. ماشین عظیم پروپاگاندای آن   طرفداران پهلوی
کنند. گفتنی است که حتی  مردم فعاالنه نهاد سلطنت را رد می است مردم را به سمت خود بکشد و بسیاری از 

کرد. اکثر معترضان    ی فرایندی تماماً ارگانیک تلقی همین سطح از حمایت از رژیم پهلوی را نیز نباید نتیجه
پهلوی هستند. این پذیرش انفعالی نیز عمدتاً به این دلیل است که   منفعلطرفدار بازگشتِ پهلوی، پذیرندگانِ 

است. باید توجه  دولت مرکزی ظرف صد سال گذشته رویکردهای جایگزین و متفاوت را سرکوب و حذف کرده  
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بینیِ این پذیرندگان انفعالی تا حد زیادی، محصول و محدود به دیدگاهِ ایرانیستی/فارسیستیِ  داشت که جهان 
 محوری است که طی قرن گذشته تولید و تحمیل شده است.  ملیِ دولت

هایِ بدیل را سرکوب و  ها و جنبش ها، چهره مند، ایده ای نظامرژیم قبل و بعد از انقالب، به گونههر دو  

کرده  سازمان حذف  کشتار  و  ترور  و  عادی اند  را  به کرده   1سازی یافته  همواره  اند.  رژیم  دو  هر  مثال،  عنوان 
بسیاری از این سرکوب در تاریخ   هایاند. نمونهها، احزاب و روشنفکرانِ چپ را سرکوب و حذف کرده جنبش 

های مترقی بتوانند آزادانه فعالیت پیش و پس از انقالب وجود دارد. در یک محیط سیاسی گشوده که گروه 
 داشت.باشند، حامیان و طرفداران پهلوی احتماالً نفوذ بسیار کمتری خواهند   داشته 
 

 جغرافیاهای انقالب 
و آبان    139۶، دی  13۸۸های تر از اعتراضات سال غرافیایی گستردهجنبش انقالبی جاری، نه تنها از نظر ج

تر از چند روز  که اعتراضات در کم های متمایز و نوپدیدی است. نخست این در ایران، که دارای ویژگی  139۸
از   بیش  اعتراضات،  پنجم  روز  در  یافت.  مناطق کشور گسترش  تمام  درگیر شده   ۸0به  بودند.    شهر کشور، 

ترین شهرها )اشنویه و پیرانشهر( به  ، از غربی   های اخیر، این جنبش انقالبیعتراضات خونین سالبرخالف ا 
است. الگوی    ترین شهرها )بندرعباس( گسترش یافته ترین )رشت( به جنوبی ترین )زاهدان( و از شمالیشرقی 

مثال، در شهر تهران، که دارای  است. به عنوان    مشابهی از پراکندگی جغرافیایی درون هر شهر نیز مشهود بوده
نشین مانند زعفرانیه  های اعیان بیشترین شکاف طبقاتی در میان شهرهای کشور است، از ثروتمندترین محله 

ترین محالت مانند فالح و نازی آباد در جنوب، تظاهرات بر پا شده است. عالوه بر  در شمال گرفته تا محروم 
ی خیابانی نامنظم هستیم که نیروهای امنیتی را خسته کرده و در مواردی  ی شکلی از مبارزه این، در حال تجربه 

انداخته   ایران ) است. موضوع جالب این است که حتی در مذهبی از کار  قم و مشهد( که به  ترین شهرهای 
 است.  ور شده  اند، نیز اعتراضات شعلهرفته اسالمی به شمار میترین سنگرهای جمهوریصورت سنتی مستحکم

های بنابراین، اعتراضات، تمام جغرافیای ایران را درنوردیده است. در مقایسه با اعتراضات قبلی، دانشگاه
های دانشجویی به تظاهرات محدود نبوده کنش  اند.بیشتری به صورت فعاالنه آتش انقالب را روشن نگه داشته 

اند(. دانشگاه  هایی بوده که متعاقباً متحمل شده اند )و این به رغم هزینه و دست به اعتصاب و تحصن نیز زده 
تک  و  زنانه  صرفاً  دولتی  دانشگاه  یک  عنوان  به  میالزهرا،  تصور  که  از  جنسیتی  یکی  سیاسی  نظر  از  شد 

است. گفتنی  مندترین شکل به اعتراضات پیوسته  های ایران باشد، به قدرت رین دانشگاهتکارترین و خنثا محافظه
ترین شعارهای جنبش؛ »مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه  است که دانشجویان دانشگاه الزهرا، یکی از مترقی 

ی خیزش به فضای  رهاست. گست  برگرفته اند. اعتراضات عالوه بر این، مدارس کشور را نیز در رهبر« را سر داده

 
1normalised  
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است. این عدد، رکورد جدیدی میلیون بار توییت شده    2۷0و هشتک مهسا امینی بیش از    فیزیکی محدود نشده
مقایسه، هشتک   برای  رساند.  ثبت  به  توییتر  تاریخ  در  سال  BlackLivesMatterرا  اواسط  از   ،2013   

 . ]4[است میلیون بار توییت شده   ۶3تاکنون 
خواهانه زنان کرد، در زمانی  »ژن، ژیان، ئازادی«، شعاری کردی برخاسته از جنبش آزادی   بخششعار رهایی 

به  مثابه کوتاه  به  شعار  این  شد.  تبدیل  ایران  جنبشِ  اصلی  شعار  به  رشته سرعت  اتحادبخش ی  پیوندی  ی 
کم به شکلی  های فضای اجتماعی، دستمعترضان را از طبقات اجتماعی مختلف، چه از مراکز و چه از حاشیه 

می  است.  کرده  متصل  به هم  مناقشه  1صوریگویم  صوری  که  بدیلِ  چرا  سر شکلِ  بر  بنیادی  و  دیرپا  ای 
 است.سازماندهی سیاسی فضا بعد از جمهوری اسالمی در جریان بوده 

 

 

 مستعمرات داخلی
است. پیش از    تاریخی این جنبش، ضروری-های جغرافیاییپیش از شروع بحث، اشاره به برخی از زمینه 

گذاری توان به پایهی ایران، به عنوان یک دولت و قلمروی ملی، که تبارش را می شده اجباراً تحمیل   2یابیشکل 
ها ای متشکل از دولت بازگرداند، ایرانِ دوران قاجار، مجموعه  192۵ی رضاخان در سال  دودمان پهلوی به وسیله 

از درجه اما   از استقالل سیاسیی  یا ممالکی بود که اگرچه تا حدی به هم متصل بودند  اقتصادی - باالیی 
( پایتخت  به  یافته نسبت  نیز تجلی  قاجار  امپراتوری  نامِ رسمی  در  این موضوع  بودند.  برخوردار  بود:   تهران( 

ایرانممالک محروسه  جغرافیاهای جزیره ی  بر  اقتداراش  اعمال  به  قادر  مرکزی  قدرت  پراکنده   3مانند .  ی  و 
زیرساختی( -نهاد سیاسیِ متمرکز و یکدست، نیازمند شروط مادی )فناورانهممالک محروسه نبود. ساخت یک  

خورشیدی(   1114- ۸۸0انگیز امپراتوری صفویه )گوناگونی است که در آن دوره وجود نداشت. اگر دوران بحث 
ی  کننده های برجسته و تعیین را نادیده بگیریم، حداقل از زمان تسخیر ایران توسط مسلمانان، یکی از خصیصه 

ی یک موجودیت بالفعل ژئوپلتیکی  به مثابه   4است. غیابِ ایران   ایران، فقدان یک قدرت مرکزی مؤثر بوده
گیری ایران همچون یک دولت دارای مرزهای مشخص در قرون پیش از پادشاهی پهلوی، برای فهم شکل 

ی در ایران، در آن مستتر  های مؤثری برای مبارزات انقالبی جاری حاضر مهم است و داللتمدرن در زمانه
 است. 

 
1formally  
2formation  
3like geographies-island   
4Iran The absence of  
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نفر  از معترضان در استان    100ی خونین« زاهدان شاهد به قتل رساندن بیش از  هشتم مهرماه، در »جمعه 
اند. تأکید بر این نکته مهم است ها نفر در کردستان کشته شده سیستان و بلوچستان بودیم. همچنین بالغ بر ده 

بلوچستان مستعمره  این حیث می  یه ترین منطقشده که  از  بلوچستان در  ایران است.  توان استدالل کرد که 
و   ترکمن صحرا  دارد. کردستان، خوزستان،  قرار  تهران  مانند  از فضازمانِ مراکزی  متفاوت  فضازمانی کامالً 

دیگر مستعمره از  نیز   1هاآذربایجان  معاصر هستند. کشتار مشابهی  تاریخ  آبان    در   اعتراضات  در    139۸در 
 ترین مناطق ایران در خوزستان است. شده زبان نیز یکی دیگر از استعمار هشهر رخ داد. این شهر عرب ما

نشینان و عشایر ایران امر جدیدی نیست. این  کشی مستعمرهسازی( و حتا نسلمتأسفانه کوچ اجباری )آواره 
یابیِ این حال از طریق شکل است. با  اعمال وحشیانه به صور مختلف، دست کم از زمان صفویه وجود داشته  

مستقل تا بود که مناطق نیمه   1320تا    1304ملت در زمان رضا شاه پهلوی از  -آمیز دولتتحمیلی و خشونت
... با درجات متفاوتی از اجبار به درون   مستقلِ بلوچستان، کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا، آذربایجان و 

اند. این فرایند باعث تعمیق و تشدید   تولید استعماریِ  شده   کشیده   2ماتریس زمانی و فضایی دولت مرکزی 
ایران همچون یک فضای دولتی ملی شد؛ فرایندی که رژیم بعدی، یعنی جمهوری اسالمی آن را تشدید و 

 تعمیق کرد. 
 

 استعمار داخلی و زبان فارسی

عنوان دولتی ملی با  به    3تولیدِ ایران زبان دارند.  جمعیت قلمروهای استعماری، عمدتاً ساکنانی غیرفارسی 
است. برکندنِ مردم از فرهنگ و زبان  آمیخته    همآمیز فارسی به عنوان زبان ملی، درتحمیل اغلب خشونت

نسلی در این مناطق بر جای گذاشته است. فارسی به این ترتیب  کننده و شکافی میان بومی خود، تأثیری بیگانه 

است. قتل وحشتناک مهسا امینی  عمل کرده    4لید استعماری ایران کننده و کلیدی در تو همچون عاملی تعیین 
ترین شعارهایی که در  است. یکی از رایج ی زبان/استعمار را برجسته کرده  داده از پس آن، مسئله و جنبش رخ 

 ۵اسمش را بگو: مهسا امینی«شود چنین است: »تظاهرات جاری در خارج از کشور به زبان انگلیسی سر داده می 
 اما از قضا نام او ژینا است که نامی کردی است و مهسا نام دوم او به فارسی است. 

ی تاریخی استعمار داخلی در ایران، کماکان تحلیلی مارکسیستی از این مسأله وجود ندارد.  رغم سابقهعلی 
سنت تحلیل  به  عمدتاً  ایران  مارکسیستی  پساهای  یا  )اقتصادمحور(  ارتدوکس  رویکردهای  و  مدرن ها 

 
1colonial  
2the spatial and temporal matrix of the central state  
3The production of Iran  
4the colonial production of Iran  
۵Say her name: Mahsa Amini  
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های جنسیتی،  ها و تفکیک ها توجهی به مسائل استعمار داخلی، تبعیض اند و در آن محور( محدود شده فرهنگ )
 است. و سرکوب زبانی نشده  

کند.  ی داستان را بازگو نمیاست. اما این موضوع همه  1ایران به عنوان یک دولت ملی، جغرافیایی استعماری 
تعریف کنیم، وجوه جنسی و جنسیتی فضایِ  گری(  فارسیسم )فارسیرا با  اگر ماهیت استعماری فضای ملی  

با صریح  ارجاع به شیعیسم )شیعه ملی  با  با گری( فهمیده میترین شکل  البته  هم  شود. فارسیسم و شیعیسم 
ملت است که وجوه فارسیسم و شیعیسم را در یک -اند. این منطقِ جمهوری اسالمی در مقام یک دولتمرتبط 

 ام.  نامیده 2ای که آن را فارشیعیسم کند، پدیدهبندی می صل کل مف
 

 بدن، دولت، انقالب    
های جنسی مشابه دیگر به  غیرت«، و طیفی از صفت طلب«، »بی در بافت مبارزاتی انقالب ایران، »تجزیه 

فروش«،  ریشه« »وطن»بیوطن«،  شوند. همچنین »بیعنوان کلماتی مترادف با هدف خاصی به کار برده می 
روند. به این ترتیب مردمانی که خواهان کنترل  زاده« همگی به یک معنی و به عنوان دشنام به کار می و »حرام 
زنند، با های خود را پس می های فردی و جمعی خود هستند و هر نوع اقتدار بیرونی و تحمیلی بر بدن بر بدن 
شوند. حاکمیت کوشیده است تا با و خائن خطاب می فروش،  وطن   غیرت، طلب، بی هایی مانند تجزیه برچسب 

نظامدِرِساژ )دست  بدن آموزیِ(  تفاوت   3هامند  فارشیعیسم، سیاست  های منطقه و حذف  از طریق  زبانی  و  ای 
 کند. ش را تحمیل  ساز اعمال فضای مسطح، همگن و یکدست 

تر از جمهوری اسالمی است(  نظم مستقر )که وسیع در واقع، با دو جبهه مواجهه هستیم. از یک سو؛ حامیان  
ای مانع از هر شکلی  اند تا به هر شیوه شدت در تالش های فردی و جمعی به و متعهد به سرکوب و انقیاد بدن 

از خودگردانی و خودمختاری بشوند. از سوی دیگر؛ آن دسته از نیروهای مترقی و پیشرو را داریم که به صورت  
شدن و استمرار تکثیر  شناخته رسمیت های فردی و جمعی هستند و از به هان خودگردانی بدن کامالً صریح، خوا

ی نخست خواهانِ پرچمی واحد است؛ همنوایی ازخودبیگانه و وحدتی انتزاعی،  کنند. جبههها دفاع میتفاوت 
شده   تحمیل  باال  از  بیرونی  طور  به  حالیکه  در  جبهه است.  شکل که  خواهان  دوم  پرچم گیری  ی  ها، تکثر 

توان همچون  زا و از پایین است.  این تضاد را به این ترتیب میچندصدایی، و تکثر ارگانیک به شکلی درون 
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یک نظم    2بودنِ« آهنگی نظم طبقاتی/ ملی مستقر در برابر »چندضرب   1بودنِ«آهنگیضرب جنگ مابین »تک 
 بخش توصیف کرد.   اجتماعیِ رهایی

ای هستند که ظاهراً  زدهترسانند عموماً همان افراد جنسیت ی ایران می از خطر تجزیه هایی که مردم را  آن
ها باید ملک طلق ها هستند. تجاوز از دید آن نگران تجاوز به پیکر مقدس »ملت« توسط بیگانگان و خارجی 

تواند عامدانه  باشد: پدر، ولی، دولت. بر اساس همین منطق است که پدر/ولی می  مرکزییک اقتدار انحصاریِ  
فرزندان خود را از بین ببرد و در عین حال قصاص )که متاسفانه در قوانین اسالمی، متداول است( در مورد او  
اجرا نشود. این همان منطق دولت ملی )اسالمی یا غیراسالمی( است که در شعارهای ارتجاعی این روزها،  

 میهن، آبادی« نمود پیدا کرده است.  مشخصن »مرد،

 

 

 »مرد، میهن، آبادی« و فاشیسم    

گرایان   ها(، و شیعه طلبان )پهلوی گرایان، سلطنتگرایان ایرانی ـ که طیفی از فاشیسم افراطیِ آریاییراست 
لیبرالی  کار را دربرمی ی متوسطِ محافظهگری طبقه گرایی/فارسی تا ایران  ناسیونالیستی از   -گیرد ـ برداشتی 

نیستند. بر این    3ن ترتیب قادر به دیدن حقوق ورای چارچوب فردگرایانه و موروثی ها به ایحقوق دارند. آن 
کنند  های فردی دفاع میاساس، آنان اگرچه از حقوق فردی مانند حق آزادی بیان و اظهارنظر و کنترل بر بدن 

یا منطقه  برای خودگردانی محلی، شهری  ماما همزمان هر گونه حق جمعی  تقبیح  را محکوم و  کنند. ی ای 

طبقه راست  با  شکل گرایان  تمامی  حقِ  بندی  خودگردانیهای  برای  تجزیه  4جمعی  گرایش  که  ذیل  طلبانه 

شوند. در چنین  جمعی می یابی هرگونه حقِ  اندازد، مانع از رسمیت ایران را به مخاطره می  ۵»تمامیت ارضی«
گرا، )افزون بر جمهوری اسالمی،  گرا/فارسی ران های ایتر؛ الیتطلبان و به طور گسترهبافتاری است که سلطنت 

این است که    دارند. نکته ی ایران، ترسانده و برحذر میشدن« یا تجزیه ای ایرانیان را از »سوریهو همسو با آن(  
 چنین گرایشی مختصِ حاکمیت نیست بلکه همچنین در دستورکار برخی »مخالفان« ازجمله طرفداران پهلوی

های گرایان قرار دارد. در نتیجه اصالً دور از ذهن نبود که  تمامی گروه گرایان/فارسی تر، ایران سیع یا در معنایی و
روشنی مضامین و محتواهایی  شده، حول شعار ضدانقالبی »مرد، میهن، آبادی« متحد شوند؛ شعاری که به ذکر 
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توان نامی دیگر  رد، میهن، آبادی« را می گرایانه دارد. شعار »مزده، ناسیونالیستی و توسعه پدرساالرانه، جنسیت 
 نامم دانست.  برای آنچه که من فارشیعیسم می 

با   لزوماً  گرچه  دارد.  خصوص  این  در  مشابهی  موضع  نیز  ایران  ضدامپریالیستی  چپ  از  خاصی  جناح 
آغاز نمیفرضپیش از همان موضع راست های فردگرایانه  نهایت  در  اما  بگگرایان دفاع میکنند  ذارید  کنند. 
ی بین چپ محور مقاومت ای روی جریان موسوم به »چپ محور مقاومت« متمرکز شویم. همین رابطهلحظه

گرایان، بین چپ محور مقاومت و جمهوری اسالمی هم وجود دارد. یعنی اگرچه چپ محور مقاومت و  و راست 
ن »دفاع از جمهوری اسالمی به  منافع متفاوتی دارند، اما موضع واحدی دارند که هما  ظاهراًجمهوری اسالمی  
ای  ها مدعی هستند که اعتراضات ایران نه مبارزه ای« است. این به اصطالح ضدامپریالیستهر قیمت و هزینه 

های ایرانیان، بلکه کار »دشمن«، یعنی امپریالیسم آمریکا و غرب است ها و خواسته ارگانیک و برآمده از دغدغه 
از تجزیه  نتیجه، هم جمهوری اسالمی و هم چپ محور مقاومت  منفعت میسازی  ایو سوریه   که  برند. در 

داده   فریب  و  کرده  تحریک  اعتراضات  برای  را  ایران  مردم  غربی،  امپریالیسم  نوع معتقدند  این  است. 
های امپریالیستی  ای از نیروهای مؤثر و گوناگون از جمله نقش سایر قدرت ستیزی قالبی، گستره امپریالیسم 

ستیزی قالبی در واقع، گیرند. این امپریالیسمملت را نادیده می-وسیه و چین و نیز خودِ شکل دولتمانند ر
 کند.  روابط طبقاتی موجود از جمله تفکیک جنسیتی و استعمار داخلی را توجیه می 

شود و در درک می  2و مسطح   1مند ای انتزاعی، غیرالیهدرواقع، در خوانش مذکور»امپریالیسم«، به شیوه 

اش ناتوان    4داری و منطق استعماری چندالیه امپریالیسم سرمایه  3نتیجه از فهم ماهیت نابرابر و چندمقیاسیِ 
که  کند اما فقط برای آن غربی را طرد می-است. در نهایت، چپ محور مقاومت ایرانی، امپریالیسم آمریکایی

ب آغوش بکشد.  به  را  یا امپریالیسم چینی و روسی  اساس دیدگاه چپ محور مقامت، موضع ضدآمریکایی  ر 
مبارزات   باید  اپوزیسیون  نیروهای  که  معناست  این  به  خودکار  طور  به  اسالمی،  جمهوری  ضدغربی 

 ای آن دفاع کنند.  ی خود را به تعلیق درآورده و از دستورکار حاکمیت ازجمله مداخالت منطقه خواهانهترقی 
ی  گیری را در مواجهه غربی نیز همین موضع از چپ )ضد امپریالیستی(    آور نیست که بخش خاصیتعجب

روی همین چپ غربی هستند. چپ محور مقاومت، محور مقاومت در واقع دنباله  با جمهوری اسالمی دارد. چپ
های اعتراضی  ی موضع همین چپ غربی ضدامریکایی است که یا در خصوص جنبش کننده در واقع بازنمایی

دانند، و متوجه  ی اصلی خود را همان حفاظت از شکل دولت می کنند و یا دغدغه ن سکوت پیشه میدرون ایرا 
ی های ناآگاهانهگیری موضع ی امپریالیسم غربی است.کننده ی اصلی تعریف نیستند که شکل دولت خود مؤلفه
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های  ص قساوت های ضدامپریالیست غربی نسبت به جمهوری اسالمی، و یا سکوت آنان در خصو این چپ 
ویژه در میان ایرانیان شده  اعتباری کلیتِ جریان چپ بهجمهوری اسالمی، همگی عمالً باعث بدنامی و بی 

های  رسد برخی از این چپ گرا میی شیعه است. وقتی بحث به تضادها و اعتراضات داخلی ایران درون جامعه
تقریبا چیزی برای گفتن ندارند. این مسئله باعث  غربی )از جمله جرمی کوربین، طارق علی، و دیوید هاروی(، 

حدی های انتزاعی و پراشتباه از سوی آنان شده است. نتیجه آن شده که شباهت و همسویی بهی تحلیل ارائه 
غربی و نظراتی که مثالً در  تسنیم انتشار  های این بخش از چپ  توان تمایز چندانی میان دیدگاهاست که نمی 

 کننده و تقویت موضع رسمی حاکمیت است.  هایی منعکسد. چنین تحلیل یابد، قائل شمی

اصلی  های جریان  و بسیار متکثر ایران که توسط رسانه   1ی چندملیتی فقدان دانش انتقادی ملموس از جامعه 
، تاثیر بسیار منفی و مخربی بر روی گسترش و غربی و پروپاگاندای جمهوری اسالمی ممکن و تسهیل شده 

است. مسأله این است گذاشته    ]۵[ی ایرانیهای مستعمره بخشِ جمعی، در میان ملت ی مبارزات رهایی توسعه 
آمریکایی( با بازتولید  -جا و یکسویه بر روی امپریالیسم اروپاییستیزیِ انتزاعی )با تأکید بی که این امپریالیسم 

کند. در واقع، همین منطق  ی جلوگیری می گیری هرگونه بلوک تاریخی مترقدارانه از شکل ملی سرمایهدولت  
 است که نیروهای انقالبی ایران در صدد دگرگونی آن هستند.  

سازی« از سوی چپ محور مقاومت،  ایی کشور« و »سوریه های »تجزیهباید نسبت به استفاده از گفتمان
سد و در نتیجه، خود، از عامالنِ  ترین حامی و پشتیبان رژیم امحتاط باشیم. از یاد نبریم که حاکمیت ایران، مهم 

سوریه سیاسیایاصلی  فضای  در  بوده   ]۶[سازی  را  نقش  این  باید  انقالبی  نیروهای  تمامی  نتیجه  در  اند. 
مراتب فضایی جدید در ایران است( ها و سلسله بندی سازیِ مداومِ فضا )که معطوف به تولید تقسیمایسوریه 

کردن این استراتژی تردید نخواهد کرد. در  جنبش انقالبی، در  عملی   زدنِجدی بگیرند. حاکمیت برای زمین
 ی متناسبی را در این خصوص بپرورانند. های مقابله نتیجه، نیروهای انقالبی باید استراتژی 

ی حیاتی ملل استعمارشده در ایران و ضرورت ایجاد یک سازمان سیاسی و  این بحث توجه ما را به مسئله 

فضایی می  2غیرمتمرکز  معطوف  چندملیتی(  فدراسیونی  یا  دموکراتیک  کنفدرالیسم  با )مانند  تنها  کند. 
ی جمعیِ ارگانیکی و قدرتمندی تشکیل داد. در  توان جبهه ای است که می یابی و خودمختاریِ منطقه رسمیت 

ت دیگری  های موجود سلطه را بازتولید خواهد کرد، حتا اگر حاکمیآسانی شکل غیر این صورت، این جبهه به 
خواه، باید این موضوع را در  ها و سایر نیروهای ترقی ها، مارکسیستها، آنارشیست بر سرِ کار آورد. فمینیست 

 نظر بگیرند و نقش زنان در این خصوص بنیادی است. 
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 هراسیی اسالمسوزان: مسئله روسری
ی اسالم نیست. بسیاری از ایرانیان  علیهباید این مسئله را روشن کنیم که اعتراضات در ایران )عموماً( بر  

ها اعتراض دارند )این موضوع کامالً متفاوت از تصویب بر بدن   های سلطهبه حجاب اجباری و دیگر شکل 
اسالم  اساس  بر  روسری قوانین ضدِحجاب  که  زنان شجاعی  است(.  غربی  فضاهای  هراسیِ  در  را  خود  های 

کنند.  های فردی و یا اجتماعی( تأکید می ) آزادی   1ودگردانیکشند، بر ضرورت وجود خعمومی به آتش می
مند از آنان سلب شده. ای هستند که بیش از چهار دهه است که به صورت نظامآنان خواستار حقوق بنیادی 

خودشان هستند.    2کیو خواهان حقِ زندگی تیبیجی ی ال زنان ایرانی و دیگر معترضان، از جمله اعضای جامعه 

کنند. ایرانیان به حاکمیت و نهادهای طبقاتی  فضا و تفاوت را تصریح می  3همیت بنیادین حق به شهر، آنها ا
گری است  که در  ، معترض هستند. در واقع آنچه که در معرض خطر است، شکل خاصی از اسالم و شیعه   آن

 است و نه اسالم به خودیِ خود. حاکمیت تجسم یافته  
برند اما حجاب فشردگیِ  ی سلطه رنج میی از اشکال متقاطع و به هم پیوسته »ایرانیان« در واقع از طیف 

تراکم و فشردگیِ روابط طبقاتی مسلط است.   جمهوری اسالمی است؛ همچنان که جمهوری اسالمی خود 

واقع مادیت به واسطه   4یابیِحجاب، در  زبان جمهوری اسالمی در زندگی روزمره است. دقیقاً  )و  ی حجاب 
اش را استمرار بخشد. به تعبیری دیگر، حجاب اجباری، است که جمهوری اسالمی توانسته است سلطه فارسی(  
. بنابراین، حجاب اجباری یکی از ارکان بنیادین تمامیت روابط ]۸[یابی و فشردگی/تراکمِ شیعیسم استمادیت

 سلطه در ایران است.  
ی  گرانه نسیتی است که ریشه در ایدئولوژی شیعه ی نظام آپارتاید جدهندهحجاب، به آشکارترین شکل نشان 

زنان را هدف    گری فقط بدن آمیز دولتی است شیعه ی برخورد خشونتحاکمیت دارد. اگرچه بدن زنان اولین الیه 
های ی بدن ها یا مرد هستند و یا زن )یا مرد باش یا اساساً نباش!(. همه گری، بدن دهد. بر اساس شیعهقرار نمی 
ی جنسی  باشند. مجازات رابطه  که امکان زیستن داشته شوند، چه رسد به اینیث وجودی انکار میدیگر از ح 

ی شرعی، در معرض  لحاظ قانونی و بر اساس قاعدهگرایان به خارج از ازدواج سنگسار است. همچنین، همجنس
التزام عملی به والیت فقیه    مجازات اعدام قرار دارند. نباید فراموش کرد که اگر »ایرانیان« )چه مرد چه زن( 

های دولتی از جمله تدریس در مدرسه و دانشگاه، وکالت، قضاوت ها و فعالیتتوانند در شغل نداشته باشند، نمی

 
1autonomy  
2feright to li  
3right to the city  
4concretization  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

های سازی و تولید بدن مند بیگانهو بسیاری موارد دیگر استخدام شوند. تمام این فرایندها، سازوکارهای نظام

 وکارهایی که بیش از چهار دهه اجرایی شده است. هستند، ساز  1شدهمطیع و رام 

 

 و انقالب   ۲روزمرگیِ دولت
ی  حاکمیت شکل گرفته است. اما این جبهه از درون متکثر و تضادپایه است. در این  ای واحد بر علیه جبهه 

برای انتشار این  های حامی رضا پهلوی، از بلندترین صدا و نیز ابزارهای مادی  طلبان و فاشیستمیان، سلطنت 
های جریان اصلی، تلویزیون و  ی آنان، از کانال رسانه ی ارتجاعی هر روزههای گستردهصدا برخوردارند. برنامه

جد شود. آن ها به اینترنشنال، منوتو و ایندیپندنت فارسی تبلیغ می زبان همچون ایران  های فارسی خبرگزاری 
را   خود  امیال  که  هستند  تکاپو  و  تالش  سلطنت در  البته،  کنند.  قالب  معترضان  مطالبات  جای  طلبان  به 

گذرد نگاهی اندازیم،  ها میپایی در میان بخشی از ایرانیان دارند. اما اگر به آنچه در خیابان گرایان( جای  )پهلوی
ی گرایانهگرایانه/فارس مند پروپاگاندای ایران ها دست باال را ندارند. رواج و تحمیل نظامشود که آن مشخص می

دادن  بینی و افکار عمومی ایرانیان، و اساساً در شکل دادن به جهان به اذهان رسوخ کرده و تأثیر عمیقی در شکل 
محور خاصی  ی مرکزگرا، شکل ناسیونالیستیِ دولتگرانه است. یک قرن آموزش فارس   به خودِ »ایرانیان« داشته 

عنوان سدی مستحکم در برابر است. این دانش/فرهنگ به سازی کرده  از »دانش تاریخی« را تولید و عادی

کند. در این  عمل کرده و می   3های ایران« ی ملتگرایانههای انتقادی غیرملی گیری و گسترش »تاریخ شکل 
ی انقالبی اگرچه میزان باالیی از اتحاد مابین نیروهای بسیار متکثر و متضاد اپوزیسیون را شاهد هستیم، لحظه
فرهنگی، دولتتوانینمی و  مادی  قرن سرکوب  تأثیرات مخرب یک  ا-م  کنیم.  انکار  را  بیانگر  ملت  روند  ین 

در   حاکمیت ملی بوده است.  مبنای تکوین دولت قبل و بعد از انقالب سازیِ استعمار است که در دورانطبیعی 
ی  له أسازی مسسازی کرده بود. عمقِ طبیعی چهل سال گذشته حجاب اجباری و سرکوب زنان را نیز طبیعی 

تر نیز هست. حال اما وقت آن است تا های تحت ستم در ایران اما دست کم از لحاظ تاریخی پردامنهملیت
تحت ملل  استعمار  بدن همزمان  و  سرکوب ستم  نابهای  داد.  قرار  هدف  را  و شده  یکی  ودسازی 

تواند  ای نمی سویهانجامد. چنین استراتژی یکگذاشتنِ دیگری در نهایت به بازتولید نظم موجود می نخوردهدست
 .نجامدبیبه یک زندگی معمولی برای همگان 

نمی  رو  همین  سادهاز  خوشتوانیم  گسترده لوحانه  طیف  اما  باشیم،  جمعیت بین  از  ویژه  ای  به  ها، 
زبانان که از  گرایانه هستند. این غیرفارس گرا/فارسیزبانان، بدون شک مخالف این ایدئولوژی ایرانی غیرفارس 
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توانند ایجاد طور بالقوه می به   منطق استعماری متمرکزسازی اجباری، و تکوین دولت در رنج و مصیبت هستند، 
جامعه  اعضای  )و  غیرفارس  زنان  احتماالً  کنند.  رهبری  را  را  مترقی  متحدِ  جنبش  یک  پیشبرد  ی  و 

LGBTQ2S تر انقالب بنا نهند ـ  گیری رهبری ارگانیک و گستردهتوانند یک بلوکِ پیشتاز برای شکل ( می
های فرودست اجتماعی،  دمحور. این بلوک دیگر گروهای که ضرورتاً جمعی و مشارکتی است و نه فررهبری 

خواه ایرانیِ ساکن گیرد. زنان ترقی ی کارگر را دربرمی های مذهبی و طبقه زبان، اقلیت های غیرفارسی مانند ملت 
می احتماالً  نیز  ایران(  از  خارج  چه  و  داخل  )چه  بلوک مراکز  این  متحدان  قدرتمندترین  عنوان  به  توانند 

توان در این واقعیت دید کنند. رد تاثیرگذاری این اشکال نوآیینِ سازماندهی و رهبری جمعی را میآفرینی  نقش
 های فمنیستی سراسر جهان را نیرو و جانی تازه ببخشد.  که جنبش انقالبی ایران چگونه توانسته است جنبش

های سیاسیِ  با  ب گروهمند در تمامی سطوح زندگی اجتماعی، باید به غیابعد از چهاردهه سرکوب نظام

کنش تشکل  این،  وجود  با  کرد.  اذعان  ایران  در  مناسب  متفاوت یافتگی  فضاهای  در  جمعی  حال    1های  در 
بندی سیاسی مردمان/ملل  دهند. پتانسیلِ موجود برای مفصل اند و مشارکت مردمی را افزایش می گیری شکل 

ای و امر فدرال/کنفدرال؛ و امر  مر محلی/ منطقه تواند امر فردی و امر جمعی؛ امستعمره و تحت سلطه می
ها نه تنها  ها/ملتترین بدن شده فرهنگی و امر اقتصادی را به یکدیگر پیوند بزند. نباید از یاد برد که مستعمره 

ای  ی حق خودگردانی، مطالبه ترین نیز هستند. به این ترتیب مطالبهشده ترین، بلکه استثمار شدهمالکیتسلب 
رهاسازی اجتماعی و سیاسی در تمامی ابعاد زندگی است. اگر از نظر اقتصادی کامالً مستقل ولی در عین  برای  

سرنوشت    تعیینتوان از خودگردانی و حق  حال از هر گونه حق تغییر همان نظام سیاسی محروم باشیم، نمی 
 خود حرف زد. 
ی طبقاتی نیروها« پیشنهاد  »فشردگی رابطه   یخواهم برداشتی از جمهوری اسالمی را به مثابه در پایان می 

شان دیده شوند. در این  های استعماری، جنسیتی و اقتصادیدهم ـ روابطی که ضرورتاً باید همزمان در تعین 
گوید: معنا، تحلیل طبقاتی صرفاً تحلیلی اقتصادی، سیاسی، و یا فرهنگی نیست. همان طور که پوالنتزاس می 

های اجتماعی، یعنی با جایگاهش در تقسیم اجتماعی اش در سرجمعِ پرکتیسموقعیتی اجتماعی با  »یک طبقه 
. عالوه بر  ]۸[گیرد«شود که روابط سیاسی و ایدئولوژیک را نیز در بر می ی یک کل، تعریف می مثابهکار، به 

دولتفارسی  پدرساالری  جنسیت ملی ِ گری،  شیعه زدهمحورِ  ویژگی   ]9[  2گرانهی  یک  و بر   نیز  سازنده 

  است که روابط طبقاتی و تمامیت روابط سلطه   3ایی جمهوری اسالمی است. و بدن آن عرصه کننده تعریف 
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اِعمال می آن  بر  روزمره  زندگی  بدن در  فارسیشود.  است  جایی  همان  رام،  شیعههای  و  هم گری  به  گری 
 رسند.  می

اند و جنبش عمومی مقاومت مردمی شده شوریده رامظاهر مطیع و  های به بیش از دو ماه است که این بدن 
هایی  بخش در ایران، تالش های سیاسیِ رهایی دادن به استراتژی اند. با این حال برای شکل را تشکیل داده

چندجانبه و چندمقیاسی برای خلق یک بلوک اجتماعی الزم است که بتواند حاکمیت را هم از نظر فیزیکی و 
های انقالبی  ای متحد از بدن ای موثر از پای درآورد. برای این کار باید جبهه به گونه  هم از نظر ایدئولوژیک

بدن  شود.  می تشکیل  شامل  را  وسیعی  طیف  انقالبی  سرکوب های  از  بدن شده شوند:  و ترین  )زنان  ها 
ها ها، ترکمن ترکها،  ها، کردها، عرب ها )بلوچ ترین بدن گرایان و کوئیرها و ...( گرفته تا استعمارشده همجنس

استثمارشده  از   ،)... بدن و  خانه ترین  )زنان  محروم   دار،ها  تا  گرفته   )... بدن شدهکارگران،  )بی ترین  کاران،  ها 
نشینانِ نسبتاً مرفه، و ...( گرفته  دانشجویان، مرکز آموزان،  ها )دانشترین بدن شده کاران، و ...(، از بیگانهثبات بی

غارت  بدن شده مالکیتو سلب ترین  شده تا  )بی ترین  دنبال  خانمان ها  به  به درجاتی  ...( همه  و  ها، مستاجران، 
بدن دگرگون این  است:  شده  بیدار  پتانسیلی  هستند.  وضعیت  دنبال سازی  به  هم  کنار  در  حاال  منفرد  های 
معی متحدی از ی جدادن به یک بدنِ جمعی انقالبی هستند. به طور مبرمی نیاز داریم تا چنین جبهه شکل 
 شده که حاال به شکلی فعاالنه به دنبال خودگردانی هستند شکل بگیرد و تقویت شود. های سرکوببدن 

شده  های سرکوب توانند فضای خود را بیافرینند. انقالبِ بدن اند میشده حاال نشان دادههای سرکوببدن 
ی فردی و جمعی هیچ اقتدارِ تحمیلی و ها بخش است که در آن بدن بیانگر گرایش به تولید فضایی رهایی

ها و تولید فضایی  بیرونی را تحمل نخواهند کرد. انقالب به معنای ردِ کاملِ هر گونه والیت و سلطنت بر بدن 
پیوسته ستیزی عرصه ستیز و سلطنتجدید است: فضایی خودگردان. چنین فضای والیت  تولید  بروز و  ی  ی 

ناپذیر، و برنامهناپذیر است. دقیقاً همین ویژگی گشوده،  و رویدادهای کنترل   ها،ها، پیشامدها، نوبودگیتفاوت 
 همتا کرده است. انقالبی فضای اجتماعی است که جنبش اخیر را تا این حد متمایز و بی

 
 ها یادداشت

بخش و ارای شعاری رهایی کم چهار ویژگی یک رخداد انقالبی را داراست: نخست، ددانم زیرا  دستمن این جنبش را »انقالبی« می .1
ها و نیازهای انضمامی و که زنان رهبری ارگانیک این جنبش را برعهده دارند. سوم اینکه از خواسته فراگیر است: »زن، زندگی، آزادی«. دوم این

رصدد براندازیِ دولت مستقر که دگیرد. و چهارم اینی ایران سرچشمه میی جامعه شده ارگانیک ملل استعمارشده و قشرهای استثمارشده/بیگانه 
 است. 

نان  به این مقاالت نگاهی بیندازید؛ برای نمونه، از میان تفاسیر و مصاحبه های انتقادی که در خارج از ایران انتشار یافته است، برخی از آ  .2
، jacobin.comاست. و دو مصاحبه:     radiozamaneh.com    ،midnightsunmag.ca  ،istgiant.comfeminقابل توجه است:  
nymag.com  . 

 ماهیت شهری اعتراضات انقالبی، هنوز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.  .3

4. twitter.com/marcowenjones. 

https://www.radiozamaneh.com/734994
https://www.midnightsunmag.ca/iran-a-history-of-violence-and-a-revolution-in-the-making/
https://www.feministgiant.com/p/essay-women-life-liberty
https://jacobin.com/2022/10/iran-protests-women-islamic-republic-imperialism
https://nymag.com/intelligencer/2022/10/iranian-protesters-in-their-own-words.html
https://twitter.com/marcowenjones/status/1580227011725123586
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»ملت .5 مفهوم  از  عامدانه  »قومیتمن  جای  به  ایران«  میهای  استفاده  ایران«  برجسته های  هدفم  که  کنم.  است  موضوع  این  کردن 
 ملت در قرن گذشته بوده است. -شکل گیری دولتها درونِ دولت ایرانی، بسیار اخیر و محصول سازی« ملت»قومی

در این کشور   2011ای است که بعد از قیام مردم سوریه در سال  سازی فضا، آن فرایندها و سازوکارهای کلیدی ایمنظورم از سوریه   .6
سازی پاره ی ذاتی به استعمار، پاره ملت را همچون گرایش-سازی فضا« به این منظور پروراندم که منطقِ فضایی دولت ایاست. من »سوریه رخ داده 
و فروپاشی فضای    ملت مرکزی، عامل تجزیه   -پردازی کنم. استداللم این است که دولتساختنِ فضا مفهومکردن و متالشیتکه مراتبی، تکه سلسله 

یران نیز همین منطق حاکم است. ملی با شروعِ جنگی داخلی )و در عین حال بازنمایی فضای ملی همچون فضایی متحد و یکپارچه( است. در ا
ای دیگر تبدیل خواهد شد. به عبارتی دیگر، جنگ داخلی آغاز  دهد که اگر اعتراضات متوقف نشود، ایران به سوریه حاکمیت به معترضان هشدار می

است که نیروها و فرایندهای   ی کلیدی اینشود. فضای ملی با این حال پیشاپیش تجزیه شده است. نکته شود و کشور )فضای ملی( تجزیه میمی
 ای شده است. هستند که منجر به چنین فروپاشیملت مادیت و تجسم یافته -ای که در این شکل خاصی و پیشامدی دولتسیاسی -اقتصادی

 گری  استعماری است. غیر از حجاب، روی دیگر آن فارسی  .7

8. Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism, London: Verso, 1976, p. 14. 

ی والیت )قیمومیت(، ویژگی ی پدرساالرانه شود. اندیشه گفتنی است که تشیع، منحصر به خوانش رسمی جمهوری اسالمی از آن نمی  .9
شان فرد دیگری  شان در این است که ولیمداریِ خاص خود را دارند. تفاوتگری و والیتها در واقع شیعه طلبی نیز هست. پهلویستبارز سلطنت

 است. 
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 معوج؟ ریتصو ا یقد تمام ینهیآ  شعارها؛
 ی رضا جاسکی نوشته 

 

 

قدی  ی تمامها آینهدهند؟« آیا آن ها را پیشاپیش لو میپرسش ساده است: آیا »شعارها ... محتوی دگرگونی
به  را  انقالب  یک  نتایج  که  میهستند  نشان  ما  به  و  خوبی  کنشگران  میان  در  جدیدی  پرسش  این  دهند؟ 

اش  عارهای فشرده و انقالبی روشنفکران ایرانی نیست. مسلماً جنبش پرصالبت »زن، زندگی، آزادی« که با ش
ی ایران دمیده، بسیاری را در مقابل این پرسش قرار داده است. این سؤال در واقع ای در جسم خفته روح تازه 

آمد یک پرسش کلیدی دیگر است: آیا این خطر وجود ندارد که جنبش کنونی دچار همان سرنوشتی شود  پی
 که جنبش انقالب بهمن؟  
نظر دارند، اما در مورد رابطه بین  همه اتفاق   ۵۶-۵۷و جنبش    1401عارهای جنبش  در مورد تفاوت بین ش

اتفاق  دو جنبش  باایننظر کم این  است.  رابطهتر  پرسش  پی همه، طرح  و  آمدهای یک جنبش در ی شعارها 
بیشتر شرکت شرایط فعلی نشانه آمادگی  زیرا  ی پختگی و  با جنبش بهمن است،  امروز در مقایسه  کنندگان 

ی این دو پس از انقالب بهمن در میان شمار اندکی از روشنفکران به بحث گذاشته شد. قطعاً هر جنبشی  رابطه 
کوشد تا خود را از »بار سنگین گذشته«  روی خود است و می  های اساسی پیشگویی به پرسشدر پی پاسخ 
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های الً با گذشته قطع کنند، نگرانی برهاند، ولی با وجود آن که برخی مایل هستند ارتباط جنبش کنونی را کام
ی اصلی برد. مسئله آمدهای جنبش بهمن نشان از آن دارد که کتمان ارتباط راه به جایی نمی موجود در مورد پی

آن است که یک جنبش نوین خود را در باتالق گذشته خفه نکند، بلکه با نگاه به آینده، تالش کند از تجارب  

برد. استفاده  گذشته  وظیفه   1سودمند  که  است  ویژگیواضح  بر  که  است  آن  جنبشی  هر  کنشگران  های  ی 
شود بلکه موجب  فرد جنبش خود تأکید نمایند، اما قطع ارتباط با گذشته نه فقط موجب تقویت آن نمی بهمنحصر 

 گردد.حذف برخی از منابع مورد نیاز نیز می 
این نتیجه رسیدند که قطعاً »خشونت کالمی    به   ۵۷برخی از دوستان در گذشته از بررسی شعارهای انقالب  

ای  البته این نتیجه   2بار« انقالب ختم شود.توانست به چیزی جز  »نتایج خشونتشعارهای انقالب بهمن« نمی
ها همیشه مجبور به  ها بعد از انقالب به آن رسیدند یا آن را اعالم کردند، هر چند که جنبش بود که برخی سال

درک های مشابه هستند و از آن گریزی نیست. در جنبش کنونی این گرایش قابل جنبش ی خود با  مقایسه
ی آن تعیین کند و در مقابلِ مخالفان  آمدهای جنبش را بر اساس شعارهای اولیه اکنون پیوجود دارد که از هم 

 
کننده در انقالب داشت، اما این موضوعی است که گاه از طرف مخالفان  نظام کنونی به فراموشی سپرده  ی برای نیروهای شرکت ی مبارزات گذشته معانی متفاوتتجربه    1

ای در یاد مردمان از مشروطه و نهضت ملی مصدق مانده باشد. اتوپیای حکومت اسالمی و لذت  که تجربه انگار در تاریخ صفر شکل گرفت. بی این  ۵۷»انقالب   شود. مثالًمی

( اما این  139۵.« )رهبر،  شستی آنچه از گذشته رسیده بود را در الزایمری عاطفی می شد، همه هایی مثل فداییان خلق و مجاهدین تبلیغ می جنگ مسلحانه که از سوی گروه 

 های انقالب مشروطه و نهضت ملی مصدق را در خاطر داشتند. کنندگان انقالب ایران دچار آلزایمر نشده بودند. آنها دقیقاً شکست فقط بخشی از واقعیت است، و مشارکت 

اهلل نوری و کاشانی را در یاد داشت  ی فضل زدگی« رسیدند. روحانیت، تجربه »غرب غلط به  گرایی روشنفکران مشروطه را در خاطر داشتند و بسیاری از آنان به روشنفکران، غرب 

اهلل خمینی اگرچه طرفدار مدرس بود، اما والیت فقها در لباس جمهوری را آرزو داشت در  و این بار برای گرفتن قدرت انحصاری و بدون حضور دیگران، خیزش برداشت. آیت 

همکاری خود با مصدق را در خاطره داشت و از همان روز اول  ضمن تبعیت آنها از قوانین شرع بود. حزب توده، شکست ناشی از عدم  حالی که مدرس خواهان سلطنت شاهان

مردم و  ی قانون اساسی جمهوری اسالمی با توجه به قانون اساسی دوران مشروطیت نوشته شده بود.  نویس اولیه . بسیاری از نکات پیش آمددر خدمت جمهوری اسالمی در  

ی اصلی شعارهای ضدامریکایی در  های شاه و نه بختیار باور نکردند. سرچشمه نه به پیام   32تر، با توجه به شکست نهضت ملی مصدق و کودتای  دیگر نیروهای سیاسی جوان 

 انقالب ایران شکست نهضت ملی نفت بود. 

نیروهای سکوالر اوضاع بسیار ناامید    مشتترد آینده و تفسیر گذشته رسیده بودند. در مقابل، در جناح  اهلل خمینی به یک اجماع تقریبی در مونیروهای مذهبی تحت رهبری آیت 
های گذشته و ضرورت همکاری نیروهای دموکرات با یکدیگر برای گسترش و  یک از تجارب گذشته در مورد نقش منفی بخش بزرگی از روحانیت در جنبش کننده بود و هیچ 
 یاسی و حقوق دمکراتیک مورد توجه کافی قرار نگرفت. های سدفاع از آزادی 

کند که »چه بر سر این نسل رفت تا بر آن برآمد  « در مورد نسل انقالب بهمن این پرسش را مطرح می از پاییدن شهبانو تا زایاندن شاهی خود »خانم قهرمانی در نوشته مثالً   2

اند  به نقد خشونت پرداخته رسد که مخالفان شاه با »ادبیاتی سرشار از خشونت،  آمیز انقالب به این نتیجه میکه برای داشتن گلستان، آتش بکارد؟« او با بررسی شعارهای هزل 

ن  اند چنین انتخابی، به چیزی جز تکرار خشونت و ماندگاری آن بینجامد...توسل به ابزار و ادبیات خشونت، به ماندگاری و زایایی و تثبیت آو عجیب است که انتظار داشته 

ی خود انتظار داشت.« آقای محمد  توان آتش کاشت و چیزی جز درو کردن آتش از کِشته می بندد؛ چرا که نآمیز می انجامد و راه را به سوی تغییرات سازنده پویا و مسالمت می

رسد که مردم در  «، ضمن بررسی کوتاه شعارهای انقالب به این نتیجه میشعارهایی که انقالب ایران را ساختسی فارسی، با عنوان »بیی مشابهی در بی رهبر نیز در نوشته 

شد«،  ی »صفر« آغاز کردند و »در اتوپیای حکومت اسالمی و لذت جنگ مسلحانه« تاریخ را به فراموشی سپردند. قانون اساسی مشروطه »دور انداخته  انقالب ایران از نقطه 

گیرند که پیامدهای انقالب را از همان  واقع نتیجه میی یاد شده در شد«. هر دو نویسنده زد و »نتیجه همان شد که باید می شعارها موج می  »فرهنگ لمپنی و مردساالر« در

 شد حدس زد.  ابتدا، از شعارهای انقالب می 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY_8Wxhbv7AhV3IEQIHbE0ATUQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozamaneh.com%2F380282%2F&usg=AOvVaw2LzaQl0hhoxzrdpO0Z-vaQ
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38905398
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ست و بسیار  جنبش تاکید شود که سرنوشت  انقالب بهمن در انتظار جنبش فعلی نیست. این عملی کامالً در 
تحسین است و باید به آن ادامه داد. اما برای دفاع از جنبش کنونی، دادن امید و دمیدن روح شجاعت به  قابل

 نمایی تجارب گذشته نیست.  حلول آن نیازی به سیاه
ی زیبا و جالبی، نظر ما را متوجه موضوع مهم شعارها و اهمیت  چندی قبل خانم سعیده کشاورزی در نوشته

در جنبش »زن، زندگی، آزادی« نمود که این قلم از خواندن بسیاری از نکات مورد اشاره در آن لذت برد،  آنها 
اما با یکی از نکات کلیدی آن مشکل دارد. کشاورزی ضمن یادآوری برخی از شعارهای انقالب بهمن از جمله  

ه، گویی طنین و تمنای بر سر کار  های مردانرسد که »فریاد کردن شعارهای سرشار از گزاره به این نتیجه می

( و یا »با  1401کشاورزی،  استوار باشد.« )  "شاهی-پدر" ی منطق  آوردن سازوکاری را دارد که همچنان بر پایه
تنها جایگاه فرودستی را که  نه  ، پیش از وقوع انقالب...۵۷شویم که شعارهای انقالب  کمی دقت متوجه می
ا در  انقالب  از  بوده، در گزاره پس  زنان  را  نتظار  الگوهای مجاز حضور زن  بودند که حتی  داده  لو  های خود 

مرد است. مردی که همان روزها فریاد زده بود: »ما   ۵۷پیشاپیش تعیین کرده بودند! راوی شعارهای انقالب  
این نکته که دخواهیم.« )همانحجاب نمی پیرو قرآنیم، بی  ۵۷ر جنبش  جا(. جای هیچ شک و تردیدی در 

مردان دست باال را داشتند و آن منجر به یک حکومت مردساالر دینی شد وجود ندارد، اما تصویری که از روند  
های  ماه )از شب   1۶دهد. انقالب بهمن و شعارهای آن در طی  شود، تمام واقعیت را بازتاب نمی انقالب داده می

ی متعددی را ازسر گذراند، و نیروهای آغازگر آن خود هاوفرود ( فراز 13۵۷تا بهمن    13۵۶شعر گوته در مهر  
« بود. چیزی که جای  بُنیانقالب دوی محمدرضا نیکفر یک »جزء مغلوبین بعدی بودند. انقالبی که بنا به گفته 

آن اما  نیست.  اینجا  در  آن  و  بحث  جنبش  شعارهای  رابطه  درک  دارد،  اهمیت  کنونی  جنبش  برای  که  چه 
 ن و نیز اهمیت وجود و دگرگونی شعارها در طول جنبش است. آمدهای بعدی آپی

 

۱ 

توان  هایی دارد؟ چند ویژگی که تقریباً همه بر سر آن توافق دارند را مییک شعار سیاسی موفق چه ویژگی 
 به شرح زیر نام برد: 

 ایجاز. یک شعار خوب شعاریست که به راحتی در خاطر بماند، کوتاه و مختصر.  .1
 ریتم خاص و تجانس زبانی که یاداور شعر است برخوردار باشد. موزون و از  .2
صورت نحوه .3 کلمهی  که  چند  هر  است  قصار  کلمات  شبیه  آن  مانند  بندی  نیست.  قصار  ی 

 تواند هشداردهنده و یا فریادی برای درخواست کمک باشد. گردد، میالمثل زبانزد میضرب 
 مات را در خود دارند. طبعی و یا بازی با کلای شوخ ها ذرهبرخی از آن  .4
های زبان نهایت استفاده را برده باشد، اما باید به خاطر داشت که از آنها باید »در  از پیچیدگی  .5

https://pecritique.com/2022/11/14/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3-5efiLv7AhUVIUQIHTv0ATYQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozamaneh.com%2F429929%2F&usg=AOvVaw2oOuzzcGejuqc-lLz3ryvB
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ی نبرد« و به هنگام فریاد زدن استفاده کرد. یک متن معمولی نیست که فقط خوانده شود.  صحنه 
عر باذوق گمنام قرار دارد. درست به همین خاطر است که در پشت بسیاری از شعارهای بزرگ یک شا

 العاده است.برای ساختن آن نیاز به یک قدرت تصور خارق 
ی ارتباطی  ی ارتباطی دیگر محدود و مقید به محیط است و تحت تأثیر زمینه مانند هر وسیله .6

 شود. کننده، دچار تغییر و تحول میو نیروهای استفاده
 باشد. دنی به مخاطبانش میمانیادهدف اصلی یک شعار، رساندن یک پیام به .7
 شود.بسته به مخاطبین، زبان آن انتخاب می  .8

ی تاریخی که آن شعار آفریده  توان بدون در نظر گرفتن لحظهبنابراین برای ارزیابی یک شعار سیاسی نمی
نمود. وظیفه  ایده شده، و مخاطبانش قضاوت  از  بسیاری  با  ی یک شعار سیاسی فشرده کردن  های سیاسی 

شوند. یک  ها زدوده نمیکنند و از خاطرهای است که در ذهن النه می از کلمات موزون کوتاهو ساده   استفاده
کند و از قدرت تخیل  هشیاری مخاطبان استفاده میکار گیرد از نیمه که عقل را بهشعار سیاسی موفق قبل از آن 

 برد. آنها به بهترین نحو موجود سود می
ی  ی درک یک جمله ی قصار است اما باید به خاطر داشت که الزمه جمله   فشردگی و کوتاهی شعار یادآور

قصار حل یک پازل یا پیچیدگی معنایی آن جمله است، در حالی که هدف یک شعار سیاسی تهییج مردم است،  
ادعا نمیایناز به رو،  ندارد. مسلماً یک شعار  زندگی  برای  پرارزش  پندی  ی فشرده  عنوان یک جمله کند که 

تواند حاوی اطالعات زیادی باشد که بسیاری از آنها باید برای اغلب مخاطبان مستقیمش روشن باشند. می
هدف دادن صدا به چیزی که موجود است اما صدا ندارد و یا ایجاد چیزی است که وجود ندارد. جالب آن که 

ایده کنند بعضی  های بزرگ، مؤلفان شعارها سعی میها و انقالب در بسیاری از جنبش  ها را در سه کلمه از 

شعار معروف انقالب    1ترین این شعارها، »آزادی، برابری، برادری« در انقالب فرانسه بود.خالصه کنند. معروف 

بنابراین بسیاری از    2ی قدرت به شوراها« نیز به زبان روسی متشکل از سه کلمه بود. ، »همه   191۷اکتبر  
در سه کلمه خالصه کنند.  - اگر چه نه لزوماً    -شعارهای سیاسی ایجابی خود را معموالًمؤلفان تالش دارند تا  

 
رابری، عدالت«، »ازادی، خرد،  شعاری که با انقالب فرانسه پیوند ناگسستنی خورده است، فقط یک شعار در میان شعارهای دیگر مانند » آزادی، اتحاد، برابری«، »آزادی، ب  1

کرد. پس از  وری؛ آزادی، برابری، برادری یا مرگ« استفاده میناپذیری جمهشود قبل از روبسپیر، مومورو ناشر معروف انقالبی، از شعار »اتحاد، تجزیهبرابری«...بود. گفته می
تدریج مرسوم گشت و بخش »یا مرگ« آن پس از چندی به خاطر نامناسب بودن حذف شد. در هر حال با استناد به اسناد  انقالب شعار »آزادی، برابری، برادری یا مرگ« به 

 ، برابری، برادری« استفاده کرد. آزادیدر مورد سازماندهی گارد ملی از » 1۷90تاریخی، اولین بار روبسپیر در سخنرانی خود در سال  

ها نیز  بود. در پشت آن اختالفات درونی بلشویک   191۷های سیاسی  ی قدرت به شوراها« بسیار فشرده، و قابل فهم از سوی همه نیروهای انقالبی در کشمکش شعار »همه  2

گرفت.  راحتی جا می کوتاه بود که بر روی هر پالکاردی به   قدرآن حضور جدی داشت. با این حال، در زبان روسی از سه کلمه تشکیل شده است: »وسییا واِلست سوویتُم«.  

ظریف،    قدرآنعمیق که در پشت آن دریایی از اختالفات استراتژیکی و تاکتیکی قرار داشت.    قدرآن متفاوت بود.    های کامالًها و زمینه گسترده که قابل استفاده در موقعیت   قدرآن

 .کردکه آشکارا خواهان سرنگونی حکومت موقت شود، آن را از قدرت خلع می که بدون آن 
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رو، شعار اصلی جنبش کنونی نیز که از مبارزان کرد در ترکیه و سوریه وام گرفته شده است، این »قاعده«  ایناز
 را حفظ کرده است. 

ی  شان بیان خواسته های سیاسی که هدفجز شعارهای متفاوتی تقسیم کرد. به بایستی شعارها را به مقوله 
مشخصی است، شعارهای دیگری نیز وجود دارند، ازجمله شعارهای مقاومت. در میان شعارهای مقاومت، دو  

ی اصلی شعارهای حماسی، دعوت  خورد. شعارهای حماسی و شعارهای هجوآمیز. وظیفه نوع شعار به چشم می 
ی شعارهای  عار »نترسید نترسید ما همه با هم هستیم« در جرگهکنندگان است. مثالً شمردم به صف تظاهرات 

فداکاری از  و ستایش  یاد شهیدان  دارد.  قرار  راه مقاومت  از  یکی  آنان  با وجود های  به مقاومت  های دعوت 
دهند نیز در ی نزدیک میهای فراوان است. خواندن شعرها و شعارهایی که نوید پیروزی را در آیندهسختی 

شعارهای انقالب بهمن شعارهای حماسی    ٪10ی محمد مختاری  به استقامت است. بنا به گفتهعمل دعوت  
( شعارهای حماسی اکثراً تکیه بر خصوصیات مثبت، شجاعت، همبستگی،  13۵۸و تهییجی بودند. )مختاری،  

شعارها    های بزرگ گذشته دارند. در اینی راه شخصیت های مثبت در فرهنگ، دعوت به ادامه تکیه بر ارزش 
 کرد آنها در مارش است. تری دارند، آنچه بیشتر مهم است عمل معنی کلمات اهمیت کم 

شود. از  ی منفی دارد، به »دشمن« توهین می اما نوع دیگر شعارها هجو است. در هجو همه چیز جنبه
ی در نظر گرفت. پراکن توان آن را نوعی از نفرت خصوصی است می جا که هدف آن اهانت به فرد یا افراد بهآن

های مشترک است، در  آرماناگر در شعارهای حماسی، هدف بسیج نیرو و تقویت همبستگی در راه رسیدن به 
هجو هدف اصلی پراکنده کردن نیروهای دشمن است. در ایران و در بسیاری از کشورهای منطقه توهین به  

او را مانع اصلی در راه    شود که شود. به کسی بیش از همه توهین میمقامات جرم محسوب می معترضان 
های پس از  نژاد و در خیزش دانند. در گذشته شاه بود، در جنبش سبز احمدی رسیدن به اهداف جمعی خود می 

توانند مورد تا امروز، رهبر جمهوری اسالمی. به همین ترتیب، نیروهای نظامی و اطالعاتی نیز می  139۶دی  
 حمله قرار گیرند. 

خوار، خس و  ها را جاسوس، دزد، رشوه های دولتی برای تحقیر مخالفان، آن جا که مقامات و رسانهاز آن 
شود. اما شعارها فقط  کنند، همان اتهامات نیز از سوی آنها متوجه مقامات عالی کشور می خاشاک... خطاب می 

باقی نمیدر حد »فحش قانونی«  بنا بهای  بلکه در موارد زیادی،  آنها در  ر ارزش مانند  های اخالقی جامعه، 
گیرند. یکی از دالیل چنین اتهاماتی، تصویر زاهدانه و غیرواقعی است که  معرض اتهامات اخالقی نیز قرار می 

از این رهبران ترسیم شده است. هدف حمالت هجوآمیز به رهبران نه تغییر رفتار بلکه ضربه زدن به افتخارات  
ها حمله است، تا از این طریق شایستگی رهبری او زیر سؤال رود. رهبرانی که سالی فرد مورد  داشته و نداشته

آن  یا  نوشته شده،  مردانگی«شان  و  مورد »غیرت  فداکار«، »فردی  در  ملت«، »همسری  »پدر  به  که  هایی 
د، برخی ها مبتنی بر واقعیت هستنشوند. بسیاری از توهین اند به بدترین وجهی مجازات می زاهد«... تشبیه شده 
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ها پراکنده شدند، دیگر امکان تغییر آنها وجود ندارد. تمام تابوهای قبلی شکسته  هم نه. اما زمانی که توهین 
ی نیروی نظامی است. همین  شرف« یکی از شعارهایی است که هدف آن تضعیف روحیه شوند. شعار »بی می

ز به شکلی صادق است. باید توجه داشت که  موضوع در مورد شعار »هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم!« نی
طور که خانم کشاورزی تاکید دارند،  بندی کرد. این شعار همان های مختلفی دسته توان در مقولهیک شعار را می

 .سازدآزادی و هرزگی را کامال از هم جدا می 
 

۲ 

جامعه  استدر  مردانه«  »غیرت  با  مترادف  شجاعت  که  جایی  مردانه،  از  حتی  -ی  بسیاری  که  زمانی 
ترین مظهر شجاعت و بالغت کشور اند بزرگ های زن در دوران جمهوری اسالمی بارها نشان دادهشخصیت 

شود که بازتولید صفات نامناسب جنسیتی است. با وجود این باید در نظر  هستند، گاه از کلماتی استفاده می
تواند در مورد خود تصور کند. در این اهانت می   داشت که هدف هجو، زدن بدترین اهانتی است که فرد مورد
شود، هدف نه توهین به دزد و یا سگ... بلکه فرد راه اگر از کلماتی چون دزد، سگ و یا امثالهم استفاده می

مورد حمله است. مسلماً، نیروهای سیاسی باید در مورد  استفاده از چنین کلماتی هشدار دهند، اما باید به خاطر 
ی استفاده از کلمات نامناسب کاسته نین شعارهایی در گذشته وجود داشته، و هر چند امروز دامنه داشت که چ 

 شده، اما باز هم وجود خواهد داشت. 
نیز نشان می تجربه  بهار عربی  بلکه  ایران  نه فقط  به ی  نظامی  نیروهای  با  دهد، در مواقعی که  سختی 
افزایش میی هجوآمیز و فحشکنند، تعداد شعارهاکنندگان برخورد میتظاهرات  یابد. در چنین  های رکیک 

ی معینی نیست. شود. هدف این شعارها بیان خواسته های جنسیتی بیشتر رایج می شرایطی استفاده از فحش 
تر باشد، تر، محدودتر و بسته کنند. هر چه تظاهرات مردانه ها هیچ نیرویی را به سوی معترضان جلب نمی آن

 . گرددیشتر می حجم این شعارها ب
انتظامی شعار »بی نیروهای  یا تهدید  به هنگام حمله  از دختر و پسر،  امروز جوانان،  را سر  چرا  شرف« 

اند که نتایج  ی تلخ انقالب بهمن به این نتیجه رسیده دهند؟ برخی از انقالبیون دیروز، با تکیه بر تجربه می
ی خشونت بود. امروز  ر کردن در چرخه ی مستقیم استفاده از شعارهای »مرگ بر...« و گیانقالب بهمن، نتیجه 
واقع  تواند، اما نه لزوماً، به خشونت فیزیکی ختم شود، توافق دارند. در که خشونت کالمی میبسیاری در مورد آن 

گردد که خوبی آشکار میهای فیزیکی نگاه شود، بهاستدالل بر این پایه قرار دارد که اگر به فرایند خشونت
درآمد خشونت فیزیکی بوده است. برخی با معکوس کردن این فرایند به رد زیادی پیشخشونت کالمی، در موا

ی این  شوند، چیزی که دارنده های کالمی به خشونت فیزیکی ختم می ی خشونترسند که همه این نتیجه می 
که   قلم نسبت به آن شک دارد. این به معنی دفاع از خشونت کالمی نیست، بلکه تأکید بر این نکته است 
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 گردند. مانند و در موارد معینی آنها مانع خشونت فیزیکی میهای کالمی در همان حد باقی میبسیاری از نزاع

های متفاوتی از  دلیل دیگری که بر علیه منتقدین باال وجود دارد این است که در انقالب بهمن چرخه 
ارتباط مستقیم آنها نیست. مسلماً   های متفاوت خشونت به معنی وجودخشونت وجود داشت. نشان دادن چرخه 

های بدتری گردد و نیروهای  ی خشونتتواند زایندهاین به معنی نفی این نیست که خشونت در هر شکل آن می
آگاه باید سعی کنند تا جای ممکن مانع گسترش خشونت شوند. اما، گاهی تقلیل خشونت فیزیکی به خشونت 

ایی کاهش خشونت، از جمله خشونت کالمی است، اما محکوم  کالمی، گامی در جهت درست است. هدف نه
ی کند، چشم بستن بر واقعیت تلخ مبارزه کردن کسی که در مقابله با گلوله انزجار خود را با ناسزا بیان می 

 نابرابر در خیابان است. 

ستند، این  های افراطی وجود دارند که خواهان افزایش خشونت و تقابل ه قطعاً به هنگام تظاهرات، گروه 
شود. با این فرض که  پدیده فقط سیاسی نبوده و حتی در اماکن ورزشی در بسیاری از کشورهای دنیا دیده می 

 ی فرعی را نادیده گرفت.توان در اینجا، این پدیده اکثریت مردم معترض چنین تمایالتی ندارند، می 

کنندگان بدل گشت که برخالف  رات ویژه مصر شعاری به شعار اصلی تظاهدر بهار عربی، در تونس و به
اما پیام آن هم برای مردم و هم صاحبان حکومت ایران در آن کلمه  ۵۷انقالب   ی »مرگ« وجود نداشت 

  1۶روز صورت گرفت و عمر آن در مقابل دوران    1۸مضمونی کامالً روشن داشت. البته تحوالت مصر در طی  
 بسیار کوتاه بود.(  13۵۷بهمن تا  13۵۶های گوته مهر ی انقالب ایران )شب ماهه

خواهد«، نخستین بار در تونس به کار  شعار »الشعب یرید اسقاط النظام« یعنی »ملت سقوط نظام را می
ی این شعار چنان در دنیا پیچید که حتی در جنبش  گرفته شد اما جهانیان با آن از طریق مصر آشنا شدند. آوازه 

د. چرا این شعار ظاهراً ساده که موزون است اما قافیه ندارد توانست به  کار گرفته ش استریت نیز به تسخیر وال
ی مردم مصر بدل گردد؟ زیرا بیانگر خواست تغییر بنیادی نظام بود و مؤلف اصلی این شعار  کننده نیروی بسیج 

  1مصری بود.-ابوالقاسم شابی، یک شاعر معروف تونسی

 
ا آن آشنایی داشتند. از سوی دیگر، حاوی پیامی نو بود. ترکیبی از کهنه و نو! ابوالقاسم  ویژه مردم تونس به این شعار دارای تاریخی طوالنی بود که مردم کشورهای عربی، ب  ۱

شود  سالگی در اثر ابتال به سل درگذشت. در ابتدا، آثار او در مصر به چاپ رسیدند.. او برخالف آنچه در بعضی از مقاالت گفته می  2۵شابی شاعر نوگرای تونسی بود که در  
سرود. شعار  دهند که بیشتر در مورد عشق، زندگی، مرگ و طبیعت شعر می ی شاعران اگزیستانسیالیست قرار می بسیاری از منتقدین ادبی او را در زمره شاعر سیاسی نبود و  

 نام »عزم زندگی« است: یادشده بر اساس قسمتی از شعر پایین، به 

 اجابت کند  ی آنها رااگر مردم بخواهند زندگی کنند، سرنوشت ناگزیر است خواسته 

 و بر شب است که به صبح انجامد، و بر زنجیرها و قیدهاست که درهم شکسته شوند 

 شود.گیرد، در فضای زندگی فنا و محو می که شور و شوق زندگی او را در بر نمیو هر آن 

اشعار سهراب سپهری را وارد یک شعار سیاسی موفق نمود؟ بعد از    توان شناسد. اما چگونه می فقط تونسی بلکه عرب این چند بیت را از شابی می ی نه کرده هر فرد تحصیل 
های درسی، به مقام  های تونسی به دنبال عربی کردن فرهنگ تونس بودند. دو دهه پس از مرگ شابی دیوان شعر او به چاپ رسید و در کتاب جنگ جهانی دوم، ناسیونالیست 

مصری مصطفی صادق  -عر باال در سرود ملی تونس به نام »مدافعان کشور« به کار گرفته شد. شعر اصلی را شاعر سورییک شاعر ملی ارتقا یافت. کمی قبل از آن، بیت اول ش
نس بارها  ایی داشتند. البته سرود ملی تورافعی نوشت و بیت » اگر مردم  بخواهند« را که قافیه ندارد وارد سرود کرد. از این طریق، قبل از انقالب تونس، مردم با این کلمات آشن 

 با رفتن یک دیکتاتور و آمدن دیگری دچار تغییر و تحول شد اما شابی  همچنان شاعر ملی باقی ماند. 
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کرد و اشعارش در آنجا منتشر  ابی در مصر زندگی میی اعتراضات تونس بود. شحوادث مصر در ادامه
خواهند« )یا ی کشورهای عربی بود. در مصر نیز شعار »مردم سقوط نظام را میشدند. بهار عربی، بهار همهمی

کار بردن  ی انقالبیون تطبیق داشت. در نتیجه، تصمیم در مورد بهخواهد«( با خواسته»ملت سقوط نظام را می
گرایان هنوز در که اسالم ویژه آنشد، زیاد سخت نبود، به که موجب همبستگی اعراب نیز می   یک شعار خوب

 صحنه حضور جدی نداشتند. 

اما آیا این موضوع موجب از بین رفتن شعارهای »مرگ بر...« شد؟ در مصر هم، با افزایش خشونت دولتی  
گروه شد.  دگرگون  شعارها  نوع  تظاهرکنندگان،  مقابل  هوا در  تظاهرکنندگان های  حفاظت  برای  فوتبال  دار 

ویژه زنان، شعارهای هجوآمیز، گاه مملو از  خوانده شدند. با افزایش خشونت پلیس، اذیت و آزار معترضان به فرا
های جنسی، نیز شکل گرفتند. بار دیگر نشان داده شد که با افزایش خشونت پلیس، خشونت کالمی و فحش

یابد. در جنبش سبز هم  اندازی و... نیز افزایش میهای پلیس، سنگشین گاه آتش زدن اماکن عمومی و ما
گمنام   شاعران  داشت.  دولتی  نیروهای  فیزیکی  خشونت  میزان  با  مستقیم  نسبت  هجوآمیز  شعارهای  تعداد 

 ی شعارهای سیاسی یا حماسی بلکه هجوآمیز هم هستند. خیابانی زیادی وجود دارند که نه فقط سراینده

ر ترس و برای مقابله با خشونت پلیس، هم نیاز به مستحکم کردن صف معترضان از طریق  برای غلبه ب
اندازی. هنگام تیراندازی ارتش،  ی نیروهای مهاجم از طریق تفرقه شعارهای حماسی است و هم تضعیف روحیه 

  « چیز عجیبی نیست. برای غلبه بر ترس و شکستن عظمت حکومت از طریق آدمکششعار »مرگ بر ارتش  
گونه موارد، شعارفقط  کار گرفتن شعارهای هجوآمیز، نیز غیرعادی نیست. در اینخندیدن به مقامات حاکم، با به 

از آن می با یک مضمون معین نیست، بلکه فراتر  شود، فریادها رود. موجب فروریختن ترس می چند جمله 
 تر.  شوند و گاه کلمات رکیک بلندتر می

 

۳ 

ی آنها مدتها فکر شده است؟  که دربارهمقدمه هستند یا آن هایی آنی، خودانگیخته و بیآیا شعارها، بیانیه 
خودی نیستند بلکه  فقط آنی و خودبه دانیم آنها نه از آنچه که تاکنون در مورد شعارهای سیاسی گفته شد، می 

گردد. اما این امر در مورد شعارهای احزاب  می ی آن چون طال وزن  شود و هر کلمهدر مورد آنان کامالً فکر می 
ها، فهرست آرمان ی سیاسی و نیز  مشی و برنامههای سیاسی واقعیت دارد. احزاب اکثراً با توجه به خطو گروه 

شود. اگر شعار یا  ها بحث و تحلیل می کنند. در مورد این خواستههای خود را تهیه میبلندباالیی از خواسته 

 
ی عناصر آن  خواهند« بدل نمودند. با جدا کردن مردم و خواستن از سرود ملی و حذف بقیه ی شرطی »اگر« را حذف کردند و آن را به »مردم می انقالبیون تونس آگاهانه کلمه

کرد، و هم ی کامالً روشنی را مطرح مینو که هم با شاعر ملی رابطه داشت، هم از سرود ملی مجزا بود، هم خواسته - ریتم آن نیز دچار تغییر شد. در نتیجه یک شعار قدیمی
 عاری از کلمات »مرگ بر....« بود، زاده شد.



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

گردد. به عبارت دیگر، احزاب و نیروهای سیاسی یرون قرض گرفته شوند، عواقب آن بررسی می شعارهایی از ب 
اند. این شعارها با دقت بر روی  سر بردهکار گرفتن شعارهای خود در میدان اصلی نبرد بهها در انتظار بهسال

کنند ، زندگی خاص خود را دنبال می ی این شعارها در فرایند مبارزهشوند. اما همهپالکاردها و دیوارها نوشته می
 گردند.و دچارتغییر و تحوالت معینی می 

ی الیوت کوال، برای درک شعارهای سیاسی باید چند ویژگی آنها را در نظر گرفت. اول، شعارها  بنا به گفته 
ا کند. شعار  شوند که چنین چیزی را القای تدوین میهای جمعی نیستند. آنها به گونهخودی خواسته بیان خودبه

کرداری است، بدان معنا که فقط در پی انعکاس واقعیت نیست بلکه در پی ایجاد - از جهتی یک بیانیه زبانی
که در فرایند  ی اظهار و اینکند نیست، بلکه نحوهای فقط در آنچه اظهار میآن نیز هست. اهمیت چنین بیانیه 

سزایی برخوردار است. به عبارتی، شعار از جهتی  اهمیت به تواند بکشد، نیز از  ی چه تغییری را می گفتن، ماشه 
که چیز نویی ایجاد کند. بسیاری  تواند صدای آن چیزی باشد که وجود دارد اما صدایی از خود ندارد و یا این می

و شعرهای قدیمی استفاده کنند. این ویژگی باعث   آوازهااز مؤلفان شعارهای جدید سعی دارند تا از شعارها،  
 عنوان متنی بدون مؤلف معرفی شود.گردد که شعار به می

دوم، شعار از کلمات تشکیل شده است اما فقط یک متن زبانی نیست. علت آن نیز روشن است. مردم در  
کنند با حرکات منظم، ریتم شعار را همراهی کنند. همراه  خوانند و سعی می زنند، آواز میحال حرکت فریاد می
ای حذف و یا مرور کلمهکند، به ی تئاتر، زیروبم آن تغییر می مانند تمرین یک نمایشنامهبا این حرکات، درست  

های دیگر، در صورت نیاز ممکن است، در تظاهرات بعدی، قسمت دلخواه خود را کپی شود. گروهتعدیل می 
 کنند. 

هایی ا، حتی آنهای مهم شعارهای سیاسی است. این موضوع در بسیاری از شعارهسوم، ابهام از ویژگی
اند،  که مؤلفان اولیه دقت زیادی در استفاده از کلمات مناسب، برای رساندن پیامی کامالً مشخص به خرج داده

به چشم می امر، کم نیز  این  ایجابی مشاهده خورد.  مورد شعارهای  در  بیشتر  و  مورد شعارهای سلبی  تر در 
 شود.می

ی مولفان پس از آن که به گردش  دون توجه به اهداف اولیه در فرایند انقالب بهمن برخی از شعارها، ب
گیری  های جدید در فرایند شکل برداری، تغییر، استفاده از ریتم دچار تغییرات فراوانی شدند. ابداع، کپی   درآمدند

رار مانند و در اکثر تظاهرات تکشعارها امری طبیعی است. با این حال باید به خاطر داشت، شعارهایی پایدار می
 گردند که احزاب و نیروهای سیاسی معینی آنها را تبلیغ کنند. می

تغییر شعارها، در بسیاری از موارد فقط بر اساس تغییر منطقه یا گروه سیاسی نیست. در شرایط مختلف  
 تواند تغییر شکل دهد، مثالً شعار: سیاسی، یک شعار مشخص می

 این است شعار دولت           دزدی غارت جنایت
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 ی چماقداران به: در موقع حمله 

 این است شعار دولت        چماق به دست و غارت 

توان فرایند حوادث سیاسی را با تغییر شعارها حدس  تغییر شکل داد. اگر به برخی از شعارها دقت شود، می 
یا ارتش،  ی محمد مختاری در اواسط انقالب بهمن، شعارهای مربوط به حکومت نظامی  زد. مثالً بنا به گفته 

شعار موزونی که مختاری بررسی کرده بود (   ۸00درصد از کل شعارها یعنی    9شعار )به عبارت دیگر    ۷1از  
های آخر انقالب  (  بود. در ماه4٫۵٪ی ضدیت با ارتش )شعار یعنی نیمی از آنها درباره   3۵مربوط به ارتش،  

شعار    ۵و  (  ٪2دعوت ارتشیان به سوی مردم ) شعار مربوط به    1۵در مورد دوستی با ارتش،  (  ٪2)  شعار   1۶
( در جهت تفکیک عناصر خوب و بد ارتش بود. برخی از شعارها مدتی به کار گرفته شدند و ناگهان  ٪1٫۵)

 که دوباره در جای دیگر و زمانی دیگر ظهور کنند. ناپدید شدند تا این

ها، شعارهای سلبی مشخص و معین هستند، اما شعارهای ایجابی یا مشخص نیستند  در بسیاری از اعتراض 
های غیر حزبی جدید، بیش از پیش به  ویژه در جنبشکه از جهاتی دو پهلو هستند. این موضوع به و یا این 
دور خود جمع کنند. شعار »نان،   مبهم باشند که جمع کثیری را   آنقدر خورد. قطعاً شعارها باید بتوانند  چشم می 

ی مختلف  صلح، زمین« به هنگام انقالب اکتبر در روسیه توانست طبقات اجتماعی مختلف را برسر سه کلمه 
 ی زیادی گشت؟پیوند دهد. اما چگونه » استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« موفق به جلب عده 

شد که روحانیت هژمونی خود را در میان نیروهای    آمیز بود. هم زمانی طرح این شعار به دو دلیل، موفقیت
ها و طرفداران شریعتی، مجاهدین  و مبهم بود که توانست نظر لیبرال   ناآشناقدر  اسالمی تأمین کرده بود و هم آن 

زدگی بود. در انقالب بهمن،  ی گفتمان غرب نوعی ادامهو حتی حزب توده را به سمت خود جلب کند، و هم به 
معنی کتمان نقش  های اقتصادی رفتند، هرچند که این امر به یاسی و فرهنگی فراتر از خواسته های سخواسته 

های مختلف  عوامل اقتصادی در بحران کشور نیست. باید توجه داشت که در آن زمان با توجه به نفوذ نظریه 
 ی استقالل بار عظیم اقتصادی نیز داشت.وابستگی، واژه 

سکوالر در اقلیت قرار داشتند. اگر شعار جمهوری اسالمی در ابتدای اعتراضات  در آن هنگام نیروهای  
اهلل خمینی چند سال قبل از انقالب،  . آیتآوردتری برای روحانیت به همراه می شد مسلماً موفقیت کم مطرح می

این گذار او به  امیه تا پهلوی مخالف سنن شیعی معرفی کرده بود، بنابرسلطنت را در طول تاریخ از زمان بنی 
 جمهوری خیلی غیرمترقبه نبود.

ها درست به خاطر ابهام در مفهوم جمهوری اسالمی بود، که فرد مسلمان معتقدی چون بازرگان که سال 
با روحانیت نشست و برخاست داشت نیز خود را مغبون روحانیت یافت. اما این موضوع بسیار عجیب نبود.  

خود    آمالی توحیدی را یافتند، طرفداران سید قطب  طبقه ی، حکومت بی طرفداران شریعتی در جمهوری اسالم
ی ملی و نهضت آزادی یک جمهوری ها بازگشت به صدر اسالم، جبهه ایدیدند، حجتیه را در این حکومت می
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کاپیتالیستی بدون شاه که قوانین اسالمی در آن جاری بود... هرکس در آن باغ گل محبوبش را کاشته بود، 
 ها به »باغ عدن« راه نداشتند. طلبهای ضد شاه و سلطنت گرایان و برخی از سکوالریست پ فقط چ

هایی  در بهار عربی مصر شعار »نان، آزادی، عدالت اجتماعی« یکی از مطالبات اصلی بود، اما مطمئناً گروه
و عدالت اجتماعی داشتند.  ویژه آزادی  زدند درک بسیار متفاوتی از هر سه کلمه، بهکه این شعارها را فریاد می
های متفاوت به معنی درک یکسان آنها از این شعارها نیست. برعکس، تکرار هرچه  تکرار یک شعار توسط گروه 

ی بارز آن است.  آفریند. جمهوری اسالمی خود نمونه بیشتر یک شعار، خود ابهام بیشتری در مورد آن شعار می
با وجود نزدیکی به رهبری انقالب، ازجمله کسانی بودند که هر    وزیر و اولین رئیس جمهور آن،اولین نخست 

کدام درک متفاوتی از آن جمهوری داشتند. باز حتی اگر به تاریخ گذشته باز گردیم، مسلماً در روسیه درک اس.  
ی قدرت به شوراها«، با وجود ها نسبت به شعار »همهآر.های چپ )حزب سوسیالیست انقالبی( با بلشویک

خواهند فقط ها پس از انقالب میی کسانی که دهه آن، بسیار متفاوت بود. درست به همین دلیل همهروشنی 
 توانند دچار اشتباه شوند. از شعارهای انقالب نتایج آن را نتیجه گیرند، می 

هام  ی ابتوانند موفقیت شعار را در هالهی زیاد از برخی از شعارها که مفهومی روشن دارند، نیز می استفاده
ارزش تبدیل  خواهند«، آن را به یک شعار متناقض بی ی مکرر از شعار »مردم میقرار دهند. در مصر استفاده 

ی مردم را به  واقع علت اصلی آن بود که درک طبقات و اقشار مختلف از مردم متفاوت بود و واژهکرد. در 
نی رژیم شدند. پس از چندی در حمایت  کردند. تظاهرکنندگان از سویی خواهان سرنگو ی خود تفسیر می شیوه 

دست هستند« به عبارتی مردم هم خواهان سرنگونی نظام بودند و هم  از ارتش عنوان شد »مردم و ارتش هم 
ها تیراندازی کرد، این پیام پس گرفته شد. در این موقع به حمایت از ارتش پرداختند. زمانی که ارتش به آن 

ی مبارک، شعار  برای شهدای انقالب هستند« مطرح گشت. موقع محاکمه   شعار »مردم خواهان عزت و احترام 
»مردم خواهان حکم اعدام مبارک هستند« مد شد. به هنگام مخالفت با رئیس سازمان اطالعات مصر این  
شعار به »مردم خواهان عزل مارشال هستند« و کمی بعد به »مردم خواهان پاکسازی وزارت اطالعات هستند«،  

ی زیادی انگشت به دهان مطرح کردند، باالخره  جا کشید که عده ... در نتیجه این نوع استفاده بدان بدل گشت..
های مردم ساخت. در جنبش کم یکی از خوانندگان رپ آوازی در مورد خواسته خواهند؟« و کم »مردم چه می

های مردم را به  خواسته ز  خوبی بسیاری ا پور توانست به ی »برای« شروین حاجی »زن، زندگی، آزادی« ترانه 
 شکل مختصر و زیبایی بیان کند. 

 

 

۴ 
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ی مختلف صورت گرفته  در طول عمر جمهوری اسالمی، برخورد با شعارهای انقالب بهمن از چند زاویه 
 شود.است. در این نوشته به چند گروه مختلف به طور مختصر، اشاره می 

دهد که چه  ی شعارها، »نشان می انقالب، مطالعهگیری  برای برخی در بررسی فرایند شکل  .1
شان و میزان کارایی و حدود  اند. استراتژینیروهایی در مبارزه و مراحل مختلف آن مشارکت داشته 

شان چه بوده است. کدام گروه در آغاز و دوران حرکت آرام نهضت، و کدام گروه در  عمل انقالبی 
ای داشته است« )مختاری، بررسی  کننده مشخص و تعیین   فرجام و دوران حرکت رادیکال آن، کاربرد

 شعارهای دوران قیام(. 
چه در قبل گفته شد، بر اساس نتایج انقالب به شعارهای انقالب برگشته و  برخی بنا بر آن   .2

 شد نتایج انقالب را حدس زد. گیرند که از همان ابتدا می نتیجه می 
با بررسی شع .3 بازرگان  انقالب و پی کسانی چون مهندس مهدی  این  ارهای  به  آمدهای آن، 

 رسند که انقالب به بیراهه رفته است. نتیجه می 
شناسی انقالب اسالمی«  ی کتاب »جامعه به نظر کسانی چون محمد حسین پناهی، نویسنده  .4

اند، هم  های انقالب اسالمی« پرداخته ها و ارزش الو یا فریبا شایگان که به »بررسی اهداف، ایده 
رو،  ایناهلل خمینی و هم نتایج انقالب، همه بر هم منطبق بودند. از انقالب، هم سخنان آیت شعارهای  

 هیچ کژروی در انقالب رخ نداده است. 
 

  1000ی او با مراجعه به  که بنا به گفته   -شعار موزون  ۸00در میان چند گروه باال، مختاری با بررسی  
به تحلیل آماری شعارهای انقالب   -یسه و تکمیل گشته بودآوری شده توسط نورالدین بزرگمهر مقاشعار جمع 

پرداخت. این تحلیل با وجود امکانات اندک آن زمان، هنوز هم بهترین تحلیل از شعارهای انقالب محسوب 
به می انقالب،  از  مانده  نوارهای  اساس  بر  حرکت«  دو  در  ایران  »انقالب  کتاب  در  بازرگان  مهدی  شود. 

به    13۵۸-13۶0کردن دو سال به روند انقالب، یعنی    اخت. و در نهایت پناهی با اضافه بندی شعارها پرددرصد 
 پردازد.بررسی بیش از چهار هزار شعار می 

با تکیه بر شعارها و پوسترهای راه های سه روز مهم مذهبی، یعنی عید فطر، تاسوعا و  پیماییبازرگان 
 کند:  عاشورا شعارها را به چهار دسته تقسیم می

 درصد  3۸شعارهای ضد استبدادی. در حدود  .1
 درصد 31انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی، در حدود  .2
 درصد  1۶رهبری خمینی، در حدود   .3
 درصد   1۵یاد گذشتگان، در حدود   .4
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که، شعارها را به چهار دسته تقسیم  کند، دوم آن ی معین در تهران را انتخاب می بنابراین او، اوالً چند حادثه
های مزبور وجود داشتند کامالً حذف شوند.  ی مخالفان غیرمذهبی که در راهپیماییوری که همه کند به طمی

کس  شمرد. قطعاً هیچدر نهایت او سه دسته را یعنی نوجوانان، مارکسیسم و روحانیت را فاتحان انقالب برمی
دو مورد دیگر جای بحث و    یبه بعد اختالف نظری ندارد، اما درباره  ۵۷در مورد رهبری روحانیت از شهریور  

کند که آنها همیشه  ها، مطرح می« فعالیت مارکسیست مجادله زیاد است. بازرگان ضمن گذری کوتاه در »تاریخ 
ها یکی از فاتحان اند. اما به چه دلیل مارکسیست ی مبارزه حضور داشته از انقالب مشروطیت به بعد در صحنه 
لکه »به صورت عامل فرهنگی گسترده« در انقالب پیروز شدند. او در  انقالب بودند؟ آنها نه در شکل حزبی ب

 گوید:های پیروزی مارکسیسم می مورد نشانه
های تخاصم، تضاد،  ویژه در حرکت روحیههای این گردانندگی و پیروزی را در انقالب اسالمی و به »نشانه

هم فشرده در های به کشیده و مشتهمری عام داشته است، و در ابروهای دبینیم که جلوهتخریب و طرد می 
ترین سنخیت با ادب ایرانی و ها که کم ایهای یادگار تودهها و »اعدام باید گردد«ها و مرگ بر فالن فحش

کنی علیه سرمایه و زمین و بخش خصوصی... تصرف جویی ریشه مخصوصاً با اخالق اسالمی ندارد... ستیزه
ها ی نفوذ گفتمان مارکسیست ادبی و جنایتی نتیجه ها..« به عبارتی هر بیی مالکین و غیرمحلی اراضی کلیه 

 کشیده«! بوده است، حتی »ابروهای درهم
شود. این کتاب در اواخر  منتشر می   13۶3کتاب بازرگان، »انقالب در دو حرکت« اولین بار در تابستان  

ر به وزارت ارشاد فرستاده شد و خاتمی اجازه ی انتشا، وقتی که محمد خاتمی وزیر ارشاد بود، برای اجازه13۶2
کند. یک سال قبل از چاپ کتاب، رهبران حزب توده که از  انتشار آن را بالفاصله به محمد توسلی اعالم می 

جلو  در  شکنجه  از  پس  اپوزیسیون  نیروهای  از  دیگر  بسیاری  مانند  بودند،  آزادی  نهضت  اصلی  مخالفان 
ها یکی از »فاتحان انقالب« شود که مارکسیستد. با این حال، وی مدعی می های تلویزیونی حاضر شدندوربین 
 بودند.
گردد تواند ارائه دهد. مدعی می او حتی اطالعات درستی در مورد آمار طرفداران جمهوری اسالمی نمی  
ودشان  درصد مردم »با پای خ  9۸وزیری خود او برگزار شد،  پرسی جمهوری اسالمی، که در زمان نخست در همه
حوزه  به به  و  رفتند  ورقه ها  خودشان  صندوق دست  در  مثبت  که  ی  حالی  در  ریختند.«،  درصد   9۸ها 
کنندگان به جمهوری اسالمی رأی دادند. بسیاری در رفراندوم، بنا بر برخی آمار غیردولتی در حدود سی  شرکت 

بات شرکت نکردند. این رقمی است درصد، به دالیل متفاوت و نه فقط مخالفت فعال با حکومت جدید، در انتخا
 دانست.بایست بهتر از هر کس دیگری می که او به عنوان رئیس دولت مسئول انتخابات، می 

ها بودند و قبل از آن، »ما در  ی جامعه« مارکسیست شود که عامل اصلی »تقسیم و تفرقه وی مدعی می
ها »عناوینی از  ، ضدانقالب نداشتیم« چپ صفتانها و مارکسمیان خودمان، جز معدود قلیلی از مارکسیست
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که ی ایران کردند. پس از آن قبیل ضدانقالب، طاغوتی، فئودال و غیره را وارد فرهنگ بعد از پیروزی جامعه 
ها به زدن ها و وصله های ما گشت افشاگریاین اصطالحات و تصورات داخل ذهن و زبان جوانان تند و مکتبی 

ها در انقالب کاشتند و  روی را مارکسیستوع گردید« بنابراین تخم نفاق و کج ها شر ی خود مسلمانوسیله 
جز حزب  هم زدند. از نظر او به درصدی مردم ایران« که همه طرفدار جمهوری اسالمی بودند، را به   9۸»وحدت  

انقالب  ها و چریک های چپ مانند تروتسکیست توده، »بعضی گروهک  و  های فدایی اکثریت خود را مدافع 
نشان می امام  فقیه و خط  مدافع والیت  و حتی  اسالمی  داشته و هم  جمهوری  آزاد  فعالیت  امکان  تا  دادند 

ی الزم را بزنند«. نتیجه آن که، برای او  موقع مقتضی ضربه هایشان را اجرا کنند و خط بدهند و هم به برنامه
شان، با هر نیت پلیدی، اصالً اهمیتی نداشت.  ی آزادی سیاسی دگراندیهای ایران« مسأله به عنوان »رهبر لیبرال 

ها ها از آزادی بیشتری نسبت به مذهبی گردد در زمان شاه مارکسیسترود که مدعی می جا پیش میاو تا آن 
را وارونه جلوه می بودند و همه چیز  اروپاییدهد: »امریکاییبرخوردار  و  به ها  اید که وجه بدشان نمی هیچ ها 

های مارکسیستی  که در زمان شاه پیدا کردن کتاب مارکسیستی در میان ما رشد نماید، کما آنتفکرات الحادی و  
 (13۶3های اسالمی نظیر طالقانی و شریعتی و غیره بود.«. )بازرگان،  تر از کتاب راحت 

ی  ی قبل از سرنگونی نظام پادشاهی با مرحله ی متفاوت یعنی مرحله آمیختن دو مرحله پناهی نیز با درهم
تثبیت جمهوری اسالمی عمالً تجزیه و تحلیل خود را بسیار تضعیف کرده است. این امکان وجود داشت که با 

گشتند؛ البته اگر این کار بدون  ا می تکیه بر کار بزرگمهر و دیگران، شعارهای قبل از سرنگونی و پس از آن جد
عمد، و نه به خاطر بهتر کردن کردن آمار به نفع جمهوری اسالمی، صورت گرفته باشد. در صورت جدا کردن  
شعارها، امکان بررسی فرایند انقالب از آغاز تا سرنگونی شاه و فرایند تثبیت نظام پساانقالبی وجود داشت. از 

دست گرفت، و حتی قبل از آن به شهادت خاطرات رهبران جمهوری اسالمی،  به زمانی که روحانیت قدرت را  
نیروهای حاکم و اپوزیسیون در شرایط یکسانی قرار نداشتند. رادیو، تلویزیون، بخش بزرگی از مطبوعات در  

که سرکوب و کشتار نیروهای مخالف نیز به شکل بارزی در تمام سطوح انحصار رژیم حاکم بود، ضمن آن 
توان آمار شعارهای دیکته شده در بلندگوهای تبلیغاتی از سوی  عه در جریان بود. در چنین شرایطی، نمیجام

و  بود  متفاوت  کامالً  انقالب شرایط  از  قبل  اما  دانست.  اپوزیسیون همسنگ  با شعارهای  را  نیروهای حاکم 
 ند. های دولتی و نهادهای سرکوب در اختیار نیروهای مذهبی قرار نداشت بلندگو 

بندی آنها در یک  ی برخی از شعارها، و دسته از سوی دیگر پناهی بدون در نظر گرفتن ماهیت لغزنده
درصد بیش از هر    100گیرد. برای او رسیدن به عدد  ی ثابت، ظرافت و چندگانگی شعارها را در نظر نمیمقوله

ن و باید یک شعار را در دو یا سه تواچیز دیگری اهمیت داشته است، در حالی که در بسیاری از موارد، می
که با  دقت انجام داده، بدون آنکه آن را پنهان سازد. نتیجه آن ی متفاوت قرار داد، کاری که مختاری  به دسته 
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های سیاسی در محبوس کردن یک شعار در یک مقوله، هدف اصلی که تجزیه و تحلیل رفتار مردم و گروه 
 رفته است.  طی انقالب بوده است، کامالً از یاد

بنابراین دوستانی که فقط با مراجعه با آمار کسانی چون پناهی و بازرگان به تحلیل شعارهای انقالب بهمن  
 دگرگونیپردازند، بدون در نظر گرفتن نیات سیاسی آنها در تهیه و تنظیم شعارها تصویر درستی از روند  می

 شعارهای انقالب کسب نخواهند کرد. 
 

۵ 

نا اسکاچپول  بحبوحه تدا  در  او  ایرانی است.  میان روشنفکران  در  آشنا  بسیار  ایران کتاب  می  انقالب  ی 
های بزرگ فرانسه،  طور اخص به بررسی انقالب که به -های اجتماعی« را  ها و انقالب معروف خود به نام »دولت

ها، تمرکز  البی نظریات مختلف در مورد انق ی همه منتشر کرد. وی ضمن مقایسه  -پردازدروسیه و چین می 
پردازان قرار داد. اسکاچپول از این طریق خود را بر تشابهات آنها بدون در نظر گرفتن توضیحات گوناگون نظریه

بیابد. اول، همه توانست چند تشابه مهم در میان انقالب  ی نظریات انقالب از مارکس گرفته تا  های بزرگ 
نکته تأکید دارند که نوسازی جامعه روند بسیار زجرآوری  توکویل و دورکیم با وجود توضیحات مختلف بر این  

گردد. دوم، جنبشی که متکی بر یک سازماندهی قوی و ایدئولوژی  است و منجر به نارضایتی در جامعه می 
تواند با عزم راسخ خود نظم اجتماعی را مختل سازد. سوم، جنبش انقالبی پس از پیروزی انقالب  معین است می

 . آورند های خود را به اجرا در برنامهتواند تمام  می
تواند منجر به انقالب شود. در مورد سازی نمی ی این نظرات را رد کرد. از نظر او مدرن اسکاچپول همه

ها را پیروزمندان های انقالبیون نیز او این توضیح ساده را ارائه کرد که تاریخ انقالب ایدئولوژی و اجرای برنامه
کنند که  ی این انقالبیون اعم از لنین و مائو و کاسترو و غیره پس از پیروزی اعالم مینویسند. همه می انقالب  

اند و به تغییراتی  ی آنان در انقالب شرکت کردهشده ی اعالماز همان ابتدای انقالب، مردم به تبعیت از برنامه
 سازد: و چند انتقاد اساسی را مطرح میاند. بنابراین اگیرد از قبل رأی دادهکه در جامعه صورت می 

که نظم اجتماعی موجود به رضایت یا موافقت اکثریت افراد جامعه بستگی دارد و نظام حاکم  اول، این
بایستی مشروعیت سیاسی داشته باشد تا بتواند به حکومت خود ادامه دهد استدالل نادرستی است. بسیاری از 

دهند. اسکاچپول معتقد است که تکیه بر  به حکومت خود ادامه می   ها مشروعیت سیاسی ندارند اما حکومت
 توجهی شود.های حاکم کم مشروعیت سیاسی باعث شده است که نسبت به قدرت سرکوب رژیم

سازد. از  دوم، تأکید بر عزم راسخ انقالبیون در برپایی انقالب ما را دچار توهم در مورد علل انقالب می
ها ابتدا متزلزل  افتد. حکومت سازند بلکه حاصل چیزی است که اتفاق می بیون نمی را انقال  نظر وی، انقالب

ی حکومت است. حال باید به این پرسش  گردند. مهم این تزلزل اولیه شوند و بعد اکثر مردم وارد میدان می می
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مردم بگیرد. او  تواند قاطعانه تصمیم به سرکوب  دهد که دولت نمیجواب داد که چه اتفاقی در جامعه رخ می
 جا از جمله بر نقش مستقل دولت در جامعه تأکید دارد.در این

کند.  ی انقالبیون تعیین نمیهای اولیه ترین نتیجه برای بحث حاضر(: نتایج انقالب را نیز انگیزه سوم، )مهم 
او بر این نکته است های معینی نداشته باشند بلکه تأکید  این به معنی آن نیست که انقالبیون منافع یا انگیزه 

ها بر نتایج انقالب  ی اینهای ساختاری داخلی، شرایط خارجی، همه که کشمکش بین انقالبیون، محدودیت
ی انقالبیون در برخورد با توان از قبل نتایج انقالب را تعیین کرد. مقاصد اولیه رو نمیاینتاثیرگذار هستند و از 

 دچار تغییرات زیادی شوند. شرایط سخت ساختاری موجود ممکن است که 
 سازد.:  اسکاچپول در عین حال چند پیشنهاد مشخص را مطرح می

 اول، بایستی به عوامل غیر ارادی توجه کرد.
 المللی دقت کرد.دوم، بایستی به روابط بین 

 سوم، »زمان جهانی تاریخی« را در نظر گرفت. 
 باید مد نظر قرار داد.چهارم، استقالل نسبی دولت نسبت به طبقات حاکم را 

شناختی هستند و هم تاریخی. او پس بنابراین از نظر اسکاچپول باید به عواملی توجه کرد که هم جامعه 
که ایدئولوژی در  از انقالب ایران، بر لزوم  تغییرات کوچکی در برخی از نظریات خود اعتراف کرد، ازجمله این 

از انقالب  ایفا میها نقش مهم برخی  از کن تری  اولیه ایند و  از نظریات ساختارگرایی  ی خود اندکی فاصله  رو 
جا تأکید بر این واقعیت است که قبل از پیروزی هر انقالب، طبقات اجتماعی و ی مهم در اینگرفت. اما نکته

  المللی،شوند. پس از پیروزی، توازن نیروهای داخلی و بین نیروهای سیاسی متفاوتی بر علیه حکومت بسیج می 
آمدهای  کند. پی آمدهای انقالب را معین می ی سیاسی نیروهای حاضر در حکومت جدید پی ایدئولوژی و برنامه

رو فقط اینی کامالً مستقیمی وجود ندارد. از انقالب در ارتباط با شعارهای انقالب هستند اما بین این دو رابطه 
فاوت در دوران بسیج انقالب را کتمان کرد، کاری  آمدهای انقالب حضور نیروهای متکافی نیست با تکیه بر پی 
آمدهای بعدی انقالب را از قبل محتوم دانست.  که از برخی از شعارهای انقالب، پی که بازرگان کرد، و یا این

کننده در انقالب به دالیل مختلف، از ترین مشکل انقالب ایران آن بود که متحجرترین بخش شرکت بزرگ 
 ی مخالف روحانیت، توانست هژمونی خود را کامالً تثبیت کند. جمله تشتت در نیروها

ی بازرگان،  ای مرکزی برای حکومت بدل شد. بنا به گفته حجاب به مسأله  یپس از انقالب بهمن، مسأله 
حجاب.  تا قبل از سرنگونی رژیم سلطنتی نه از والیت فقیه خبری بود، نه از صدور انقالب و مرگ بر لیبرال و بی 

های فرهنگی انقالب« در طی  آرمان ها، اهداف و  شعار »مربوط به ارزش   3۵9تحقیقات پناهی، از میان    بنا به
درصد آنان مربوط به حجاب بود. باید توجه داشت   ۶شعار یعنی    23دو سال قبل و دو سال بعد از انقالب فقط  

ها و  ی سخنرانی ن از مجموعهکه اکثر این شعارها پس از سرنگونی مطرح شدند. بنا به بررسی فریبا شایگا
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موردی که به طور تصادفی برای مقایسه با آمار پناهی انتخاب    291، از مجموع    اهلل خمینی های آیتنوشته 
نوعی  های فرهنگی انقالب اسالمی« نظرات خود را به ها و ارزش الشده بود و خمینی در باره »اهداف، ایده 
ی حجاب اختصاص داشت. این  طور مشخص به مسأله دهم درصد به مطرح کرده بود، فقط یک مورد یعنی سه 

های اصلی  و یکی از پایه  -که بسیار داشت  - ست که مسأله حجاب برای روحانیت ارزشی نداشتبه آن معنی نی 
نشینی شد. اما در ابتدای انقالب و در شرایط بهتر توازن نیروها، امکان عقب های اسالمی« محسوب می »ارزش 

 در مورد آن وجود داشت. 
 

۶ 

شود. طرفداران کنونی  رهای انقالب دیده میی شعاطور که گفته شد،چند رویکرد نادرست به مسأله همان
جا ی مردم نشان دهند. از آن آمدهای انقالب را کامالً منطبق با خواسته جمهوری اسالمی که سعی دارند پی 

 شوند.  آیند، شعارهای قبل و بعد از انقالب درهم آمیخته میکه آمار و واقعیات با این هدف کامالً جور در نمی 
بیند، به حضور اقشار  »انقالب در دو حرکت« اگرچه وحدت مردم بر علیه شاه را میمهدی بازرگان در  

نمی  نهایت  در  اما  دارد،  اذعان  انقالب  در  شاه،  مختلف  با  »مردم«  مخالفت  پشت  در  که  کند  درک  تواند 
ر داخل و  انقالبیون، توازن نیروها د . در هر انقالب و جنبشی پس از پیروزی های متفاوتی وجود داشتخواسته 

مردم،   بسیج  در  تازه  اپوزیسیون  امکانات  پیروزی،  از  اپوزیسیون جدید پس  و همکاری  اتحاد  میزان  خارج،  
استراتژی مناسب در برخورد این نیروها با یکدیگر و حکومت، تالش برای یافتن شعارهای مناسب برای بسیج  

ایدئولوژیک نیروهای مخالف و منتقد جمهوری    ای بر نتایج انقالب تأثیر دارند. در کشور ما،  اختالفاتتوده
هایی چون  هایی چون بازرگان و مارکسیستاسالمی یکی از مشکالت بود. این اختالف نه فقط در میان لیبرال 

ی نیروهای منتقد کامالً آشکار بود. بازرگان در کتاب خود نه  کیانوری وجود داشت بلکه تشتت در میان همه
عنوان یک منتقد مذهبی حتی نقش مثبتی برای  داند، بلکه او به ها میی بدبختی ها را عامل همه فقط چپ 

ناپذیر، مشکل  های حاکم نیز قائل نیست. اما، این اختالفات کتمان اهلل شریعتمداری در مقابله با سیاست آیت
دانستند. آنها ن نمیی زیادی عمالً در اپوزیسیون قرار داشتند، ولی خود را اپوزیسیو اصلی اپوزیسیون نبود. عده 

عنوان نیرویی سیاسی که در جامعه حضور داشته  یک دیگری را به کردند و هیچ خود را صاحب انقالب تلقی می
 گرفت.رو دارای حقوق معینی است، در نظر نمی اینو خواهد داشت، و از 

اجرا  ها مسلماً به های خود رسید. برخی از خواسته در پاسخ به این پرسش که آیا انقالب ایران به خواسته
درصد ضد رژیم شاه بودند، از این میان    ۵0شعار یعنی    400شعار مورد بررسی مختاری،    ۸00آمدند. از میان  در

شعار   1۶0درصد ضد امپریالیستی،    12  شعار یعنی در حدود  92آنان فقط ضدشاه بودند.    ٪3۵شعار یعنی    2۸0
از خمینی بود. در مجموع    20یعنی   ی فردگرایی  شعار( جنبه   ۶40درصد شعارها )   ۸0درصد شعارها حمایت 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

ها شعارهایی بودند که بالفاصله به اجرا درآمدند، شاه رفت و خمینی آمد. رابطه با غرب محدود شد،  داشتند. این 
از    ۸۶ایجاد شد.    جایی طبقاتی در قشر حاکم جابه  های شعارها مربوط به گروه   ٪ 10شعار یعنی کمی بیش 

های آخر قبل از  ها به اجرا در نیامدند، اما شعار جمهوری اسالمی که در هفته سیاسی بود که بسیاری از آن
اجرا گذاشته شد. والیت فقیه که در پیش بود، بالفاصله به    نویس قانون سرنگونی، به جمع شعارها پیوسته 

آیت  تأیید  مورد  مهم اساسی  به  نداشت،  وجود  نیز  خمینی  روح  اهلل  گشت.  بدل  اسالمی  انقالب  اصل  ترین 
آزادی نشان می  را در شعار  بودند و خود  از هر چیز ضد دیکتاتوری  قبل  نه فقط  شعارهای ضدشاه که  داد، 

استقالل وزن بیشتری  ند و  گرا نیز کامالً به فراموشی سپرده بودحاکمان جدید بلکه برخی از نیروهای چپ
 یافت.

ی مستقیمی بین شعارهای  شعارها در بسیج مردم و کشاندن آنها به خیابان نقش بزرگی دارند. اما رابطه
ی  آمدهای آن وجود ندارد. این به معنی آن نیست که هر انقالبی بدون توجه به شعارهای اولیه یک جنبش و پی

یاد آورد که  ای وجود دارد، اما باید به سر دهد. مسلماً بین این دو رابطه  تواند ادعای پیروزی انقالب را خود می 
توان به نتایج انقالب رسید. نیروهای فاتح در صورت خمودگی اپوزیسیون، عدم  از یک یا چند شعار نیز نمی

رات توانند ضمن اجرای برخی از شعارها، بسته به عوامل مختلف، تغییمقاومت نهادهای مدنی و سیاسی می 
های خود اعمال کنند. سیر انقالب چه قبل از پیروزی و چه بعد از آن وابسته به بسیج  مهمی در جهت ایده 

های مشترک و مشارکت نیروها، میزان حضور مردم در خیابان، اتحاد نیروهای مترقی برای رسیدن به خواسته
ا  از اشکال چنین بسیجی  ست. معموالً این شعارها را نه  فعال در سیر حوادث است. شعارهای مناسب یکی 

نیروهای خوش  بلکه  توان  ذوق دیگر درست می رهبران سیاسی  اگر خود  کنند. کنشگران و رهبران سیاسی 
 ساختن چنین شعارهایی را ندارند، بایستی حداقل، توانایی کشف آنها را داشته باشند.  

خاطر داشت که نیروهای  ست. باید به ی بارز موفقیت در این عرصه ا چند شعار اصلی جنبش کنونی، نمونه 
ترین شعار آنها،  گاه موفق به تألیف شعارهای ایجابی پرطرفدار نشدند. معروف سکوالر در انقالب بهمن هیچ 

کرد. شعار »نان، مسکن، آزادی« هرگز برد »اتحاد، مبارزه، پیروزی« بود که مردم را دعوت به همبستگی می 
ها گم شد.  یز تفاوت زیادی با شعارهای دیگر نیروها نداشت و در میان آنزیادی نیافت. شعارهای سلبی چپ ن 

شدند  ی جنبش، زمانی که نیروها حول مبارزه ضد دیکتاتوری جمع می این شعارها، بیشترین برد را در فاز اولیه 
ذیرفتند،  پ اهلل خمینی را نمیداشت. در مراحل آخر، هنگامی که نیروهای سکوالر، حتی آنهایی که رهبری آیت 
 دیگر قافیه را به رقیب باخته بودند خمینی شعار جمهوری اسالمی را مطرح کرد. 

تر هستند، و  در پایان باید گفت که شعارهای کنونی جنبش در مقایسه با انقالب بهمن بسیار دموکراتیک 
بیشتر مواضع در    پیشروی دستاوردها و  ی مهم دفاع از  برانگیز است. اما نکته این بسیار امیدوارکننده و تحسین

 مراحل بعدی است. 
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 « یآزاد ،ی»زن، زندگ یدئولوژیناا و نایرخداد ژ
 یمرادمحمد حق ی نوشته 

 

 

ها و ساختارهای  مدرنیته آفرید در مواجهه با جهان سخت و سنگین ایدئولوژیها و آرزوهایی که  رؤیاها، خیال 
ی گوناگونی آفریده است. بخشی از این تاریخ، تاریخ قربانی  های مدرنیته اقتصادی و سیاسی پیشامدرن، تجربه 

قربانی  میل  ماشین  پناه  در  که  است  آدمیان  و  رؤیاها  کاپیشدن  نازیسم،  استالینیسم،  فاشیسم،  و ساز  تالیسم 
 توتالیتاریسم، ممکن و محقق شد.  

ی ایرانی را از منظر جدالی که بر سر نگاه به زن و آزادی وجود دارد،  توان تاریخ مدرنیته ای میاز جنبه 
ای  کند. جدال و منازعه آمد هر رویکردی به این دو، نوع خاصی از زندگی را ممکن می روایت و تفسیر کرد که پی 

گرایی و ترقی آغاز  تاکنون حول مفاهیمی مانند آزادی، حکومت قانون، مردم، زن، غرب از انقالب مشروطه  
ملت در ایران است که    -ی تأسیس دولتتوان گفت تاریخ اکنون ما، همان لحظه به عبارتی می   .شده است

 ند.   ازبان و مذهب را خلق کرد که اکنون شبح وار بازگشته 1هایی حول جنسیت،ها و پیرامونیفرودست 
نماست و خوب و در باطل سراپا نقص است و  »کلمه قبیحه آزادی ... به ظاهر خیلی خوش 

عیوب. این مسئله برخالف جمیع احکام رسل و اوصیا و جمیع سالطین عظام و حکام واالمقام  

 
 مند، شده است. فاوتی با دوران پیش از آن یافته است و اکنون این روابط، مسئله های متنابرابری جنسیتی پس از استقرار دولت مدرن ابعاد و شیوه  1
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که اصل شرایع و ادیان  این  یاست. به این جهت... دولت را وداع تام و تمام نمودم، به واسطه 
باشد که ارتکاب مناهی و محرمات  هر زمان، خود قید محکم و سخت و شدیدی بوده و می در  

ننماید، معترض اموال و ناموس مردم نشوند، و چنین برخالف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت 
است، که هرکس هر چه بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد نهب اموال نماید و بگوید  

ول مملکت همه را آزاد کرده و در معنی به حالت وحوش برگردانیده  )آزادی( است، و شخص ا

 «1است 
از مجتهدین عصر ناصری در زمان صدراعظمی میرزا حسین  نامه مالعلی کنی  از  خان  این متن بخشی 

کار برد و سپس شیخ در مواجهه با آزادی خواهان به   12۵2ی پیشامشروطه در سال  سپهساالر است که در دوره 
ی خواهان رفت و توسط نویسندگان دوره ی مشروطه با اتکا به آن به جنگ آزادی نوری نیز در دوره اهلل  فض

ای بر سر این ی آزادی مورد بحث و نقادی قرار گرفت و اکنون نیز منازعه مشروطه و پس از آن نیز کلمه 
ه قبیحه آزادی برای ما »کلم  :نویسدبه ناصرالدین شاه می  های آن وجود دارد. وی در نامهمفهوم و داللت

داند بلکه آن را  تنها آزادی را قبیح می در واقع وی نه دهد«  اما دودمان تو را به باد می   ،کند مشکلی ایجاد نمی 
 کند. کند که قدرت حاکم را متزلزل می آور معرفی می امری هراس 

 

 شناختی نمایش خیابانی یک انقالب جامعه 

دهد؛  های مختلف خود را بروز می های زمانی و مکانی به شیوهموقعیتهای بحرانی یک سیستم در  گرایش
های زیادی دارد و تمام این هزینه ها بر  ی مزمن همواره وجود دارد. حاکمیت ایدئولوژیک، هزینه اما به شیوه 

یا    شدنبه همین دلیل شاید بتوان گفت بحرانی   که اغلب از آن منتفع شوند.شود؛ بدون آن مردم تحمیل می

عصر  هویتافول   این  در  تحوالت  ترین  بنیادى  از  ایدئولوژیک  پروژه   2بشیریه  است. های  دولت اجرای  ی 
داند. به نظر وی بحران  آمدهای مختلف میی اجتماعی و فرهنگی دارای پیایدئولوژیک دینی را در عرصه 

های  تفاوتی در عرصه انفعال و بی   آمد این وضعیت رااست. وی پی  مشروعیت و کارایی ذاتی دولت ایدئولوژیک
ی عصیان است  ی انفعال، بلکه به شیوه داند. اما اکنون وجه غالب مواجهه با این بحران نه به شیوه مختلف می 
آموزان در خیابان، برداشتن روسری  های اجتماعی، اقتصادی و اخالقی نیز نمود دارد. حضور دانشکه در عرصه 

های  های ملی از خواندن سرود ملی و حضور بدون حجاب در خیابان، نمونه توسط بازیگران، امتناع بازیکنان تیم 
ی عصیان را نیز مورد  شناسانه ب توان وجوه آسیظاهری این عصیان است. البته عالوه بر این وجه اعتراضی، می 

 
برای نمونه بنگرید به: فریدون  متن این نامه که به ناصرالدین شاه قاجار نوشته شده است در کتابهای مختلف بازگو شده و مورد توضیح و تفسیرهای متعدد قرارگرفته است.   1

 و حکومت قانون و ماشااهلل آجودانی در کتاب مشروطه ایرانیآدمیت در کتاب اندیشه ترقی  
های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر، فصلنامه رفاه اجتماعی،  ( و مقاله زمینه 13۸1های ایدولوژیک، مجله بازتاب اندیشه)بشیریه، حسین در دومقاله بحران دولت  2

13۸4 
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برانگیز باشد قابل تأمل است؛ آنگاه که آن را در نسبت گری این نسل بیش از آنکه ستایش تأمل قرار داد. طغیان 
 های اجتماعی و اخالقی معنا کنیم. با حوزه 
توان  غیرقابل انکاراست. نمی باختن ژینا امینی پدیدار شد  شناختی رخدادی که با جان ی تاریخی و جامعهزمینه 

این وضعیت را در نسبت با تغییر هرم جمعیتی کشور به سوی جوانی جمعیت توضیح داد؛ و با تعبیر آن به تورم 

های نازیسته، تورم آرزوها، تورم  خود را از الزامات سیاسی آن برهانیم؛ بلکه با تورم رؤیاها، تورم زندگی   1جوانی 
 چیزی به نام زندگی را به خود بدهکارند. توان گفت مردم ای که می هستیم به گونه ها روبرو دستیفقر و تهی 

اند؛ وضعیتی  هایی در مورد وضعیت اجتماعی ایران ارائه داده تحلیل   2ی اخیر دو دهه  هایآمارها و پژوهش
در ایران است،  ها  اند که حاکی از پایین آمدن سن ارتکاب به جرایم و آسیب شناسانه را توصیف کردهآسیب 

شناختی  مانند پایین آمدن سن اعتیاد، سن روسپیگری، سن طالق و مواردی از این گونه. اما این تغییر جامعه 
باختگان  توان تنها با وجه پاتولوژیک آن توضیح داد چرا که اکنون با پایین آمدن سن معترضان و جان را نمی 

است. این وضعیت در کناراحساس ناامنی عمیق و فراگیر  )کودک و نوجوان(، وجه سیاسی آن نیز پدیدار شده  
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی، موجد یک عصیان است؛ عصیانی که »زندگی«،  مردم در حوزه

های ابراز آن  های گوناگون برانگیخته است. عصیانی که نسلی نیست اما شیوه آن را در مردم به دالیل و شیوه
 نسلی است.  

ا که حاکمیت، بسیاری از موضوعات و مسائل مانند حجاب، سبک زندگی و باورهای دینی را به  جاز آن 
اعتراض«  ی عملکرد نهادها و مواجهه با آنها را »امری غیر قابل ایدئولوژی پیوند زده است؛ اعتراض به شیوه

وگو آن را موضوعی برای گفت مذاکره« تبدیل کرده است و اساساً  داند و در نتیجه آن را به »امری غیر قابل می
رود به زندگی خصوصی مرتبط است  ای مانند پوشش و مواردی که تصور میداند. تفاوت مسئله و مذاکره نمی 

مال اعتراض  بنزین،  گرانی  به  اعتراض  مانند  مواردی  معلمان،  با  کارگران،  اعتراض  بانکی،  باختگان سیستم 
در این موارد اخیر، اعتراض به هسته و بنیان ایدئولوژی که  اصناف و دیگر اقشار اجتماعی در این است که  

 ی بسیاری از امور دیگر بر آن استقرار یافته است، وجود ندارد.  شالوده
های خواهد نه تنها بازنمایانگر او باشند، بلکه با فیگور بدنی، پوشش، و تمام کنش ایدئولوژی از مردم می

طلبد. ادغام سیاست و ایدئولوژی حداکثر وفاداری را از شهروندان می خصوصی خود، بازتولیدگر آن نیز باشند.  
در کشورهای غیر ایدئولوژیک، این خواست وفاداری تنها به وفاداری عملی محدود شده است و مردم الزم  

حاکمیت تا حدودی به تضاد ایدئولوژی خود با   نیست ایدئولوژی حاکم را نیز بازنمایی و بازتولید کنند. در ایران

 
 شود.بر اساس آمارهای موجود جمعیت باالی سی سال کشور بیشتر از جمعیت جوان است و روند کنونی، به سوی میانسالی و کهولت متمایل می  1
باورهای فرهنگی و سبک    ی هفتاد به این سو انجام شده است؛ حاکی از تغییر نگرش مردم به مسائلی مانند حجاب، زن، خانواده، دین وهای مختلفی که از اوایل دهه پژوهش  2

 1394و   13۸2، 13۷9های ایرانیان طی سه موجها و نگرشزندگی است بررای نمونه نگاه کنید به طرح پیمایش ارزش 
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شناسد؛ ولی به حفظ ظاهر آن راضی است. با ی مردم پی برده است، اما آن را به رسمیت نمی کردار روزمره 
های اخالقی خود، بازتولیدگر  توجهی از مردم در باورها و افکار دینی و کنشوجود این، معتقدم هنوز بخش قابل

 شوند. ند و از این جهت همدست و همراه آن محسوب می ایدئولوژی حاکم هست
اگر   انقالب روبرو هستیم؟به نظر من،  با یک  آیا ما  این است که  این مقطع مطرح شده  پرسشی که در 

های اجتماعی و فرهنگی جامعه تعریف کنیم و آن را به تالش  انقالب را به دگرگونی عمیق و گسترده در بنیان 
آمدها و پدیداری یک انقالب در حال  رسد ما با پیحاکم تقلیل ندهیم؛ به نظر میبرای تغییر رژیم سیاسی  

تر از آن با پایان جنگ، به تعبیر آصف  شدن روبرو هستیم. انقالبی که در فردای پایان جنبش اصالحات و پیش

جامعه رخ    یناپذیر در پیکره رونده و برگشتبه صورت یک »ناجنبش« به صورت تدریجی، آرام، پیش   1بیات 
ی این وضعیت، قابل فروکاستن داد و اکنون ظهورات بیرونی آن بر همگان آشکار شده است. بنیان و شالوده

های پیشین و نسل به ویژگی نسلی یا تأثیرپذیری از فضای مجازی نیست؛ تغییراتی است که هم در نسل 
ی دیالکتیکی  های حامل آن به شیوهژهان و سو پدران و مادران نوجوانان امروزی نیز اتفاق افتاده است. این گفتم

که   ی عمومی فضای مجازی، حوزه   های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی برخاست. البتهاز بطن سیاست
سازی مرکزگرایانه و از اند؛ در عین این که سوژه های ارتباطی، آن را ممکن کرده ی اطالعاتی و فناوریجامعه

 اند.  سازی متکثر را نیز ممکن ساخته ها و سوژهگریزیدشواری روبرو کرده؛ انواع سوژه باال را با 

سازمان، بدون رهبر و فاقد آرمان و یوتوپیا هستند. به محض سازمان یافتن پراکنده  های جدید، بی جنبش 
جنبش  این  شوند.  میمی  شکل  مفهوم  یک  حول  به ها  ولی  میگیرند  سست  و  سرعت  انرژی  و  شوند 

انگیزند برای مقطعی محدود است. جنبشی که صرفاً نه به دنبال اهدافی پسینی و نه  اندازهایی که برمی چشم 
آفریند و تغییر را با کنش خود عینیت در انتظار تغییر در آینده است بلکه با کنش خود تغییرات را در اکنون می 

از جنیش ژینا در خیامی بان و زندگی روزمره مردم عینیت پیداکرده بخشد. همانند تغییراتی که اکنون پس 
پذیرکردن خود اعتراض توضیح داد تا »اعتراض توان به امکاناست. بخشی از اعتراضات گوناگون مردم را می

عالوه  توانیم اعتراض کنیم. به خواهند حاکمیت بداند که ما اعتراض داریم و می به«. یعنی مردم در سطحی می
مفهو  یک  حول  جنبشی  شکل وقتی  مسئله  یا  کنش می  م  به  دست  و  می گیرد  اعتراضی  پتانسیل  های  زند، 

نیز نمایندگی می آنها را  با خود حمل و مطالبات  نیز  را  کند و این همان خصلت اعتراضی گروه های دیگر 
های دیگر  ی خود، خواسته هاست. در واقع جنبش ژینا، عالوه بر وجه غالب خصیصهجنبش   2بیانگری«»هم

های دیگر توان اعتراضی بیشتری  مردم ایران را نیز در خود دارد و از همین رو در کردستان در تقاطع با ستم 
 آفریند.  می

 
با نام سیاست ی فاطمه صادقی. همچنین بنگرید به کتاب دیگر وی  دهند، ترجمه ( زندگی همچون سیاست، چگونه مردم عادی خاورمیانه را تغییر می1390بیات،آصف ) 1 

 به فارسی برگردانده است.   1399خیابانی که سیداسداهلل نبوی آن را در سال  
2coarticulation  
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اگر باز این پرسش را مطرح کنیم که آیا رخداد ژینا و تحوالت پس از آن، یک انقالب است؟ معتقدم که نه  
مدت خود، حدود دو دهه است ست که در تاریخ کوتاه ، که نتیجه و نمایش بیرونی انقالبی ا   آغاز یک انقالب

که به صورت آرام و تدریجی در ذهنیت و سبک زندگی و روابط اجتماعی مردم رخ داده است. تنها وجه انقالبی  
خواهند این تغییر در خیابان نیز به رسمیت شناخته شود و به انقالبی که  رخداد اخیر این است که مردم می

ی  ی خصوصی و به شیوه اعتراضی است که در حوزه  اعتراف شود. در واقع خیابانی شدنِ   اتفاق افتاده است
ی انقالبی در سبک زندگی، رفتار و  غیرخیابانی و یا در فضای مجازی ممکن شده بود. اعتراضی که به شیوه

عبارت دیگر آنچه   کردار روزمره، روابط اجتماعی، پوشش و بازنمایی خود در فضای مجازی اتفاق افتاده بود. به
است که    کردن نوعی از دگرگونینمایاند، نمایش خیابانی و بیرونی اکنون در فضاهای عمومی ایران خود را می

در کردار واقعی مردم و در فضای مجازی اتفاق است و اکنون به رسمیت شناختن آن در خیابان، هدف مردم  
 ته است. خوردن خیابان با هنجارهای مدرنی شده و یادآور گره

حاشیه  به  و  روزنامهحذف  مانند  جامعه  عمومی  سپهر  در  فعال  های  گروه  روشنفکران،  راندن  نگاران، 
سازی جامعه  زدایی از جامعه، بی قدرت طور کلی تشکل نویسندگان، دانشجویان، معلمان، نواندیشان دینی و به 
نه تنها در سطح تواند  کرد که می تصور می ای،  ی توده را درپی داشت و دولت خود را در مواجهه با یک جامعه 

انقیاد حوزه   ،سیاسی یا  از میان برداشتن و  با  را    2یک »دولت یکپارچه«   1ی عمومی، به قول گرامشیبلکه 
ای ساکت شده دانست که با جامعهمحقق سازد. وضعیتی که در آن دولت خود را تنها کنشگر صاحب قدرت می 

ای کردن جامعه، ناجنبشی  قدرت سازی آن و توده زدایی از جامعه برای بیکلتشروبرو است. اما دقیقاً این  

پدید آورد و »قدرت بی  را  انبوه خلق شدن آن  اعتراضات و  بازگرداند.    3قدرتان«شدن  خصلت  را به صحنه 

اجتماعی و  هایی از فرودستانی است که ساختارهای اقتصادی، سیاسی،  این جنبش ناشی از انبوهه  4مالتیتودی
   اند.ایدئولوژیک آنها را پدیدآورده

ی عمومی، در پیوند با روندهای اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی  زدایی و تضعیف کنشگران حوزه تشکل 
تری به نام مردم و انبوه خلق را ممکن ساخت که با کنش فردی خود در  ی بزرگ گیری سوژه و داخلی، شکل 

ناپذیر مبدل ای را در قلمروهای اجتماعی و فرهنگی به واقعیت برگشتستردهبطن زندگی روزمره، تغییرات گ 
را در رخداد اخیر که به نام قیام ژینا بازشناخته شده است؛ بازآفرینی کردند. مردم    ای جمعی ساختند و سوژه

 
 ( دولت و جامعه مدنی، ترجمه عباس میالنی، نشر اختران 13۸4آنتونیو گرامشی)  1
2Integrated state  

خواه به فارسی برگردانده  پردازد. این کتاب را احسان کیانی های پساتوتالیتر میمبارزه برای زندگی در رژیم عنوان کتابی است که توسط واتسالف هاول نوشته شده است که  3
 است.

طبقه، نوشته مایکل هارت  - مالتیتود-ای آشنایی مختصردر خصوص مفهوم مالتیتود به مقاله طبقهکاررفته است.برمفهومی است که توسط مایکل هارت و آنتونیو نگری به  4
 نیا ترجمه و در سایت نقد منتشر شده است. اجعه کنید که توسط ساسان صدقی مر
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لی مالک  قدرت سازی مردم موفق نبوده است و اگر مردم در هیج جا نیستند وخواستند نشان دهند سیاست بی 
ویژه در طول دوران تعلیق کرونا  ای که حاکمیت به طرفهی یک  رانند. رابطهخیابان هستند و بر آن حکم می 

های سیاسی و  ممکن کرده بود. با پایان این تعلیق، مردم آن را گسستند و تالش کردند خود را از تمام تعلیق 
اشغال و تسخیر شده است و اکنون در تالش    های زندگی اجتماعی رها کنند. جنبشی که معتقد است عرصه 

 برای بازپس گیری قلمروهایی از زندگی است که از وی قلمروزدایی شده است.  
 

 زن، زندگی، آزادی
ابتدا در  اندیشه باید  را  با هم صورتبندی کرده است  را در نسبت  ای که سه مفهوم زن، زندگی و آزادی 

ی  اوجاالن جستجو کرد که سپس در روند تاریخی خود در انقالب روژآوا و مبارزه های تاریخی عبداهلل  نظریه
تر، من آن را برخاسته  زنان کورد علیه داعش به یک پراکتیس تبدیل شد. به غیر از این تبار، در سطحی عمومی

برابری را    تر از یک سده استکه کم   دانم. جنبشی رمانتیستیی رمانتیسیستی کورد میاز ذهنیت و اندیشه
های فاشیستی روبرو شده است. جنبشی که  است، اما همواره با واکنش هدف و طرح سیاسی خود معرفی کرده 

محورانه ای زن برگرفته از ذهنیت انسان کورد است که هنوز در جغرافیای خاورمیانه، ایدئولوژیک نیست و اندیشه 
در صورت تبدیل شدن به یک رمانتیسیسم سیاسی،  مدارانه دارد. جنبشی رمانتیستی که به گمان من  و زمین 

 آمد ناگزیر آن خواهد بود. شکست و فاجعه، پی 
اند چون از  این سه مفهوم ضد ایدئولوژیک نیستند؛ یعنی در برابر و در ضدیت با یک ایدئولوژی خلق نشده 

نشده  طرح  دیگر  ایدئولوژی  یک  می منظر  هم اند.  با  پیوند  در  مفهوم  سه  این  گفت  و    توان  برسازنده 
دهند،  ی های دیگر قرار نمی را در برابر ایدئولوژ  ی یک ایدئولوژی نخواهند شد و یک ایدئولوژیکننده تأسیس 
آن بلکه می  استعمار  از  را  زندگی  معنای گسستن چرخه خواهند  به  این  و  برهانند  میان  ها  تبدیل سیاست  ی 

 م ژیناست. گرایی به همدیگر در لحظه ی قیاناسیونالیسم و اسالم 
های سیاسی و فکری را  گونه بخشی ازچهره اصطالح براندازانه نیست، این اما چرا شعاری که سیاسی و به 

آشوبد. پاسخ این است که به خاطر همین ویژگی غیرایدئولوژیک و غیرسیاسی بودن آن به معنای مصطلح  برمی
ی فکری، سیاسی و ایدئولوژیک را از آنها  امکان مقابلهکند و  سالح می و رایج آن است که مخالفان آن را خلع 

توانند با آن به  بگویند. نمی   توانند در مورد آن سخن می   1ای مبتذل  ای که تنها به شیوه ستاند؛ به گونهمی
مخالفت برخیزند، آن را به ابتذال بکشانند و یا حتی آن را مصادره کنند. از سوی دیگر برخالف نظر برخی  

 
های دیگری نیز با اشاره به پری  حسین کچوییان و علی اکبررائفی پور در سخنان خود در صداوسیما، با سخنانی مبتذل سعی در به ابتذال کشاندن این شعار داشتند. شخصیت  1

 «  ای پورنوکراسی و اراذل خواندن دانشجویان همین سیاست را در پیش گرفتند.مرداد، »قیام بر 2۸بلنده در ماجرای 
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ی آن نیست، بلکه  ی کوردستان، مصادرهگان در میان کوردها، گسترش آن به فراسوی زبان و جامعه نویسند
 ای است که این شعار حامل آن است. قلمروگستری اندیشه

در اعتراضات جاری، ترس  تواند به مدت طوالنی ماندگار شود؛ از این روی  سیاست مبتنی بر هراس، نمی
ی آن قدرت آزادی که فلسفه  -زندگی    -ی زن  ی نیرو و انرژی ایده واسطه به   مردم از خیلی چیزها زایل شد و 
های زن  خواهد با برابرکردن حقوق و آزادیهایشان فروریخت. سیاستی که می بخشیدن به مردم است؛ ترس 

با بی  آزادی  را حاکم کند،  با برهنگی،  با دنیاگرایی و لذت طلبی؛ سیاست ترس  زندگی  موافقت بندوباری و 
  طلبیبندوباری یا تجزیه که آزادی را به بی   توان گفت آن استراتژی حداکثری را به همراه ندارد. همچنین می

انگیزد. در روایت مردم، کشتن امید، کشتن شور زندگی و عدالت و کرامت کند دیگر هراسی برنمی معنا می 
های جنسی  ن قیام قابلیت آن را دارد که علیه انگاره کند. از سوی دیگر ایانسان، جامعه و امنیت آن را تهدید می 

به جنسیت  و  کند  است؛ شورش  فراگرفته  را  فضای عمومی  از عرصه که  بسیاری  از  و  زدایی  اجتماعی  های 
انگیز  اعتراض به تقلیل و تعریف زن به یک موجود شهوت زدایی در روابط زن و مرد منتهی شود. در واقع  جنسی 

 کند. ران را ممکن می ریف مرد به موجودی شهوت و همزمان تقلیل و تع 
شود،  های فردی محدود نمیآزادی تنها به مسئله ی حجاب و پوشش و به طور کلی سبک زندگی و آزادی 

ی برابری در کانون آن قرار دارد. بدون  شود که مسئلههای سیاسی و اجتماعی را هم شامل می بلکه آزادی 
توان به یکدیگر معنا کرد. بدیهی است  در واقع آزادی و برابری را از وجهی میبرابری، آزادی هم وجود ندارد.  

برابری در قدرت، بنیاد برابری در شئون دیگر است. بنابراین اگر آزادی را با نفی سلطه معنا کنیم و برابری را 
خود حول جنسیت،  ی دیگری بر  ی خود بر دیگری و یا سلطه آمدهایی مانند نفس سلطه ی آن بدانیم، پی نتیجه 

 سازد. آزادی قرین برابری و مستلزم آن است. زبان، مذهب و طبقه را ناگزیر می
این شعار حامل آن است، تضاد هستی اندیشه آبادی« دارد که سه  ای که  با شعار »مرد، میهن،  شناختی 

ی عمومی جامعه کند و صحنه ی ترقی را بازنمایی و بازتولید می ایدئولوژی مردساالری، ناسیونالیسم و اندیشه
گرایانه و دینی تقلیل یافته بود، به کناری  را که از مشروطه تاکنون به تقابل یا همزیستی دو ایدئولوژی ملی 

ی مدرنیته در ای در تجربه آورد. لحظهی سپهر عمومی میها، زندگی را به کانون مبارزه نهد و فراسوی آن می
اندیشیدیم را  پیشین ایدئولوژیک نیست و گرامری که با آن در مورد جامعه میی  ایران، که برخالف دو لحظه

نامند. شهادتی که نه  باختگان این قیام را شهید زندگی می کند. از همین روی است که مردم جان دگرگون می
 های دیگر به آن نایل شده است.  در راه میهن و خاک و خون و نه در راه برپاداشتن ایدئولوژی

 

 ق انتظار اف
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ها گشوده است و شاید بهتر است به جای سعی  رو بر روی امکان  عرصه و فضای سیاسی و اجتماعی پیش 
های بیشتری را برانگیزیم که اندیشیدن متفاوت را ممکن  نهادن پاسخ، پرسشگیری از بحث و پیشدر نتیجه 

بودیم که گویی هیچ وضع مطلوب انسانی در آن  ای مواجه  سازد. پیش از این رخداد انگار با جهان فروبسته 
ممکن نیست و افق پیش روی تنها به یک کابوس اشاره دارد. اما اکنون این پرسش به میان آمده است که  

ای دموکراتیک و آفرینش صلح و امید اجتماعی  ی ایران چه افق انتظاری در پیش دارد؟ آیا به سوی جامعه جامعه
 ای بسته، فقیر و ایدئولوژیک؟  امعهکند یا به سوی جحرکت می 

گوید برای مردمی که نهادی برای ابراز عقیده، ابراز نارضایتی و اعتراض  می  1گونه که آصف بیات همان
ندارند مانند بیکاران، جوانان و نوجوانان، زنان، مطرودان و فرودستان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی،  

ی ایران را بسیار پیش بارزه است. به نظر من این همایش خونین خیابانی، جامعهخیابان اولین و آخرین قلمرو م
 اند. نهادن امر ممکن، در پی امر ناممکنبرد و مردم اکنون در برابر پیش

ی سیاسی را نیز دگرگون  آمدهای آن عرصه ، گریزناپذیر است و پی اجتماعی  ی این انقالبروند پیشرونده 
چه الزاماتی را در ساختار سیاسی    تماعیجا توان این پرسش را مطرح ساخت که این انقالب  اکنون میکند.  می

پذیرد و  فهمد و آن را می شناختی را میآیا حاکمیت این تغییر جامعهسازد؟  وشالوده ی ایدئولوژیک ناگزیر می 
نهد؟ دموکراسی، صلح  انسدادی را پیش میی ارشادی، امنیتی و  افکند و بسته یا آن را به عوامل بیرونی فرامی

می  قرار  دستورکار  در  را  برابری  و سیاست  استراتژی اجتماعی  به  یا  امنیتی دهد  بازایدئولوژیک های  و  سازی 
 آورد؟ی خصوصی روی می ی عمومی و حوزهساختن حوزه 

 
 

  

 
 دهند، ترجمه فاطمه صادقی( زندگی همچون سیاسیت، چگونه مردم عادی خاورمیانه را تغییر می 1390بیات،آصف ) 1
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 به تمدن ناسرکوبگر  لیم و نایژ زشیخ
 ی میرح   منی هی نوشته 

 

 
 تان بخیر وقت

 اسم من نارضایتی است
 متولد شهر یاغی شدن و

 ی گرسنگی ومحله
 ی مشقت هستمکوچه

 از اکنون به بعد ... 
 ی سکوت تعلق ندارم من به قبیله

 های من رهگذر جاده
 انتظار و ابدیِ 

 وپا نیستمدستشعار بی
 از امروز به بعد ... 

 ی  من همشهریِ نقشه
 وطن دزدیده شده نیستم 

 دزدند وطنی که هر بار یا انگشتی را از او می
 کنند ووگور مییا گوشی و یا چشمی از او را گم
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 کنند وگور میبهای از او را زندهیا کلمه
 ند و زبا این حال نه فریادی از او سر می

 شود دار میهایش جریحهنه یکی از زخم
 

 شیرکو بیکس )اکنون دختری وطن من است(

 

بیش  اکنون  .  بودم کرده   صحبت  1شبحی برای آزادی و زندگیعنوان  ه تر در یادداشتی از خیزش ژینا بپیش
شدت و رادیکالیزه  .  خیزش کماکان در نقاط مختلف ایران در جریان است  و  گذرددو ماه از شروع خیزش میاز  

فراتری پیش    های عملیِ سوی گامه ب   آنمثابه زادگاه  شدن خیزش در همه جا یکسان نیست و در کردستان به
در یادداشت پیش بحث از  . تر استکشور سرعت تحوالت بسیار کم که در بسیاری از نقاط است، حال آن   رفته

م.  بود  عنوان دالیل فراگیری خیزش در مقیاس سراسری ذکر کردهه شوق زندگی و میل به آزادی و زندگی را ب
ابتدا سعی شده   این میل به زندگی را با توجه به واژگان مارکوزه و فروید در خالل کتاب در این یادداشت 

وسوی خیزش و وضعیت کنونی آن  ها و سمتگیری بندی  و سپس در مورد جهتصورت   2«تمدناروس و  »
 صحبت شود.

 

 مثابه طغیان برای یک تمدن ناسرکوبگرمیل به زندگی به 

از کتاب  به اسم  فروید در یکی  بر    3آن«  هایتمدن و ماللت»های خود  روند پیشرفت تمدن را مبتنی 
ی نهانی از  با رشد کودک و گذر از مرحله  (، نهاد)  «اید»  ،در نظر وی قلمرو ناخودآگاه.  داندمی  میل   سرکوب
انسانی در دنیای واقعی است برسازندهاگو که  .  شودسرکوب می (  خود« )اگو »سوی   و بازخورد   ی شخصیت 

که  در حالی شود.  می با پیروی از قوانین دنیای خارج بر طبق اصل واقعیت هدایت  کند،  اجتماعی را نمایندگی می 
های اجتماعی و نظام کار سبب پیروی عقل با پیروزی اگو  مصلحت   است. اید مخزن لیبیدو و تابع اصل لذت  

لذت و  اصل  ،  آوردبه ارمغان می   وی  ازای پیشرفتی که تمدن برایبهنوعی    انسانِو    شوددر اصل واقعیت می
کند و همه را در جهت برآوردن خود  کند. اصل واقعیت فضای تخیل و فانتزی را پر میلیبیدو را سرکوب می 

های  عنوان یکی از کارکردهای سوپراگو، از طریق احساس تقصیر )گناه( اعمال و نیت کند. وجدان به تعریف می 
پردازد محرومیت از سعادت بر  شرفت تمدن می گوید بهایی که انسان برای پیمی   فرویداگو را تحت نظر دارد.  

 
 1401تصاد سیاسی، مهر  ، سایت نقد اق شبح آزادی و زندگی بنگرید به: هیمن رحیمی،  1
 است. راد از سوی نشر چشمه به فارسی برگردانده شده ی فروید(« توسط امیر هوشنگ افتخاری کتاب »اروس و تمدن )پرسشگری فلسفی درباره 2
 است. ی محمد مبشری از سوی نشر ماهی به فارسی برگردانده شده های آن« با ترجمه کتاب »تمدن و ماللت 3

https://pecritique.com/2022/10/08/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C/
https://pecritique.com/2022/10/08/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C/
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به معنای میل جنسی شکوفاشده   ی حیات را عالوه بر غریزه   اروس  که  فروید اثر افزایش احساس تقصیر است.  
ی حیات برای ماندگاری،  ی مرگ و اروس، غریزهداند، معتقد است که در جدال بین غریزهمی و نماد اصل لذت  

ی مرگ مقاومت کند. این بدان معنی نیست که  پذیرد تا بتواند در برابر غریزهیگر را مقوانین تمدن سرکوب 
های خود را در مدن سرکوبگر سویهشده پیروز است. تی حیاتِ سرکوبی حیات پیروز است، بلکه غریزه غریزه

بیگانه  می کار  نمایان  بیشتر  لیبکن شده  و  را  ی د  ازدواج   راندمی حاشیه  به  دو  و  پدرساالری  بر  مبتنی  نظام  و 
دهد که هدف از آن نه ارضای میل،  همسری با سرکوب لیبیدو، میل را به عشق به دیگری استحاله میتک 

 .  بلکه سرکوب میل است
یک  تنها کند که شکل تمدن سرکوبگر ، استدالل می «اروس و تمدن»مارکوزه در کتاب  ،فروید در مقابلِ

  آیین شود و اصرار دارد که با استفاده از واژگان فروید و در قامت یک فرویدی راست مل می وجه از تمدن را شا
تواند آزاد گوید که میتوان شکلی از تمدن را متصور شد که ناسرکوبگر است و از شبح جهانی سخن میمی
فروید نیز باشد که در اواخر  تواند نمایانگر شرایط زندگی خود  میبعضاً  فروید از تمدن    و بدبینی   ناامیدی .  باشد

ترین شکل از تمدن ها عیان دادن به مهاجرت اجباری از زادگاه خود وین شد و نازی عمر خویش مجبور به تن 
با سرکوبگر را به نمایش گذاشتند امید نمی این.  از تمدن قطع  گوید شاید روزی کند و می حال، فروید کامالً 

یروز شود و نوع دیگری از تمدن را پدید آورد و همچنین از نظر فروید  ی مرگ پ اروس جاوید بتواند بر غریزه 
از هر دستور اخالقی سودمندتر است.   های  اسطورهبا مطرح ساختن  مارکوزه  تغییر واقعی در روابط مالکیتی 

شود، تنها اید در ازای اگو سرکوب نمیآورد که در آن نهسخن به میان می از شرایطی  تی  یسنارسیس  اروس و
تمدنی در جهت پیروزی اروس و لذت   ،تواند بر یک مبنای لیبیدویی و به دور از سرکوب میل جنسیلکه می ب

توان با تغییر در ساختار کار  میگوید که  میکند، اما   مارکوزه پیروزی تمدن سرکوبگر را تصدیق می.  بنیان نهد 
مارکوزه .  پیروزی اصل لذت متصور شد  رد   و کار اجتماعاً سودمند به فراسوی این افق پیش رفت و رهایی را

-بدین معنی که گرایش دارد به خود.  است«  شدن» گر جنسیت مستعد اروس  گوید تحت شرایط ناسرکوبمی

برسدو غرایز  ارضای  جهت  در  پایدار  روابط  در  سرکوبگرریشه مارکوزه    .االیشی  تمدن  شکل    را   های  در 
ای که  بیند: از سویی برای جامعهو کمبودی میسودمحور   کشیِدهی کار اجتماعی مبتنی بر نظام بهره سازمان 

شود و از سوی دیگر کسانی که برای  روزتر کمبودی تلقی میگرایی عادت کرده، نبود امکاناتِ به به مصرف 
شوند واجد نوع دیگری از کمبودی  مل می کنند و سختی بیشتری از طبقات باالتر متح معیشت سخت کار می 

گوید که  داند که غیرضروری است. در این مسیر مارکوزه میهستند. مارکوزه نوع دوم را سرکوب مازاد می
گیرد ای به خود می ی مدرن، اصل واقعیت هیئت سرسختانه و منحرفانههای تحمیلی جامعه تحت محدودیت

نامد. اصل عملکرد که بقای زگاری اجتماعی مطابق الزامات رقابت می که مارکوزه آن را »اصل عملکرد« یا سا 
مارکوزه با پناه بردن به اروسیس و خدای شعر  کند. اما   کند، سرکوب مازاد را تحمیل می اجتماعی را تعریف می 
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ید و آن را  دارانه فایق آدهی کار سرمایهتواند بر این نظام سازمان داند که مییونانی هنر را واجد شرایطی می
گونه آزادی از  گر هستند و هیچ . البته بدان معنا نیست که روابط عقالنی در تمدن کامالً سرکوب دگرگون کند 

بلکه در نظر وی افزایش    طریق این روابط میسر نیست،  را  پتانسیل آزادی  بیگانگی فزاینده به خودی خود 
کوب لیبیدویی است که از طریق اصل عملکرد  گیری نظام سر و پیروزی تمدن سرکوبگر ریشه در شکل   دهدمی

 سازد.  سرکوب مازاد را برمی 
رود و از  مینیز  به سراغ کانت و شیلر    همچنین  پذیربودن شکلی از تمدن ناسرکوبگرمارکوزه برای امکان

ی حکم  نظرات مارکوزه قوه  رب  بنا .  آوردم کانت در مقابل عقل عملی و عقل نظری سخن به میان میکَی حَقوه
گوید که  . مارکوزه می تواند اصل لذت را بر اصل واقعیت پیروز گرداندعد هنری است که می همان وجه حاوی بُ

شود که »موانع طبیعی« در غریزه، اگر از تابوهای کهنه و ی فروید این نتیجه حاصل می ی نظریهمایهاز درون 
بممنوعیت چه  شوند،  جدا  بیرونی  همچنین  های  مارکوزه  کنند.  نقش  ایفای  لذت  به  دادن  بها  حکم  در  سا 

ی اصل واقعیت در قالب  ی ذهنی نظام اخالقی، صرفاً نمایندهکند که سوپراگو در مقام نمایندهخاطرنشان می
تحد  کننده و مجازاتگر نیست و در موارد بسیاری با دفاع از ادعاهای اید در برابر اگو و جهان بیرونی مپدر ممنوع

نماینده  و  است  اید  مرحلهپنهانی  یک  رها ی  لذت  اصل  از  را  خود  هنوز  اخالقی  نظام  که  است  ابتدایی  ی 
است. اما باید در نظر داشت که واالیش ناسرکوبگر بدون فراروی از اصل واقعیتی که تمدن سرکوبگر  نکرده

 کند، میسر نیست و میل باید در برابر آن بازتعریف شود.  تحمیل می 

بخشی خیزش ژینا و شبح آزادی  رهایی  هو توان وجاین بحث خالصه از کتاب اروس و تمدن مارکوزه می  با
ب  منظر  این  از  را  زندگی  به .  رسی کردر و  واقعیت  در جامعهاصل  قانون  و  ما، مثابه سنت  تمدن    ی  از  شکلی 
به بر شهوت و لذت معرفی  و غل  قوانین خودگذارد که صالح جامعه را در پیروی از  سرکوبگر را به نمایش می

داند و راه رستگاری  زا می های شهوتاین اصل واقعیت بدن زنانه را سرکوب کرده و آنها را حاوی ویژگی.  کند می
ی  تمدن سرکوبگر تنها به توصیه .  داند تا بلکه زنان و مردان به گناه آلوده نشوندرا در پوشاندن بدن زنانه می

کند و گشت ارشاد نمودی اجرایی از  داشتن آنها از گناه و آلودگی کفایت نمیها برای برحذررستگاری انسان 
  عملکرداصل  . همچنیندکنشدت سرکوب می به  هرگونه امکان بازنمایی بدن رااین تمدن سرکوبگر است که 

های دهد و با سرکوبِ بدن نمودهای خود را در شکل کار اجتماعی و نظام مبتنی بر کار از خودبیگانه نشان می 
بنابراین ساختار سیاسی حاکم بر ایران بیش  .  بردشده و استثمارشده هرگونه رهایی و لذتی را از بین می بیگانه 

کند و  سرکوب لیبیدو و بدن زنانه شروع می  بر اصل لذت است که از از هر چیزی مظهر پیروزی اصل واقعیت
ر چنین اصل واقعیتی، نظم حاکم از طریق تبلیغات ناسیونالیستی  . دگیردی زندگی اقتصادی را هم می دامنه

گونه که اگو با  همان .  خواهد که مانع از خروش اصل لذت شودی آرامش و امنیت میمذهبی و با وعده   یا/و
ها و مشکالت  جا حاکمیت در مقام اگو، نامالیمتیکند، در این لذت را سرکوب می   تر اصلمصلحت زندگی باثبات 
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ی توسعه و پیشرفت در زمانی دیگر  و همچنین کسب لذت در دنیایی دیگر  موجود را با مصلحت امنیت و وعده 
اما در  . ی سرکوب هستنددهد که شایستهکند و اصل لذت را به شهوت و امیال فرومایه تنزل میتوجیه می 

چنین است که در خیزش  تواند برای همیشه ساکت بماند و اینی اصل لذت و اصل واقعیت، اید نیز نمی دوگانه
این خیزش نوید یک   . گوییکندخود را به شکل شبحی برای زندگی و میل و آزادی از نو نمایان می   ،ژینا

یای  ؤرسازد.  میو شبحی از آزادی و زندگی را در برابر اصل واقعیت نمایان    دهدمیتمدن ناسرکوبگر را به ما  
ی خود را در همان بدن زنانه نمایان ساخت و در برابر سرکوب اصل لذت نخستین رویه   تحتتمدن ناسرکوبگر  

تحمیل  و  را  ای فرازمینی و توهمات ناسیونالیستی به میل  هدر عوض اصل واقعیت که بدیل .  ستاپا خبدن به 
گیری اصل لذت است و در برابر اصل  پاخاسته و در پی بازپسه کند، این اید است که ب اصل لذت را سرکوب می 

.  گیری لذت و زندگی استبنابراین نخستین واکنش در پی خیزش ژینا همین بازپس.  کندواقعیت مقاومت می
های  مانی متهم و محکوم به ارضای میل در قالب چارچوب اسه ل واقعیت، لیبیدو را به شهوت و نابکه اص در حالی 

سامانی  و نمایان شدن موی زنان را نمادی از تحریک جنسی و ایجاد نابه  کند زندگی خانوادگی و قانونی می
داشتن  د را داشته باشد. برهای یک زندگی آزاحداقلی ، لیبیدو سعی دارد زندگی را پس بگیرد و  کند معرفی می 

از    اعتراضی است و در آتش انداختن آن اعتراضی محکم بر ضد اصل واقعیت و   یحجاب در این مسیر فیگور 
زنان در قیام بر ضد اصل واقعیت   .مثل کندبهخواهد در برابر سرکوب شدید اصل واقعیت مقابله می  این طریق

نمایندگان مبارزه بر ضد  همان ساختاری هستند که اصل واقعیت را بازنمایی کرده و آن هم نظم پدرساالر و  
 مردمحور است که خود از عوامل اصلی سرکوب اصل لذت است. 

.  گیری میل استزپسشد اصل لذت به زمینه بازگشته و در پی باگونه که باال توضیح داده بنابراین همان 
گیری  مظهر بازپس را  هنر    ،ی حکم کانتگیری از الگوهای هنری و همچنین قوهگونه که مارکوزه با بهرههمان

دهد، در خیزش  شده قرار می ه اثر هنری را در مقابل کار اجتماعاً سودمند و بیگانه ثابمو کار به   داندمی اصل لذت  
های هنری از اعتراضات خیابانی و جلوه  هاگیری میل در قالب پرفورمنس ژینا نیز تبلور هنری برای این بازپس

ایفا ای برای نشان دادن شورش زندگی  ی اعتراضات، نقش برجستهشادی و رقص و آواز در میانه همچنین  و  
ر تمام اعتراضات دانشجویی و اعتراض به تفکیک سلف دانشجویی گرفته تا سرودهای هنری حول کنند. دمی

های  همگی این جلوه  ؛ و نمایش رنجی که کشید  «ایخدانور لجه»محور زن، زندگی، آزادی و پرفورمنس به یاد  
  خواهدبرد و می ل می اؤ زیر س  راشده  پس دقیقاً در اینجاست که هنر عقل سرکوب .  کشندهنری را به تصویر می

ر و پسر جوان در شیراز قاب زیبایی از این ت دخ  یه بوس.  اصل لذت و میل به زندگی را بر همگان بتاباندنور  
 . دهدگیری میل و زیبایی را به ما نشان می میل به بازپس

ر قالب  شده داست، کار بیگانه   جا سرکوب شدهاما بدن زنانه، تنها بخش از اصل لذت نیست که در این
ی اجزاء نظام کار اجتماعاً سودمند بخش دیگری از سرکوب اصل لذت است که به شکلی سراسری بر همه 
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نه، خود را هم در نواحی مرکزی کشور و در قالب ادارکاری که در قالب یک نظام سرمایه.  است  اعمال شده 
که در اقتصاد شرکتی تهران و برخی از  کاری  ثباتی کارگر و فرودست جامعه و اشکال کاری بی استثمار طبقه 

ی  که حاشیه   است   داریی ناموزون سرمایهگذارد و هم در قالب توسعه کالن شهرها حاکم است به نمایش می
  ،داریی ناموزون سرمایه بر شکل توسعه   . افزوناستبیکاران و فرودستان مواجه کرده  ترگسترده کشور را با خیل  

تحت ستم قرار  داری  سرمایه   استثمار   تر از  فرا ی ملی و مذهبی حاشیه را  ب سلطه ناسیونالیسم فرادست در قال 
همین ای از این سرکوب مضاعف هستند.  جلوه مانده از منظر اقتصادی   و شهرها و نواحی فقیر و عقب   دهدمی

ها ا و بلوچ ردهبه میدان بیایند و کُ  ترای کشور بسیار قدرتمند عامل سبب شد که در خیزش ژینا نواحی حاشیه 
را به بخش بزرگی از شورش سراسری   برندرنج می اقتصادی  اجتماعی و  سیاسی و    مندنظامکه از سرکوب  

 را نشان دهند.باکرامت  میل به یک زندگیکردند تا آنها طلب آزادی و زندگی را می. تبدیل کنند
هستند که بیش از هر جزء دیگری سرکوب شده و حق    مثابه یک کلیت به   اجزایی از بدن ایران   ردهاکُ

بایستی در برابر اصل واقعیت تسلیم شوند  آنان   از منظر اگو    . است طلبی مواجه شده با انگ تجزیه   ان  خواهی آن
تواند صالح اجزاء خود را  ، چراکه اصل واقعیت بهتر از هرکسی میو منافع را خود را فدای اصل واقعیت کنند

اصل  سرکوب شده و تنها در همراهی با گفتمان    یمثابه یک جزء دیگر از بدنه بار به لیبیدو این تشخیص دهد.  
در اینجا به مثابه زنان   ۵۷نخست انقالب  ی  بنابراین دو سرکوب شده .  تواند خود را نشان دهداست که می  لذت
.  صلی اعتراضات را شکل دادندی اولیه و اکنند و بدنه ردها در طلب رهایی و دفاع از اصل لذت عمل می و کُ
دیده بود  شروع اعتراضات که قتل ژینا امینی بود، ترکیبی از همین دو عامل ستم   یجرقه که    داشته باشیم   یادبه
و سوگ  ساخت  را چنین غمناک  وی  رد بود و همین بود که مرگ  یک زن و هم یک کُهم    شخص قربانیو  
هایی که میل آنها  تنها نماند و سایر اجزاء در قالب همان بخشبار  اصل لذت این کرد. بدل    به خیزشرا  او  
تر سرکوب شده و صدایی برای شنیدن داشتند، همراهی کردند و همین بود که خیزش ژینا را به یک خیزش  کم 

 . سراسری در مقیاس ایران تبدیل کرد

تادی هستند و با انرژی  ی هش جوانانی که غالب آنها دهههستند.  ی اصلی جنبش  محرکه   نیرویاما جوانان  
ی  ها هستند که در دهه ی پنجاهی ها فرزاندان دههغالب آن .  کنندزندگی را طلب می   ،زیاد در اوایل جوانی

 ۸۸در پی انتخابات دو خرداد و تحوالت پس از آن تا  والدین خود که    های سیاسی  هفتاد و هشتاد سرخوردگی

ی خانوارها و یأس و ناامیدی حاکم بر جامعه در اوایل  تر شدن سفره اند و بعضاً کوچکدیده به چشم  پدید آمد را  
سعی دارند که راه خود را از پیشینیان جدا سازند و    انآن. اندرا با گوشت و پوست خود احساس کرده  90ی دهه
حتی نسل    ان  آن.  تا بلکه نسل آنها مثل پیشینیان دچار سرخوردگی نشود  باشنداً در جستجوی زندگی  حقیقت
التحصیلی دچار ناامیدی حاصل از بیکاری و بعضاً  که حضور فعالی در دانشگاه داشتنند و با فارغ  ی ی شصت دهه

ی کردستان و هم در میان  میان جامعه  بنابراین جوانان که هم در .  انداند را دیدهمهاجرت به خارج از کشور شده 
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دوران    بهره بردن از شور و شوقمثابه جستجوی زندگی و  خود زنان حضور بسیار فعالی داشتند، لذت را به 
 . کنندجویند و در برابر اصل واقعیت حاکم ایستادگی میجوانی و فرار نکردن از مرزها می

بخش را نیز در  ناسرکوبگر باید بتواند گفتمان رادیکال و سیاست رهاییاما یک خیزش برای نوید تمدنی  
است.  وخم مبارزه پرداخته شده  پیچی این بحث به رادیکال بودن خیزش و راه پر خود داشته باشد. در ادامه 

 است.  وسو دادن به خیزش بسیار مؤثر است که در ادامه در این مورد بحث شده ی هژمونی در سمت مسئله 

 

 خیزش ژینا به مثابه یک خیزش رادیکال 

میل به لذت و زندگی بود که  .  های چند سال پیش بودتر از موارد خیزش شکل خیزش ژینا بسیار رادیکال
گیری  ها برای بازپسشده بود و شاید عامل آن هم به دلیل حضور سرکوب  ین خیزش را چنین رادیکال کردها

مثابه حرکتی  و انقالب نه به   احیا کند  ی ایرانجامعه   دراین خیزش توانست دوباره گفتمان انقالب را  .  زندگی بود
ها مدتی است در  )گفتمانی که از سوی سلطنت طلب   است  از بین برده ۵۷ی ثبات ایران را در سال  که جزیره 

انداخته جامعه راه  به  ایران  انقالب  شده    ی  نکوهش  با  و  ستای  ۵۷است  پهلوی  به  استبدادی  سیستم  از  ش 
متری و راضی شدن در  ها نیز با صحبت از مزیت اصالحات میلی طلبپردازند. در این بین برخی از اصالح می

حل برای رهایی از سرکوب و دستیابی به  عنوان تنها راه ه ، بلکه انقالب ب این گفتمان ضدانقالبی نقش داشتند( 
که نفی انقالب در ایران به صورت یک گفتمان وسیع اشاعه  در حالی گشت.    ازنو پدیدار ی ایران  آزادی در جامعه

بار و در پی سراسری شدن  شد، این ی ایران دانسته می ی مشکالت حاضر جامعه همه  ب بود و انقالب سب  یافته
دیگر بار  ژینا  انقالب   خیزش  جامعه   گفتمان  اصل به  گفتمان  به  و  بازگشت  ایران  و   یی  استثمارشدگان 

بدل شدسرکوب  از خیزش و ع. وجود همین  شدگان  را  ژینا  است که خیزش  متمایز  9۸و   9۶،  ۸۸های  امل 
تنهایی بررسی کرد، بلکه در حقیقت آنها بخشی از یک روند کلی و در  ها را به نباید خیزش . در حقیقت  کند می

ای  به گونه   9۸و   9۶در  کور    اعتراضی  فریادهای  و  ۸۸طلبانه در  هستند، اما فریادهای اصالح   یکدیگر امتداد  
از دسته  این حرکت مانع  رادیکال میقالب  ها در  بندی  بلوغ گویی نسخه   این جنبش که .  شدیک جنبش  ی 

های  الیه   از انواع  هاشده به این سو بود، توانست طیف بزرگی از سرکوب   ۸۸  ها از ی این حرکتهمه   ییافته
و یا اقلیت ملی و جنسیتی    صاقتصادی و اجتماعی خا   یطبقه   خیابان بکشاند و محدود بهتبعیض را با قدرت به  

  ۸۸که بعد از   یماهشهرها بودخصوص در کالن ه ی متوسط شهری ب شاهد حضور طبقه  ،سو از یک . دو نش خاص
  ی هاش ی خیزاصلی  برنده که پیشجامعه  از سویی طبقات فرودست    های خیابانی غایب بودند و غالباً در شورش 

یعنی زنان   ۵۷ی  انقالب  های اولیه شده طردشدگان و حذف   طور خاص،به ند و  ابه میدان آمده  ندبود 9۸و   9۶
کردستان و   مرکزینقش    دیده،های مختلف تبعیض حضور همین الیه .  ی آن بودندبرنده بال پیشدو  ردها  و کُ

طلب نتوانند  های سلطنتراست افراطی در قالب گروه های ارتجاعی و  حضور قدرتمند زنان سبب شد که گرایش
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بود،   آن که خود هم نام جنبش و هم شعار اصلی    «،زن، زندگی، آزادی»شعار  پیدا کنند.  دست باال را در خیزش  
شد  شعاری که از مبدأ خیزش یعنی سقز و کردستان آغاز  .  دهدبندی رادیکال جنبش را نشان می خوبی جبهه به
های ارتجاعی و ناسیونالیستی از سوی اپوزسیون راستگرا به  ببرچس  . افزودنن اشاعه یافتبه سراسر ایراو  

آبادی»   نظیر  ،شعار میهن،  در بخش   شودنتوانست سراسری    «،مرد،  فعالو  نظیر کردستان   ترهای  جنبش 
 .شنیده نشدگاه یچ ه

 

 دهی در خیزش ژینا سازمان  یمسئله ها و گیریهژمونی، جهت

خواهانه و  های آزادیو خواست   بوده  رادیکال  یگونه که در باال گفته شد، خیزش ژینا عمیقاً خیزشهمان
اعتراضی  طلبانه را در قامت شعارهای اصلی خیزش و پرفورمنسبرابری  .  است  به نمایش گذاشته خود  های 

دهی به خیزش بسیار مؤثر است. به همین سبب سؤالی عالوه بر مبارزه در ساحت خیابان، هژمونی در جهت 
خود ه وسوی هژمونیک یک خیزش رادیکال را بآیا خیزش توانسته سمت جا مطرح است، این است که  که این

خروش خیزش ژینا راست افراطی    از همان آغازاست؟  مانده   باقی  تنها در سطح شعاراین رادیکالیسم  بگیرد و یا  
طور کلی راست افراطی بیشتر  ه گرچه باند.  های راست بیکار ننشسته ها و سایر پوپولیستطلبدر قامت سلطنت

گذاری شعارهای ناسیونالیستیِ ی شعارها و به ابتذال کشاندن آنها و جای گر بود، اما قصد مصادرهشبیه نظاره 
ا وجود . بمان، که خاص گفتمان راست افراطی است، را درسر داشته و داردمبتنی بر گفتمان وطن و فقط خود

ها و در اختیار داشتن منابع مالی وسیع توانسته بخش بزرگی ی سلطه در رسانه راست افراطی به واسطه  که آن
از این با خود همراه سازد، بعضاً توانستند برخی   139۶پس از دی ماه    الخصوصعلی   از گفتمان داخلی کشور را

.  شعارهای ارتجاعی را به جنبش  قالب کنند و از ماهیت رادیکال و رهایی بخش شعارها و مطالبات کم کنند 
جهت  نتوانسته  افراطی  راست  پابرجاست،  همچنان  جنبش  که  لحظه  این  تا  و  اما  جنبش  اصلی  دهی 

را تعیین کند سمت  از همین  .  وسوگیری آن  انقالب خود نمودی  که    . در حالی است  همسئلبازگشت گفتمان 
، هدف حرکات سیاسی اخیر را نه انقالب و تغییری  «رژیم چنج»راست افراطی با آوردن گفتمان براندازی و  

.  کردشده معرفی می تغییر از باال و رژیم چنج مهندسی چیزی از همان جنس  بنیادی در ساختار جامعه، بلکه  
آوردند که گویا صف  بهانه را می   «، اینه باشه چه رهبرمرگ بر ستمگر، چه شاآنها در برابر شعارهایی نظیر »

جا در میان  گونه اتحادی در اینهیچ اما حقیقتاً  .  باشد  بخشرضایتتواند برای همه  شکند و نمی می اتحاد را  
دیدگان نیست و یک خیزش رادیکال نه به دنبال اتحاد در میان کل مردم، بلکه در میان فرودستان و ستم 

 . است
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های رادیکال را به درون جنبش بکشاند  سته خواسته نرادیکال، چپ هنوز نتوا  رغم برخی وجوهاین همه، به با  
. در و شکل سیاسی مطلوب را عملی کندرادیکال  و اقتصادی    اجتماعی  مطالباتی  سازی در عرصه و گفتمان 
.  دنآلود ماهی بگیرند از آب گل نتواد و می نرا در اختیار دار   ی اصلیهاراست رسانههای مختلف  گرایش  مقابل،

نه مقبولیتی در کردستان  طلبی  ی سلطنت اساساً ایده   ودرست است که جنبش در کردستان رشد بیشتری داشته  
تواند از آنجا نمیجنبش  های سیاسی  گیری جهت   تمامیتدر سطح جامعه است، اما    ی سراسریگفتماننه  دارد و  

تواند هژمونی سیاسی در بخش خیزش و زادگاه شعار نمی و شدت   آغازگرمثابه  و کردستان به   سرچشمه بگیرد
مورد  های عملی بیشتری  اقدامنابراین برای ایجاد هژمونی چپ  . بایران را تعیین کند  ی شهرهای مرکزکالن 

قبل از هر چیزی    بود.  پیش رو مؤثرهای سیاسی  شاکله برای    سازی گفتمان در  طریق  این  از  بتوان  نیاز است تا  

 1«جنبش و شرط ژرفایابی آن »گونه که محمدرضا نیکفر در یادداشتی تحت عنوان  در نظر داشت همان   یدبا
اشاره کردهب این مسئله  نیستیم و  است،    ه  با هم  ندارد و مسئله ما همه  مهم برای یک   یهیچ مایی وجود 

ای  هی مردم، بلکه همکاری و هماهنگی بین گروه ی متحد قدرتمند نه وجود یک ما از کل کشور و همهجبهه 
های تحت ستم ملی  های آن را زنان و طبقات فرودست جامعه در قالب گروه تحت ستم و تبعیض است و الیه 

 دهند. تشکیل می های تحت ستم جنسیتی  تی و الیهو طبقا

شکل غالب خیزش ژینا تاکنون در  .  دهی اعتراضات و ائتالف است ی شکل سازمان ی دیگر، مسئله مسئله 
توان گفت طور کلی میه ب.  یابی مشخصی است دهی و جریان قالب اعتراضات خودجوش بوده و فاقد سازمان

دهی  شکل سازمان دهد.  آرایش میرا    یی اعتراضات خیابانصحنه   ،میان جوانانمحور در  دهی افقی که سازمان 

 2، گویدمی گونه که فیشر  همان مراتبی و حزبی است، اما  دهی سلسله تر از سازمان محور قطعاً دموکراتیک افقی 
های عظیم پس از بحران  خالل جنبشداری اخیر در  های ضدسرمایهی جنبشتجربه و    تری دارداثربخشی پایین

دور زدن  .  کندهای نظیر آن در اروپا این مسئله را تصدیق میدر قالب جنبش اشغال در آمریکا و جنبش   200۸
  ازتر  محور برای سرمایه و ساختار سلطه بسیار ساده دهی افقی سازمانبا  دهی و یا  های بدون سازمان جنبش 
همچنین  است.  ه  در قرن بیستم بود  سیاسیدهی  سازمانفرم غالب  که  ت  اسمراتبی و حزبی  های سلسله حرکت 

های بهار عربی دهی افقی آزمون چندان درخشانی هم در انقالب ای عظیم و دارای سازمانهای تودهاین جنبش 
جمله مصر متحمل شکست سنگین و حتی بازگشت به از جز در مورد تونس در اغلب کشورها و    و  ندانداشته 

ی بسیار مهمی است که چه بسا نبود آن و ماندن در قالب جا مسئله این در  دهی  بنابراین سازمان ند.  عقب بود
جا محور نتواند اثربخشی قدرتمندی در آینده به دهی نامتمرکز و افقی جنبشی خودجوش و یا شکلی از سازمان 

 
 1401، محمدرضا نیکفر، رادیو زمانه، آبان  ( ۵- گذرد جنبش و شرط ژرفایابی آن )در ایران چه می بنگرید به:   1
 1401اقتصاد سیاسی، آبان  ، سایت نقد  پناهم بده )گفتگوی مارک فیشر و فرانکو »بیفو« براردی( بنگرید به:  2

https://www.radiozamaneh.com/741471/
https://pecritique.com/2022/11/07/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88/
https://www.radiozamaneh.com/741471/
https://pecritique.com/2022/11/07/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88/


  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

دهی ای از سازمان البته نباید این نکته را نیز در نظر نداشت که امکان وجود حزب و هر شکل گسترده  .بگذارد
 کند. دهی را بیشتر می پذیر نیست و همین امر مشکل سازمان در شرایط کنونی امکان 

تصادی  زندگی و مناسبات اق   ا چگونگی مواجهه ب،  تر روی آن بحث شدهیکی دیگر از ابعاد خیزش ژینا که کم 
خیزش  .  این موارد است  نیازمند روشن ساختن  رادیکال بماند  که بتواند  این خیزش برای این .  در آینده است 

در مورد مناسبات اقتصادی و تواند  نمی زند،  برابری زن و مرد و از بین بردن ستم ملی دم می از  که    یرادیکال
بیگانگی و استثمار از کار    خودِگیری نکند.  داری موضع و در قبال سرمایه  باشد   اعتنارویکرد اقتصاد سیاسی بی 

ی . مسئله ی ایران نیز مرتبط با همین مسئله استنیافتگی در حاشیه شود و بیکاری و فقر و توسعه آغاز می 
محدود نیست و این نابرابری پیش از انقالب نیز وجود داشت و اساساً     ۵۷ی ایران به پس از انقالب  حاشیه 

نتوانیم شکل مناسبات تولیدی زمانی که  تا  کند.  داری چنین شکافی را بین مناطق مختلف ایجاد میذات سرمایه
  بندیصورت کنیم  که در آن زندگی میرا  و اقتصادی و رویکرد مناسب در قبال محیط زیست و جغرافیایی  

  را از محتوی   هاو واژه   را بازسازیتواند همان نتایج و مناسبات قبلی  هر شکلی از آزادی و برابری می   ، کنیم
هژمونی  ضدتوان این مسائل را حل کرد، بلکه به کار نظری و اجتماعی و ساخت  نمیدادن  تنها با شعار  .  ند کتهی  

ها مانند شعارهای انقالب ی حوزهبینی کلی در همه. شعارهای رادیکال بدون جهانو فهم همگانی نیاز است
نگرش  تفاوت  است.  برابری در این کشور چنان که باید پدید نیامده    کنند که هنوز هم آزادی وفرانسه عمل می

هایی که راست افراطی در  برای مثال یکی از گفتمان .  شوددر مناطق مختلف ایران دیده می به آزادی و عدالت  
حکومت شهرها ایجاد کرده، صحبت از تبدیل  ط به باالی تهران و کالن سمتو   یویژه مردم طبقه ه میان مردم ب

  قواعدی  اشد و کلیه ب  ایران به یک حکومت نرمال است که مناسبات سیاسی و اقتصادی با دنیای غرب داشته 
ست، نیکشور مدنظر  کل  در میان    درآمدتوزیع  ز با  تنهادر این نگرش نه.  بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی را بپذیرد

های لوکس خارجی را کاالهایبتوانند   هولت بیشتربا س  متوسط   یمردم طبقه مسئله گویی این است که بلکه 
به قیمت فروش در خود غرب بخرند  وهای خارجی شوند  بخرند و سوار ماشین  این نگاه در  .  بتوانند آن را 

اما همین تبدیل کردن این مسئله به یک .  ی ایران نظیر کردستان و سایر نواحی فقیرنشین وجود نداردحاشیه 
زندگی رفاهی در امکانات    را نه  برابری  دار کند وند تعریف از آزادی و برابری را خدشه تواگفتمان هژمونیک می

های راست  . برخی جریان جستجو کند  های درآمدی و رفاهیکاهش و حذف نابرابری بلکه در  برای طبقات باال،  
اره را در اقتصاد  کند و چگاه حتی نظام اقتصادی ایران را یک شکل از اقتصاد کمونیستی و دولتی معرفی می

می  جهانی  بازارهای  به  ایران  پیوستن  و  آزاد  استارت بازار  نظام  بر  مبتنی  نولیبرالیستی  اصول  و  و دانند  آپی 
ترین موقعیت خود در  که نولیبرالیسم در سطح جهانی در ضعیف کنند. این در حالی است  کارآفرینی را تبلیغ می 

های دموکراتیک آمریکای التین،  سیاسی جهانی که در انتخاب   هایبرد و جریان سر می ی اخیر به چند دهه
دموکراسی و در مواردی چپ رادیکال دارند و  اروپا و آمریکای شمالی بیشتر گرایش به  چپ میانه و سوسیال 
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، عمدتاً راست افراطی که گفتاری ضدنولیبرالی دارد، مورد اقبال است. تمام این  های راستدر میان گرایش
ی دولت با طرفداران نولیبرالیسم عمدتاً در طیف راست ی مداخله در دکترین نولیبرالی اقتصادی و نحوهها  گروه

نظر دارند، اکنون شاید زمان مناسبی باشد که بتوان در دل تحوالت اخیر خیزش ژینا از نظام میانه، اختالف 
نوعی  را به ارمغان بیاورد. این به   اقتصادی مناسب برای ایران سخن گفت؛ نظامی که بتواند برابری و آزادی 

سازی در میان مردم معترض و حتی سردرگم  های سیاسی و روشنفکران است تا از طریق گفتمان ی گروه وظیفه 
به  نوید دهند.  امیدواری و  آینده  برای  با راست ایران  نبردی هژمونیک  افراطی و خود  طور کلی در موقعیت 

بخش را فراهم  ی ساخت گفتمان مؤثر رهاییتواند زمینه است افراطی میحاکمیت، شناخت مفاهیم و تبلیغات ر 
توان به شکل بدیل  سیاسی و اقتصادی نوین  دست یافت. این گفتمان سلبی  سازد. تنها از طریق این نفی می 

های مبتنی بر نظام امتیازورزی  گیرد که حاکمیت و ساختار تبعیض و گفتمان هایی شکل میدر مقابل گفتمان
ی »این نباشد، آن  « محمدرضا نیکفر از جمله یابی آنجنبش و شرط ژرفا ی »دهد. در همان مقالهارائه می 

هایی است که ظلم و ستم را بازتولید  »این«ی  دهندهآورد که »آن« در حقیقت بازتاب باشد« سخن به میان می 
تواند بهتر عمل کند، چرا که گفتمان  کنند. در چنین بستری، گفتمان سلبی نسبت به گفتمان ایجابی میمی

چیزهایی است که    ی نفی که گفتمان سلبی خود برسازنده مطلوب کرد، حال آن بهمصادره  توان ایجابی را می 
تبعیض ایجساختار  را  نفی میاد میآمیز  را  تبعیض  که  یعنی ساختاری  نظام سلسله کند.  نفی  کند،  را  مراتبی 

 کند.طور کلی سرکوب را نفی می دیده و به کند، ستم طبقاتی بر روی اقشار ستم می
تواند  ها میها و بدیل در صحبت از گفتمان و بدیل از تخیل نیز نباید غافل بود. فانتزی )تخیل( در مورد ایده

ترین  گوید فانتزی ژرف که مارکوزه می دهی تصویری از تمدن ناسرکوبگر یاری رساند. همچنان برای شکل به ما  
دهد و به عبارتی رؤیا را به واقعیت  ترین تولیدات آگاهی )یعنی هنر( پیوند میهای ناخودآگاه را به عالیالیه 

و در برابر آن اصل لذت و میل به    کند که اصل واقعیت را به چالش بکشیمدهد. تخیل کاری میپیوند می
 بخش هم معنایی جز تمنای زندگی بهتر ندارد.    زندگی برای رهایی را برجسته سازیم و بدیل رهایی
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 رویم؟کجا قرار داریم و به کجا می 

جامعه  برای  را  مهمی  دستاوردهای  توانسته  تاکنون  ژینا  باشدخیزش  داشته  همراه  به  ما  حضور    از  .  ی 
شور زندگی و بازگشت سیاست  احیای امید و  گرفته تا  برخی شهرها  های  حجاب در خیابان بی   زنان   یگسترده

اما .  بودن، همه از دستاوردهای مهم خیزش هستندبه درون جامعه و ضدیت خیل عظیم مردم با غیر سیاسی
های معترض یکسان نیست و  ی گروه سرعت خیزش در همه جا و در میان همه.  ماجرا نیست  یهمه  این  

شدن و  همان ناموزونی اقتصادی که در ساحَت کشور در مقیاس مرکز نسبت به حاشیه وجود دارد، در سیاسی 
جنبش در کردستان بسیار بیشتر    اعتالی   که ؛ چنان شودپاخاستن مردم در نواحی مختلف ایران  نیز دیده می به

امل زیادی در وجود این اختالف فاحش بین کردستان و  عو .  شهرها و شهرهای مرکزی ایران استاز کالن 
 :توان دالیل زیر را برای آن برشمردمرکز ایران دخیل هستند که می 

ین سنت مبارزاتی  . ا۵۷وجود سنت مبارزاتی سیاسی در کردستان در طول دوران حاکمیت پس از انقالب   •
سبب شده تا همدلی و همراهی در میان مردم کردستان بیشتر شود و     باسابقه   و وجود  احزاب سیاسی 

شکل  شودامکان  بیشتر  وسیع  مقیاس  در  مردمی  اعتراضات  مردم  .  گیری  توانایی  سنت  این  همچنین 
 .است دهی اعتراضات بیشتر کردهکردستان را برای سازمان 

رکز و واحدهای اقتصادی کوچک است  پسافوردیستی که مبتنی بر کار غیرمتمغالب بودن اقتصاد شرکتی و   •
دلیل گرانی  ه ب از سویی  که  سبب شده  شهرها  کاری در تهران و برخی از سایر کالن ثباتسایر اشکال بی و  

باشد و از   پرهزینه امکان تعطیلی بازار و واحدهای صنفی و اعتصاب کاری بسیار    ، زندگی و حقوق نامکفی
ها نیروی کار برای اعتراض صنفی و سیاسی تا حدود  اتحادیهدهی در قالب سوی دیگر نیز اشکال سازمان

ی متوسط و فرودست بسیار کم است و در مقیاس  است و ارتباط نیروهای شاغل طبقه زیادی از بین رفته  
امکان گردهم دارد و همین مسئله  بسیار دشوار می آییبسیار کوچکی وجود  را  بزرگ  اساساً  و    کند های 

ای  جزیره   ه کنند و بیشتر بشهرها ارتباط جمعی چندانی را با هم تجربه نمی ر کالن های عظیم شاغل دتوده
ی کارگر متفرق و رقابتی، شکل اقتصاد بازار  ثبات و طبقه . مضاف بر اقتصاد بیمانندهای منفرد می از توده 

شهرها زندگی نسبتاً مرفهی را درست  کالن و برخی  برای برخی از طبقات اجتماعی در تهران    آزاد و شرکتی
با جنبش همراهی کنند. چنین شرایطی در    راحتیتوانند بهمردم نمی   هایاین الیه   کرده و به همین دلیل 

 این ابعاد در کردستان وجود ندارد.  

های بزرگ را  از جمله مواردی است که امکان تجمع شهرها نیز  زدایی در تهران و سایر کالن بحث محله  •
آباد که سنخ محله هنوز در آنجا وجود  برد. در جاهایی از پایتخت نظیر اکباتان و نارمک و نازی از بین می 

ایم و سطحی  های اعتراضی بزرگ و مستمر بوده گیری تجمعدارد، در خالل خیزش ژینا بیشتر شاهد شکل 
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که بافت غالب تهران را جمعیت عظیم  ر این محالت وجود دارد. اما با توجه به این دهی ابتدایی داز سازمان 
دلیل بیکاری در شهرهای خود دهند که به تر از اقصی نقاط ایران تشکیل می مهاجران از شهرهای کوچک

ب  اند، غریبی بخش بزرگی از ساکنان سبهای مختلف پراکنده شده اند و در محله به تهران مهاجرت کرده
تری  ی نزدیکان کم های اعتراضی تشکیل دهند و حلقه شده که نتوانند در بسیاری از موارد در محالت حلقه 

 باشند.   داشته 

شهرها را در نظر گرفت که نگری و  ( شهری در تهران و کالن dispositiveتوان سامان ) همچنین می  •
اشاره می بدان  امپراتوری  کتاب  در  یعنی خودِ  هارت  در کالن کنند،  مقام یک سامان شهری  در  شهرها 

کشی معابر اصلی  دهد. از نرده کند که امکان شکل گرفتن تجمع را کاهش میسازوبرگ کنترلی عمل می 
تا حفر کردن گودال در میادین اصلی )میدان ولیعصر(، حصارکشی و نداشتن راه در رو )چهارراه ولیعصر و  

گیری  شوند که شکل هایی مثل میدان انقالب سبب میسازه   میدان امام حسین و میدان آزادی( و ساخت
 تر شود.تجمع سخت و  به تبع آن سرکوب آنها راحت 

 
مرکز با کردستان  شهرهای  جنبش در تهران و    اعتالیتوان دالیل اختالف  با در نظر گرفتن عوامل فوق می

کند تا  برای حاکمیت نیز فراهم می . همین اختالف در رشد جنبش بستر سیاست زمین سوخته را  را متوجه شد 
 بتواند با کشاندن جنگ به کردستان جنبش را به پایان برساند.  

  دخیلی خیزش عوامل متعددی  ادامهادامه یافته است. برای    پویاست وهمچنان  خیزش تا به این لحظه  
کماکان  را  ین ماشین  تواند استم میتحت های  طبقات و گروه و    ان، اما حفظ همبستگی در میان فرودستدهستن

حجابی  مقابله با تابوی بی در  تاکنون توانسته  خیزش الاقل  . های عملی دیگری انجام دهدد و اقدام ان به جلو بر
آغوش  و  مردمی  همبستگی  مهربانیهو  یابد  نسبی  ییهاموفقیتبه  مردم    ای  به    پیروزی  اما.  دست  نهایی 
 .  های رادیکال نیاز داردتصادی و سیاسی و سوگیری بندی بیشتر مفاهیم اقاقدامات عملی بیشتر و مفصل 

های  بخش است که در یک بستر اجتماعی بزرگ و در امتداد خیزش خیزش ژینا یک رویداد مستمر رهایی 
ی حیات را نه برای شدگان تمدن سرکوبگر را فراخوانده  و غریزه ی سرکوب قرار دارد و همه  9۸و    9۶و    ۸۸

طلبد. پیروزی نبرد به استمرار مبارزه و اتحاد  بلکه برای اصل لذت و میل به رهایی میی اصل واقعیت  سلطه 
 رسند. بخش در استمرار است که به پیروزی می . رویدادهای رهاییشدگان نیاز داردی سرکوب کلیه 
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 یزندگ ابیدر غ ابانیخ

 برومند یبهرام  ه یمرضی نوشته 

 

 ی مرگ مظلومانه  درپی  در بیان اعتراضات   بزرگ اجتماعی  مضامین اصلی جنبش  «زن، زندگی، آزادی»
ها سرکوب تن آنها نماد سال  به کمای رفته او بر تخت بیمارستان تن  مرگ دلخراش و    .است مهسا/ژینا امینی  

بخش برای جنبش ها بوده که سرانجام منجر به نیرویی رهاییی آن سالو انفعال و افسردگی ملی در همه
ها، هشتادی   یویژه دههبیشتر معترضان، نسل جوان به اعتراضی علیه سرکوب ناشی از طردشدگی و تحقیر شد.  

جنبش حکایت جوانانی است که در برابر حکومتی مردساالر، این  رسد  به نظر می  زنان و دانشجویان بودند.
ناپذیر دست مراتب انعطافشدن و سلسلهاخالقیات ضد زن و ضدجهانی ، در برابر  گراغایت مرکزناکارآمد و به 

 سیاسی و انفعال اقتصادیمعضالت   اجتماعی،  هایشکافانواع    و   اند. انباشت مستمر بحران ورش زدهشبه  

 از سوی دیگر باعث  حاکم نظام جانب از خشونت و طرد، تنازع، سیاست تداوم و  سو یک از جامعه درون در

  ویژهبه  مختلف هایبخش و اقشار میان انباشته در هایخشم و ناآرامی ها،نارضایتی از عظیمی حجم پیدایش
 . جوانان و زنان نظیر ردند؛کمی تحمل را مضاعفی فشار که است شده های جامعهبخش آن 

رهایی برای سرپیچی  شعار حکایت از آزادی نه برای تغییر یا کامیابی، که آزادی و این  »آزادی« در  یواژه 
ارزش  و  قوانین، هنجارها  از  پرسش کردن  از منظر »ژولیا کریستوا«  است.  قدرت  پرسش کشیدن  به   ها و 
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(  139۷این لحظات »ستایش از امر منفی« )کریستوا،  ای حیاتی در زندگی روانی افراد یک جامعه است.لحظه
شود و به معنایی  گر به امتیاز تبدیل نمی ها« دی است. چون از رهگذر به پرسش کشیدن چیزهاست که »ارزش 

برای وارسی    داردوجود    آگینیخشم یابند. در این جنبش میل  از سیالیت، چندظرفیتی بودن و زندگی دست می 
برای   میلی  و  اجتماعی،  و  درونی  امر  عمومی،  امر  و  خصوصی  امر  بر  حاکم  هنجارهای  در  تجدیدنظر  و 

 نازعه. هایی جدید و تا ابد قابل مبندی صورت 
خود یک کنش انقالبی است. کنش انقالبیِ »ما   گراجویانه و دولت تمرکزدن نهادهای سلطه کشیپرسش  به  
 شادمانی ؛  است معتقد همانطور که کریستوا،  است موجود وضع از سرپیچی  پرسش،خواهیم« و نفس  نمی

آنچه در جنبش .  ستزندگی  غیاب پرسش، نظرگاه، غیاب این از که  آیدمی دستبه  سرپیچی قیمت  به تنها
، یک جنبش اجتماعی و  نداش به پاخاستجوانان و به ویژه زنان، علیه  ،دیده«اخیر، مردمِ »طردشده« و »رنج 

سیاسی برای تثبیت حقِ »احترام به زیست روزمره« و حقِ »شاد زیستن« است. زیست و زندگی روزمره امری 
  مند است. بدن 

اساساً »زندگی روزمره« و مطالبات  نوبنیاد  های ایدئولوژیک نظام  حاکم و آرمان گفتمان    ۵۷انقالب  درپی  
زندگی  در حالی که    نگریست.می امری مبتذل    همچونبا نگاهی تحقیرآمیز    را مند مردم عادی  زیستی و بدن 
ی ساخته  های فردی و جمعمندی ها و توان ترین قلمرو تولید معناست. قلمرویی که در آن قابلیت روزمره اصلی 

شود ها و داشتن نگاه انتقادی به خود و نظام است که سبب می ها و تواناییشود. بازشناسایی این قابلیت می
شان نائل  شان و هم به شناخت جامعه و جهان پیرامونها هم به شناخت »خود« و »دیگری« و روابط انسان 

گونه که هست به جهان یعنی در جهان اجتماعی آن آیند و با ایجاد تغییراتی در زندگی فردی و جمعی خود  
 گونه که باید باشد دست یابند.  اجتماعی آن 
تغییر جهان، شناخت قلمرو زندگی روزمره و مهم قلمداد کردن    یزمینه (، پیش 1991)  1لوفورهانری  از منظر  

در نظام  دهد.  را شکل می های بشری  و قابلیت  که توان   یی استظرفیت این امر معمولی و در عین حال ناآشنا
ها ابزارهای ارعاب و وحشتِ ایدئولوژیک برای سرکوب زندگی روزمره مهیا باشد و آدم   یهمه   که  و سیستمی

توانند در  نمی  ، جامعه نگاه انتقادی داشته باشند   های تحمیل شده بر در زندگی روزمره قادر نباشند به ضرورت 
در صورت سرکوب عاملیت در زندگی روزمره و   . از همین رو، داشته باشندشرایط تغییر جامعه امکان مشارکت 

نادیده گرفته شدن قلمرو روزمرگی، فضا برای اعتراض به ساختار حاکم در خیابان برای دیده شدن خود و  
 شود.مطالباتشان آماده می
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ضای سرکوب و  این ف برای  بدن  .دارد ذاتی دشمنی بدن زندگی روزمره و با  گرمسلط و سرکوب   قدرت
ایدئولوژیک، دشمن است.   شر  پیشاپیش نظام  عرصه این  در  بدن  سرکوب  و  طرد  موجب  بدن  های  انگاری 

تنانه مختلفی نظیر   انقالب  ویژه  بهایران  معاصر  تاریخ    است.  آدمیان شدهی  انواع  از  از   ۵۷بعد  شواهد بسیار 
همواره نیروهای سرکوب و ایدئولوژی رسمی علیه    طی آن  هایی دارد که ناعادالنه بر بدن رفته است وستم 

 تغذیه سنتی فقه  از رسمی آرایی کردند. ایدئولوژیبخش صف رهایی نیروهای برابر دربدن و زیست روزمره  

 ذیل زندگی و زیست روزمره را معمول هایجریان  از بزرگی  بخش پیشاپیش فرهنگی هایسیاست  کند ومی

ایدئولوژیک و   افراطی خوانش در زنند وفهمند و در نهایت دست به تحقیر آن می می  آسیب  و ابتذال نوعی
 .کندمی  پیدا تقلیل بودگیمفهوم برهنگی و عُریان  به مندبدن ، زیستِ «انقالبی»

سوژه  مطالبات  و  خواست  به  برهنگی  مفهوم  دادن  »  ینسبت  و  قلمروهای  رابطه مدرن  و  بدن  مندی« 
کردن بدنی  است. جنسی چیزهمه  کردنجنسی معنای به فرهنگی، اجتماعی، مکانی، و تاریخیِ منضم به آن  

شده، در پی کسب قدرت و بدن جنسی نه  که خواستار حق زندگی و حق شادی است. زنان و دختران معترض 
زنانه هستند.    یو زبان  گفتمان  تمنای  بدن خود و درو جمعی و حق مالکیت بر  تنانه    ورزیتجربه   دنبالکه به 

های دانش/قدرت به صورت نظام گفتاری و نوشتاری از گفتمان   یتاریخی مدرن  یشبکه   یواسطه به زبانی که  
و توسط و نهادهای اجتماعی قدرتمند مانند آموزش و پرورش، نظام دانشگاهی و نهاد پزشکی و رسانه و غیره...  

شود. جنبش )زن، زندگی،آزادگی( خواستار عدم نگاه شناسی بدن زنانه درونی و تقویت  آشکار کردن باستان   با
مندی بدن خود هستند طالب حق زیستن و شادی و رابطه   درمقابل به بدن زنان است که  پندارانه  هجنسی و برهن 

بدون دخالت حاکمیت و   میو عمو   گیری نوع جدیدی از زندگی خصوصیامید است که به شکل در این  و  
 . بینجامدکرامت انسانی  یخردکننده  هایرهایی از کنترل
سرکوب شود.    یتمامبهاش  که سوژه درون خود فرو رود و زندگی روزمره   ها مانع از آن استن کرامت انسا 

 درو    زندمی نافرمانی به دست  که کند می  عاصی  و نگران  چنان انسان راسرکوب تنانگی و زندگی روزمره  

 ها، ن نخواست   نافرمانی مدنی،انواع  ها و  نپذیرفتن  ها،نقادی  ها،کشیدن  پرسش به    چون  هاییگریکنش  قالب
ستیز و   کند اعالم تا کندمی اعتراض انسان  .کندمی خودنمایی ششورسرانجام   وناآرامی    ،رویارویی 

 را آن از رهایی راه و کرده نقد گرفته، پرسش  به خوانده، شنیده، دیده، را  هستیهنجارهای قالب شده بر  که 
قدرت رها و    سهمگیناز ساختارهای خردکننده و    ،دخواهد دیده شود، شنیده شو می  . او است کرده جو و جست

  و هستی  در بودن ینشانهآدمی عصیانِاحترام گذاشته شود. اعتراض، انتقاد و    اشبه زیست روزمره و شادی 
د.  درآور خویش تسخیر به امکان حد تا را هستی بتواند فهمیدنی  و بودن چنین پسِ از تا است آن فهمیدنِ
 کنم،می  عصیان» یجمله  به  را«  هستم پس اندیشم،می »  دکارت معروف  یجملهتوان  می اساس،  براین

 « تغییر داد و فهم کرد. هستم پس
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آموزان در  ها، دانشکارگران در کارخانه ورش« کنشگران و مردم انقالبی همچون  شعصیان و »لحظات  
مردم، همه و همه در فضای  ی  فرودستان و تودهها و  مدارس، کارمندان در ادارات و دانشجویان در دانشگاه 

یاری  در بس  کههمین جاست  شود،  ناپذیر قدرت برانگیخته می عمومی یعنی در »خیابان« علیه صاحبان شکست 
عیار تمام   ی یانندهی ماهیت خود، بازنما ها به واسطهد. خیابانشو های سیاسی تعیین می سرنوشت جنبش   از اوقات 

برای مردمان عاد ی است، کسانی    ورزی شهری مدرنِ اعتراض به تمام معنا هستند. خیابان محل اصلی سیاست
است که در آن، اعتراض جمعی هم  کالبدی  ن  اند. خیاباکه به لحاظ ساختاری از مراکز قدرت نهادی غایب

ها متمایز ها یا تحصنتواند بیان شود و هم به وجود آید. عنصر فضایی در سیاست خیابانی، آن را از اعتصاب می
که افراد در آن    است  کنند، بلکه محلیها صرفاً جایی نیستند که افراد در آن اعتراض میسازد، زیرا خیابان می

را   خود  حلقهاعتراض  بی ورای  میواسطهی  بسط  خود  عناصر  ی  تنها  نه  خیابان  در  دلیل،  همین  به  دهند. 
تهی ایحاشیه  بی شده همانند  و  بلکه کنشدستان  قبیل  کاران،  از  نیز  نهادی  قدرت  اندکی  از  برخوردار  گران 

شان انجام  د بسط مبارزهها به قصشان در خیابان پیماییدانشجویان، کارگران، زنان، کارمندان و کاسبانی که راه 
 گردند.  شود، یافت میمی

آورد که ممکن است حامی نارضایتی یکسان،  ها« را گردهم می پیمایی خیابانی »مدعوان« و نیز »غریبهراه
 ستهاثباتی ناشی از شورش و نه صرفاً اختالل یا بی  آن ظرفیت فراگیر شدن    رو همینازواقعی یا تخی لی باشند و  

دارند در که قدرتی نافذ بر فضاهای عمومی اِعمال می  اندکسانی   . این مقاماتکند را تهدید می «  مقامات»که  
 د.  ن آورهای پلیس، نظارت ترافیکی و تقسیم فضایی مینتیجه، به همراه خود گشت

  ای از شناسی متمایز خود را دارند، یعنی آمیزههای اعتراض« جامعه، ورای این کلیت، »خیابان همهبا این  
راحتی و به  توانند بهاند که در آن، جمعیتی متحرک می. نخست، فضاهاییاندفضایی-چندین ویژگی اجتماعی

آن  از  پیش  آیند  گردهم  پراکندسرعت  به  مجبور  شد که  محوطهه  رو،  این  از  شوند.  بیرون   هاین  و   درون 
خیابان یا شهرک ر قاهره(،  شهر )همانند دانشگاه تهران(، یا یک مسجد جامع )مثل االزهر د در    یدانشگاه

طور کلی فضاهایی که  های ناراضی است، و به صنعتی و یا شهرک مسکونی که محل اسکان یا اشتغال توده
استجمعیت  محل حضور   مکان ناراضی  و همه  بالقو ، همه  مبارزه ههای  خیابان ی  معموالً اند.  اعتراض  های 

ی شورش و پیروزی، یا صرفاً همانند میدان  شده ثبت   اهمیت تاریخی یا نمادین دارند، یا در برخی خاطرات 
ها، ها، پارلمان، دادگاهها و نمادهای قدرت دولتی کاخ برحسب مکان   یا میدان آزادی تهران، یا  تحریر قاهره 

 و غیره.   کشورهای دادگستری یا خانهوزارت 

  -   ی اتوبوس، تاکسی یا مترو هاپایانه  - ونقل جمعیهای حمل های اعتراض به عنوان جایگاه شبکهخیابان 
ای، جایی که اعتراضات  نشین حومهکنند، از نواحی زاغه جویان متحرک را تسهیل می که دسترسی به مشارکت 

از آن ها، کمبود آب یا برق( اغلب در سطح همان محل باقی میدستان )برسر تخریب بیغولهتهی  ها ماند و 
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می  میجلوگیری  متمایز  مرکزشود،  دسترس   ،یتگردند.  و  زمان،  نزدیکی،  در  هم  و  فضا  در  هم  پذیری، 
خیابان ویژگی محض،  جسمی ت  ورای  است.  اعتراض  خیابان  نوع  هر  حیاتی  از  های  برخوردار  اعتراض  های 

یابد و اخبار  شود، نارضایتی بسط میبودنِ خاص هستند که از طریق آن، همبستگیْ انتقال داده میاجتماعی 
از محیط اتوبوس، تاکسی یا  پایانهجا به نقش  شوند. در این ر پخش میهای مجاوفراتر  به منظور   مترو های 

های دورتر  تر از آن، به شهرستان های شهر، بلکه افزون جایی افراد، اخبار و دانش نه فقط ماورای محدوده جابه 
گوناگونی همانند    ی خود مراکزکنیم. محلی چون میدان تحریر که در محدودهو فراسوی مرزهای ملی اشاره می

ایستگاه تلویزیونی، هتل مطبوعات،  توریستهای  روزنامه های خارجی،  ترمینالها،  نیز  و  اتوبوس  نگاران  های 
های سازد. »خیابان انقالب« در تهران، بسیاری از این ویژگی دارد، احتماالً انقالبیون سرخورده را جذب خود می 

ند  رفروشی و انتشاراتی وجود دای دانشگاه، صدها کتاب محوط هفضایی را داراست. در سمت مقابل  -اجتماعی
همتا، پاتوق کردند. این بازار کتاب بیمی  معاصرروشنفکری    تاریخرا وارد    فضاها  نظیر، اینکه به شکلی بی

د. این بازار  هد روشنفکری ایران، نه تنها مطالب آکادمیک، بلکه آثار انقالبی زیرزمینی هم ارائه می   یزنپرسه 
از شبکه  برخوردار  و  را داشت  متمایز خود  از جمعیت، هویت  قدیمی مملو  بازارهای  ی درونی  کتاب، همانند 

گیر و ی سیاسی چشم شبکه   شدند. خیابان انقالبجایی که خبرها پخش و شایعات تأیید می   -مستحکمی بود
نه  بود که  روشنفکری  و  اجتماعی، فضایی  امر  نهادهای  تنها گروه محل تالقی  بلکه  متفاوت،  اجتماعی  های 

:  1400برومند، آورد )بهرامی ها( گردهم میفروشی ی کتاب )دانشگاه( و پخش دانش و اخبار را )زنجیره   گربسیج 
2۸-23  .) 

بیان دیگر، ورای مؤلفه  انقالبی زمابه  بُعد فضایی گریزناپذیری را تصاحب  ها در معنای شورش نی،  ها، 
ها پیوندند، چه کسانی در آن ها به وقوع میکه چرا انقالب کنند. به همین دلیل، عالوه بر اندیشه در باب اینمی

، در کدام  کجاها در  کنند، ما همچنین باید در این مورد که آن روی می جویند، و چگونه وقایع پیش مشارکت می 
های های مشخصی از قبیل خیابان تر، چرا فضا/مکاندهند، بیندیشیم. به بیان دقیقروی می   فضاهای شهری

ها در کدام خیابان شوند؟  های کنش و بیان اعتراض عمومی میها تبدیل به محل شهر بیش از سایر فضا/مکان 
 توان زندگی و امید را دوباره بازگرداند؟ خیابان میشود؟ و به کدام کند و یا خاموش میزندگی جریان پیدا می 

 
 منابع

 (، خیابان، فضا و قدرت، گردآوری و تألیف؛ تهران: نشر لوگوس. 1400بهرامی برومند مرضیه. )

Lefebvre, Henri،The production of space ،Vol ،142. Blackwell: Oxford, 1991 

 افسردگی ملی، مترجم مهرداد پارسا،تهران: نشر شوند.(، علیه 139۷کریستوا،ژولیا. )
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و   یرهبر ،یدئولوژیا  ؛یتودها زشیخ یشناس یهست

 ، ی)با نگاه به مسائل جنبشِ زن، زندگ یسازمانده

 (یآزاد 
 ا ینی محمد حاجی نوشته 

 

سازمان ملل و شورای امنیت ویکم با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و  »همه بدونن! تو قرن بیست
گناه در حالی که با تمام توانش تالش کرد و جنگید تا صداش رو بشنون، اعدام شد... تنها و غیره، یک انسان بی

 ستیزه.«  خواه و ظلمهای آزادیقدرتی که ما داریم، انرژی و صدای انسان
 یاد نوید افکاری زنده

 
گیرد... قتلِ عام کنیم، آری، هرچه قیامِ خون میعَنعَناتِ ما، دَف خفهآید به دورنمایِ لجن، و به  »پرچم چه می
 منطقی است.«  

 ها ساالری )دموکراسی(، آرتور رمبو، اشراقبخشی از شعر مردم
 

 خواهی انقالب کنی؟ امروز، همان فرداست. ضروری است همه چیز را تغییر دهیم.« »انقالب، انقالب... ِکی می
 فالحیه ،1401های خیزش اردیبهشت های مبارز به زبان عربی در یکی از شبصدای یکی از توده
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سابقه در ایران در جریان است. پس از گذشت  های تاریخ جهانی، خیزشی بی ترین بزنگاه در یکی از مهم
اش سایر  نظیر خاموشی نگرفته و هر لحظه شررهای تازه های این خیزشِ کم قریب به دو ماه، خروش شعله 

فرامی  رزم خود  بزمِ  به  را  مناطق مختلف  از  اجتماعی  تازهقشرهای  اخیر هوای  به فضای  خواند. خیزشِ  ای 
مچنین مسائل جدیدی را در  های قدیمی را بازطرح کرده و های از پرسش سیاسی ایران تزریق کرده، مجموعه

  – ها  توجهی به مسائلِ نظری خیزش و بسنده کردن به حمد و ثنای حرکت تودهدستورکار قرار داده است. بی
های تواند محرکبه معنای محروم کردن خیزش از نیرویی است که می   -ی خود ضروری استکه به نوبه 

 مهمی را برای پیشروی و ارتقای آن فراهم کند.  
ها طرح تا کنون هر بار به نحوی از جانبِ خودِ توده  9۶کم از دی ماه  ترین مسائلی که دستِ ز مهم یکی ا

ی سازماندهی، رهبر و رهبری است. هیچ اش به فضای فکری نیز بودیم، مسئله های نابسنده شد، و شاهد نشت
اند.  ها را طرح کردهسراسر جهان آن   ها درهای مختلف، مبارزات تودهکدام از این مسائل جدید نیستند، و در دوره

ای،  های مبارزات توده نشاندر این بین، سنت مارکسیستی با تکیه بر تحلیل علمی از مناسبات طبقاتی، و خصلت 
 جوانب مختلف این موضوعات را بررسی کرده است. 

هایی بودیم که  متن های بزرگ و در این بزنگاه خطیر عمدتاً شاهد تولید  با این حال، در برابر این پرسش 
زده، تاکتیکی و تهییجی در رد یا تأیید سازماندهی، رهبر و های شتاب توجه به مبانی نظری موجود، پاسخ بی

توان  ای نمی ی طبقاتی و تودهها و بسترهای مبارزه رهبری ارائه دادند. معتقدم بدون شناسایی تئوریکِ مشخصه 
از مسئله  از هر چیز تمرکز معطوف به ی رهبری و  تحلیل مؤثری  این مقاله بیش  ارائه داد. در  سازماندهی 

آورند. تالش  های بنیادی پاسخ به مسائل فوق را فراهم میشرط ها و پیشمبناهای مفهومی است که زمینه 
ترین زبان ممکن تشریح کنم. با این حال بدیهی است که پاسخ به مسائل خواهم کرد این مبانی را به ساده

نیازمند تحلیل طبقاتی فوق   بنیادی نظری،  بر مفاهیم  تکیه  بر  مبارزات جاری در هر وهله، عالوه  بستر  در 
ی مبارزه است. توجه کنیم که تأکید این متن بر اولی است    های حاضر در عرصه  مشخص از نیروها و گرایش

 کند.   های ضروری دومی )و نه خود تحلیل مشخص( را فراهم می  که شالوده
دانند که    این تمرکز و تاکید دلبخواهی نیست. کسانی که با تئوری مارکسیستی آشنایی دارند به خوبی می   اما 

ی مستقیم و آرشیو گزارش از روندها نیست، »تحلیل مشخص«   ی تجربه »تحلیل مشخص« به معنای ارائه 
ا مصالح تحلیل هستند اما های »خرد« نیست. تجربه، گزارش و روایت تنه  روایتی »کالن« یا مجموع روایت

شود: امور همیشه از آنچه    خروار خروار تجربه و گزارش »مشخص« مستقیما به »تحلیل مشخص« ختم نمی
آینه نزدیک  در  )ولو  تجربه  تجربه  ی  می  ترین  دیده  کشف   ها(  مشخص«  »تحلیل  دورترند.  ما  از  شوند 

های تئوریک ممکن   گاه  ون پا سفت کردن بر تکیهسازوکارهای پدیده و روندهای متغیر است. و این آخری بد
 نخواهد بود.
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ی خون و خشم و خروش خیابان، نه یک سرگرمی روشنفکری، که ضرورتی  طرح مباحث تئوریک در میانه
این و  است  خروش  در  خیابان  است.  الیهعینی  کدام  ادامه،  در  کیفیتی که  و  کمیت  چه  با  اجتماعی،  بندی 

همبستگی رقصندگان استوار این خیزش را بفشارند و در کدام مسیر گام بردارند، عالوه بر فاکتورهای  های  دست
 ی چشم اندازهای سیاسی وابسته است.های ذهنی و ارائه ی عینی به گرایشپیچیده 
 

 . مقدماتی در بابِ مادیت ایدئولوژی  ۱

ارائه  نمیبدون  ایدئولوژی،  از  فهمی  مسئله ی  به  اساس  ی  توان  بر  رهبری،  هرگونه  پرداخت.  »رهبری« 
سیاسیگرایش می   -های  متعین  آن  در  مداخله  و  موجود  عینی  رهبری  ایدئولوژیک  دیگر،  عبارت  به  شود. 

ایدئولوژیک موجود است. بسته به فهمی که از ایدئولوژی  -های سیاسیمحصول مداخله در روابط و گرایش
های  ای از ایده ود. من باب مثال، اگر ایدئولوژی را صرفاً مجموعهداریم، تصورمان از رهبری متفاوت خواهد ب

ی خرد«    کند( د که یا محصول به کار گرفتن »قوهنهادینه سوژه بدانیم )صادق یا کاذب؛ چندان فرقی نمی
طلبی روحانیون، قدرتمندان و قیمان آمد کاهلی در به کار بردن فهم و ریاکاری، شیادی و منفعت   است یا پی

بخشی ی فکری، آگاهیایدئولوژیک و مداخله نیز صرفاً به مقابله  - یاسی است؛ تصورمان از رهبری سیاسی  س
های درست برای رهایی مردم از »صغارت ناتوانی در به کار بردن فهم خود« )کانت( محدود خواهد  و دادن ایده 

ها    ها هستند و بنابراین صغارت سوژه ها محصول ذهن سوژه  شد. در این فهم ایدئالیستی و سوژه محور، ایده
»به تقصیر و گناهِ خویشتنِ« خودشان است در به کار نبستن خرد خود، در نپرسیدن. وقتی مسئله ایدئولوژی  

هایی که    ریزی شود، پاسخ مسئله در ارتباط با رهبری بسیار ساده است: کافی است به سوژه  حول سوژه طرح 
کار بردن عقل« )دکارت( و »اصالح فاهمه« را بیاموزیم )نقطه اشتراک، فهم  های غلط دارند، »روشِ به  ایده

المعارف(. فهم   های اصحاب دایره   محور از دکارت تا کانت با ماتریالیست  های ایدئالیستی سوژه  تمام فلسفه 
 روشن کند.  های ایدئالیستی از ایدئولوژیماتریالیستی از رهبری، پیش از هر چیز باید مرزهایش را با درک 

های صادق یا کاذب سوژه یا منتج از آموزش درست یا غلط نیست. ایدئولوژی  ی ایده ایدئولوژی مجموعه
ی  ی زیسته ی تاریخی است و در رابطهها در هر دورهبرخاسته از تقسیمات و تنظیماتِ روابطِ اجتماعی انسان 

دارد. ایدئولوژی حیاتی مادی، تاریخی و اجتماعی دارد. ها با روابط و مناسباتِ تاریخیِ مفروض ریشه  انسان 
ایدئولوژی محصولِ ذهنِ سوژه نداریم.  ایدئولوژیِ شخصی سراغ  القای  هیچ  از  یا نشأت گرفته  اندیشنده  یِ 

 ایدئولوگی بزرگ یا رهبری فرهمند نیست.  
مثابه نظامی از  توان به ی را نمییابد. ایدئولوژسازد؛ ایدئولوژی، ایدئولوگش را میایدئولوژگ، ایدئولوژی نمی 

ارزش ایده آگاهیها،  یا  می ها،  در صورتی  تنها  کرد:  فهم  کاذب  یا  عنوان  های صادق  به  ایدئولوژی  از  توان 
از ایده ها(« سخن بگوییم که آن را به مثابه محصول »نظام روابط اجتماعی« در نظر  ها )بازنمایی»نظامی 
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بندی اجتماعی توان به این یا آن صورت به این معنا ایدئولوژی را نمی  (Althusser, 2014)گرفته باشیم.  
 محدود کرد.  «بندی تاریخیهیا »دور

زیسته. )برای تنها زیستن یا باید حیوان بود یا خدا )ارسطو(( انسان همیشه در اجتماع یا نظم اجتماعی می
هایی بوده است. نتیجه آن  هر دوره و تضادهای آن واجد ایدئولوژی  و همیشه متناسب با مادیت نظم اجتماعی

ندارد تاریخ  »ایدئولوژی  جامعه  (Althusser, 2011, p. 286) «که  در مختصِ  نیست؛  طبقاتی  ی 
)اگر بشر، پیش از نابودی    ونیستی آینده هم وجود خواهد داشتی فرضی کمهای اشتراکی بوده، در جامعه کمون 

 کان تحقق آن را در چنگ بگیرد(. ام زمین، شانس و
طبقه ساختار و نقش یکسانی ندارد. ایدئولوژی ی بی ی طبقاتی و در جامعهبا این همه، ایدئولوژی در جامعه 

کند. تضاد طبقاتی که خود برخاسته از روابط  ی طبقاتی، از منشورِ روابطِ تضادمندِ طبقاتی عبور می در جامعه 
های سایر  ها و محدودهی نهایی« زمینه ی اجتماعی است که در »وهله ترین رابطه ایتولیدی معین است، پایه 

ی کننده یِ انسانی نیست؛ تعیین ی اجتماعی ِ جامعه کند. روابط تولید، تنها رابطه تضادهای اجتماعی را فراهم می 
ای   وجود هر جامعه یِجایی که شرط امکان مادی و اولیه مطلق سایر تضادهای اجتماعی نیز نیست. اما از آن 

ی  کند. در جامعه وجود نوعی از روابط تولید است، امکان و محدودهای سایر تضادهای اجتماعی را تعیین می 
گیرد که وضع موجود )منافع  ی نهایی بر اساس تنظیماتی شکل می اقتصادی در وهله  -طبقاتی، روابط اجتماعی

ابزار ی مسلط( حفظ و تثبیت شود. )مهم طبقه  ی مسلط، حفظ و تحکیم روابط اجتماعی مطلوب طبقه   ترین 
طبقاتی بر مبنای تمامی این روابط تضادمند و    ی های مختلف و متضاد جامعهدولت طبقاتی است(. ایدئولوژی

آنها شکل می  بر  نهادهای مبتنی  این، علی در درون مادیت  با وجود  ها، تضادها و  رغم تمام پیچیدگی گیرد. 
ی  طور عام و گرایشی، ایدئولوژی طبقه تر روابط اجتماعی جریان دارد، ایدئولوژی مسلط بهمبارزاتی که در بس

شده نیست. او مجبور است با تمام ابزارها  ی مسلط از پیش تضمین ی ایدئولوژیک طبقه مسلط است. اما، سلطه 
 ی ایدئولوژیک شود. اش، وارد مبارزههایش، به منظور تثبیت سلطه و دستگاه
های احتمالی بگذارید بیشتر توضیح دهیم: درست است که  دلیل اهمیت موضوع و جلوگیری از سوءفهمبه  

ی طبقاتی است. اما تمام  ترین تضاد جامعهایتقسیم جامعه به طبقاتِ متخاصم و تضادِ طبقاتیِ ناشی از آن پایه 
  – ست. سایر تضادهای اجتماعی  توان به تضادِ طبقاتی فروکابندی اجتماعی را نمی های یک صورت مکانیسم

های های ملی، ستم بر اقلیت تضاد جنسیتی، تضاد شهر و روستا، تضاد کار یدی و کار فکری، ستم بر اقلیت 
کنند. همین تضادها،    حیات، مکانیسم و تاریخ نسبتاً مستقل خود را دارند و در یکدیگر مداخله می   – جنسی، و...  

ی مسلط ی ایدئولوژی طبقه   شود و مبنای مادی سلطهقاتی بر آن بنا می ی طب ها و استثماری که جامعهستم 
آورد. حضور همزمان های مقابل و بدیل خود را نیز به وجود میهای عینی ایدئولوژی کند، پایه   را فراهم می 
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ها و  دارد که با تنظیم تضادی مسلط را وامی های چندگانه و استثمار طبقاتی، دولت طبقه ولی ناهمگن ستم 
 های اجتماعی برای حفظ سیادتش مبارزه کند. شکاف 

ناخواسته، نشانِ روابط  ها در جوامع طبقاتی خنثی نیستند؛ خواستهتوان گفت که ایدئولوژیبا این مقدمات می 
خورند.  ی نهایی به این یا آن افق طبقاتی پیوند می طبقاتی مشخصی را بر پیشانی دارند و در وهله -تاریخی

 خیزند و به وجوه متضاد روابط واقعی اجتماعی »اشاره دارند«. ها از روابط متضاد واقعی اجتماعی برمی ایدئولوژی

شان«  توانند مترقی باشند یا ارتجاعی، و با »اشارات ها درست یا غلط، صادق یا کاذب، نیستند. اما میایدئولوژی
امکان  اجتماعی  روابط  آن  یا  این  افقبه  و  کنند هایی  ها  مسدود  یا  بگشایند  غلط  یا  درست  امر  برای    را 

(Althusser, 2014) . 
لحظه   ثبات  هیچ  دوران  در  چه  باشد.  نداشته  دخالت  آن  در  ایدئولوژی  که  نیست  اجتماعی  حیاتِ  از  ای 

ایدئولوژیک های دوم، مبارزه  های اجتماعی. از قضا در این دوره  های خیزش و جنبش اجتماعی و چه در دوره 
گیرد. دقایق خیزش، جنبش و انقالب دقایق به چالش کشیده شدن قسمی یا کامل ایدئولوژی مسلط شدت می 
هایی از  شود، اما بزنگاهها ایدئولوژیِ حکومت به چالش کشیده میکم در برخی حوزهاین دقایق دست است. در

 گیرد.قرار می ی مسلط هدف حمله تاریخ هستند که تمام ایدئولوژی طبقه 
ی اصلی دولت بر نیروی  که تکیه رغم اینای نیز، علی ی تودهحتی در لحظات خیزش و جنبش گسترده

ی مسلط، شود. طبقه ی مسلط یک آن هم متوقف نمی ی ایدئولوژیک طبقه شود، مبارزه سرکوب گذاشته می 
های خیزش پرورش  بدیلی را که در دوره   بندد تا عناصر عینی ایدئولوژیتمام کیفیت و ابزارهایش را به کار می 

های بزرگ یک خیزش حکومت را به  یابند در درون ایدئولوژی خود هضم کند. ممکن است گامو گسترش می
دستگانشینی عقب  که  مادامی  اما  وادارد،  درهم   ه  هایی  دولت  جدید  های  مناسبات  و  نهادها  و  نشده  کوبیده 

ی مسلط برای خریدن فرصت، جلوگیری از  ی مسلط و دولت طبقه طبقه   های به عقب جایگزین نشده، گام 
 ترش است. های بزرگهای خیزش، بازآرایی خود برای جهشتعمیق خواست

ها ای از شکاف دانند که ساختمان جامعه را بر بستر مجموعهخوبی می ی مسلط و دولتش به رهبران طبقه 
ها است. هر  یابی این شکافگرانه، برای عدم اتصال و عمقرکوب اند. تمام تنظیمات ایدئولوژیک و سبنا کرده 

یابد. تمام تالش نظم وضعیت حاکم  یابی و اتصال تضادها افزایش میتر شود، خطر عمق چه خیزش طوالنی
این است که با سرکوب یا دادن امتیازهایی که با ساختارهای حکومت تقابل نداشته باشد، )عمدتاً امتیازهای 

داند، که در حضور »نظم« ) هرچند که این نظم  ( »نظم« برقرار کند. دولت طبقاتی می اما نه صرفاً  اقتصادی، 
تواند دوباره با اتکا به مناسباتِ مسلط منافع  هایی برای دولت به دست آمده باشد( می به قیمت عقب نشینی 

های خود ادغام  دندهاره درون چرخ ها را دوبهایش بخش عظیم توده خود را بازآرایی کند؛ و با تکیه به دستگاه
 شود. های خود نزدیک میکند. در مواقع خیزش نبرد ایدئولوژیک به نقطه اوج 
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تاریخ پیدایش  ای نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که »چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ سیاسی لمحه 
تری تنظیم گردیده است سوسیالیستی است و به طور جامعتر از ایدئولوژی  ایدئولوژی بورژوازی به مراتب قدیم 
( در کنار روابط اجتماعی  22۸، ص.  13۸4)لنین،    مراتب بیشتری است«و برای انتشار خود دارای وسایل به 

ی ایدئولوژیکش است. مقدر نیست که ی مسلط برای تثبیت سلطهترین ابزار سیادت طبقه حاضر، دولت مهم
دستگاطبقه  در  مسلط  چه  ه ی  ایدئولوژیکی  دستگاه  هیچ  اما  باشد،  داشته  سیادت  ایدئولوژیک  مختلف  های 

ی مسلط و دولت در امان نیست و به صورت گرایشی بر »دولتی«، چه »خصوصی« از دخالت ایدئولوژی طبقه 
  هاییابد. به این معنا است که آلتوسر بر دستگاهبستر مناسبات موجود، به سمت ایدئولوژی مسلط سوق می

 [ 1]گذارد.تأکید می دولتایدئولوژیکِ 

توضیح می  را  واقعیت  این  ایدئولوژی  از  فهم  اوقات طبقات فرودست و  این  اغلب  دهد که چرا و چگونه 
بیان اعتراض خود حتی زمانی که حاکمیت را به چالش می الیه  کشند، به طور  های مختلف تحت ستم در 

 گیرند. ی مسلط را به عاریه می مختلف طبقه های های فراکسیون گرایشی، مفاهیم و افق 
 

 ایشناسی خیزش توده . مادیت ایدئولوژی و هستی ۳

های ایدئولوژیک بندی مسئله، امکان هر گونه رهایی از سامان اجتماعی و افق پرسش: آیا این شکل صورت 
 وجه. هیچ کند؟ به ی مسلط را منتفی نمی طبقه 

ها و تضادهای متکثر اجتماعی  ی طبقاتی، بستر شکاف نیم که بستر جامعه کباالتر گفتیم و بار دیگر مؤکد می 
ی اول شود. در وهله های بحران، بسته به تاریخ و ابعاد آن، یک یا چند شکاف و تضاد فعال میاست. دوره 

شوند. اما فعال ی اعتراض رانده می اند، به صحنه های این تضادها قرار گرفته ها که در لبه هایی از تودهالیه 
بینجامد و بخش تواند به تحرک سایر شکاف شدن یک شکاف )تضاد( می های  های دیگر الیه ها )تضادها( 

 اجتماعی را نیز با خود همراه کند. 
باره عبث نیست یادآور شویم که تضادهای اجتماعی حیات و تاریخ »نسبتاً مستقل« خود را دارند، اما  در این 

بندی اجتماعی مشخص، تضادهای  گاه به یکدیگر نرسند. بسته به هر صورتکه هیچ   ای نیستندخطوط موازی
ی  ها در هر وهله های تاریخی معینی دارند. به همین ترتیب برخی شکاف بستان ی اتصاالت و بدهاجتماعی نقطه 
که  )این   ندها را نیز تعمیق یا تحریک کنهایی را داشته باشند که سایر شکافتوانند نقش محرکمشخص، می

خالقی را    ی زنان و ستم بر زن در خیزش اخیر توانست چنین نیروی گسترده و شکاف اجتماعی حول مسئله
  ][2.](آزاد کند، تصادفی نبود

از تحلیل طبقاتی و هستی   ایدئالیستی  کند، همیشه و هرجا و  شناسی خیزش گمان میفهم مکانیکی و 
تحوالت   تغییر  اصلی  نیروی  و  پیشگام  محرک،  که  است  اقتصادی  استثمار  و  کارگران  مبارزات  پیشاپیش، 
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ها با پیشگامی زنان  ترین عناصر تودهی این خیزش، آفتابِ شورشِ شجاعاجتماعی است. اینان حتی در میانه 
خواهند »بیچاره خلق« را متقاعد کنند که  دار« خود می»شماتههای  نامهبینند، و با اوراق پوسیده و درس را می 

 ها!«ی انقالب« در صحنه نیست. »توفانِ خنده ساعتِ جنبش از نیمه نیز برنگذشته. چرا که »سوژه 
 

سازی  سازی یا مدلتوان و باید علمی تحلیل کرد اما با صوریحرکت و مسیر خیزش، جنبش و انقالب را می 
به کشف   نمی آن   توان  بزنگاهی  و  پیچیده  فشرده   سازوکارهای  خیزش،  لحظات  شد.  نائل  تضادهای  ها  ی 

توانند خیزش را به سمت خنثی  ترین تصادفات میاند که به صورت نامتوازنی فعال شدند و گاه کوچک اجتماعی 
 شدن یا انفجارهای جدید سوق دهد.  

زنان و جوانان اعتراض کردند    - 1ای هستیم:  ه ای و درسنامهای مرحله دسته تحلیل با این حال، شاهد دسته 
برای انقالب نیاز    - 4جنبش باید به قیام و انقالب بدل شود    -3اعتراض دوام یافت و تبدیل به جنبش شد    -2

ی افتد)!!!( و هم سوژه کافی است کارگران اعتصاب کنند؛ هم دولت از کار می  -۵ی انقالب داریم  به سوژه 
فراخوان اعتصاب دهیم؛ کارگران که بیایند مسیر اعتصاب مستقیما به قیام و قیام    - ۶انقالب در صحنه داریم  

ی کارگر نیامده، خیزش  هایی که معتقدند چون طبقه ) بگذریم از افاضات افراد و سازمان   [3رسد] به انقالب می 
 . بورژوایی است و اصالً نباید در آن شرکت کرد(خرده 

کند، نه دعوت  خیزش، قیام، انقالب و گذر از روابط موجود را فراهم می   ایپایه های  امکان هذا، آنچه  مع

ی طبقاتی ی این سازمان یا فراخوان آن گروه یا روشنفکر، بلکه خود تضادهای عینی و متکثر جامعهبه مبارزه 
واقعیت عینی است ، و همین    ی طبقاتی تنیده شدههای ستم و استثمار به صورت بالفعل در جامعهاست. رشته 

 آورد.های تحت ستم و استثمار به وجود می که عناصر عینی ایدئولوژی بدیل را نیز در بین اقشار مختلف توده
تواند به خیزش ختم  دهد. مقاومت میبه زبانی دیگر، ستم به صورت بالقوه عناصر مقاومت را پرورش می 

گری  اند. دخالت گرانهاجتماعی استثماری و ستم -ادیآمد روابط اقتصای پیهای توده ها و شورش شود. خیزش 
ها را به اعتراض و خیزش  ذهنی و عینی این روشنفکر یا آن سازمان در بستر و برمبنای تضادهایی که توده

گیرد و نه بالعکس. تحوالت تاریخی  واداشته و فعلیت عناصر ایدئولوژی بدیلی که به وجود آورده شکل می
و عناصر و تضادهای   های انقالبی بر مبنای تحوالت مادیبی نیستند، بلکه خود ایده های انقالمحصول ایده

های نظری آن در خالء   های انقالبی، علم انقالب و پیشرفتشوند. ایده بندی می عینی که حضور دارند، صورت 
 گیرد. شکل نمی 

تواند به  ئو( مقاومت میبه صورت خیلی ساده و خالصه، »هر جا که ستم هست، مقاومت هم هست« )ما 
وظیفه  )مائو(.  است«  حق  بر  است  ارتجاعی  هرآنچه  علیه  »شورش  شود،  ختم  کمونیست شورش  ها،  ی 

های ها و شورش دهی انقالبی به اعتراضات، خیزش گری و جهتهای انقالبی، مداخلهروشنفکران و سازمان 
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کجی و آب خیزش به وجود آورده است؛ و نه دهنها، بر مبنای عناصر و امکاناتی است که خود  برحق توده 
 ی کافی »انقالبی« نیست. ها، خیزش به اندازه ها، با این عذر که مطابق درسنامه سرد ریختن بر شورش توده

تجربه  دارد.  نیز  این مسئله وجه دیگری  است«:  بر حق  آزاد  »شورش  مبارزه  برای  را  نیروهایی  ی ستم، 
ی  های ستم و مبارزه به صرف تجربه شان برحق است، اما سوژه های زیستهتم ها علیه سکند. شورش تودهمی

ای ستم و استثمار، روابط آنها و طرق  ها و ساختارهای پایهخودی به ریشه طور خودبه ستم یا حتی مبارزه، به 
بی، برقراری  سازمان و روشنفکر انقال  ایی پایهیابند. به این ترتیب، وظیفه ها، دست نمی کن کردن آن ریشه

 -هستند  که واجد عناصر عینی ایدئولوژی بدیل و انقالبی  – ای گوناگون  های توده اتصال و پیوند بین جنبش 
 دامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت(. )در ا با علم و افق انقالب است 

ستم، ساختارها و  ی  ی تجربه مثابه کسانی که پیشاپیش، به واسطه های تحت ستم و مبارز به تعبیر از توده
در تزیینات تئوریک   این تعارفات یابند، تعارفات مضحک و در عین حال خطرناکی است.  های آن را در می ریشه

، مشوقان زیادی در  ...(  ی ستم متقاطع و حقیقتِ نظرگاهی ویابی یا اینترسکشنالیتی و سوژه گوناگون )تقاطع
های مادی مشخصی در روابط ای پایهجایی که هر ایدئولوژی ها و فضاهای فکری یافته است. اما از آن آکادمی

نظری حول فضای فکری جنبش جاری های شبهبندی خیال این صورت انداز بی اجتماعی دارد، نباید از شلنگ
 زده شد.  حیرت

دهد که  ی نظری و سیاسی و تشکیالتی قرار میای در جلو ما وظایف تازه» نهضت تودهبه تعبیر لنین  
تر  مراتب غامض ای ممکن بود به آن قانع شد به ی پیش از پیدایش نهضت توده نسبت به آن وظایفی که در دوره

زند، وظایف جدیدی تعریف  ای که رقم می هر جنبشی با تغییر و تحوالت عینی و ذهنی اند«. بنابراین  تر و پیچیده 
های ایدئولوژیک ی خیزش دستگاه ه در میانهها پرداخته شود. فراموش نکنیم ککند که ضروری است به آن می

های مختلف  گیرند، از طرفی فراکسیون و سرکوب دولت بیشترین تحرک را برای خفه کردن خیزش به کار می
افق طبقه  برای محدود کردن  با تالش  بدیل های خیزش در تالش ی مسلط،  ارائه دهند که دولت اند  هایی 

بنیان، معنایی  هایِ تهییجیِ بیبخشیای، تقدس بماند. درست در اوج چنین مبارزهنخورده باقی  طبقاتی دست 
نهد، نه  ای مسئولیت فکری و عملی بر دوش ما میها ندارد. خیزش تودههای خیزش توده جز رها کردن دست

)لنکه  این نماید«  شده خالص  کشیده  پیش   ... که  مسائلی  حلِ  و  واضح  درک  لزوم  از  را  ما  ین،  »گریبان 
 . (222-233،ص.  13۸4

ها، یکی از  خودی توده ی مبتنی بر تقدیس خشک و خالیِ حرکت خودبهدر هر صورت، مواضع منفعالنه
بارز بی تجلی  از  ها است. تصور کنید که دستسیاسی در قبال جنبش توده - مسئولیتی نظریهای  تا   9۶کم 

جویند،  شان راه رهایی را می های شیفته با جان ها در این سیاهی و تباهی حاکم  های مختلف تودهکنون الیه 
کنند )نیازی نیست نیچه خوانده باشیم تا تشخیص دهیم چه ای »جان زیبا« در کمال »تواضع« نجوا می عده 
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یابد/ مردم  دهد(: »جنبش خود راه خود را می زند و دم تکان می نخوت هیوالیی پشت این »تواضع« پوزخند می 
ها داده شود، در نهایت  پردازی وقوس مفهومی هم به این عبارت هزار کش  [4]همه هستن«.تر از  خودشون آگاه 

 غلتد. ترین پندهای عامیانه می افتادهپابه پیش 
  - عمدتاً سلبی  –رغم اشتراکات ها علی های خیزش در این زمینه، توجه به این نکته ضروری است که توده

شوند. ممکن است در نخواستن چیزی مشترک  کثری را شامل می های ذهنی و عینی مت بندی که دارند، الیه 
وهله  در  و  ندارند  واحدی  ایدئولوژیک  ساختاربندی  اما  و  باشند،  عینی  تحوالت  از  متأثر  مبارزه  مختلف  های 

 های مختلفی سوق یابند. توانند به سمتهای ذهنی می گریدخالت
اقتصاد سیاسی سهمی در  ی  مارکس در مقدمه   اساس  نویسد: »همانمی  نقد  بر  را  فردی  گونه که هیچ 
توان بر  ی دگرگونی مفروض را نمیسنجیم، به همان ترتیب نیز یک دوره هایی که از خودش دارد، نمی ایده

ی توان گفت هیچ الیه و طبقه به همین ترتیب می  (Marx, 1909, p. 7)اش سنجید.«  اساس خودآگاهی
ای از روابط مورد بررسی قرار داد. مجموعه  «توان بر مبنای خودآگاهی خودشاجتماعی و هیچ خیزشی را »نمی

های ظهور یک خیزش را به وجود های پیچیده در سطح جهانی )در عصر امپریالیسم( در کارند و زمینه و عامل 
ی  تجربه ی  گیرد، بلکه به واسطهآورند. اما خودآگاهیِ خیزش برمبنای شناخت این روابط و عوامل شکل نمی می

یابد. در این معنا است که  های مختلف ایدئولوژی ساختار میدر روابط اجتماعی موجود و تحت حوزه   زیسته 
گذرد، به ماهیت یک اش سنجید یا با بسنده کردن به توصیف آنچه میتوان بر اساس خودآگاهیخیزش را نمی 
 خیزش پی برد.

تر متوجه خواهیم شد که کالمش را پی  اش را دقیق ظری عالوه بر این وقتی منظور نظر مارکس و نتایج ن 
های مختلف ایدئولوژی« )سیاسی،  کنند، بلکه »تحت فرم ها در خالء و خالی از ایده مبارزه نمی بگیریم: انسان 

می آگاه  تعارضات  و  تضادها  به  نسبت   )... و  هنری  فلسفی،  می حقوقی،  پیش  به  را  نبردشان  و    برند شوند 
(Marx, 1909) . 

توده عرصه  که  واسطههایی  به  آنها  در  تجربه ها  بی ی  میی  آگاه  تضادها  و  تعارضات  از  و  واسطه  شوند 
ها است و به  هایی هستند که پیشاپیش محمل تضاد و تعارض ایدئولوژی برند، عرصه شان را به پیش می مبارزه

 رد. ی مسلط بر آن غلبه داهای ایدئولوژی طبقه صورت گرایشی مفاهیم و چارچوب 
ها یا عناصری از ایدئولوژی حکومت )وجوهی  کم حوزهها در خیابان به این معنا است که دست حضور توده 

های ساختاربندی ایدئولوژیک دیگری شکل  کم نطفه طلبند و دست از روابط اجتماعی حاکم( را به مبارزه می 
شان به صورت  ها در مبارزهح ایدئولوژیک تودههایی با ایدئولوژی حاکم دارد. اما سالها و تقابل گرفته که تفاوت 

های ایدئولوژی مسلط نیست، و ایدئولوژی دولت طبقاتی، یعنی ساختارهای  خودی بری از مفاهیم و افق بهخود
هذا، در همین  دهد. مع ی مسلط( را هدف قرار نمیایدئولوژی مسلط در معنای طبقاتی آن )سرنگونی طبقه
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ها با به چالش کشیدن ایدئولوژی مسلط )روابط اجتماعی مسلط(، به ایدئولوژی تودههای خیزش است که  دوره
کنند؛ و عناصر مهمی از ایدئولوژی )روابط اجتماعی( بدیل آینده )همبستگی،  )روابط اجتماعی( دیگری اشاره می

ی برای منافع جمعی،  ایثار، نفی ایدئولوژی رقابت و پیشرفت، نفی نگاه کاالیی به دیگری، فدا کردن منافع فرد
که با  ها ولو اینهای شورش و خیزش توده یابد. بسترِ اجتماعی در دوره تقدم آینده بر حال( وضوح و عینیت می 

باشد، بهترین زمان برای احضار جامعه  ایدئولوژیِ مسلط  آینده )جامعه به عاریه گرفتن مفاهیم و زبانِ  ی ی 
اصر انقالبی حال است. دقیقاً همین معنا که مارکس و انگلس در هایش با عنکمونیستی( و نشان دادن تطابق

کمونیست می  مانیفست  »کمونیستتأکید  که  طبقه کنند  و  جنبش  فوری«  اهداف  برای  مبارزه ها  کارگر  ی 
 ,Marx et Engels, 1938)ی جنبش جاری هستند«.  ی آینده، آنها نمایندهاما در عین حالکنند، »می

p. 40)   کنند، بلکه مبنای اساسی  ها صرفاً به لحاظ اخالقی آینده را بازنمایی نمییم که کمونیست شو یادآور می
آنها را متمایز می اهداف عمومی   لحاظ تئوریک درک روشنی از شرایط، مسیر و  ه»ب کند این است کهکه 
 . (Ibid. 23)  «جنبش پرولتری دارند

اول می به پرسش  بازگشت  با  اوصاف،  این  این طرح نظری دربارهبا  شناسی  ی هستیتوانیم بگوییم که 
های ایدئولوژی مسلط را نفی  های مبارزه و فراروی از افقوجه امکان هیچ خیزش و ساختارهای ایدئولوژی به 

خودی از  بههای فراروی خودی امکان های ایدئالیستی دربارهی نظری با ایدئولوژیکند؛ بالعکس با مقابله نمی
 کند. های عینی فراروی مذکور را تحلیل می ایدئولوژی مسلط، امکان 

ای که با توجه به طرح نظری فوق، باید به خاطر داشته باشیم این است که فضای عینی  ترین نکتهمهم
دوره  هیچ  در  اجتماعی  به مناسبات  دوره ای  در  اجتماعیویژه  تحرکات  و  بحران  خالی    -ی  فضای  سیاسی 

ی شناسا ریشه  های سوژه گونه که در مقدمه اشاره کردیم، ایدئولوژی در ایدهگذارد. هماننمی   ایدئولوژیک باقی
ها از روابط اجتماعی و تضادهای آن ندارد که نبودنش فضای خالی ایدئولوژیک باقی گذاشته باشد، ایدئولوژی

تبرمی توسط  پیشاپیش  اجتماعی  مناسبات  فضای  نداریم.  ایدئولوژیک  خالء  نامتقارن خیزند.  رکیب 
ی مسلط را بر گرده دارند، پر شده  های ایدئولوژی طبقه خودی نشانه بهطور خودهای گوناگون که به ایدئولوژی

های واقعی ایدئولوژی کمونیستی  است. برای تغییر فضای ایدئولوژیک باید، با تکیه بر عناصر عینی و بارقه
یی بود که پیشاپیش به اشغال درآمده است. در غیر این  خیزد، به فکر تصرف فضاحاضر که از تضادها برمی

های جنبش را با تعدیالتی )و در مواقعی حتی با تغییر شکل حکومت( در درون  ی مسلط خواست صورت، طبقه 
صراحت  به   های خاورمیانهی مبارزات معاصر تودهبندی خواهد کرد. تجربه های منعطف خود بازصورت چارچوب 

های دولت از این  )تغییر مکرر شکل حکومت و دست به دست شدن دستگاهسازوبرگ   است  تمام مؤید این امر
 [۵.](به دیگری، در خاورمیانه و آفریقای مسلط فراکسیون طبقه 
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توان از خیزش بدون رهبر سخن گفت؟  با این تفاسیر، و با وجود فضای پیشاپیش خالء ایدئولوژیک می
 خیزش بدون رهبری چطور؟

 بدون رهبر و جنبش بدون رهبری . جنبش ۳

هستند که    تفاوتی آشکار وجود دارد بین رهبر و رهبری. رهبر یا رهبران یک جنبش مفروض فرد یا افرادی 
ایده  از  سیستمی  بر  ارزش مبتنی  تئوری ها،  استراتژیها،  و   ، کردن  تاکتیک   -ها  متحد  توان  و  امکان  هایی 

توده می حداکثری  را  جنبش  آن  بهای  مجموعه ه یابند.  عام،  حمایتطور  و  تصادفات،  رخدادها،  از  های ای 
ی امکان و توان فرد یا افراد برای کسب رهبری یک جنبش تواند در افزایش گستردهسیستماتیک از باال می 

ای را های مؤثر یک جنبش توده ای نقش مؤثری ایفا کنند. اما تمام این مداخالت باید در نهایت بخشتوده
توان فرد یا افرادی های سیستماتیک از بیرون و با فشار از باال نمی با خود همراه کند. به صرف حمایتاقناع و  

جنبش منصوب   که اگر چنین باشد، فرد مذکور جهت سرکوب ای منصوب کرد ) را به مسند رهبری خیزش توده
 . (شده و نه رهبری جنبش

ها و مسیرهای  فضای ایدئولوژیک جنبش، خواست   به عبارت دیگر، رهبرِ مفروض باید نقطه اتصاالتی با 
ی خود ادامه بدهد، بدون بینی نشدهتواند به حرکت خاص اما پیشهذا، جنبش میآن داشته باشد یا بیابد. مع 

های بسیاری )ازجمله بهار عربی(  گواه تاریخ جنبش ای از رهبران داشته باشد. به که یک رهبر، یا مجموعهآن
های خارجی( منجر به تغییر    ر یک رهبر مشخص شکل گرفته و حتی )عمدتا با دخالتبوده که بدون حضو 

 های حکومت نیز شده است.  شکل 
توان  ویژه تاریخ معاصر میوفور در تاریخ، به تنها ممکن است، که به به این ترتیب، جنبشِ بدون »رهبر« نه 

 آن را سراغ گرفت. اما آیا جنبش بدون »رهبری« ممکن است؟ 
هستند.   های انسانی، به منظور تحقق خواستِ اصالح یا تغییر امور موجودزش، جنبش و انقالب پراتیک خی  

خیزند.  اجتماعی برمی   -اقتصادی  ،  ها تعین تاریخی دارند؛ از روابط مادیریشه، جهت و ماهیت این خواست 
هایی اشاره نداشته باشد: »پراتیک تنها هیچ پراتیک انسانی نیست که در خالء شکل بگیرد و به ایده و ارزش 

 .  (Althusser,2014,p.261)« ممکن استتحت یک ایدئولوژی 
کند«.  های دیگری »اشاره می کشد و به روابط و ایده هایی را به چالش می ای روابط و ایدههر جنبش توده

اجتماعی ذیل همین تضادها است که نسبت ها در جریان هستی  یابد؛ و تودهها، نبرد حدت می در روند خیزش 
 دهند. های دیگر قرار می ها و ارزش هایی را در مقابل ایده ها و ارزش شوند و ایده به تعارضات آگاه می

های طبقاتی در امان  های مختلف طبقاتی و افقای مرتبط به روابط اجتماعی از نبرد فراکسیون اما هیچ ایده 
های گرایشی و در نهایت طبقاتی معینی دارند. برای مثال های اجتماعی داللت دهنیست. به این معنا تمامی ای 
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وایده مردمی  دموکراسی،  برابری،  آزادی،  می  های  افق...  با  و  توانند  بخوردند  پیوند  مختلفی  طبقاتی  های 
 [۶]اندازهای مختلفی را پیش پا بگذارند.چشم 

ی ناب و معصومی نیست که به معنای حکومت آرام و  یده ی دموکراسی را در نظر بگیرید. دموکراسی اایده
پرصلح و صفای مردم بر خودشان باشد. تعینِ شکلِ حکومتِ دموکراسی توسط ماهیت طبقاتی دولت و روابط 

بنیان می  کند، چه  شود. همین ماهیت دولت است که تعیین می گیرد، مشخص میتولیدی که دولت بر آن 
داری در یونان با حدودی »حق« داشته باشند. دموکراسی روابط تولیدی برده  کسانی »مردم« باشند و تا چه

دموکراسی بورژوایی و با دموکراسی سوسیالیستی اساساً با یکدیگر متفاوتند. چراکه هریک برمبنای روابط مادی  
مثل    هاییایدهکنند. این مسئله در مورد  و تولیدی متفاوت مجموع روابط اجتماعی متفاوتی را نمایندگی می

 کند. تاریخی نیز صدق می   -های اجتماعیآزادی، برابری و سایر ایده 
توان یافت که،  توانیم بگوییم که هیچ خیزش و قیامی را نمی با بازگشت به پرسش »رهبری«، اکنون می

دست به   مند  ها با این یا آن ایدئولوژی کمابیش چارچوب به معنای دقیق کلمه، فاقد »رهبری« باشد. انسان 
ها های طبقاتی است. ایده ی طبقاتی واجد مُهر، نشان و گرایشها در جامعهزنند. و این ایدئولوژیپراتیک می 

ها با این یا آن افق طبقاتی اتصال توانند مردم را رهبری کنند: »آزادی راهبر مردم« )دالکروا( اما این ایده می
ایدئولوژیک ممکن است، خیزش بدون رهبری   -هبر سیاسی  یابند. به این ترتیب، اگر چه خیزش بدون رمی

گونه است که شامل ترکیب  ای اینهای تودهایدئولوژیک وجود ندارد. گفتنی است که ماهیت خیزش -سیاسی
ایده از  ایدئولوژیمتضادی  و  است، الیه ها  اجتماعی گوناگون حاضر در خیزش، مجموعهبندی ها  از  های  ای 

ی نهایی و به صورت گرایشی، ایدئولوژی حاکم  آوردند، اما در وهله خود به درون خیزش میها را با  ایدئولوژی
 شود.به این یا آن افق طبقاتی نزدیک می  - ی عوامل گوناگون عینی و ذهنیبسته به مداخله   -بر یک خیزش  

ستثمار  مردم علیه ستم و ا   هایهای توده ی مسلط در سطح جهانی این است که خیزش های طبقه تالش 
ی مسلط در سطح جهانی های نظم طبقاتی موجود محدود کند. وقتی از طبقهسیستم را در درون چارچوب 

هایش است )و نه این یا  مان به سیستم سرمایه داری امپریالیستی و ساختار و سازوکارگوییم، ارجاع سخن می 
اقتصادی سیاس  امپریالیستیآن مجمع  یا آن کشور  این  یا  امپریالیستی  ای سیستم سرمایه(. ساختارهی  داری 

گونه نیست که یک یا چند کشور در باالی هرم امپریالیسم نشسته باشند و هرآنگونه که بخواهند، جهان  این
اقتصادی مدیریت کنند. کشورهای امپریالیستی خود جزئی از این ساختارند و در مقابل  -را به لحاظ سیاسی

شود. کشورهای امپریالیستی )آمریکا، چین، کشورهای  ان محدود می شی ابتکار عمل های آن، حوزه ضرورت 
اتحادیه  مورد عضو  )ولو  سلطه  تحت  کشورهای  با  نیز  تضادهایی  یکدیگر،  با  تضاد  ضمن  روسیه(  اروپا،  ی 

اقتصادی که ساختار امپریالیستی   -های سیاسیی تضادها و رقابتهای درهم تافتهشان( دارند. رشته حمایت
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هایی، از حمایت از حکومت مطلوب کند در بزنگاهت، برخی از کشورهای امپریالیستی را وادار می محرک آن اس 
 یاری رسانند.  خود در این یا آن کشور تحت سلطه دست بکشند و حتی به سرنگونی آن 

تأمین جهانی  های زنجیر  تواند اجازه دهد که بخشی از حلقه ای سیستم امپریالیستی نمیمنافع کالن و پایه
ای شود که منافع طبقاتی دیگری را  از سیستم جدا شود و پایگاهی برای ساختن سیستم از اساس دگرگونه

بنابراین، طبقه نمایندگی می برابر خواست کند.  ی مسلط در سطح جهانی حاضر است جهت حصارکشی در 
هایش در جنوب جهانی را نیز کومت ترین حها، زمین زیر پای مطلوب ها و برای جلوگیری از تعمیق آن توده

ای که با یکدیگر دارند، این رغم تمام تضادهای بزرگ درونی خالی کند. ترجیح مطلق بورژوازی جهانی علی 
است که در صورت اجبار و لزوم هزاربار به تغییر شکل حکومت )از جمهوری به سلطنت، از جمهوری دینی به  

ای از خاک امید تغییر نوع دولت )از  که در گوشه ور کمک کند، تا این ...( در این یا آن کش  جمهوری سکوالر و 
تودهسرمایه  و  بروید  به سوسیالیستی(  در سر  داری  بورژوایی  آزاد«  رؤیای »جهان  از  غیر  رؤیایی  مردم  های 

ت هایی را جهکند فرصت های بزرگی که خود این سیستم جهانی تولید میبپرورانند. اما، از سوی دیگر، بحران 
 کند.  گسستن زنجیرهای امپریالیسم فراهم می

ای در جنوب جهانی از  های تودهویژه در مورد خیزش توجه و تأکید بر ساختارهای موجود امپریالیستی به 
فوق  برابر  العادهاهمیت  در  عموماً  امپریالیستی  سیستم  سازوکارهای  که  ساختاری  موانعی  است.  برخوردار  ای 

ی ها و گستره در بین توده  –خودی این توهم را  به طور خودجهانی قرار داده، به ای جنوب  هترین حقوق تودهاولیه 
-توانند به ساختارهای سیاسیکند که اگر شکل حکومت را تغییر دهند می پمپاژ می  -عظیمی از روشنفکران  

کشورهای  ا استانداردهای  با  نرمال«  »زندگی  که  یابند  دست  می جتماعی  ممکن  را  این  امپریالیستی  کند. 
ها و روشنفکران ارگانیک جریان راست  ها، آکادمیی رسانه وچهار ساعته ی بیست مستقل از حقنه  –ایدئولوژی  

 شود.جا ختم نمیزند. اما مسئله به این خودی از خاک روابطِ جهانیِ موجود جوانه می به صورت خود به  -
کشورهسکه  در  گرایش  این  رایج  گرایش،  ی  این  دیگر  روی  دارد.  نیز  دیگر  روی  جهانی،  جنوب  ای 
دخالت گیری جهت  با  مقابله  منظور  به  آن  مبنای  بر  که  است  سیاسیای  کشور    - های  آن  یا  این  اقتصادی 

)امپریالیستی، توسل   ارتجاعی داخلی  نیروهای  به  تقویت جستن  از »بورژوازی ملی«(  و فراکسیون متفاوتی 
که در  این نیروهای ارتجاع داخلی متحدان کشورهای امپریالیستی رقیب هستند. چنان شود. از قضا خود  می
گیری دوم که با فهمی کژدیسه از »تئوری امپریالیسم« خود را »ضد  های اخیر شاهد بودیم، این جهت سال

 کند به سیاستِ عمیقاً ارتجاعی موسوم به »محور مقاومت« ختم شده است.  امپریالیست« معرفی می 
خودی در  بههای مختلف، این یا آن گرایش به صورت خود سته به تحوالت و بسترهای تاریخی در بزنگاه ب

ی مهم اما، درک این مسأله است نکته   [۷]شود.های تحت ستم کشورهای جنوب جهانی غالب میبین توده 
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تضادهایش این توهمات را تزریق و  که خود سامان و نظم سیستم امپریالیستی جهانی، با تمام تقسیمات و  
 کند.تقویت می 

انداز کمونیستی، تنها یک معنی دارد: واگذار  ی تحلیل، تبلیغ، ترویج و چشم به این لحاظ، خالی کردن عرصه 
 ای به رهبری ایدئولوژیک سیاسی طبقات مسلط. های تودهکردن رهبری خیزش 

 

 رهبری کمونیستی و رهبری بورژواییهای ماهوی  ی طبقاتی و تفاوت . مبارزه ۴

به  مبارزهمثابه طبقه بورژوازی  در  تودهی مسلط  ایدئولوژیک  برای رهبری  ابزارها و  ها مجموعهاش  از  ای 
اجتماعی    -ترین شرایطش، روابط اقتصادیهای بورژوایی و مهم ترین ابزارش دولتشرایط را در اختیار دارد. مهم 

واقع سازمان  از قبل تودههمستقر است. در  ندارند که  نیازی  بورژوایی »برای حضور،  را که  ای  های مردمی 
ی تبلیغ، اقناع و جذب  ها بپیوندند متحد کنند: خود نظم اجتماعی }موجود{ وظیفه های آن خواهند به ایدهمی

زی به  شود... از قضا به همین دلیل است که یک حزب بورژوایی برای حضور داشتن نیا دار می آنها را عهده 
تا  آموزه بپروراند  را  مسلط  ایدئولوژی  اساسی  مضامین  که  است  کافی  تنها  ندارد؛  علمی  که    هوادارانی»ی 

 . (Althusser,2014, p. 255)اند را جذب کند«پیشاپیش متقاعد شده 

های تفاوت ی مسلط  ی طبقهها با مبارزهی تودهتوان استخراج کرد: مبارزه ی مهمی را میاز این موضوع نکته 
 نیست.  ی مسلط تفاوتی خطی، کم ی و ریاضیاتیی طبقه ها و کارگران با مبارزه ماهوی دارد. تفاوت مبارزه توده

های منطقی نیست که دو وجود واحد را با  ی مسلط از جنس تقابل ی طبقهها با مبارزهی توده منطق مبارزه 
 . (Althusser, 1998)  (A ;-A+)های کم ی مخالف در برابر یکدیگر قرار دهد  عالمت

کند.  ها ندارند تعیین نمی ی مسلط دارد و تودههایی که طبقه تفاوت اساسی این دو مبارزه را امکانات و سالح 
طبقهمبارزه علیه  طبقاتی  نهی  مسلط  تاریخ ی  بلکه  متفاوت  امکانات  موقعیتتنها  فرم ها،  ها،  های مبناها، 

 . (Balibar,1974) اهداف اساساً متفاوتی نیز دارند های ذهنی واتکاهای عینی، آموزهتشکیالتی، نقطه
ی مسلط برای  که طبقه رغم این شود چنین است: علی غایت مهمی که از این بحث استخراج می ی به نتیجه 

های اجتماعی  جهت تنظیم و تثبیت شکاف های ایدئولوژیکی  اش به شناخت حفظ سیادت خود و اعمال رهبری 
است.  داده)مدیریت    نیازمند  تحلیل  آسیب در  آماری،  مسلط های  روند  و  آن  کنترل  جهت  اجتماعی  شناسی 

اتکای  مبنا و نقطه   های »تئوریک« از این قبیل( اماشناسی بورژوایی مثل کارکردگرایی و سایر ایدئولوژی جامعه
هایی است که در اختیار  ها و سالح اش مناسبات پیشاپیش موجود و دستگاه ر رهبری و مبارزهی مسلط دطبقه 
 دارد.

موجود تعیین  خودی و ازپیش بهی اصلی رهبری کمونیستی را نه ایدئولوژی خوداین در حالی است که هسته 
تکا به »آموزهای علمی« ها و نهادهای مختلف. رهبری کمونیستی بدون ا کند و نه ساخت و تشکیل سازمان می
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ها و موانع مسیر    ی بدیل و تحلیل دشواری  بندی اجتماعی و تبیین علمی امکان تحقق جامعهتحلیل صورت 
اش آن را ناممکن و حتی   آن ممکن نیست. بدیلی که وضع موجود امور با تمام لشکر نظری و سرکوب عملی

 نمایاند. نامطلوب می
 ... نیست  ی طبقاتی وی کارگر، زحمتکشان، مبارزهمعنی کالژ مفاهیمی مثل طبقهرهبری کمونیستی، به 

توان  باد برابری« و ... نمی باد حکومت شورایی«، »زندهباد سوسیالیسم«، »زنده و با تکرار شعارهایی مثل »زنده 
تحلیل نظریِ موانعِ عینی  بدون    ها زدود.ی مسلط را از ذهن تودهی ایدئولوژیک طبقه ها مبارزه غبارهای سال 

توده  اثبات زنده ها و مداخله و ذهنی پیش پای  های  های سایر بدیل ی محدودیتی فعال نظری و عملی و 
ها را جلب و  توان اعتماد استراتژیک توده ها و عناصر خیزش نمی ترین الیهبورژوایی، و پیوند خوردن با مترقی 

 افق خیزش را ارتقا داد. 

 

 حث: نگاهی کلی به فضای خیزش. انحراف از ب ۵

با این توضحیات، اگر بخواهیم نگاهی گذرا به فضای ایدئولوژیک و گرایشات حاکم بر جنبش درخشان و  
توان گفت با توجه به شرایط تاریخی جهانی، وضعیت مساعدی برای  طور کلی می در جریان کنونی بیندازیم؛ به 

ی نویدبخشی همچون »زن، زندگی، آزادی« و »مرگ بر ستمگر، ی شعارهاهای آن وجود دارد. غلبه ارتقای افق 
هایی وجود دارد، اما از جنس موانع  بندی مطلوبی را به وجود آورده است. فقدان چه شاه باشه چه رهبر« قطب
ها از دست شان را برای بخش عظیم تودههای ایدئولوژیک حکومت اثرگذاری برطرف نشدنی نیستند. سامانه

ای رسیده که تبلیغات ایدئولوژیک   اند. پیشروی، تعرض و آنتاگونیسم جنبش به مرحلهنسبتاً فلج شده اند و  داده
  حکومت حداقل در این وهله دست از جذب اکثریت مطلق مردم معترض به تمامی شسته است، تمامی تحلیل 

صوتی که به بیرون درز   های  های وابسته به قدرت یا فایل  ها خبرگزاری  ها، رپورتاژهای خبری ،یادداشت

 ی خود و حفظ و اقناع پایه   نشان می دهد که هدف مطلق تبلیغات ایدئولوژیک دولت، تثبیت هسته   دهندیم

گردد، هدف حکومت    های معترض برمی  های مرددش است. و تا آنجایی که به نسبت این تبلیغات با توده
های خیابان، به منظور جلوگیری از پیوستن    ین تودهدامن زدن به فضای رعب و وحشت با تکیه بر سرکوب خون

های خونینِ    رغم سرکوب  اند. اما حکومت علی  ند اما هنوز به خیابان نپیوسته   مردمی است که با خیابان همدل
ای که در کردستان و بلوچستان رقم زده است، به خوبی می داند که در این زمینه نیز با موانعی   محاسبه شده

  شناسد، اما در وهله  توان گفت که سرکوب حکومت سرحدی نمی   مواجه است. به گواه تاریخ، به راحتی می 
بینی کند که   تواند پیش   های همراه و حتی خنثیِ پیشین خود را از دست داده، نمی  ای که بسیاری از پایه

ی خشمِ مردمِ   ها  ا بر شعله کشد ی  افزایش شدت سرکوب در مناطق خیزش حصار ترس دور مردم معترض می
 افزاید.   تاکنون به خیابان نیامده می 
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های سرکوب مشاهده نشده است، اما این نکته به این معنا نیست که حکومت در  تاکنون تَرَکی در دستگاه  
  یالمللی م  با نگاه به روابط داخلی قدرت، و فاکتور گرفتن روابط بین  [۸]ی قدرت تضادی ندارد.  درون هسته

های درون دستگاه   اش به ترک   ی مرکزی حکومت به منظور اینکه تضادهای درونی  توان گفت که هسته 
سرکوب رخنه نکند، همزمان دو مسیر موازی را پیش برده. اول مدیریت تضادهای درونی با تمرکز بخشیدن  

های مردد موجودش    ایه ی قدرت و مسیر دوم که در این وهله برایش عاجل شده، تمرکز بر حفظ پ   به هسته 
 ای ضرورت دارند.  تر جنبش توده  های خشن   است. هر دوی عوامل برای سرکوب

بین   علی   پیوندهای  به  توجه  با  و  دولت  دستگاه  داشتن  در دست  با  اسالمی  اش،  المللی الحساب، جمهوری 
وپای زنجیرهایی که این خیزش بر دست همچنان توان حکومت کردن دارد )عمدتاً با تکیه بر سرکوب(؛ ولی  

غایت محدود کرده است. همین امر موجب شده اش را به های ایدئولوژیک آن زده، قدرت مانور داخلی دستگاه 
 اش، جهت صادرات بحران، افزایش یابد.که تحرکات و مداخالت خارجی 

ک مسلط در جنبش نفی کامل  اما در ارتباط با فضای ایدئولوژیک جنبش، روشن است که گرایش ایدئولوژی
ای معطوف به دولت  شده ایدئولوژیک مرتبط به آن است اما تاکنون چارچوب تعیین  -حکومت و روابط سیاسی

سوسیالیستی، گرایش اساسی و    آینده اتخاذ نکرده است. با این وجود بدیهی است که در غیاب تحرک بدیل 
طور ه دولت سکوالر و دموکراتیک بورژوایی است. همان غالب خیزش در ارتباط با نوع دولت آینده، معطوف ب

سرمایه سیستم  مسلط  روابط  گفتیم،  خودکه  صورت  به  امپریالیستی،  بین  به داری  در  را  گرایش  این  خودی 
زند که کافی است شکل  کند و به این توهم دامن می های تحت ستم کشورهای جنوب جهانی تقویت میتوده

 ی پیوندهایشان با »جهان آزاد« را تقویت کنند. ته حکومت را تغییر دهند و رش 
ماندگی ساختارهای  گیری تاریخی عقب ای کردن این واقعیت که شکل در این زمینه، طرح، تحلیل و توده 

اقتصادی کشورهای جنوب جهانی بر بستر تضادهای سیستم جهانی ممکن و محقق شده است،   -سیاسی  
بهبه پرداختن  است. همچنین  مهم  بی  غایت  اهمیت  نیز  دارد این مسئله  لحاظ   نهایتی  به  و چگونه  که چرا 

گیری یک دموکراسی بورژوایی »نرمال« ماندن ساختارهای جهانی امپریالیستی، امکان شکل ساختاری، با باقی
 مشابه کشورهای امپریالیستی در کشورهای جنوب جهانی اساساً ناممکن است. 

های های کمونیستی را در خیزش مسائلی از این دست و بحث بر سر افقتردید کسانی هستند که طرح  بی
بی  میکنونی،  »تودهمورد  هستیم:  بر  از  همه  را  آشنایشان  گفتارهای  سر  دانند.  بر  بحث  پذیرش  آمادگی  ها 

های انتزاعی محصول رمانتیسیسم و نوستالژی انقالبی است«،  سوسیالیسم و کمونیسم را ندارند«، »این بحث
بافی است«، »وسط این معرکه فقط اینا برن، فضا برای تنفس داشته باشیم، وقت برای این مباحث پیدا  ل»خیا
ای از این روابط  بافی، این توهم است که فکر کنیم بدون گسست پایهشه«. در مقابل باید بگوییم که خیالمی

و انتزاعی آن است که گمان کنیم با    توان فضایی برای تنفس پیدا کنیمهای بورژوایی می و تن دادن به بدیل 
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ای را تضمین کرد.  های پایه توان آزادی های بورژوایی، می توجه به ساختار امپریالیستی، با بسنده کردن به افق 
ها در کشورهای امپریالیستی هم با  )بگذریم از این که در بزنگاه کنونی، همان دستاوردهای دموکراتیک توده

 شده است؛ به ترامپ در آمریکا، ملونی در ایتالیا و لوپن در فرانسه بنگرید(.  رو  تهدیدهای جدی روبه 
کنند امر ممکن صرفاً همان چیزی است که هست و اتفاق افتاده و چیزی غیر  اند که گمان میاینان کسانی 

زش را بر  چه تا کنون رخ داده ممکن نیست. )لنین( اینان انفعال فکری و عملی خود در برابر مسائل خیاز آن 
ها را ندارند،  ها آمادگی پذیرش این بحثگویند تودهاندازند. همینانی که میها« میگردن »عدم آمادگی توده

جا برای  دانند. در یکگفتند که خود کارگران، خود زنان، خود »مردم« بهتر از همه می اند که می دقیقاً همانانی 
کنند، و در جای دیگر، باز به همان منظور، با ها اشاره می دهسلب مسئولیت از خود »متواضعانه« به آگاهی تو 

 کنند.  ها تکیه می نخوت به »ناآگاهی« و »ناآمادگی« توده
البته بدیهی است که فضای ذهنی و ایدئولوژیک جامعه همیشه و در همه حال به یک میزان مستعد پذیرش  

ها مساعدترین خاک برای جوانه زدن بدیل کمونیسم در اذهان توده تردید  های کمونیستی نیست. اما بی افق
شود«، ایدئولوژی شود، »امروز فردا میای که زمان فشرده میای است. لحظههای خیزش و خروش تودهلحظه

اش  یابد و هر لحظهها عینیت می ی آینده در بین تودهشود، عناصر ایدئولوژی جامعهمسلط به چالش کشیده می
ورو رفته اما  و رنگ   بستههای عموماً زنگاری مبارزاتی است. نیروهایی که خود را به نشان تن هزار تجربه آبس

همچنان مد رایج »چپ«، »آنتی کاپیتالیست«، »انترناسیونالیست«، »سوسیالیست«، »کمونیست« و... مزین  
اینکرده  اگر  امکان اند،  از  اکنون  و  فرصتجا  و  موانع  تها،  واقعی  جامعه های  سپس  و  سوسیالیسم  ی حقق 

 خواهند، این مسائل را طرح کنند؟ ها سخن نگویند، کی و کجا و با که میکمونیستی با توده
واقعیت تلخی است اما تصور مشترک بسیاری این است که محل جاگیری و به اشتراک گذاشتن این مفاهیم  

های آموزشی خصوصی و دولتی است. با این  نگاه ها، که محافل دوستانه و بو مسائل نه خیابان و نه با توده
دانند( به این تحقیر ها )خودشان بهتر از همه میاوصاف عجیب نیست که آن تقدس توخالی بخشیدن به توده

 فهمند(. عیار آنها بینجامد )آنها که این مسائل را نمی تمام
تأکید کنیم که   باید  اما  به مسائل جنبش  بازگشت    - های متضاد حاضر در خیزشرغم گرایشعلی   – با 

های خیزش، تاکنون بر انرژی خود بوده و گرایشی مبنی بر دعوت خیزش اتکای استوار و درخشان تودهنقطه 
کنون )دگرگونی فضای دستاوردهای درخشان این جنبش تا    های خارجی برای مداخله دیده نشده است.از دولت
وپایداری -سیاسی پیشوری  و  زنان رقم خورده اجتماعی(  پیشتازی  با  اقشار مختلف  پایین  از  با مشارکت  اش 

 یها و مدارس در روشن نگاه داشتن هرروزه ویژه سنندج، سقز، همچنین برخی دانشگاهاست. )کردستان، به 
ی نبرد، مقاومت و مبارزه را  اجتماعی حاضر در صحنه های مختلف  بندیاند( الیه خیزش نقش مهمی ایفا کرده

های مبارزاتی    کنند. عالوه بر ابتکارات و خالقیتکنند و دیگر اقشار و طبقات را به همرزمی دعوت می تکثیر می 
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ی نیروی جنبش به شهرها و    ای است( نفوذ گسترده  نشان مبارزات توده  درخشانی که شاهدیم )و خصلت
  اند( فاکتور تعیین   ای اخیر فعال نبوده  های توده  اظ جمعیتی خرد )که در هیچ یک از خیزش روستاهای به لح

کند و مانع از تمرکز نیروهایش   ای است که سرکوب جنبش را برای نیروی سرکوب به شدت پردردسر می  کننده 
 خواهد شد. 

اتکایی است  ترین و استوارترین نقطه مهم این نکته یعنی پیشروی جنبش با توسل به نیروی خودش،  
کم گرفتن چنین عناصر ایدئولوژیکی که هر اهرمی جهت ارتقای جنبش باید بر آن قرار بگیرد. ندیدن یا دست

بندی ذهنی  توجهی به قطب ی تمام انحرافات سیاسی را در دل خود دارد. بیواقعی و حاضری در جنبش، نطفه 
این موضوع   های مسلط هرگونه    های قدرت  کردن به شکاف    زند، و بسندهرقم میو عینی مساعدی که 

دهد. مبارزه برای هدف انقالب    ی تئوریک و سیاسی را ساختارا و الجرم به جانب ارتجاع سوق می  مداخله
 یابد.ها جریان می   کمونیستی تنها در همین بستر خطرات و فرصت

اگر این موضوع را در بستر تحلیل نظری پیشین قرار دهیم، جدی بودن خطر را بهتر درک خواهیم کرد:   
باقی نمی زمین و افق  ایدئولوژیک هیچ خیزشی، یک فضای خالی  یا آن  گذارد و منتظر مداخله های  این  ی 

ها با تکیه بر  کمونیستاند، اگر  های ایدئولوژیک پیشاپیش تصرف شده ماند. تمام عرصه نیروی سیاسی نمی 
ها را رهبری و افق جنبش را ارتقا دهند، ایدئولوژی مسلط به این یا آن  عناصر پیشرو جنبش، تالش نکنند توده 

بندی  ها تمام عناصر مترقی را در جهت بازپیکر طریق، در هر صورت به قیمت هدر دادن ایثار و خون توده
شناسی  های شرق گله مدیران ایرانی پژوهشکده نکنیم، دقیقاً در لحظه گله کند. فراموش  قدرت خود ادغام می

های مطالعات زنان و خاورمیانه در اروپا و آمریکا، از دول خارجی دریوزگی »دموکراسی« و اساتید دانشکده
احی  ی دیگری از همینان در حال طراند. از طرف دیگر، دستهزنی برسر خون خیابانکنند و در حال چانه می

 هستند.  های حاکمیت تزهای جدید »محور مقاومت« جهت شستن خون از سازوبرگ 
و تمام جریان    -که چندان فرعی هم نیست    –های حاکم بر خیزش  وانگهی، یکی دیگر از مهمترین تم 

این مضمون،   و میهن است.  است، مضمون وطن  آن  کرنای  بر  و دمیدن  بر کوس  کوبیدن  در حال  راست 
ی آن بیفزاید. ایدئولوژی وطن  تواند بر غلبه بینی ناپذیر آن می ست، اما فراز و فرودهای پیش مضمون اصلی نی

های ارتجاعی باز کند. درست است که در حین  تواند فضا را برای بدیل ای است که می ترین قوهو میهن مهم 
برخی، آنچه زمین    خیزش شاهد اتحادهای نویدبخشی بین ملل تحت ستم بوده و هستیم. اما برخالف تصور 

گری است که اکنون وطن نامیده این اتحاد را به وجود آورده وطن نیست، بلکه از قضا نفی ساختار سرکوب 
 شود.می
ی خیزش اخیر »زن« است؛  ترین جزء شعار »زن، زندگی، آزادی« در زمینه ترین عنصر و مترقیاگر مهم  

جزء شعار »مرد، میهن، آبادی« باز در بستر خیزش اخیر؛ ترین عنصر و خطرناک ترین  از آن طرف، ارتجاعی 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

نه جفت مقابل آن یعنی »مرد«، بلکه »میهن« است. تنِ هیچ وطنی تاکنون، تاب پوشیدن »پیراهن زنانه« را  
   [10]سبیل سراغ نداریم. تاریخ وطن تاریخ سبیل است.. وطن همتای نرینگی است. میهن بی [9.]نداشته

تنها قلب ایدئولوژیک ن عنصر شعار مذکور است: چرا که شورش علیه حجاب اجباری نه تریگوییم زن مهممی
های مترقی  ی ستم بر زنان، بسترهای پیوند این خیزش با تودهدهد، بلکه مسئله تئوکراسی را هدف قرار می

بستر جهانی   کند که به انحای گوناگون ستم بر زنان را تشدید کرده )همینی جهانی را فراهم می چهار گوشه 
 ی صدای خیزش حال حاضر داشته است(.  بیشترین تأثیر را در انعکاس نسبتا گسترده

های این جنبش را شدیداً  گوییم »میهن« خطرناک ترین عنصر شعار مذکور است: وطن و میهن افق می
با »اشاراتی«   کند. چگونه؟ پیش از این گفتیم، ایدئولوژی از جنس شناخت صحیح یا غلط نیست، امامحدود می

تواند امکاناتی را برای پیوندخوردن یا پذیرش شناخت درست یا غلط باز که به روابط اجتماعی بدیل دارد، می 
کند. چنان که گویی  ها را محدود میهای شناختی تودهی ایدئولوژی وطن بر خیزش افق فراهم کند. سلطه

گیرد که چنین وطنی ساخته است. کافی است ت می های موجود از حکومتی نشأتمامی ستم، ادبار و استثمار 
ای که اینها بروند تا »این وطن دوباره وطن شود«. ایدئولوژی وطن و میهن، بسترِ تضادهایِ سیستمِ جهانی 

به  را  بوده  حکومتی  چنین  وجود  امکان  می شروط  حذف  خوردن کلی  گره  با  میهن،  و  وطن  بعالوه،  کند. 
کند. رضی، »حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم تا جدایی« را در خود خفه می خودی با موضوع تمامیت اخودبه

توان در شعار »از زاهدان تا تهران/ از کردستان تا تهران، جانم فدای ایران« مشاهده  وضوح می این مسئله را به
ان قرار  پذیرد؟( که ذیل تمامیت ارضی ایرپذیرد )میکرد. شعاری که حق تعیین سرنوشت ملل را تاجایی می

باشد. میهن مطلوب  ارتجاعیگرفته  با  را  اتصاالت  بر  کند. اگر پرچم سه ها تضمین میترین بدیل ترین  رنگ 
ی سفید آن همیشه مستعد پذیرش شیر زخمی ارتجاع و برآمدن خورشید تار  فضای جنبش غلبه یابد، زمینه 
زمینه، یک دم نباید در مورد حقوق »ملل  مطلقه، موقت و ...( است. در این  سلطنت )مطلقه، مشروطه، نیمه 

انترناسیونالیسم سوسیالیستی،    های اتنیکی«( کوتاه آمد. پیش گذاشتن، بدیل ستم« در ایران )و نه »اقلیت تحت
 بدون به رسمیت شناختن حقوق ملل تحت ستم تا جدایی، لفاظی است.

زمینه  »زن«  اگر  کلی  طور  خبه  انترناسیونالیستی  پیوند  مادی  تودههای  با  را  یزش  جهان  و  منطقه  های 
 کند.دهد، »میهن« این پیوندهای انترناسیونالیستی را به کل منقطع می گسترش می 

 

 ی سازماندهی و پرسش »چه باید کرد؟«. مسئله ۶

ی  ها هم فرصت. همه اند و آن یکیها درست. درست است! اینها خطرات ی این ممکن است بگوییم، همه 
باید ایدئولوژی کمونیستی را تبلیغ و علم بنیانگذاری شده توسط مارکس را ترویج کرد. اما ها درست است!  این

اکنون در غیاب سازمان و سازماندهی انقالبی متشکل چه باید کرد؟ این نیز پرسش جدیدی نیست. در ایران،  
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های هایِ سال ترین پرسش ایهای اخیر پرسش سازماندهی و »چه باید کرد؟« را به یکی از پایه سلسله خیزش 
 اخیر تبدیل کرده است. 

: »سازماندهی کنیم.« اما این  -گویندهاست گفته و می   چنان که بسیاری سال  –توان گفت  خیلی ساده می
های  دستی »سازماندهی کنیم« ناظر به سازماندهی نه پاسخ پرسش که دور زدن پرسش است. اگر پاسخ دم 

ها بنا بر تاریخ و تجربیات مبارزاتی ه »سازماندهی کنیم« معنایی ندارد، چرا که تودهها است، ک خودی تودهبهخود
سازماندهی  منطقه،  هر  در  می خود  مبارزه  جریان  در  را  خود  حداقلی  فراخوان  های  منطقاً  بنابراین  سازند. 

ساختن انواع دیگر ای،    گری برای ارتقاء سازماندهی حداقلی تودهسازماندهی »کنیم« بایستی ناظر بر دخالت
هایی بلندتر از تر از همه با افق تر و مهم تر، گستردهسازماندهی و تأسیس شکلی از سازمان باشد که متشکل 

توده های خودبه سازماندهی  بر خودی  این سازماندهیِ »فراتر« بدون توجه و تکیه  باشد )بدیهی است که  ها 
 ت(. ها ممکن نیسهای خود تودهابتکارات و سازماندهی

ایم و همچنان  بار اگرچه پاسخ ما منطقا به نظر درست است، اما به لحاظ سیاسی چیز زیادی نگفته اما این
ای مطرح کرده است: در غیاب سازماندهی چه باید کرد؟ پرسش به جای خود باقی است. خیزش پرسش ساده

 : سازماندهی باید کرد.  ) برای شیفتگان خودانگیختی البته همچنان این پرسش طرح نشده است( پاسخ
ی اصلی پرسش فوق ناظر به شروط امکان سازماندهی است و نه خود سازماندهی  این در حالی است که نکته 

 گذارد.کل آن را مسکوت می ای که پاسخ »سازماندهی کنیم« به که بر سر آن توافق ضمنی وجود دارد. مسئله 
ط امکان آن نشان درکی پراگماتیستی و تاکتیکی از  پاسخ فوری »سازماندهی کنیم« و سکوت درباب شرای 

مثابه یک ابزار  ای را صرفاً به ی تودهها دارد؛ به این معنا که سازمان مبارزه ی طبقاتی کارگران و تودهمبارزه
 داند.  جهت مبارزه می
ها را در ابزارها و  توده ی  ی مسلط با مبارزهی دولت و طبقه تر بگوییم: این نگاه تفاوت مبارزه بگذارید روشن 

البته که تمام منطقبیند. منطق تحلیل امکانات می  های خطی، قسماً به حقایقی اش ساده و خطی است )و 
خوریم. ب( آنها ابزار و امکانات و  اشاره دارند(: الف( ما ابزار و امکانات و سازمان نداریم بنابراین شکست می

که پیروز شویم، نیاز به ابزار و امکانات و سازماندهی  د. ج( در نتیجه برای اینشونسازمان دارند، بنابراین پیروز می
 داریم.

بندی از مسئله اگرچه، همانطور که گفتیم، به حقایقی اشاره دارد، ساختار تحلیلش به لحاظ  این گونه صورت 
برای بدترین اشکال    نظری کارکردگرایانه و غلط است و به لحاظ سیاسی خطرناک. این نگاه، زمین مبارزه را 

ی نهایی به ابزار و امکانات  ی مسلط را در وهله ها با مبارزات طبقه گذارد. تفاوت مبارزات تودهپراگماتیسم باز می 
تر افراد، ابزار و  منظور به دست آوردن کمیت گسترده زنی بهدهد. بنابراین راه را برای زدوبند و چانه تقلیل می 

های پراگماتیستی ابزار، سازمان و امکانات  ای مانند تمامی فهم ی تودهن فهم از مبارزه کند. ایامکانات فراهم می
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شان درون سیاست  ها و ادغام داند. و در نهایت بستر هرز دادن مبارزات تودهرا مقدم بر خط و افق سیاسی می 
 کند. ی مسلط را فراهم می طبقه 

ات طبقاتی« را احضار و یادآوری کنیم: مبارزات طبقه نتایج نظری بحث باالتر در مورد »رهبری« و »مبارز
ی مسلط و مبارزات  های اساساً متفاوتی با طبقه های تحت ستم تاریخ، زمینه و کیفیت ی استثمارشونده و توده 
ای امکانات  ی مسلط منهی طبقه های تحت ستم همان مبارزه ی استثمارشونده و تودهآن دارند. مبارزات طبقه 

   .(-A+_A) ابزارهای دومی نیستو 
آن محتوای  در  چه  و  سازماندهی  فرم  در  چه  اولی  طبقه   [ 11]مبارزات  از  متمایز  و  اساساً  مسلط  ی 

سیاسی سازوبرگ  طبقه های  است.  ارزش اش  براساس  نیرو  بسیج  برای  دولتش  سازوبرگ  و  مسلط  و  ی  ها 
اش نیازی به تحلیل  بنابراین برای حفظ و تثبیت رهبری های مبتنی بر روابط ازپیش موجود استوار است؛  عادت
های تحت ستم های علمی ندارد؛ این در حالی است که رهبری و سازماندهی مبارزات پرولتاریا و تودهو آموزه

 های علم انقالب ناممکن است. برای پیروزی بدون اتکا به تحلیلِ طبقاتی و آموزه 
 ی سازماندهی و »چه باید کرد؟« بازگردیم.مسئله با این مقدمات، بار دیگر به 

ی چه باید کرد؟ جدا نیست. بالعکس، اولی بخشی از دومی است. آلتوسر در  ی سازماندهی، از مسئله مسئله 
با اتکا به  ی »چه« در »چه باید کرد؟«  مسئله تحت عنوان    (? Que faire)  چه باید کرد؟فصلی از کتاب  

ای که حول این  های اساساً تاکتیکی و کارکردگرایانه پردازد. بر خالف درکاین موضوع میهای لنین به  تحلیل 
پرسش شکل گرفته، لنین اساساً نگاهی استراتژیک به این پرسش داشت. در یک معنای عام پرسش لنین  

ی مبارزه ها علیه  ی طبقاتی کارگری و توده مبارزه   سازماندهیو به    گیریجهت چنین بود: » برای کمک به  
آلتوسر به درستی بر این تحلیلِ لنین    (Althusser, 2018, p. 15)طبقاتی بورژوازی چه باید کرد؟«  

گیری سیاسی، خط سیاسی( در این پرسش تاریخی لنین، )جهت   (Que)  «ی »چهگذارد که مسئله انگشت می
 )سازماندهی(. (Faire)«انجام دادن / نمقدم است بر »کرد

تک کلمات را در این پرسش ساده مورد سنجش دقیق قرار دهیم. »برای  آلتوسر معتقد است که باید تک

گیری بینیم که جهت ای چه باید کرد؟ میی طبقاتی کارگری و تودهمبارزه  سازماندهیو    گیریجهتکمک به  

معنای اعالم تقدم خط سیاسی بر حزب، ساخت حزب  ای که به نکته .  بر سازماندهی است  مقدمیا خط سیاسی  
 . «خط سیاسی است بر مبنایدهی و تقدم خط سیاسی بر سازمان

ای حاکم  از تأکید بر این نکته نباید خسته شویم، که بر هرگونه سازماندهی، آگاهانه و ناآگاهانه خط سیاسی 
ی  قضا خط سیاسی یک سازمان است )خط سیاسی عصاره   ی طبقاتی سازمان خنثی نداریم و ازاست. در جامعه

کند. برای مثال،  های سازمانی آن را تعیین می تئوری، اهداف و تاکتیک و استراتژی یک سازمان است( که فرم 
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ی اقتصادی شکل گرفته در ساختار با سازمانی که برای مبارزات انقالبی  سازمانی که برای مبارزات روزمره 
 کند.ها و اهداف متفاوتی را دنبال می اندازها، ایدهساس متفاوت است. به این دلیل که چشم گیرد از ا شکل می 

ی تقدم خط سیاسی انقالبی را بر سازمان انقالبی در پرسش »چه باید کرد؟« بپذیریم، نتیجه  اگر مسئله 
هسته می که  تودهگیریم  مبارزات  دادن  جهت  و  رهبری  در  اصلی  سوسیی  انقالب  سمت  به  نه ها  الیستی 

ها و مفاهیم علمی و تحلیل  غایت ضروری است(، بلکه خط سیاسی متکی بر آموزهسازماندهی )که خود به 
ها کنیم که این مسئله در مورد مبارزه، سازمان مشخص از شرایط مشخص مبارزه است. بار دیگر یادآوری می 

 کند. و احزاب بورژوایی صدق نمی
های  ای از مفاهیم و نسبتوجه مجموعههیچ گوییم، مرادمان به خن میاما وقتی از خط سیاسی انقالبی س

ها و مفاهیم انتزاعی، ولو درست و به لحاظ مفهومی منسجم، نیست. خط سیاسیِ انقالبی بر مبنای تئوری، آموزه
مفاهیم و  ها،  شود. خط سیاسی انقالبی صرفاً چیدمان و پرتاب گزاره علمی قرار دارد، اما به آن محدود نمی 

کند  ها نیست. بالعکس خط سیاسی انقالبی وقتی تعین پیدا می های انتزاعی کلی در مقابل مبارزات تودهافق
ی علمی، استراتژی، تاکتیک ها، با تکیه بر آموزهکه در ارتباط، تماس و اصطکاک مداوم با مبارزات جاری توده

 های مشخص مبارزاتی ارائه دهد. و افق 
توان از تقدم دیگری نیز سخن گفت: تقدم  دهی، می ر کنار تقدمِ خط سیاسی بر سازمان به این ترتیب د

های تحلیلی ای بر خط سیاسی. به این معنا که خط سیاسی و تمام مفاهیمی که سالح مبارزات طبقاتی و توده 
ت که تعین و ی طبقاتی اس سازند، در اصطکاک مدام با تحوالت واقعی مبارزه ی سیاسی را میخط و برنامه
کنند( خط سیاسی مجموع نظریات  یابند. )تمامی علوم ازجمله مارکسیسم و علم انقالب پیشرفت می توسعه می 

مبارزه  از  مستقل  و  تودهپیشینی  و  طبقاتی  زنده ی  روح  شرایط مشخص  از  »تحلیل مشخص  نیست:  ی  ای 
 مارکسیسم است« )لنین(. 
ای اخیر احساس  های تودهی خیزش اش در لحظه به لحظهی دهی انقالبی که جای خالغیاب بزرگ سازمان 

کم یکی از اشارات این  شود، دالیل تاریخی مادی خاص خود را دارد که محل بحث حاضر نیست. اما دست می
 تر است: فقدان خط، تحلیل و در نتیجه افق کمونیستی. غیاب؛ اشاره به فقدانی بزرگ

کنون تکامل ناموزون خود را  تاریخ علمی که مارکس بنیان گذاشت و تا بدون رجوع و کنکاش در مفاهیم و  
جهانی کنونی راه    -های بزنگاه تاریخیتوان در مقابل پرسش طی کرده، یعنی علم تاریخ، علم انقالب، نمی 

های عمدتاً تصادفی و دلبخواهی  بندی ها و صورت رفت از وضعیت را شناسایی کرد و در هزارتوی پاسخ برون 
 خواهیم شد. گم 

انقالبیعلی  سازمان  مداخله الحساب،  توان  که  نداریم  چنین  ای  بدون  باشد.  داشته  را  اوضاع  در  مؤثر  ی 
شود. اما سازمان انقالبی  دهی انقالب فلج میسازمانی پیشبرد بخش عظیمی از وظایف عملی مرتبط به سازمان 
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تواند شکل بگیرد. تأکید و تقدس  نمی  های مشخصبدون ترسیم خط و استراتژی انقالب بر مبنای تحلیل 
ی سیاسی، محکوم به انحراف از مسیر انقالب کمونیستی خواهد  بخشیدن به سازمان، بدون تدقیق خط و برنامه

ها، ابزار استراتژیک تحلیل، تبلیغ، ترویج و مبارزه برای  ترین سطحش، برای کمونیست بود. سازمان در عالی 
هی برای بقای تاکتیکی در مقابل دشمن طبقاتی. به این معنا است که انقالبی افق انقالب است، و نه پناهگا

بودن یک سازمان را نه برمبنای گستردگی، مقبولیت و یا حتی امکاناتش برای بسیج مردمی که بر مبنای خط، 
 [ 12.](سازماندهی گیری و خط سیاسی بر سنجیم. ) بار دیگر: تقدم جهت اش میبرنامه و تحلیل سیاسی 

 

 گیرینتیجه 
گیری سازمان و رهبری انقالبی وابسته به تئوری، تحلیل و  چه گفتیم، شرط امکان اساسی شکل بنابر آن 

ای است. در بستر و ی طبقاتی و توده ی انقالبی است که خود این عامل اخیر در ارتباط و بر بستر مبارزهبرنامه
ای در امپریالیستی، در ایران مبارزات گسترده و درخشان تودهاقتصادی سیستم جهانی  -متأثر از بحران سیاسی

شود و در مجموع بازوان همگی  ی مؤثر انقالبی شدیداً حس می جریان است، اما همچنان فقدان تحلیل و برنامه
 ما در این زمینه ضعیف است.

ای که موجود فکری رغم موانع  توان گفت، علی در این زمینه و صرفاً با توجه به فضای فکری موجود می
 های مناسبی برای غلبه بر این ضعف نیز وجود دارد.است، فرصت 

: خیزش اخیر خیلی چیزها را تغییر داده. بادهای این خیزش سست بودن و تزیینی بودن »کاربست«  فرصت

 های ها و شکست ها و مفاهیم در فضای فکری حاضر را برمال کرده است. عموماً پیروزی بسیاری از تحلیل 
ترغیب می اجتماعی، بخش بازاندیشی  و  اندیشه  به  را  توده  قابلهای مختلف  قشرِ  پیشاپیش  از کند.  توجهی 

ها و تحلیل ی متوسط )چه به صورت فردی و چه در محافل کتابخوانی( وجود دارد که درگیر کار با ایدهطبقه 
بیشتر کسانی که به نحوی    هاست؛ امید که بادهای این خیزش به بازاندیشی و تحرک فکری و عملی هرچ

از بین شمار قابل درگیر تالش فکری  امید که  ایدهاند یاری رساند.  ها هستند شمار هرچه توجهی که درگیر 
خواهی انقالب کنی؟ امروز،  کِی می بیشتری برخیزند که به صدای خیابان متعهد باشند؛ صدایی که گفت: »

 تغییر دهیم«همان فرداست. ضروری است همه چیز را  
ولو قلیل جنبش   ای آن است که بخشی از فعاالنهای بزرگ تودههای خیزش تر از آن، یکی از برکت مهم

دارد. مقدر نیست که مسیر پرسنگالخ حل و کنکاش در مفاهیم وامی را به اندیشیدن جدی، به جستجوی راه 
منتهی شود، اما عموماً )نه تماماً( افرادی که   های رفیع علم« )مارکس(، علم انقالب، این جستجو الزاماً به »قله 

حل و درگیر شدن با مفاهیم  وجوی راهصرافت جستهای بزرگ اجتماعی به های جنبش یاز خالل کانال تجربه 
 های فهم و تغییر شرایط دارند.  افتند، وسواس نظری و تعهد عملی بیشتری به اصول و بنیانمی
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پایه: به لحاظ نظری،  موانع از مفاهیم و مسائل  انقالب، بدون  بسیاری  اندیشیدن به  ای ضروری جهت 

اند. توجه چندانی به تحلیل تاریخی جنبش کمونیستی، دستاوردها و اشتباهات  وارسی نقادانه به حاشیه رانده شده 
تر(  )گرایش فرعی ی تمام این تجربیات است، یا  مطالعهآن در ایران و جهان وجود ندارد. گرایش غالب یا رد  بی 

 سازی از آن تجربیات است.  اسطوره
فکری  و سنت  وهله   جریان  در  واقعیت مسلط  بر  مفاهیم  پیشینی  اطالق  از سویی مشوق  کنونی  های  ی 

های ی تحلیل عالوهبندی روایات تاریخی و اجتماعی به گرایی، سرهم اجتماعی است و از سوی دیگر از تجربه 
جا محل این بحث نیست که چرا و چگونه آن سنت به حاشیه رانده شده و  این   کند. خام آماری استقبال می 

ها ترین جویندگان راه رهایی با آن ویژه جوان اند که به ها موانع نظریدیگری مسلط شده؛ اما به هر ترتیب، این 
که خیزش اخیر    طلبد. امید که تحوالت و مسائل عینیقدمی را می اند. تغییر این وضعیت مبارزان ثابت مواجه

ی  گوییم( به صحنهدختران آفتاب و رهروان انقالب« را می )»نفسی از این مبارزان  رقم زده است، نسل تازه 
نبرد تئوریک بکشاند. امید که در جستجوی راه رهایی بتوانیم به تعبیر مارکس از »هر داوری برخاسته از نقد  

برابر   در  و  کنیم  استقبال  دهنداوری »پیش علمی«  و  بزرگ کجیها«  مرد  »آن  سخن  حاکم  فضای  های 
 فلورانسی« را سرلوحه قرار دهیم:

 خواهند بگویند«»راه خود را پی گیر و بگذار هر چه می 

 کرد؟  دیبا  چه بار دیگر، 

کند. پاسخ مشخص به این  های مشخص مبارزاتی تعین خاص پیدا می این پرسشی است عام که در بزنگاه
ی مبارزه )بر بستر تضادهای جهانی(،  های متضاد صحنه پرسش را تنها با تحلیل مشخص از نیروها و گرایش 

ی غیاب  طور عام و در دوره توان ارائه داد. اما به بر اساس مفاهیم بنیادی تحلیل طبقاتی سنت مارکسیستی می 
 توان گفت: ی آنچه آمد، میوجه به همه سازمان انقالبی کمونیستی که توان رهبری جنبش را داشته باشد، با ت 

گیرد. شانس بزرگ همگی ما این است که در فضایی    سازمان و سازماندهی انقالبی در خأل شکل نمی 
های انقالبی فراوانی دارد. جنبشی ای بزرگ و پرتوانی جریان دارد که پتانسیل کنیم که جنبش تودهتنفس می 

ای خودش    ید بر آن نباید خسته شد( با تکیه بر صرف توان و ابتکار تودهک أو از تکنیم ) که بار دیگر تأکید می 
های خونین دوام آورده و تاکنون متوقف نشده است. به لحاظ عینی این    بیش از دو ماه، در مقابل سرکوب 

ایم. اما، غیاب بزرگ مهمترین و مساعدترین عاملی است که ما بخت تصادم با آن و شرکت در آن را داشته 
های مستمر و جدی برای رفع فقدان تحلیل و ترسیم افق انقالبی برطرف  ازماندهی انقالبی بدون تالشس

انقالب است؛ چه  ی اصلی رهبری کمونیستی، متکی بر تحلیل علمی مسیر و موانع راه  نخواهد شد. هسته 
 سازمان.  باسازمان، چه بی
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رهبری فکری و علمی( دومی به هر کار بیاید،  اولی )روزی ضروری است. اما بدون  دومی )سازمان( برای پی
 به کار انقالب کمونیستی نخواهد آمد.
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 ها یادداشت
 

ی هفتاد خورشیدی به این سو، فهمی از تئوری دولت بر فضای فکری ایران )چه چپ و چه راست( مسلط بود که مبتنی  ی دهه از نیمه  .1
آمدهای بندی پیی این تقسیمتوانیم بگوییم که سلطه قفانگرانه میی مدنی بود. امروز با نگاهی  ی دولت و جامعه گرایانه بر تقسیم تجربه 

گیری نظری چون سنت و مدرنیته، دموکراسی و دین و ... داشت. نتیجه های شبه بندیتری از تقسیممراتب سنگیننظری به   -سیاسی
تقسیم این  از  شبه سیاسی  مدنبندی  فضای  کردن  دموکراتیزه  برای  مبارزه  بود:  چنین  گامنظری  فتح  و  به ی،  مدنی  سنگرهای  گام 

های افزاید، وگرنه بنیانها تحت یک حکومت بنیادگرا صرفاً بر طنز قضیه میکنم که طرح این استراتژیمحوری ... . تأکید میجامعه 
ومتی نبوده طلبان حک  بندی، مختص اصالح   نظری این تقسیم بندی از اساس غلط است. گفتنی است که تحلیل بر مبنای این تقسیم 

محوری«، »تئوری    محوری«، »جامعه   ی نود با طرح تزهایی از قبیل »رد دولت  های محمدرضا نیکفر در دهه   ی تحلیل  است، عمده 
ی مقاالت محمدرضا نیکفر در سایت رادیو   دگرگونی« )ترانسفورماسیون(، به لحاظ نظری بر این تمایز سست پا سفت کرده است. عمده 

 در سایت نقد اقتصاد سیاسی قابل دسترس است. زمانه و برخی 

 گذرد؟ مسائل زنان و بزنگاه کنونی: چه میبرای بحثی کلی در این مورد بنگرید به:  .2

است و محصولش صدور   ۵۷خوانی انقالب اکتبر و انقالب  ها متکی بر کج فهمی و کژدیسه ی این تحلیلگذرا فقط اشاره کنم که عمده  .3
 تزهایی از قبیل »از اعتصاب تا قیام« شد.  

خطاب به جریانی در درون سوسیال دموکراسی   1902لنین در  این شکل از موضع گیری البته نه جدید است و نه محدود به ایران است.   .4
دارد از یک دو جین  کنند که » هر قدمی که جنبش برمیشمارد و با ارجاع به مارکس تکرار میی نظری را خوار میروس که مبارزه 

ی تشییع  است که شخص هنگام مشاهده ی تشتت تئوریک به مثابه آن  نویسد: »تکرار این سخنان در این دوره برنامه مهمتر است« می
 (209، ص13۸4جنازه فریاد بزند: »خداوند به کارتان برکت دهد و هر چه ببرید تمام نشود«. )لنین، 

https://www.radiozamaneh.com/731837/
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ای در کشورهای امپریالیستی و کشورهای  ی توده های مبارزه این نکته اما محدود به کشورهای جنوب جهانی نیست. هر چند زمینه  .5
ادغام مبارزات توده هجنوب جهانی تفاوت نیز تمام تالشش در  امپریالیستی  اما دولت طبقاتی در کشورهای  دارد،  برای ای کیفی  ای 
های مبارزات ترین تجربه تر شدن مسئله، بگذارید مثالی بزنیم. نگاه کنید به یکی از درخشانبرای روشن  اش است.  بازآرایی دولت طبقاتی

ی مقاومت در فرانسه و ایتالیا و احزاب کمونیست کشورهای اروپایی در برابر فاشیسم در اوج جبهه   ها در قرن بیستم، یعنی مبارزه توده 
دولت سیاسی  میهنبحران  ایدئولوژی  ذیل  را  مبارزات  این  تمام  بورژوایی  دولت  امپریالیستی.  سربازان های  میهنی  وظایف  و  پرستی 

های جدید دولت بورژوایی پس از جنگ جهانی دوم در آورد. )این امر بدون  لمنظور نجات میهن ادغام کرد و در خدمت بازآرایی شکبه 
های امپریالیستی و خطوط رفرمیستی که بر احزاب کمونیست اروپایی رخنه کرده بود، محقق  المللی و دولت های بورژوازی بینحمایت 
های رفرمیستی و برای پیشرفت داشت، با تکیه بر تحلیلهای سرنگونی دولت طبقاتی در اروپا را  های مقاومتی که امکانشد( سالح نمی 

هایشان میهن آزاد شده از فاشیسم، تسلیم بازآرایی دولت طبقاتی پس از جنگ شد. در نهایت احزاب کمونیست و نیروهای مقاومت با سالح 
استثمار به قیمت فوق  -کشورهایشان    ی کارگر« درزنی بر سر افزایش دستمزد، قدرت خرید و رفاه »طبقه را تحویل دادند و  به چانه 

 رضایت دادند.    -نیروی کار کشورهای تحت سلطه 

»مادام که افراد فرانگیرند در پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده وعیدهای اخالفی، دینی،  سیاسی و اجتماعی منافع طبقات  .6
 (۷۶،ص 13۸4فریبی بوده و خواهند بود.« )لنین،ی فریب و خودمختلف را جستجو کننند، در سیاست همواره قربانی سفیهانه 

 139۵های این دو گرایش بنگرید به: آواکیان، باب، راهی دیگر، نشر آتش، تابستان تر مکانیسمبرای فهم دقیق .7

در    نکیل  نیو ا  ادداشتی  نی ا  نگاه کنید به این به نمونه    ی. برامیرا از نظر بگذران  یحکومت  یها  یخبرگزار   یها  ادداشتی  است  یکاف .8
 . دیمراجعه کن یفارس یخبرگزار

 اما.  ست ین  یبستر تحوالت جهان  در  یستی ونالیناس  یهاوطن و جنبش    متناقض  خایتار  و  متفاوت  یها  ه یسو  یبررس  نجایا  در  مسئله  .9
که    یو انقالب  یضداستعمار  یستیونالیناس  ی هاجنبش    -متفاوت  یاسیسو در بستر روابط    –  یخی تار  لحاظ  به   که   کرد   دینبا  فراموش

  ل یدال  به بود که    تنامیو  یآن مبارزات ضداستعمار   ی  نمونه   نیبارزتر.  میا  داشته   را  اند  بوده   یا  یقو   یستیونالیانترناس  یهاحامل قوه  
 ملل   سمیونالیناس  نیب  نیلن  یبند  میتقس  نیتر  یا  ه یپا  ینظر  لحاظ  به   اما.  نشد  بالفعل  داشت  که   یرومندین  یانقالب  یها  توان  گوناگون
 . برد ادی از  یا لحظه  دینبا را غالب ملت سمیونالیناس و ستم تحت

مرا به تن    کباریتنها    لی سب  هن یم  نی!/ انه ینر  خ یتار  نیشرم دارد بر تن خود بپوشاند، منم! / ا  هن،ی زنانه است/ آنچه م  رهنیاسم من پ» .10
 شیرکو بیکس  «.بودند و سطل زباله   گی: جارو بودند و ددندی که مرا پوش  یی./ آنهایگالب  شه یبه تن ش   ،یباریبه تن جو  / د،ینپوشان  یآفتاب

کند. رجوع کنید به لنین،  های آن را تعیین میاین دو جدای از یکدیگر نیستند، از لنین آموختیم که  محتوا و هدف مبارزه است که فرم .11
 مجموعه آثار، جلد اول، »چه باید کرد؟« 

برند. گیرند و در خالء نیز مبارزه را پیش نمیهای کمونیستی، سوسیالیستی و انقالبی در خالء شکل نمیسازمانبد نیست اشاره کنیم که   .12
اش را ی مسلط هستند که هر آن ممکن است مسیر مبارزاتیایدئولوژیک طبقه   -ی سیاسی  های مبارزه آنها نیز در معرض باد و بوران 

ی  های تلخی را به چشم دیده. تجربه سمت انقالب منحرف کند. تاریخ جنبش کمونیستی، شمار  بسیاری از چنین تجربه به سمتی غیر از  
های دنده ها، دولت طبقاتی را پژمرده کنند، ولی خود یا با ادغام در دولت، نقش چرخ ها و انقالبیونی که بنا بود با رهبری توده سازمان

 .)یا هر ترکیبی از هر دو( که در رخوت نظری و عملی پژمردندها بر عهده گرفتند، یا اینپارلمان دولت طبقاتی را عمدتاً در 
 

  

https://www.farsnews.ir/news/14010821000889/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88
https://www.farsnews.ir/news/14010822000266/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 پا خاستبه یبر خاک افتاد، توفان یاپروانه

 اند؟بدل شده یانقالب  زشیخ یمحرکه  یرویزنان به ن چرا
 بهرنگ  دی امی نوشته 

 

 

.  لرزاند  قطع شد؛ افتادنش بر خاک، جهان را   راه ی  مهیدر ن   رحمانهی از پیله، ب  رسته تازه   یاپروانه  یهابال
، کردی از  ]مهسا[ امینی  تصادفی آغاز شد. مقدر نبود ژینا  زی چنبود، همه  ینیبشیقابل پ   که  راه افتادتوفانی به 

و  شهرستانی   پایتخت  ابه یغردور  در  خانواده  ، باشدی  شهری    یاعضو  اهالی  از  و  برنتابد  را  سکوت  که که 
  نماد شد،  نماد  ژینا    تنها عنصر غیرتصادفی این ماجرا »زن« بودن ژینا بود.د.  ن بر جنایت چشم فروبند  ندخواستن

مرزهای جهان. ستمی که امروز به یک گسل    یی همه ا ستم بر زن، ستمی به قدمت هزاران سال و به دراز
ژینا با وضعیت نیمی از نوع بشر و  صحنه قرارگرفته است. نام    پیشاروی جدی در جامعه و جهان بدل شده و  

 است. خورده  گره رهایی زنان  جهانی – ضرورت تاریخی 
نماد  ژینا  نام  دیگر  سوی  دهه   از  بی  های هشتاد  ینسل  نسلی  هم شد.  دیگر  همانند  در  آینده  نسالنشان 

فقیرتر شده و از  از پدر و مادر خود    برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم  . نسلی کهوکنار جهانگوشه
است و از حداقل استانداردهای    یالمللن یگوناگون در سطح ملی و ب   یهاض یو تبع   های نزدیک شاهد نابرابر

دیگر کشورهای جهان  مردم  خویش با    یزندگی محروم است. نسلی که مدام در حال قیاس زندگی روزمره 
، شکننده و بسیار موقتی ندارد.  ثباتی خدماتی بی  هادر شغل دن  رشیست. نسلی که هیچ دورنمایی جز درگ ا
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و مدام آنان را به اعماق    داندی اکثریت آنان را حتی الیق استثمار شدن هم نم  یدارهینسلی که نظام سرما
 است. هایهشتادی خیزش، متکی بر نیروی دهه نیست که عنصر زنانه جهتی . براندی جهنم م

ستم دیگری    نمادخود    ،شد ی اجبار در نظام اداری و آموزشی »مهسا« خطاب میی که به«ژینا»فزون بر این،  ا
گردان  واقع صحنه . به شودیماعمال    ساکن ایران   یهاتی بر مل که  . ستم مضاعفی به نام ستم ملی  ه استشد

بر  نظام حاکم  و تحقیرهایی بود که توسط  ها  ستم افزایش فقر و فالکت، تشدید سرکوب و  خیزش اخیر  اصلی  
. اما پرسش زد  ی مردمبر انبار باروت خشم نهفته   یاشده است. قتل ژینا جرقه   مختلف جامعه اعمال  یهابخش
فشان خشم مردم از گسل زنان سرریز کرده و چرا این گسل به گرانیگاه خیزش جاری جاست که چرا آتش این

که ریشه در تغییر و تحوالت    است   امری تصادفی بوده یا برخاسته از وضعیتی مشخص  این بدل شده است.  
 رد؟اخیر دا یویژه طی چند دهه جامعه و جهان به 

 ها«»کنار هم قرار گرفتن ستم یا  اعتراضات«    ییافزاصرفاً »هم را  یر  تمایل عمومی بر آن است که خیزش اخ
.  است  دینامیک کامالً مجزایی برخورداراز  که انگار ربط چندانی با یکدیگر نداشته و هر یک    ییها. ستم بنامند

وشش تئوریک  تیز خیزش اخیر را پ ی  لبه واقعیت بوده و در عمل    یجانبه همه توضیح  ناتوان از    هانیی این قبیل تب 
ی  درست به را  نبرد  میدان    توانی نم  جانبه کی ناقص و ی هان یی. با تکیه به تب راندینم   شیپ و آن را به   دهدینم

 انگشت نهاد. یواقع حل راه و بر   تشخیص دادهقوای درگیر را  یهایژگ یوترسیم کرد و  
نوشتار  ی  انگیزه  این  رفع  نگارش  برای  در  تئوریکی    فقدانتالش  که  تحل است  تاکنون    یهال یاغلب 

کرده بود که »بدون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی    دی . صدسال پیش لنین تأک خوردی منتشرشده به چشم م
شده ولی اغلب نیروهای چپ ناتوان    انقالبی در عمل آغاز  یامیسر نیست« طنز تلخ این است که جنبش توده

یا رسالت    زنندی یا در سطح تکرار کلیات در جا م  هستند؛  »عمل انقالبی« پیش روی خوداز تبیین تئوریک  
  د یتاریخی خطیری که قرار داریم باید تأک   یاند. در لحظه خود را به بررسی مسائل محدود و تاکتیکی تقلیل داده

 . رسدی گفت بدون تئوری انقالبی، اساساً انقالبی به پیروزی نمکرد و لنین را مؤکدتر 
خیزش نام    یهاتر کسی حتی زمانی که از محرک. کم پردازندیبه تحسین صرف خیزش م فقط  همگان  

تولیدی یا مناسبات تولیدی که امروزه بر ایران و جهان حاکم است   یرا به شیوه خیزش  قادر است ربط    بردیم
ارتباطی   یا  پا  یهال ی تحلبین  نشان دهد،  روابط طبقاتی  با  برای    ی اهیسیاسی  برقرار کند و  بر جامعه  حاکم 

به تحلیل طبقاتی  تشخیص   انقالب  از  صحیح  دوستان و دشمنان  تکیه کند. جای درک مشخص و روشن 
حاکم بر جامعه، تمایزات طبقاتی جاری،    یو دیالکتیکی روابط تولیدی استثمارگرانه   دهیتنجایگاه و ارتباط درهم 

،  کنندیابط حفاظت مرایجی که به اشکال مختلف از این رو  یهادهیمتداول و ا   یروابط اجتماعی ستمگرانه 
  سپاردی ستم جایش را به تبعیض م  ،ابدییفساد و دزدی تقلیل م  ،رانت  ، خالی است. اغلب موارد استثمار به غارت
  های جنسی( )و گرایش  جنسیتی  –ملی    – تضادهای طبقاتی    یکلیه   و تضاد میان »سنت و مدرنیته« محرک
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تر م از این منظر ک   .شودی مشکستن ماشین دولتی  همتغییر شکل حکومت جایگزین در  و سرانجام   ردیگ ی قرار م
 کنونی بپردازد.  یکه به پرسش تاریخی و همیشگی »چه باید کرد؟« در لحظه  ند یبی خود را ملزم مکسی  

پرسش فوق را دور زنند. مشخص نیست که    یابا پرستش خودانگیختگی و شور توده  کنند یاغلب سعی م 
مردم به چه    زمینه،  نیا  هم شکست؟ درویژه قوای سرکوبگر( را دردشمن )به   توان یه و با چه دورنمایی م چگون

ند؟ و  اکدام   هاشیها و گشافرصت  ،واقعی چیست؟ خطرات و موانع  یهاها و امکان ضرورت   ابزاری نیاز دارند؟
مشکالت    یحل براعنوان تنها راه به   یستی و انقالب کمون  سم یاوضاع به طرح عاجل کمون  ن یبه ا  ییگو چرا پاسخ 
 خورده است؟ جامعه گره 
ما    یشارویکه پ   یت یاز واقع  لی به تحلو از منظر کمونیسم نوین    شیدر حد امکان و توان خو   می کنی تالش م
جنبش تا    در این بحث سهم گیرندگرو انقالب دارند    که دل در  یتمام کسان امیدواریم    1بپردازیم.قرار دارد  

 . ابدیخود را باز یشاهنگ یو پراکنده خارج شود و نقش پ نابسامان  ف، یضع  ت یوضع نیاز ا  ی ستیکمون
 

*** 
  کاهدی نم  یاه یآزادی« هر چه باشد، از این واقعیت پا  ،زندگی  ،مختلف مردم از شعار »زن  یهابخشبرداشت  

اجتماعی و سیاسی    -این گسل در روابط اقتصادی    2بوده است. این خیزش  که گسل ستم بر زن محرک اصلی  
شدت با اقتصاد ه دولت بنیادگرای دینی به جامعه تحمیل کرده است. روابطی که ب که    فرهنگی ریشه دارد   -

 شده است.  ده یتن سیاست جهانی درهم یخورده و با تضادهای مهم درصحنه جهانی گره 
در نظام تولید و    ی صورت تبعاقتصاد دیگر ملل تحت ستم به   هماننداقتصاد ایران  از ابتدای قرن بیستم،  

  .شده است   یدهسازمان   یامپریالیست  یسرمایه  یشده و در خدمت به ضروریات سودآورادغام  یجهان ی  بادلهم
 صدسالشکلی از صدور سرمایه ( طی    عنوان به تولید نفت و درآمد نفتی )  ایران با محوریت  تحت سلطه اقتصاد  

 
ر سراشیب« است. وی تاکنون بر  این نوشتار با الهام و استفاده از آثار ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست نگاشته شده است. ریموند لوتا  نویسنده کتاب مشهور »آمریکا د  1

کشی جنسی«،  سیاست جهانی منتشر کرده است. آثاری چون »تاریخ واقعی کمونیسم«، »صنعتی شدن بهرههای مهمی در بررسی روندهای اقتصاد و  پایه کمونیسم نوین کتاب 

سوی کمونیسم«،  تا به امروز«، »اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقالبی به   19۷0  ٔ  متحده آمریکا از دههاجتماعی در ایاالت -»انگل وارگی امپریالیستی و تغییر در ترکیب طبقاتی 

شده است. این آثار  سازی آن« و مقاالت دیگری که تحت عنوان »از اقتصاد و سیاست« در یک مجموعه گردآوری تم بر زن برای انقالب کمونیستی و مفهوم »درک اهمیت س

 در اینترنت قابل دسترس اند.  

نبشی که تحت تأثیر افکار عبداهلل اوجاالن قرار دارد. فراگیری  خاستگاه شعار »زن، زندگی، آزادی« )ژن، ژیان، ئازادی( جنبش روژئآوا در کردستان سوریه بوده است. ج 2

که بسیاری آشنایی دقیقی با افکار این رهبر کرد ندارند. برای آشنایی و ارزیابی انتقادی از نظرات  ویژه آن این شعار لزوماً به معنای همفکری همگانی با افکار اوجاالن نیست. به 

از امید بهرنگ رجوع شود. این مقاله در مجموعه نقد و    1393شهریور    - : زن اثیری و الهه مادر در جهان اوجالن«  "ژنولوژی"ی » اله ی زن به مق اوجاالن نسبت به مسئله

 دسترس است. اندازها« در کانال تلگرامی زیر قابل ها و چشم پژوهش دفتر ششم به نام »رهایی زنان: جدال

@obehrang 
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گسسته و  ازهم،  اقتصاد وابسته، ناموزون  ، رات یی تغ   نیحاصل اتحوالت گوناگونی را از سر گذرانده است.  اخیر  
بنی  معوج از  مدام  که  م  ید یتول  یه یاست  کاسته  م  شودیآن  اضافه  آن  خدمات  بخش  بر  روند  گرددیو   .
که روندش از دوران   یاقتصاد  لی تعد  استیس  است.   جا گذاشته ساختار به   نیبر ا  ی فی ک  یریتأث سازی  جهانی 

  شتریشده، موجب ادغام هر چه ب  ی ری گیپ   ز یوخ با افت و توسط دیگران  آغاز    یرفسنجانریاست جمهوری هاشمی  
ا  یهابخش اقتصاد  اقتصاد جهان  ران یمختلف  این دوران  شده است.    ی در  به دار  هی رماروابط سطی  شدت  ی 
بر روابط   ی فی ک  راتیتأث   هایدگرگون  ن یشده است. ا  دگرگون  ی کلجامعه به   یاقتصاد  یربنا یو ز  افته ی  توسعه 

اقتصاد )صنعت، کشاورز  یهابخش   انیم اجتماع   ی مختلف  روابط    انیشهر و روستا، م  انیم  یو خدمات( و 
 ی هایسامانه ناب  یاز مرکز و ... گذاشته است. تمام   ور و د  یمناطق مرکز   انیزن و مرد و م  انیطبقات مختلف، م

و گسترش فقر و فالکت مردم    ی اجتماع  یها ض یتبع ، ستم و  های و رشد نابرابر  ی شکاف طبقات  شی جامعه و افزا
 ساختار دارد. نیا تی در کل شهیر

دوم بدل  به شهروند درجه ناً  قانو و    زن را رسماًحکومت جدید  این درست است که پس از سقوط رژیم شاه،  
مجبور شد بر همان   حالنی . اما درعه استبرای اعمال ستم بر زن سود جست  یتر ع یشن   یهاوهیو از ش  هکرد

بازار    یروانه   شیازپ ش ی. به این معنا که زنان را ب کند روندهای اقتصادی قبلی که در جامعه موجود بود، تکیه  
حجاب اجباری( با پرچم  زمان با کمک ایدئولوژی اسالمی و قوانین مبتنی بر شریعت )مشخصاً  و هم   کندکار  

 . مقابله کند»عوارض« اجتماعی این روند 
انند  م.  ه استدر ایران نیز همانند سایر نقاط جهان تغییراتی در نقش و جایگاه نهاد خانواده صورت گرفت

ه  به عملکرد خانواده و تولید خانگی مبتنی بر خانواده وابسته شد  شی ازپ شیسایر نقاط جهان انباشت سرمایه ب
تری در تولید و بازتولید  شده و کنترل   ترافته یعنوان بخشی از روبنا و زیربنای جامعه نقش سازمان اده به. خانو است

کار   عرصه داردنیروی  به  صرفاً  زنان  کلیدی  نقش  )تول   ی.  کار  نیروی  و  دمثلیبازتولید  آن  مراقبت  (  یا از 
چهل    یمتعاقب آن در دههو  )  . در سراسر دنیا پس از جنگ جهانی دومنیستمحدود  ی خانگی  دستع یصنا

، مجبور شدند کار    زن و مردوارد نیروی کار شدند.    یترم ی در ایران( زنان در ابعاد گسترده و عظ  خورشیدی 
  یچهل و اوایل دهه   یویژه در اواخر دههکنند تا برای حفظ سطح معیشت خانواده دو دستمزد داشته باشند. به 

. این  شد، وابسته به کار زن و مرد در بیرون خانه  شهری  میانی  اقشارو بازتولید    نی تأم  مروربه   خورشیدیپنجاه  
وجود حادی را به   یهاو به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تنش   زدی را رقم م  یاده یچی وضعیت شرایط اجتماعی پ 

برای حفظ   سنتی   یهابر نقش خانواده و ارزش ی  دارهیسرمابوده که نظام    هاآورد. برای مقابله با این تنش
 ختلفی به خود گرفته است.در گوشه و کنار جهان اشکال م  . این سیاستکندیمکرده و    دی انسجام اجتماعی تأک

ی  دارهیتولید سرما  یعنوان کارگر به درون شیوهار زنان بهو  ورود روزافزون و جهش  مرور بهی و  طورکلبه
ی  تر کند یا به تحقق ارزش یاری رساند( جایگاه برجسته که کارشان مستقیم ارزش اضافی خلق  نظر از این)صرف 
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فوق استثمار    ی موجود، زنان به نیروی عمده   به دلیل نابرابری جنسیتی تاریخاً  است.  ه یافتدر اقتصاد جهانی  
و تولید  ی و کیفی مهمی برای تولید مافوق سود  ویژه در جهان سوم فوق استثمار زنان نقش کم به   1بدل شدند. 

با تکیه به فوق    عمدتاً   گذشته   یهه در چند د  سازی جهانیامواج  ی پیدا کرد.  دارهیسرماکلیت نظام    د یبازتولو  
  یهات یشدن فقر یکی از واقع  ه . زنانه شدن نیروی کار و زنانه استاستثمار این بخش از نیروی کار پیش رفت

استثمار  ی معاصر با  کارکرد امپریالیسم در دورهاقتصاد سیاسی است.    یجهان امروز در عرصه بغرنج  مهم و  
 است. خورده  گرهبر آنان شدید زنان و اعمال ستم بیشتر 

حاکم    جهان  است که بری تولیدی معینی  شیوهمختص به ایران نبوده بلکه برخاسته از    یا دهیاین امر پد
کلیه  در  است.  که  تغییراتی  زنان  ی  تمامی  وضعیت  سرما  داده  رخ جوامع  در  روابط  چارچوب   -   یداره یدر 
و تصاحب و   سو کیتضاد میان تولید اجتماعی از  ی  جهانی بر پایه  این نظام  .صورت گرفته استامپریالیستی  

و اوضاع هر کشور   کندمی ی که در مقیاس جهانی عمل  اساس  تضاد؛  کندی مکار    کنترل خصوصی این تولید
م شکل  نیز  را  م .  دهدی خاص  که  است  تضاد  این  تشدید  و  رشد  حرکت،  نهایی،  تحلیل  را  زن    یسئله در 

درصد از ساعات   ۷0میالدی زنان  2010بنا بر آمارهای جهانی در سال   ی جهانی به جلو رانده است.درصحنه 
و فقط   گرفتهتعلقاز کل مزد جهان به آنان    حدود ده درصد  کهیدرحال  انددادهکار جهان را به خود اختصاص  

زمان  تغییرات هم قبیل  ین  ( ا 13۸9،  12.)نشریه پیام زن، شمارهاندبودهمالک بیش از یک درصد سرمایه جهانی  
وسیع نیروهای تولیدیِ جهان به سمت »جهان سوم« و شکاف بیشتر میان ملل تحت سلطه    ییجادر کنار جابه 
عظیم از روستا به شهر و از یک کشور به کشور    یهاویرانی اقتصاد دهقانی، مهاجرت ،  تیامپریالیسبا کشورهای  

ی  . تغییر نقش زن و خانواده و نیاز اقتصاد جهان ه استدیگر فشار زیادی بر روابط و ساختارهای سنتی گذاشت

 
ای ی تولید و بازتولید نیروی کار طبق استاندارد هر جامعه تر از قیمت نیروی کار است. قیمتی که توسط هزینه تمزد به کارگران، کم منظور از فوق استثمار پرداخت دس 1

ستثمار معموالً در شکل  شود. فوق اعنوان ارزش اضافی استخراج میشود. به بیانی دیگر میزانی بیش از تمایز ارزش تولیدشده توسط نیروی کار و ارزش نیروی کار به تعیین می 

های ملی، »نژادی« و جنسیتی برای پرداخت  یابد. یکی از منابع مؤثر فوق استثمار استفاده از شکاف العاده بیشتر بروز می تر و شدت کار فوق تر، ساعات کار طوالنی دستمزد نازل 

دیگری برای تأمین هزینه معاش و بازتولید نیروی کار خود و خانواده خود رجوع کند. یکی    شود مجبور است به منبع یا منابع تر است. کارگری که فوق استثمار می دستمزد کم 

ی معاش کارگران از طریق تولید خود معیشتی خانوادگی  داری است. که در آن بخشی از هزینه داری با سرمایههای تولید پیشا  سرمایه از شرایط فوق استثمار همزیستی میان شیوه 

 های فوق استثمار است. شود. چندشغله شدن نیروی کار که امروزه در ایران بسیار رایج است یکی از جلوه د »غیررسمی« و کار و تولید خانگی زنان تأمین می در روستا، اقتصا

بر مافوق استثمار بوده است.  یستی تکیه مثابه یک قدرت امپریال توان به عملکرد فوق استثمار در چین اشاره کرد. یکی از منابع عروج چین به المللی نیز می در سطح بین 

اند.  شده مانده تولید دهقانی مبتنی بر خانوار دهقانی حفظ  ها روابط عقب بخش اعظم کارگران مهاجر از مناطق شمالی به بندرهای جنوبی وابسته به روستاهایی هستند که در آن 

ی کارگری تأثیر گذاشته است. زن و مرد عضو یک  های پایین. این روابط بر شکل خانواده کار با هزینه   محلی برای نگهداری از نیروی  روستا هم منبع نیروی کار است و هم 

اند و عمالً در تعطیالت ساالنه  اند، فرزندشان را به پدربزرگ یا مادربزرگ ساکن در روستایشان سپرده ای جدا از هم در مناطق جنوبی به کار مشغول خانواده هر یک در منطقه

 گیرد.   گردند و تجمع خانوادگی شکل می ت چند هفته زن و شوهر به روستا  برمیبه مد 

ی خود  نزد خانواده   -غالباً به شکل متناوب    - در ایران نیز در میان برخی از کارگران عسلویه چنین اشکالی از خانواده پدید آمده است. کارگران مرد حداکثر سه ماه در سال  

 برند. سر میبه 
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 ی سنت  یهااعمال ارزش   یبرا   هاستیالینیاز امپر  باکار،    ی نیرو  یعرصه   به   زنانِ بیشتر  جذب    یبرا  ی امپریالیست
دو وجه مدام در حال برخورد و تصادم با یکدیگر هستند. طبقات  این  .  در تضاد است  خانواده  و حفظ انسجام
انسجام اجتماعی    حفظبار آمده و  به اجتماعی    یختگیگسازهم   مجبورند برای مقابله بای کشورها  حاکم در کلیه 

 بپردازند. ات مردانه و امتیاز  حفاظت از حقپدرساالری و  به تقویت
حفظ  یکی از ارکان اصلی    ی اولیه(هاکمون تاریخ )پس از  نهاد خانواده در سراسر    ی طورکلپدرساالری و به
بازتولید    دائماًاین نهاد اجتماعی است که  امع طبقاتی بوده چراکه روابط مالکیت از طریق  و ثبات اجتماعی ج

عصر    .شودیم علی داره یسرمادر  نهاد  این  نیز  در  ی  عمده  تغییرات  تابع  همواره  )که  شکل  در  تغییر  رغم 
.  کندی نقش مهمی بازی م  ایدئولوژیک و همچنین اقتصادی  -  نظر اجتماعی  از ی تولیدی بشر بوده(  هاتیفعال

انسجام  این  اجباری    ن یتأمدارد. در جهان امروز،  انسجام اجتماعی    نی در تأم  یاکننده ن ییگاه تعنهاد خانواده جای
در آمریکا و برخی    نیجن   در کشورهای گوناگون اشکال مختلفی به خود گرفته است: از حمله به حق سقط

پورنو  تا گسترش فحشا و  تا حجاب  کشورهای دیگر  خاورمیانه    یدر منطقه اجباری  گرافی در سراسر جهان 
 و ...   انیگرااسالم ی ر دوره سلطه تا ممنوعیت شلوار پوشیدن زنان در سودان دتوسط بنیادگرایان اسالمی 

و    توانی شان در برابر اشکال گوناگون ستم را نم زنان و مقاومت  یجلوی صحنه رانده شدن مسئله به  اما  
ی است که بخش اعظم زنان کارکن  اقعیتاین و، تقلیل داد.  اندداکردهی نباید به نقش خاصی که زنان در تولید پ 

و نباید   توان ینم . اما ستم بر زن را  شوندیممحسوب  «  ن یترترین و استثمارشده »پرولترهای واقعی و تحت ستم 
 ی است که در کلیه   یااز روابط اجتماعی ستمگرانه   یمهم  ءستم بر زن جزبه جایگاه اقتصادی آنان کاهش داد.  

تقسیم جامعه    از  ی گرانه جزئاجتماعی ستم   یجامعه جاری است. درست است که این رابطه   یهاها و بافت اندام 
ی  هافرآورده روابط تولیدی )به معنای شکل مالکیت بر ابزار تولید، شکل توزیع  در    تیبه طبقات بوده و درنها

یست. چراکه جنسیت ن   قابل تقلیل بداناما    ،ریشه داردافراد و روابط متقابل میان آنان در تولید(    تیموقعتولید و  
از پدرساالری در همه جوامع طبقاتی بوده(    ی )که جزئ  جنسیت ی  بر پایه  کار م یو تقساست  اجتماعی    یساختار 

تع با  طبقات    کارم ی تقسیعنی    – اجتماعی    کار   میتقس  نیترکننده ن ییمدام  این  تداخل    -میان   یرابطه دارد. 
  ی نوبهه طبقات )از اقشار تحتانی تا میانی تا باالیی( جاری و ساری است و ب  یاجتماعی ستمگرانه در میان کلیه 

کلیه  بر  جامعه    یخود  تأث   ویژهبه سطوح  ایدئولوژیک  چارچوب    در  یاجتماع  یرابطه  نیا  .گذاردیم  ر یروابط 
 اعمالدر    یانجیعنوان واسط و مآن به   نقش  اما  داراست  را   خود  خاص  یهاکینامید  ،یداره یسرما  د یتول  یوه یش

عملکردی که نهاد خانواده هم در زیربنای اقتصادی   .است  کنندهن ییتع   جامعه  سطوح   یه ی کل  در  ی روابط طبقات 
و هم در روبنای سیاسی جامعه)دولت، قانون، فرهنگ و اشکال ایدئولوژیک( دارد بر پیچیدگی مکانیسم میان  

ستم موجود  و  استثمار    انیممیان زیربنا و روبنا و    کیبهک ی  و  میمستق  یابطه ر  رونیازا.  دیافزایمستم و استثمار  
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د و نشان  نرا توضیح دهو روبنا    ربنا یزرابطه میان  پیچیدگی    تا بود    و انگلس اینمارکس  ی  هامام تالشت  .ستین
 ها موجود است. دیالکتیکی میان آن  یدرهم تداخل کرده و رابطهستم و استثمار د که چگونه نده

 

 بنیادگرایی دینی و امپریالیسم یزنان در چنبره
اوضاع  فوق تغییرات ساختاری   نه شده  واحوال مشخص سیاسی همراه  با  این وضعیت سیاسی،  تنها  است. 

گذاشته  بر زندگی زنان در گوشه و کنار جهان  ی  قرار داده بلکه اثرات مخرب  ری زندگی مردم جهان را تحت تأث 
ناتوانی امپریالیسم آمریکا در اعمال هژمونی خویش برجهان و ظهور قدرت جدیدی مانند چین و سربلند   است.

دوباره  روس  یکردن  تشدید    یهارقابت  ، امپریالیسم  را  رقابت  کردهامپریالیستی  این  یکاست.  از  سو  ها، 
شار قرار داده و باعث  ف  ویژه کشورهای جهان سوم را تحتبرجهان به   حاکم   نظامی  – ساختارهای سیاسی  

از سوی و فرهنگی شده است.  اجتماعی    -سیاسی    –در ساختارهای اقتصادی  بیشتر  ومرج  هرج گسستگی و  
کلیه  را وادار    یهاقدرت   یدیگر  بزرگ  و  تا  کوچک  استثمار در جهت   یبر دامنه کرده  و  مختلف    یهاستم 
 . بیفزایند

ی های ریدرگ ی کرونا،  ریگ همه داد یا بحران ناشی از  رخ    200۸برای مثال بحران مالی جهانی که در سال  
، هر  ستیزطیمحوهوایی به دلیل تخریب  امروزه جنگ ارتجاعی اوکراین(، تغییرات آب   مشخصاًی )کیتیژئوپل
بر  اگونهبهیک   اجتماعی )هارساختیزی  مستقیم گذاشته و موجب فقر    ریتأث (  هاخانوادهوضعیت    مشخصاًی 

ناتوانی در اعمال سلطه و حفظ نظم و انضباط اجتماعی  نامتناسبی فقر بیشتر زنان( شده است.    طوربه بیشتر آنان )
 رانده است.    بارترشونتفاشیستی و خبه سمت اتخاذ رویکردهای آشکارا حاکمان جهان را 
از جلوه  است که    بار جدال میان دواین وضعیت خشونت  یهایکی  امپریالیسم  با  بنیادگرایی دینی  قطب 

نیادگرایان  ب  کرده است.  تحملرقابل یغ تلخ و  اخیر    یویژه مردم خاورمیانه را طی چند دههزندگی مردم جهان به 
هان  ج  فرهنگی  نظامی،  –   سیاسی  اقتصادی،  –اند بلکه از خاک روابط اجتماعی  اسالمی از گور تاریخ برنخاسته 

میان اقشاری از  سیاسی برخاسته از    هاینیروآنان حاصل پاسخی هستند که برخی    1اند. سربلند کردهکنونی  
به لحاظ ایدئولوژیک نیرویی که    .انددادهنظام  پیش پای    یهاطبقات حاکم در جوامع خاورمیانه به ضرورت 

 
سیاسی و رخدادهای مهم در جهان و منطقه )مانند جنگ سرد میان دو بلوک غرب و شرق، جنگ میان اعراب    – یی دینی در کنار عوامل مختلف ایدئولوژیکی  بنیادگرا 1

ی امپریالیستی  ه عوارض توسعهالعملی بطورکلی عکس ها و ...( به بست رسیدن آن بخش ملی و به بن های آزادی و اسرائیل، شکست ساختمان سوسیالیسم در چین، افت  جنبش 

های سریع در این جوامع منجر شده و موجب از شکل انداختن، فروپاشی و تخریب ساختارهای اقتصادی اجتماعی و به  در کشورهای خاورمیانه بوده که به تغییرات و جابجایی 

 فقر و فالکت کشاندن اکثریت مردم این منطقه شده است. 

 . 2013نوامبر  4 -ای از باب آواکیان معمار کمونیسم نوین تحت عنوان »علل رشد بنیادگرایی اسالمی در جهان«  مقاله برای بحث بیشتر رجوع شود به 

 دسترس هستند. . هردو مقاله در اینترنت قابل 139۷بهمن  –فقیه« از امید بهرنگ  االسرار تا والیتاز کشف  – ۵۷همچنین مقاله »گپی خودمانی در مورد انقالب 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

افراطی  جامعه به شکل  به ها  آن   یتحمیل همه و سنتی  یهاخواهان بازگشت به روابط، رسوم، عقاید و ارزش 
رد. بنیاد ایدئولوژی اسالمی در تنافر با روابط قرار دا  ارتجاعی  زنان در مرکز این بازگشتحقوق  . یورش به  است

فرهنگی    –سیاسی    نظر  ازاما آنان    ندارند.  یمشکل  ی اقتصادیبنایرزدارانه نیست. بنیادگرایان اسالمی با  سرمایه 
. این دو  انددهی ازنظر تاریخی منسوخ و پوسکه هر دو    گرفته شکل ی  دوقطب در جدال با امپریالیسم قرار دارند.  

به تقویت یکی  حمایت از  هر نوع    و   کنند یرا تقویت م همدیگر  مدام    شتهدا یکدیگر    ضدیتی که بارغم  علی قطب  
 .شودیمدیگری منجر  

پیشبرد  غالباً  هاستیالیامپر به    شان توسعه ی  هاطرح   برای  اشکال و  که    تکیه کنند   یی روهاینمجبورند  به 
حاکم    ی طبقات  ی وابط اجتماعهستند. این ر حاکم بر جامعه    یماندهو حافظ روابط عقب   نده یدرجات مختلف نما

ی  کیت یژئوپلی  هارقابت بر متن    - را    هاستیالیامپری  هاانتخاب   یها و نحوهضرورت وامع خاورمیانه است که  بر ج
به   ی ستیالیامپر  ی »حقوق زنان« توسط بورژواز  ییادعا  «یشمولکه »جهان   ستین   جهت ی ب.  کندی متعیین    -
آنارشی و منطق »تخریب    1. غلتدیمیی فرهنگی« درگرات ینسب» با  این،  بر  بر نظام    -افزون  بازسازی« که 

همواره  داره یسرما است  حاکم  از  هاشکل   شان توسعه ی  هاطرح ی  دیگری  به هابیتخر ی  را  اجتماعی  بار ی 
 . دنکن یمدیگر« فراهم  حلراه » عنوانبه که زمینه را برای رشد بنیادگرایان دینی   دنآوریم

تاریخ   یهاجنگ  نیتریکی از مخوف  یبرندهش یپ و    دیگر«   حل راهحاصل این »   اساساًمهوری اسالمی  ج
آغاز  این جنگ را  حجاب اجباری  با فرمان  قدرت رسیدنش  ه  . خمینی دو هفته پس از به استعلیه زنان شد 

گی که بود. جن  سابقه ی هنگفت به جنگی اختصاص یافت که در تاریخ ب   یاظامی ویژه با بودجه تن انیروی  کرد.  
 ش ی پ متفاوت به   یونشیب و با شدت و دامنه با توجه به وضعیت عمومی جامعه و موقعیت خاص زنان با فراز 

 
رسد  که پایش به کشورهای تحت سلطه میشمولی حقوق زنان« را دارد اما وقتی شمولی حقوق بشر« و »جهان المللی ادعای »جهان حقوقی، بورژوازی در سطح بین   ازنظر 1

دها معرفی کرده است. این ادعای همگانی یا  حل تضای همگان و آخرین و تنها راه شود. بورژوازی از زمانی که به قدرت رسیده خود را نماینده گرایی فرهنگی می مدافع نسبیت 

 دهد. شمولی« را به وی نمیشمولی، غیرواقعی و دروغین است. تضادهای طبقاتی و ساختارهای نابرابر که بورژوازی همواره مدافعش است، اجازه این »جهانجهان 

کشند و بر این مبنا برای خود حق لشکرکشی به گوشه و کنار  حقوق بشر« را به رخ می شمولی  های غربی تا سازمان ملل( مدام »جهان ی نهادهای بورژوایی )از دولت کلیه

جویند.  ها )مانند لشکرکشی به افغانستان( سود می پذیرد.« برای توجیه برخی از این لشکرکشی شمول است و قیدی هم نمی ی »حق زن جهان جهان قائل هستند و حتی از گزاره 

شمولی ادعایی خویش وفادار بماند. روابط و  تواند به جهان شود و دیگر نمیشان روبرو می های نظام خواهد اعمال شود با ضرورت که می   شمول زمانیاما همین حق جهان 

وابط و نهادهای سنتی سرخم  شود در مقابل فشارهای ناشی از ر دهد. به این دلیل بورژوازی امپریالیستی مجبور میشمولی« را نمی ی این »جهانساختارهای نظام بورژوایی اجازه 

های بومی )در اشکالی چون فمینیسم اسالمی( معاوضه  شمول« با فرهنگ و ارزش های جهانگرایی فرهنگی در ارتباط با زنان شود. در عمل »حقوق و ارزش کند و مدافع نسبیت 

 آید.رایی حقوقی در ارتباط با زنان کشورهای تحت سلطه به وجود میگشمولی دروغین بورژوازی در مورد حقوق زنان و نسبیشود. تضادی الینحل میان جهان می

شمول را  های جهان گی در کشورهای امپریالیستی( مدام زیرآب ادعای ارزش واری زندگی مصرفی )و انگل های احمقانه این امر را نیز نباید نادیده انگاشت که تبلیغ روزمرگی 
آورد. از این زاویه بنیادگرایان فاشیست مسیحی در خود  هایی از زنان جوامع کشورهای امپریالیستی( به وجود می ایدئولوژیک را )حتی در میان بخش زند و بحران و نیازی  می

های لیبرالی در برابر  ای مدافع ارزش جهت نیست که بورژواههای خالی را پر کنند. بی شمول جدید« به این نیاز پاسخ دهند و حفرهکنند با ادعاهای »جهاناین کشورها سعی می 
اند بافت اجتماعی پیشین گسسته شده و تنها با  اند. این دسته از بنیادگرایان دریافته شدههایی دیگر از بورژوازی که مبلغ بنیادگرایان فاشیست مسیحی هستند، تضعیف بخش 

 تری انسجام بخشید. هایی از مردم سوار شد و جامعه را به شکل ارتجاعی المتین الهی« می توان بر احساس ناامنی در میان بخش پیش گذاشتن »حبل 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

اما دهند  بنیادگرایی خویش    یپوسته   ی بهتر نرم تالش کردند ظاهر  در مقاطعی    کهن یرغم اعلی حاکمان  رفت.  
اخیر    یطی دهه یابی تضادهای مختلف  با حدت اصلی ایدئولوژی خویش نکاستند.    یاز غلظت هسته   گاهچ یه

ایدئولوژی و  کنترل نظامی امنیتی بر غلظت  ی گوناگون، جمهوری اسالمی همواره در کنار  هابحران و بروز  
ظت شان تسهیل شود. حفاستیزانه اش افزود تا از طریق کنترل بیشتر زنان، کنترل جامعه برایاقدامات زن 
مرد بر    یخانواده و طایفه( و مردساالری )روابط قدرت و سلطه  برپدرساالری )روابط اجتماعی حاکم  بیشتر از  

روابط  بحران در    ، بحران اقتصادی  رات یتأث ی حکومت برای مقابله با  هاچارهیکی از راه   زن و امتیازات مردانه( 
 ی بود.اتوده یهاشورش و مقابله با   ستیزطیمحی، بحران  اخارجی و منطقه 

و آگاهانه انواع و    وارد فاز نوین جنگ علیه زنان شد خورشیدی  نود  ی دوم دهه  جمهوری اسالمی در نیمه 
از طرح ممنوعیت جلوگیری از بارداری و ممنوعیت سقط جنین تا راه انداخت.  ی ضد زن را به هاپروژه اقسام  

همگی    سنتی  یهاسفت کردن ارزش و    ازدواج موقتتحت عنوان  تبلیغ رسمی فحشا    و  یتشویق چندهمسر
شور است که    قدرآن آش    است.سربلند کرده    شکه در مقابلبوده  به تضادهایی    حکومت  از پاسخ    ییهاجلوه

شورای اسالمی هشت سال به درازا کشید و سرانجام    در مجلس خشونت علیه زنان  منع    یالیحهفرایند طرح  
 نیز به تصویب نرسید. 

ی شصت را دوباره احضار کرد. اما این خدا کاری  ویژه زنان، خدای دههبرای ترساندن جامعه و به   رهبر نظام
ند  کردی مگران همواره روی آن حساب  اجتماعی دینی که حکومت  -. چسب ایدئولوژیک  دیآیبرنماز دستش  

از    جامعه  مختلفی  هاخشب دم فزاینده  بود و سرانجام در مقابل خشم و نفرت هر  داده  دست   ازکارآیی خود را  
زنجیره ستم ی حلقه ضعیف در  ریگ شکل ی از  انشانه هم گسست. ورشکستگی ایدئولوژیکی که قبل از هرچیز  

و ارتجاعی و تشدید تضادهای عدیده میان زیربنای  مانده  عقب   اجتماعی  –بار دیگر روابط تولیدی  بود.    و استثمار
از این نظر،  ها را به فغان آورد و شورشی انقالبی شکل گرفت.  انسانفرهنگی،    -اقتصادی با روبنای سیاسی  

اجتماعی و تحوالت خاصی که در روبنای جامعه ایران صورت    -به تغییراتی که در روابط تولیدی    تر ق یدقتوجه  
 است.  گرفته حائز اهمیت

 

  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 کلیدی  یهابرخی شاخص  :افتهیرییتغ یها ت یموقع
ی دوم  در نیمه   روند جذب زنان به بازار نیروی کار شتاب گرفت.  1342پس از اصالحات ارضی در سال  

با توجه    -درصد رسید. به لحاظ مطلق تعداد زنان درگیر در بازار کار    1۷نرخ مشارکت زنان به    باً یتقردهه نود  
به حدود پنج و نیم میلیون جمعیت فعال زن   134۵نفر در سال    ونیلیمک از حدود ی  - به رشد جمعیت کشور  

ی نیروی کننده عرضه نیز    به ازای هر چهار مرد یک زن  باًیتقررسید.    139۷میلیون مرد در سال    ۵/22در مقابل  
 1کار در بازار است.

سهم نیروی کار  مشارکت زنان در بخش کشاورزی نبوده است.  گفتنی است که این ارقام چندان شامل نرخ  
ی  ا نشانه ( همواره خالی بوده است. این امر  ۵۷ویژه قبل از انقالب  زنان در این بخش در محاسبات آماری )به 

قدرت  پ   از  اقتصادی  آن  یشاسرمایه روابط  در  بوده که  پدرساالرانه  و  به رسمیت شناخته    اساساًداری  کار زن 
میزان مشارکت زنان در کار کشاورزی   ینه یدرزمیی  های دقتی بنیز کماکان با  جدید    یهایریآمارگ . در  شودینم

 . ستمتکی بر نیروی کار زنان ا  عمدتاً  ی نیز بوده کهررسمیغاقتصاد   ی شاملدقتی بروبرو هستیم. این 
از افزایش سهم زنان در نیروی کار کشاورزی    تر مهمتغییر کیفی که در جایگاه نیروی کار زنان اتفاق افتاده،  

از طریق گسترش    عمدتاًاست. این تغییرات پس از اصالحات ارضی ناشی از ادغام بیشتر اقتصاد روستایی )
امپر  –ی ربایی  شبکه  بود. چیدمان و  بانکی( در نظام  اقتصاد  بندبی ترک یالیستی  با  اقتصاد روستایی  ی جدید 

ی تغییر داد. دیگر نیروی کار زنان روستایی بخشی  کل بهبخشی از نیروی کار را    عنوانبه جهانی وضعیت زنان  
و دیگر کارهای خدماتی در    هاکارخانه ی  . جدا از زنانی که روانه شدینمرعیتی محسوب    – از اقتصاد ارباب  

اقتصاد، شهرها شدند، عمده  از  این شکل  در  اقتصاد معیشتی دهقانی گشتند.  درگیر  زنان روستایی  نقش   ی 
ی خانگی دستع یصنای )مراقبت از همسر و فرزندان( و  دارخانه شد. زنان عالوه بر    تر برجسته نیروی کار زن  

ناشی    عمدتاًی بر عهده گیرند. این امر  پروردام تولید کشاورزی و  بافی و...( مجبور شدند سهم بیشتری در  )قالی
در صنایع    عمدتاً  - مردان به شهرها بود که درگیر کارهای فصلی در شهر    مدت انی میا    مدتکوتاهاز مهاجرت  
. پس از اصالحات ارضی تولید نیروی کار ارزان در کل کشور به اقتصاد معیشتی دهقانی  شدندیم   -ساختمانی  

 از روستاها کنده نشده بودند به درجات گوناگون توسط  کامالًه خورد. بخشی از معاش کارگرانی که هنوز  گر

 
  134۵  -۵۵های  ل نرخ مشارکت زنان شاخص این امر است که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار ازنظر اقتصادی شاغل یا دنبال شغل هستند. این نرخ در فاصله سا 1

مرد در برابر یک زن در   ۶، حدوداً کمتر از 13۵۵مرد در برابر یک زن و در سال  ۷، تقریباً 134۵مقابل یک زن، در سال مرد در  13، تقریباً 133۵درصد بود. در سال  13حدود  

 بازار کار حضور داشتند. 

رفاه اجتماعی منتشرشده    توسط وزارت تعاون و کار و  139۸شده است. این اثر در اردیبهشت  های کالن« برگرفته شاخص   –این ارقام از کتابچه »مشارکت اقتصادی زنان  

 دسترس است. و در اینترنت قابل 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

. با مهاجرت هر چه بیشتر مردان به شهرها نقش زنان در این شکل از  شد ی م نیتأماقتصاد معیشتی خانوادگی 
 اقتصاد چشمگیرتر شد. 

ی  ها تیفعالوارد    -از اقشار میانی    عمدتاً  –زنان بیشتری  دارانه  ی نیازهای سرمایهدر شهرها نیز با توسعه 
ی هابخش و شاغل در سایر    کرده ل یتحصخدماتی )آموزشی، بهداشتی و مراقبتی( شدند و بر آمار تعداد زنان  

رغم این تغییرات اقتصادی روابط خانوادگی و ازدواج کماکان سنتی باقی ماند. اداری دولت افزوده شد. علی
 – ی سنتی  هاشه یاندبودند در حصار    گرفتهشکل دارانه  حتی طبقات میانی مدرنی که در پی تحوالت سرمایه 

 ی فئودالی آغشته بودند. رفتارهای پدرساالرانهبه کردار و  داًی شدو   بردندی مسر به – در ارتباط با زنان  ژهیوبه
ایران دچار تغییر بنیادین دیگری    اقتصادکلیت    و عراقپس از پایان جنگ ایران    اساساًو    ۵۷پس از انقالب  

ی بیشتری یافت و اقتصاد شهری و روستایی بیش از گذشته  دارانه در شهر و روستا توسعه شد. مناسبات سرمایه 
یی بزرگی در ساختار نیروی کار و موقعیت زنان صورت گرفت. طبق آمار سال  هایی جاهجاب  1شد.   دهی تندرهم
 21/21بوده است: معادل    قرار  نیا  ازتفکیک  ی فعالیت به ی عمده هاگروه سهم اشتغال زنان در میان  ،  139۵
ت و معادل ی صنعزن( در حیطه   9۷۶۶۶۸درصد )    1۷/2۵ی کشاورزی، معادل  زن( در حیطه  ۸۵2۶۷9درصد )

در عمل نقش و سهم زنان در تولید کشاورزی برجسته    اگرچه  2زن( در رشته خدمات.   20۵0۸۶2درصد )  ۸۵/۵2
بر عهده  تولید محصوالت کشاورزی  و بخش عمده  آنان چندان است  کار  نیروی  کماکان  اما  است  آنان  ی 

درصد ذکر کرده شده   11. در برخی از آمارهای رسمی سهم زنان در اشتغال بخش کشاورزی  دیآی نم  حساب به
ی هاسال که در فاصله  ( با توجه به این139۸مهر    30- . )خبرگزاری ایلنا  دیآیدرنمکه چندان با واقعیت جور  

داشته است.    اشتغال زنان در بخش کشاورزی به دلیل خروج مردان از این بخش سیر صعودی  139۵تا    13۷۵

 
فئودالی  ی نیمه توان گفت در زمان رژیم شاه کشاورزی گسترده تغییرات زیادی در الگوی اقتصاد کالن ایران صورت گرفته است. از زاویه تحوالت ساختار نیروی کار می  1

داد. اما در دوره جمهوری اسالمی تولید و بازتولید  ستا مکانی بود که غذای ارزان و نیروی کار ارزان به شهر ارائه مینقشی مهم در تولید و بازتولید نیروی کار ارزان داشت. رو

نان  شود. چند شغلی بودن به امری ساختاری بدل شده است. کارکهای دیگر تأمین میتری به خود گرفته است. بخشی از دستمزد نیروی کار از حیطه نیروی کار شکل پیچیده 

ی کارگری یا از طریق اقتصاد خرد کشاورزی و  ی معاش خانواده اند. بخش مهمی از هزینه فامیلی بدون دستمزد نقش عمده و کیفی در ترکیب ساختار نیروی کار پیدا کرده 

مچنین اقتصاد غیررسمی )از انجام کارهای خدماتی تا انجام  داری( و هی غذای آماده و رستوران ونقل و تهیه ی حمل ویژه درزمینه صنایع روستایی یا اقتصاد خرد خدماتی )به 

شود. برای بحث بیشتر در مورد تغییرات اقتصادی در دوران جمهوری اسالمی به دو مقاله  های کوچک و بزرگ در خانه( تأمین می های کار تولیدی برای بنگاه برخی از حلقه 

  –از امید بهرنگ رجوع شود. هر دو مقاله در مجموعه نقد و پژوهش   139۶دی   -»اقتصاد سیاسی شورش«  و    139۶شهریور   - گیری حلقه ضعیف« »شهرهای کوچک، شکل 

 obehrang@دسترس است: دفتر اول در این کانال تلگرامی قابل 

(. این پژوهش که توسط سمیه شالچی و میترا عظیمی  139۵تا  13۶۵ی زنانه شدن فقر در ایران )شده در پژوهشی دانشگاهی به نام »مطالعه به نقل از مرکز آمار ایران، درج  2
دسترس  قابل   139۸وهشی( سال دهم شماره دوم تابستان  پژ  – نامه علمی )مقاله علمی  فصل   –ی زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  نامهصورت گرفته در پژوهش 

 است.



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

در بخش کشاورز زنان شاغل  ن  باًیتقر  یتعداد  و  از  برابر شده    می سه  کرد.  ۸۵0و  گذر  نفر  زنانی که    1هزار 
 . اندمحروماز حق مالکیت بر زمین  شان تیاکثر

ی همواره گرایشی عمل کرده، بازار نیروی کار در ایران نیز با توجه به  دارهیسرمابا توجه به اینکه قوانین  
  توان یم  درمجموعی اقتصادی شاهد باال و پائین رفتن نرخ مشارکت زنان در اقتصاد بوده است. اما  هابحران 

به درجات    -ی شصت  و دهه  ۵۷ویژه در قیاس با دوران قبل از انقالب  به   – گفت نیروی بالقوه آماده برای کار  
بخش خدمات، بخش خصوصی و    به سمت   عمدتاً ی زنانه شده است. بخش مهمی از زنان کارکن  اکننده ن ییتع

ی )در انواع و اقسام تولیدات  ررسمیغ( و همچنین اقتصاد  شودی نمی )که قانون کار شامل آن  ررسمیغبخش کار  
جنسیتی )یعنی کار در خانه و مراقبت از همسر و فرزندان( زنان را    کارم یتقس   .اندشده  دادهخانگی( سوق    خرد

ی نینشه یحاشکار قرار داده است.    رتریپذانعطافو    تری موقت،  تریتصادفو    ترثباتی بی  هاشکل بیشتر در معرض  
جمعیت در برخی شهرهای بزرگ( را نیز باید به این   سوم کی قریب ینینشه یحاشی نیروی کار )نینشزاغه و  

 آید.  به دست ی از فوق استثمار نیروی کار این بخش از جامعه ترروشن مجموعه اضافه کرد تا تصویر 
دستمزدی    2درصد کمتر از مردان بوده است.   41بنا به آمار »مجمع جهانی اقتصاد« دستمزد زنان در ایران  

دقیقه بدون   30۷زنان ایرانی در روز    201۵. طبق آمار سازمان ملل در سال  دشو ی مصرف تغذیه    عمدتاًکه  
دقیقه    2۶3  دقیقه بدون مزد و  ۷۸مردان تنها    کهی درحال.  کردندی مدقیقه با دستمزد کار    41  دریافت مزد و تنها

کار با مزد برای زنان  دقیقه    1۶۶و    دقیقه بدون مزد  2۵2  برای قیاس این رقم در آمریکا. )کردندیمبا مزد کار  
 دقیقه کار با مزد برای مردان است(.  2۵2دقیقه بدون مزد و  1۶3 و

نتیجه گرفت استثمار و فوق استثمار نیروی کار زنان در ایران چه زمانی که    توان یمی فوق  هات یواقع از  
ش اضافی یا تحقق  مانی که مستقیم درگیر تولید ارزز درگیر کارخانگی یا درگیر کارهای خدماتی هستند، چه  

کشور   اقتصاد  چرخ  زنان  استثمار  فوق  و  استثمار  بدون  دارد.  سود  مافوق  تولید  در  مهمی  نقش  هستند  آن 
 . چرخدینم

 
ی  نفر بوده است. این سیر صعودی عمدتاً به دلیل خروج نیروی کار مردان از حیطه   24۶۷21،  13۷۵. این رقم در سال  ۸شده در پانویس شماره  به نقل از منبع معرفی 1

ی اجتماعی مهمی را در روستاها شکل داده است. طبق آمارهای  اند. این امر پدیده شده راهی شهرهای بزرگ   کشاورزی صورت گرفته است. بسیاری از مردان برای جستجوی کار 

ز دختران نیستند.  هزار زن جوان در روستاها قادر به تشکیل خانواده نیستند. اغلب مردان به دلیل فقر و یا به دلیل فرهنگی حاضر به ازدواج با این دسته ا ۸00غیررسمی حدود  

دهند با زنان ساکن در شهر ازدواج کنند. این وضعیت منجر به رشد ازدواج دختران جوان روستایی با مردان پیر شهری  ردان مهاجر روستایی که توانایی ازدواج دارند ترجیح می م

 درصد است.  1۵یا روستایی و حتی تن دادن به چندهمسری شده است. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان نرخ چندهمسری 

توانند چندان از خانه  تر و شدیدتری دارد. کارگران زن روستایی به دلیل آنکه نمی فوق استثمار زنان در کار کشاورزی و نابرابری دستمزد میان مردان و زنان ابعاد گسترده  2

ساعت   14نه در یکی از روستاهای کهکیلویه و بویر احمد زنان برای چیدن لیمو با  زنی بر سر دستمزد نیستند و مجبورند به هر مبلغی تن دهند. برای نمودور باشند، قادر به چانه

 ( 1400مرداد  11گیرند که نصف دستمزد مردان برای کار مشابه است. )روزنامه همشهری هزار تومان مزد می   200کار در روز حدود 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

. از این نظر  دیافزای می فوق استثمار زنان  ی خود بر دامنه نوبهبهنیروی کار    زی آمض ی تبع  شدتبه ساختار  
جمله نگهداری  تر و کارهای مراقبتی پرستاری )مناست. مشاغل خدماتی با دستمزد کم   بارفاجعه وضعیت زنان  

ی صنعتی  هاکارگاهی زنان در . در بخش صنعت عمده دارند  خود»کار زنانه« را بر  داغ (هاخانه از سالمندان در 
. مدام از سهم زنان در بخش  دانشده   خارج از شمول قانون کار  رسماً  یی که  هاکارگاهکارند.  زیر ده نفر مشغول به 

است. اکثریت کارفرمایان بخش   شده  افزودهعمومی که مزدبگیر دولت هستند کاسته و به بخش خصوصی  
خود را درگیر مقررات   خواهندی نمخصوصی حاضر به بستن قراردادهای کار رسمی و درازمدت با زنان نیستند و  

 گیری« چون مرخصی زایمان و ... کنند. وپادست»
  افتهیکاهشدرصد    23/ ۸درصد به    40، سهم اشتغال زنان در بخش عمومی، از  139۵تا    13۷۵ی  ر فاصله د

نرخ بیکاری در میان زنان دو    رسماً  1است.   افتهیشیافزادرصد    2/۷۶درصد به    ۵۵/ ۶و در بخش خصوصی از  
نرخ بیکاری در  دانشگاهی، آموختگاندانشرغم افزایش سهم زنان در کل برابر نرخ بیکاری مردان است. علی 

نیست که در    جهت ی ب  2. است  لی التحصفارغبیش از نرخ بیکاری مردان    مراتب به درصد است که    ۵۵  میان آنان
، جمهوری  منتشرشده  2022جدول شاخص شکاف جنسیتی در جهان، که از سوی مجمع جهانی اقتصاد در سال  

نرخ مشارکت زنان در بازار کار از  ازنظر ی ایران دارد. رتبه قرار  143 کشور در رتبه   14۶اسالمی ایران از میان 
 تر است. و کشورهای شمال آفریقا پایین اغلب کشورهای عربی 

  هموضعیت فوق هر چه بیشتر به زنانه شدن فقر در جامعه دامن زده است. زنان هم میزان فقر بیشتر و  
نمای ی تمامنهییآ،  هاستآن ایی که زن سرپرست  ی خانواره. ظهور پدیده کنندیمفقر بیشتری را تجربه    شدت

  13۵۵درصد در سال    ۷از رقم    اندشیخو روند و شدت فقر در میان آنان است. تعداد زنانی که سرپرست خانوار  
  عمدتاً درصد این خانوارها که    1۵تر از  رسیده است. تنها کم  139۵در سال    درصد )بیش از سه میلیون(  13به  
درصد از این سه میلیون زن کسانی هستند که از    1۵شاغل هستند. طبق آمارهای رسمی بیش از    اندسالان یم

ی  فروش ن تاز این آمار این نتیجه را هم گرفت که بخشی از آنان درگیر    توانی م  3درآمد بدون کار برخوردارند. 
 هستند. 

. اما  دهدیمی اقتصادی که محرک ورود زنان به بازار نیروی کار بوده را نشان  هاضرورت ارقام فوق فقط  
ایرانی   اخیر در موقعیت زن  تغییراتی که طی شش دهه  ی  ها محرک به    صرفاً   توان ینم را    جادشدهیاتمامی 

 
،  139۸د شاغالن بدون بیمه بخش صنعت و خدمات، زن هستند. طبق برآورد وزارت کار در سال  درص   ۸0.  گفتنی است که   ۸شده در پانویس شماره  به نقل از منبع معرفی  1
اند و یکی از مشکالتشان این است  مشغول   –ساعت کار در هفته    11مانند    -مدت  دهند. که اغلب در کارهای کوتاه درصد شاغلین بخش غیررسمی را زنان تشکیل می   4/۶3

 (1401آبان   9کنند. )روزنامه اعتماد ی بدون امضا دریافت میهاکه از کارفرماها سفته و چک 
 ها تحت عنوان »چرا التهاب موجود در جامعه ایرانی را باید جدی گرفت؟« ی پنج اقتصاددان کشور درباره اعتراض به نقل از بیانیه  2
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

زنان را به    ۵۷اجتماعی دیگری نیز در کار بوده و هستند. انقالب    -ی سیاسی  هامحرکاقتصادی فروکاست.  
با خود    هرچند ی سیاست و مبارزه آشکار کشاند.  عرصه  اما  انقالب در خون غرق شد و شکست خورد  این 

د غول ی کردند نتوانستنهر کارمقاومت زنان ایرانی در مقابل بنیادگرایی دینی را به ارمغان آورد. رهبران نظام  
تن از    را به بطری برگردانند. زندانی کردن هزاران فعال زن سیاسی در دهه شصت و اعدام چند هزار   رهاشده

ی گشت ارشاد و تصویب انواع و  ی روزمره هاخشونت آنان؛ سنگسار و قصاص صدها زن طی چند دهه اخیر؛  
آزار مدام جنسی زنان توسط مردان   ی اجتماعی در جوار اذیت و هاعرصه در تمامی    زیآمض ی تبعاقسام قوانین  

ی خانگی و قتل ناموسی، هیچ یک نتوانست مقاومت زنان  هاخشونتدر محیط کار و خیابان و انواع و اقسام  
دولت   خشونت  روزمرهاعمال    و  ینیپدرساالر د  دولت  افتهیسازمان   و  انه یمقابله وحش   رغمی عل را در هم شکند.  

پوست جامعه    ، زنان  هیعل   ردانم  روزمره کنار خشونت    در   زنان  هیعل شکل   ی دیجد  ی تیجنس   یهنجارهازیر 
 گرفت.

میلیون نفر رسید و تعداد کل زنان دارای    2/ 2به    13۵۵هزار نفر در سال    4۸تعداد دانشجویان دختر از  
انتظارات    یموجب ارتقا   یدانشگاه   یکردهل یزنان تحص   شیافزا  1میلیون نفر گذشت.  ۸تحصیالت عالی از مرز  
از زندگ  عامل در کنار عوامل دیگری چون کاهش نرخ   نیا  .شد  شانیاجتماعشخصی و    یو توقعات زنان 

ی اقتصادی و اجتماعی و  هات یفعالباروری، افزایش سن ازدواج و باال رفتن نرخ طالق و درگیرشدن زنان در  
این  هایدگرگونفرهنگی موجب   اقشار و طبقات گوناگون   هایدگرگونی مهم در نهاد خانواده شد.  در میان 

 ی متنوعی به خود گرفت و به درجات مختلف باعث تضعیف نهاد خانواده شد.  هاشکل 
موجب شده  میلیون نفر رسیده(  23میلیون به  11ر زده )که طی پنج سال اخیر از فق دو برابر شدن جمعیت 

 نیتأم  را  خود  ی زندگ   یمادر  ای  یپدر  یخانوادهبه    هیتک  بامتعلق به اقشار میانی    جوان  یهااز زوج   یکه بخش
به    ی جوان پشت سد  ون یلیم  12  حداقل   یررسم یغ  آمار  طبق سکنی گزینند.    یاه یمناطق حاشدر    ی برخو    کنند

گذاشته است.    یجاه زن و مرد و نهاد خانواده ب  انیواسطه بر رابطه مبال  ریتأث   هانیا  یهمه .  دارندنام ازدواج قرار  
 ی رابطه   . ه استشد  کاسته  ویژه در شهرهابه   ( یجنسرابطه    ی عنوان تنها شکل برقرارنهاد )به   ن یتقدس ا  از

  یدر شهرها   ویژهبه   دی سف  دواج از   عنوان   تحت  –از خانواده    ید یجد  اشکال  ه و افتی  گسترشقبل از ازدواج    ی جنس
 سقط  و  یباردار  از  یریجلوگ   لوازم  به  یدسترس.  ه استافتی  ظهورهایی از اقشار میانی جامعه  در میان الیه بزرگ  

شده است.    هاخانواده   یدر اندازه   ریی تغ   موجب(  کندی که دولت اعمال م  ی دیشد  یهات یمحدود  رغمی )عل  ن یجن
 ، هان یا  یهمهایم.  بوده  یوالدتک   یهاخانواده  یریگ شکل   شاهد  یبه شکل روزافزون  ری اخ  یهاسالهمچنین در  

امری که بررسی آن نیازمند    گذاشته است.  ی جاهزن و مرد و نهاد خانواده ب  ان یم  یبر رابطه   ایبالواسطه  ر یتأث 
 تری است.  پژوهش دقیق 
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

ی خانواده و رابطه جدیدتری از نهاد    یها تجربه و    هافرم ی  ریگ شکل در دل خود مدام شاهد    در عمل جامعه
قرار دارد   حقوقی – سیاسی   –های ایدئولوژیک این در تضاد آشکار با سیاست  اجتماعی میان مرد و زن بوده و 

. دور از انتظار نبوده که تنش اجتماعی برخاسته از این وضعیت،  شودی مکه از باال و توسط دولت دینی حمایت  
تهی و  میانی  اقشار  به  متعلق  جوان  کند.  زنان  بدل  انفجاری  نیروی  به  را  جامعه  زنان  رونیازادست  ، ظهور 

ی زنان به گرهگاه خیزش  امری تصادفی نبوده است. مسئله   وجهچ یهبه نیروی محرک خیزش اخیر    عنوانبه
. برای  کند یمی تضادهای جامعه را بیان کرده و ی درهم تنیدگی مجموعهافشردهشد زیرا به شکل اخیر بدل 

ی جامعه است. همگان در این رنج هارنج نمای  ی تمام نه ییآویژه نسل جوان رنج زنان،  دیدگان به اکثریت ستم 
 مشخص، تصویر آشنای رنج خود را یافتند. 

سیاسی، مبارزه علیه حجاب اجباری که نماد فرودستی زن و تحقیر کل جامعه بوده    – بر این بستر اجتماعی  
به موضوع محوری خیزش بدل شده است. این پیشرفت تاریخی حاصل مقاومت چهل و اندی ساله زنان در 

تی و ابزار اصلی  فاشیس  - برابر حجاب اجباری است. حجابی که بیش از چهل سال نماد اصلی حکومت دینی  
درست .  است  یالملل ن یداخلی و ب  هایخصلت نمای حکومت دینی در عرصه آپارتاید جنسیتی در جامعه و    اعمال

کند، جامعه    تر سفت ی ارتجاعی گوناگون  هاطرح ی ستم بر زنان را با  تسمه   خواست ی مدر مقطعی که رژیم  
مقابله با حجاب اجباری پتانسیل خود را برای    الًعمو ضعف ایدئولوژی حاکم عیان شد.    د یبرنتابدیگر آن را  

درهم شکستن قدرت ایدئولوژیک دولت و برقراری اتحاد میان قشرهای مختلف نشان داد. از این طریق هم  
  اجتماعیو ساختارهای    روابطی قوانین،  زیر کشید، هم کلیه مشروعیت ایدئولوژیک سیاسی رژیم را به   شد یم

بر   اسالمی    یپایهکه  دریافتند که    شده گذاری مقررات ایدئولوژی  بسیاری  پرسش گرفت. سرانجام  به  را  بود 
ا  شهیشحجاب،   گونهستمگرانه  دینی  نظام    نیعمر  به  بدون توان گفت  ای که میاست،  جمهوری اسالمی 

  ، زن »ار  وجه شع  نیتری)که انضمامنخواهد بود. از سر برداشتن حجاب  حجاب اجباری دیگر جمهوری اسالمی  
در  جوان  زنان  .  است( به پرچمی برای به زیر کشیدن اولین دولت بنیادگرای دینی بدل شد   «آزادی   ،زندگی
و جهانی را به وجد آوردند.    دندی را به سنگ کوب  شهیش   نیادر جشن حجاب سوزان  شان  شادمانه  یهارقص

 . آغازشدی بزرگ هاتالطم دورانی سرشار از  
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 کردستان  دری اسی س ییمایپراه یخچهیتار

 ی شیکاوه قری نوشته 

 

 

شد مردم از ( طبق سنتی در شهرهای کردستان، اگر در شهری کسی شهید می13۵۷زمان )بعد از انقالب  »آن
کردند و شب را نیز میهمان افرادی  دیگر شهرها برای شرکت در مراسم خاکسپاری او به سمت شهر مقصد حرکت می

 شناختند.« از قبل یکدیگر را نمیشدند که می
  212احمد اسکندری، خاطرات، صفحه 

  
اعتراضی روژهالت کردستان )کردستان ایران( دقیقاً چه زمانی    سیاسی  پیماییمشخص نیست نخستین راه

سابقه  احتماالً  اما  افتاده  برمیاتفاق  قاجار  حکومت  دوران  به  آن  دوره ی  در  تجمع  گردد.  معاصر  دهقانان  ی 
ها به سمت مرز دو کردستان ایران و عراق، آخرین ردی  مریوان و حرکت جمعی آن   روستای »دارسیران« 

پیمایی همواره در جنبش کُرد گرفت. راه توان از این کنش سیاسی در این قسمت از کردستان پیاست که می 
 

1
 )کوردی(.  2021ی ڵ مانی، ساێم، سل کهلنووس، چاپی یهزهندی غه (، ناوه194۸-19۸0ری )وه د، یادداشت و بیره حمه ری، ئه نده سکهئه  

2
 ویژه به   پدیده   این  از  عمومی   فهم   با   پیماییراه   از  شکل   این.  است  مردمی   انبوه  ازسوی   کیلومتر   چندین  بر   بالغ   هاییمسافت   کردن   طی  معنی   به   جستار   این  در  سیاسی   پیماییراه    

  هواداران   پیماییراه   مثال  با   است  متفاوت  اساس  از   و  مشخص  سیاسی  سنت  یک  به  است  ارجاع  اینجا   در  سیاسی  پیماییراه .  است  متفاوت  ایران  سیاسی  ادبیات  و فارسی  زبان  در

 .است متفاوت ۵۷  بهمن انقالب  میلیونی هایپیماییراه  یا 13۸۸ خردادماه 2۵ در سبز   جنبش

3
ی نخست شهر مریوان بوده است. دارسیران درحال حاضر یکی از محالت شهر  دارسیران یکی از روستاهای بزرگ اطراف مریوان است. بنا به برخی روایات این روستا، هسته   

قش مهمی در تاریخ مبارزات سیاسی اجتماعی شهر مریوان  ی کوه فیلقوس قرار دارد. این روستا چنانچه دراین جستار نیز یادآوری خواهد شد، نمریوان است. این روستا در دامنه

 و جنوب روژهالت کردستان ایفا کرده است.  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

از  ی بخشو در همه  بوده است.  اعتراضی  نه چندان اختیاری مردم های کردستان یک روش سیاسی  کوچ 
های حمایتی این اواخر بین شهرهای روژآوا. این جستار تالش پیماییتا راه  1991»باشور« کردستان بعد از قیام  

هایی از روژهالت کردستان  سیاسی« دربخش  پیماییکند صرفاً به بررسی و تحلیل اجمالی عمل جمعی »راهمی
 بپردازد.  

داران کوچک به شهرها و رشد  که منجر به هجوم دهقانان و زمین  1341»اصالحات ارضی« در سال  
ویژه مناطقی مانند مریوان  داری شد، بر شهرهای کردستان و به ی کارگر و گذار ایران به سمت سرمایهطبقه 

 نیز تأثیر گذاشت.

این اصالحات در    ها و طبقه حاکم بود،جا که تقسیمات ناعادالنه و کماکان در خدمت منافع فئودالاز آن  
جای گذاشت. کسانی که اصطالحاً در کُردی به آنها »رشایی« یا »قره« کردستان تأثیرات نسبتا معکوسی به 

گر مانند »کشاورزان« هم به  دی  هایگروه   و  ماندند  باقی  زمینبی   همچنان  شدمی  گفته  –   زمینبی   معنیبه   –
شدند. آنها در توافق با »مالک« به شرط ن می شرط اجاره به صورت محدود و با »سند نسقی« صاحب زمی

ی مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه شدند.  واگذاری بخشی از تولید به او، صاحب سند می 
 .شد های آماری تعیین می نسق آنها در فرم 

آمدهای آن از جمله در  پی  پهلوی در کردستان به شکاف طبقاتی و ناعدالتی بیشتر دامن زد.   «اصالحات»

ریزی یکی از نخستین مبارزات دهقانی شد. مقاومت دهقانان دارسیران و »روستای دارسیران« منجر به پایه
آن را تغییر داده بود،   یی تولید فئودالی که اصالحات ارضی تنها چهره چند روستای دیگر مریوان علیه شیوه 

سال   آستانه شد  علنی    13۵0در  تا  انقالب  و  سال    ۵۷ی  در  داشت.  اقدامی    13۵3ادامه  در  دهقان  صدها 
جویانه از دارسیران و روستاهای اطراف مریوان به سمت مرز باشماخ که محل استقرار پاسگاه مرزبانی مسالمت
اند. آنها به  شرکت کرده  پیمایید سه هزار دهقان در این راه کردند. بر اساس برخی منابع حدو  پیماییبود، راه 
هایشان مقابل این پاسگاه مرزی تحصن کردند. معترضان سرانجام با سند  روز و تا رسیدن به خواسته   10مدت  
ی تأسیس شده به محل کار و زندگی خود بازگشتند. این پیروزی بعدها به نطفه های زراعتی مهر و امضانسق

 ۵۷ی دهقانان مریوان« در انقالب سال  ترین نهادهای مردمی کردستان یعنی »اتحادیهدموکراتیک   یکی از 
 تبدیل شد. 

 
1
 . 4۸1، صفحه 139۷، انتشارات شیرازه، تهران،  13۵3-1341رعنایی، شهین، اصالحات ارضی در کردستان،  

2
ژورنال ایران آکادمیا )آخرین    2: قریشی، کاوه، کردستان و تجربه نهادهای دمکراتیک، شماره  نگاه کنید به جستاری از نگارنده پیرامون فعالیت نهادهای دمکراتیک در کردستان  

 .آنالین  نسخه(، 2022مارس   9روزرسانی: به 

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/
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/
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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هایی از روژهالت کردستان به یک سنت سیاسی  پیمایی جمعی اعتراضی در بخش بعد از این تجربه، راه 
سقز و سنندج به سوی »اردوگاه پیمایی مردم شهرهای بوکان، بانه،  تبدیل شد. »کوچ تاریخی مریوان« و راه 

 پیمایی به مثابه امر اعتراضی است. ی بارز و اوج راهنمونه  13۵۸میران، مقصد کوچ مریوان« در مرداد  کانی 

های مائوئیستی در چین و کشورهایی مانند ویتنام  ها، کوچ تاریخی مریوان را متاثر از تجربه برخی تحلیل  
هرچند دشوار بتوان تصور کرد که مردم در زمان کوچ دارسیران با     پور(.امیر حسن اند )بنگرید به کاک  خوانده 

ها دست به تکرار این تجربه ثیر آن أهای سیاسی جهان آشنا بوده و تحت تبندی های مائو و و دیگر بلوکنظریه
ی مائوئیستی  ت کرده زمینهپیمایی شرک ها که در این راهله، از جمله آن گذاران کومه زده باشند. برخی از بنیان 

 (.)ابراهیم علیزاده، شعیب ذکریایی کنند این حرکت را رد می

»کوچ تاریخی مریوان« هم از حیث شمولیت و گستردگی و هم به جهت قدرت کسب حمایت و همبستگی   
کنندگان تعریف طور که شاهدان و شرکت ی سیاسی باشد. آن ترین مثال این مداخله دیگر شهرها شاید برجسته 

وگوی  بستری برای دیالوگ و گفت جایی فیزیکی و جغرافیایی، بلکه  ها نه صرفاً یک جابهپیماییاند، این راهکرده 
جمعی میان مردمی بود که از طریق آن به صورت گروهی و در جایگاهی برابر در سیاست به شمار آمده و  

شدن آنها  های سیاسی« و به چالش کشیده های مدام، سخنرانی »نخبه کردند. توقف فعاالنه در آن مشارکت می 
بی و حماسی و حمل پالکاردها با مضامین مترقی از جمله دیگر پیمایان، سر دادن سرودهای انقالاز سوی راه 

بار فرصتی را فراهم کرد که  دهی شده بود. کوچ مریوان برای نخستین پیمایی سیاسی سازمان های این راهجنبه 
 اکثریت قاطع شهر بتوانند در جایگاه برابر در سیاست و سرنوشت خود مداخله کنند. 

هایی با یکدیگر داشته اما در مجموع از یک الگوی سنتی  یات تفاوت ئ ریوان در جزپیمایی مدهی راهسازمان 
کنندگان. یک ی شرکتهای مختلف و تقسیم کار میان همهپیروی شده: تقسیم داوطلبان غالباً مرد به کمیته 

ی دیگر مسئول انرژی و تأمین ژنراتور سیار برق، یک  غذا، بهداشت و درمان، کمیته   یی مسئول تهیه کمیته 

 
1
اجمال به آن پرداخته خواهد شد، یک کنش جمعی تاریخی و از نقاط عطف مبارزات مردم روژهالت کردستان است. این  ریخی مریوان« که در این جستار نیز به »کوچ تا  

دم مریوان که به »کوچ تاریخی مریوان«  پیمایی سیاسی مر گذار و عضو این شورا صورت  گرفت. راهویژه فواد مصطفی سلطانی، بنیان »کوچ« به ابتکار شورای شهر مریوان و به 

 ی ارتش ایران به رهبری مصطفی چمران و برای جلوگیری از کشتار و قتل عام بیشتر مردم. مشهور است، واکنشی بود به هشدار حمله 

2
 ( 139۶تیر  4زمانه ) رادیو تریبون در بازنشر  ،پورحسن  امیر با «  روژ اسانان » وبسایت  وگویگفت   در« سنندج  مردمپیمایی  بنگیرید به: راه  

3
(/  34در یوتیوب به زبان کُردی سورانی. از دقیقه    مصاحبه ، مصاحبه با محمدرضا اسکندری، لینک به  ۵۷مصاحبه با ابراهیم علیزاده، از رهبران کومله در انقالب    بنگرید به   

 ( …سنندج، کوملهپیمایی راه ها، صوتی، به زبان کُردی از طریق اسکایپ. )با محوریت جمعیت 201۸نگارنده با شعیب زکریایی:   همچنین: مصاحبه

4
  سیاسی  رمز  اسم   یک  به  زیست  محیط  چگونه؛  مریوانبنگرید به جستاری از نگارنده پیرامون اقتصاد سیاسی مریوان و رویدادهای مانند »کوچ تاریخی مریوان«، قریشی، کاوه،    

 .  2019، وبسایت ناوخت، سال ؟شد تبدیل

https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
https://www.radiozamaneh.com/346921/
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ها برگرفته از داوطلبانی بودند  جایی که کمیته پیمایان. از آن ی دیگر مسئول تعیین مسیرهای بعدی راه کمیته 
گاهی نیز از طریق   دهی بودند.نوعی مستقیماً درگیر سازمان پیمایی شرکت کرده بودند، همگی به که در راه 

 کردند مردم روستاهای مسیر را متقاعد و با خود همراه کنند.  وگو تالش می گفت

تری در روژهالت داشت و این حرکت  ی کمرنگ جلوه  13۷۷های بعد تا سال  پیمایی میان شهرها در دههراه
راه  به  اغلب  برای همراهی جنازه سیاسی  روستا  میان دو  بود. در همین    ای جهت خاکسپاریپیمایی  محدود 

شهری نیز رواج بیشتری یافت. همراهی جسد از مسجد تا قبرستان نیز همواره های درون پیماییها راه سال
از سنت اجتماعی بخشبخشی  نام  های  به  پیکر معلمی  تشییع  )مانند  بود که در مواردی  از کردستان  هایی 

ای به قتل رسیده بود، صورتی  به شکل وحشیانه   خورشیدی(، که  ۷0ی  »حسین عبدی« در سقز در اوایل دهه 
 شد.  فت و به آیینی اعتراضی علیه حکومت تبدیل میگرد میفر منحصر به 

نوعی سنت طیف چپ جنبش کردستان و مشخصاً سنت کومله قلمداد کرد.  توان به پیمایی سیاسی را می راه
ر شهرهای جنوب روژهالت کردستان مانند  دهد که این سنت دهای تاریخی در این زمینه نشان می عطفنقطه 

تری  ای بیش مریوان، سقز و سنندج )که کومله به عنوان یک جریان اجتماعی سوسیالیستی در آنها نفوذ توده 
ی  تر مانند مهاباد )و اغلب شهرهای موکریان که به صورت سنتی منطقه داشت( نسبت به شهرهای شمالی 

ن  نیز  و  بودند(  دمکرات  نفوذ حزب  از طرف هیچ تحت  )که  ایالم  و  کرمانشاه  به  گروه  سبت  دو  این  از  کدام 
به نمایندگی نمی بیشتری روبرو شده است. دلیل آن  استقبال  اقبال و  با  ی طور مشخص وجود سابقه شدند( 

دهی جمعی است. باید یادآوری شود که  ی سازمانهای سیاسی و تجربه فعالیت نهادهای دموکراتیک، سنت 
اصالح و سیاست تأثیرات  ارضی  تا ات  تا سنندج  مهاباد  از  روژهالت  مناطق  بر  انقالب  از  بعد  های حکومت 

پیمایی سیاسی که  ها به سرکوب در هرکدام از این مناطق متفاوت بود. سنت راه حدودی یکسان بود اما واکنش
دوره جنوبی  در  برخی شهرهای  به  مربوط  دارد  ریشه  دهقانی  مبارزات  در  مدرن  مناطق ی  و  بود  کردستان 
 گرفت.تر و بخش های از موکریان را دربرنمی شمالی 

های اعتراضی تبدیل  ی گذشته کردستان دوباره به یکی از روش پیمایی سیاسی در بیش از یک دههراه
ترین آنها، راهیپمایی و مشایعت پیکر »شریف باجور« و یارانش در مریوان بود شده است. یکی دیگر از برجسته 

شهیدان«  برگزار شد و کوچ تاریخی مردم را به یاد آورد. مردم در مسیر سرود انقالبی » ای   139۷ه در شهریور  ک
برای شرکت در همین تشییع جنازه مردم از برخی از دیگر    .دادند  سر  «…یگزنگه  وئه   یچریکه  ۆو »ت

 
1
است. این سرود طی چهار دهه گذشته ورد زبان مردم روژهالت و در مواردی دیگر    ۵۷های انقالب  شهیدان«، اثر ناصر رزازی، هنرمند انقالبی کردستان در سالسرود »ای   

سپاری  ها ویدیو از مراسم خاک طی دو ماه گذشته ده های آن تبدیل شده است. های کردستان شده است. این سرود اخیراً و در خالل »انقالب ژینا« به یکی از مانیفست قسمت

از شهر مهاباد    2022اکتبر    9ترین آنها ویدیویی بود که شب  خوانند. یکی از برجسته شهیدان« میها مردم یکصدا و با هم سرود »ای و ختم جانباختگان منتشر شده که در آن 
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های خاکسپاری زندانیان  ارها برای مراسمها نیز بشهرهای کردستان به مریوان رفته بودند. چنانچه خود مریوانی
کردن در مراسم خاکسپاری  رفتند. در این دوره سنت سیاسی شرکتاعدامی سیاسی از این شهر به آن شهر می

 اندازی و زنده شدن بود. ی فعاالن سیاسی در حال پوستو تشییع جنازه 

پیمایی بزرگ،  کردستان به اوج رساند. نخستین راه پیمایی را در  »جنبش انقالبی ژِینا« سنت سیاسی راه
آیچی«راه »قبرستان  تا  شهر  وسط  از  سقز  مردم  جاده   ۷در    پیمایی  راه کیلومتری  بود.  بانه  های پیماییی 

مراسم  در  و مشارکت  به اعتراضی  جنازه  تشیع  به همه های  آن سرعت  در  که  کردستان  ها یک  ی شهرهای 
بود گسترش یافت. در هیچ شهری حکومت نتوانسته جلوی مشارکت مردم در   معترض جانش را از دست داده

چنین مراسمی را بگیرد. مثال مشخص آن »مراسم چهلم ژینا امینی« در همان قبرستان سقز است که با وجود 
. ی اصلی هزاران تن از مردم از رودخانه و روستاهای اطراف خود را به »قبرستان آیچی« رساندندبستن جاده
پیمایی سقز به سوی قبرستان آیچی نقش مهمی در رویدادهای بعدی ایفا کرد.  فرد راه بهی منحصر تجربه 

و فشرده سیاسی را    وگوی چندساعته مسافت حدود هفت کیلومتری سقز تا قبربستان آیچی فرصت یک گفت
نیمه  از  که  کرد  فراهم  شهروندانی  آبرای  در  شده  طور  هر  بودند  کرده  عزم  شب  تاریخی  های  مراسم  ن 

های سیاسی که حکومت سعی داشت هر طور شده آن را درهم بشکند،  پیماییسپاری شرکت کنند. این راه خاک
ایی زنان  مپیمایی چهلم در سقز و راه پیپیمایی( تا راه ی خاکسپاری ژینا )نخستین راه همچنان ادامه دارد. فاصله 

ها ی این تجربه اعتراضی به یک انقالب است. در همه ی تبدیل شدن یک حرکت فاصله  روستای »بزوش«، 

 
کند به »بیرون  خواند. در نهایت از مردم، کوچک و بزرگ، دعوت میتنهایی سرود »ای شهیدان« می کرده و به   بامداد، زنی بلندگوی مسجد را تسخر  1منتشر شد. ساعت حدود  

 بیایند.« 

1
  20ود  ی بانه و نزدیکی روستای آِیچی واقع شده است. این قبرستان در زمینی به مساحت حد این قبرستان که به خاستگاه انقالب ژینا تبدیل شد خارج از شهر سقز، در جاده   

  ۷اندازی شد. به این ترتیب مردم سقز برای رفتن به قبرستان باید مسافت حدود  ی هفتاد خورشیدی راه ترین محل برای دفن مردگان سقز است که از اواخر دهههکتار، تازه 

ی شهری مواجهه نبود، حاال قبرستان سقز  با مانع بزرگی برای توسعه ی بانه )مسیر سقز به قبرستان(  کیلومتر را طی کنند. اگر شهر سقز به علت استقرار پادگان نظامی در جاده 

ی فقید اهل آیچی« به شهرداری سقز هدیه شد و بخش دیگر  الدین قریشی، روحانی و نویسندهبخشی از شهر بود. بخشی از زمین این قبرستان از سوی »ماموستا مالسید محی 

 های متمول سقزی واگذار شد. آن نیز با قیمتی نمادین به همین نهاد و شخصیت 

2
ای از سوی خانواده امینی که در آن از لغو هرگونه مراسم چهلم خبر داده  های جعلی از جمله بیانیه ها و بیانیه شب قبل از »چهلم ژِینا«، نهادهای امنیتی سقز با انتشار آگهی   

شا ی روژهالت به سقز آمده بودند از راه رودخانه و از طریق روستاهای اطراف آیچی، مانند مرخز و مامه ها قبالً از دیگر شهرهابودند. با این حال مردم کردستان که بخشی از آن

  کیلومتری سقز رساندند. به این ترتیب هزاران نفر با پای پیاده مسیر رودخانه به قبرستان را طی کردند. شمار زیادی از آنها در برگشت   ۷و هیجانان خود را به قبرستان آیچی در  

ضان حمله کردند. ارتش هم  ی اصلی به سوی سقز برگشتند اما با مانع نیروی انتظامی و سپاه پاسداران روبرو شدند. جلوی پادگان ارتش، مأموران این دو نهاد به معتر از جاده 

 های خاردار پادگان به سمت رودخانه بروند.  الی سیم بنا به برخی روایات خنثی عمل کرده و بنا به برخی دیگر از روایات به معترضان کمک کرده که البه 

3
مرکز آمار ایران در سال   »بزوش«، روستایی در اطراف شهرستان کامیاران در روژهالت کردستان است. جمعیت این روستا در دهستان ژاورود قرار دارد و براساس سرشماری 

 است. خانوار( بوده13۵نفر ) ۶12، جمعیت آن  13۸۵
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انداز و همراه هستند. مسیر، آگورا  ها و سرودهای سیاسی طنین پیمایی، ترانه )از دارسیران تا آیچی( در مسیر راه 
 گاه« است.وگوست؛ طبیعت »سنگر و پناه و میدان متحرکِ سیاسی گفت

پیمایی هستیم که فهم  از راه  تصاویری  و  هاصحنه ران شاهد  ی یکی از انقالبیون در کامیادر تشییع جنازه
از راه سنت  برادر زندانی اعدامی  برد. تشییع جنازه جا زیر سؤال می پیمایی سیاسی را یک ی  ی »جعفر قربانی« 

»حیدر قربانی« است. گروهی از زنان روستای بزوش زادگاه جعفر قربانی )از جانباختگان انقالب ژینا( دست در  
. ژیان، آزادی« هستندشهیدان« و بازگویی شعار »ژن، دست هم در حال سردادن سرود »ای 

گیری آنی و  ی تصمیم دهی کالسیک بلکه نتیجهپیمایی در این تصویر جدید نه محصول یک سازمان راه  
پیمایی  اند. در این تصویر مانند تصویرهای روایی راه هایی است که در آن شرکت کرده تک انسان جمعی تک 

نیستند و اصوالً مردان در تصویر نیستند. تنها شعار ها  دارسیران دیگر مردان در صف اول و در رأس کمیته 
هستند هم    دارشود. در این تصویر هم زنان »لچک« آزادی« و نه هیچ شعار دیگری تکرار می   ، ژیان  ، »ژن

های همبسته، و  های مصمم، دست حجاب. اغلب آنها لباس کُردی به تن دارند. تصویر جدید چهره زنان بی 
آورد که تا همین دیروز خارج از هر شکلی از سیاست بودند ولی حاال محکم زنانی را به نمایش در می   هایگام

 عهده بگیرند.«به را آزاد در آینده  یبه تعبیری »بناست رهبری جامعه

»ژن، ژِیان، آزادی« دارند.    یزنان درون این تصویر نسبتی تاریخی، دیالکتیکی و عینی با شعار و فلسفه  
هایی که این روزها در گوشه و کنار دنیا  ها و سلبریتی نسبت آنها با این شعار با نسبت نمایندگان پارلمان   اما

کنند، عمیقاً متفاوت است. برای این دسته از زنان  برای همبستگی با انقالب زنان ایران همین شعار را تکرار می 
ی دانشگاه و دیگر مراکز کسب  تر به واسطه رگ هایی که در شهرهای بزپردازیآگاهی عبارت نیست از نظریه

لنگد، یعنی  که یک جای کار می شوند، آگاهی اینجا یک امر زیسته است، آگاهی یعنی فهم این دانش تجربه می
برداشتن گامی در این راستا، آگاهی در این تصویر یعنی فهم ضرورت عزیمت عینی از برابری و حرکت به  

 سوی به رهایی. 

برادر جعفر    ی »حیدر قربانی« ی تشییع جنازه پیمایی، پشت سر خود تجربه جدید راه   ین تصویرزنان درون ا

ها شبیه پوشش زنان دیگر شهرهای کردستان و پیماییها در این راه قربانی و موارد مشابه را دارند. پوشش آن 

 
1
 به خاک سپرده شد.    1401آبان    ۷اموران امنیتی به قتل رسید و پیکر او طی مراسم باشکوهی با حضور زنان روز  آبان از سوی م  ۶جعفر قربانی، از جانباختگان انقالب ژینا روز    

2
های مختلف که زنان به جای چادر روی ای است به رنگ پارچه لچک یک نوع پوشش کُردی و در تفسیر غالب یک نوع پوشش مربوط به زنان است. لچک معموالً تکه   

شود که بیشتر شبیه شنل است و دو سر آن به گردن بسته و دو سر دیگر نیز روی پشت  ی مستطیل شکلی گفته می کشند. لچک در مناطقی مانند سقز به پارچه هایشان میشانه 

 گرد. اکثریت مطلقی زنان روستاهای کردستان به عوض چادر، لچک به سر دارند. قرار می 

3
 ( در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. 2021دسامبر  19آذرماه ) 2۸اران حزب دمکرات کردستان ایران، بامداد روز حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد و از هواد 

https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/1586876153998069760
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کجی  که در هر دو حالت نوعی دهن دهند  ایران نیست، آنها لباس کُردی به تن دارند و به کُردی شعار سر می 
ویژه به زنان کُرد تحمیل شده است. سال گذشته به زنان و به   100به زبان و پوشش مسلطی است که طی  

عنوان بخشی از پوشش روزمره نپذیرفتند.  این دسته از زنان کُرد، مثل بیشتر نقاط کردستان، هرگز چادر را به 
اند،  انداختند. در تصویر جدید زنان از این حیث تغییری نکرده یشان می هاآنها به جای چادر، »لچک« روی شانه 

هم در ترین شکل آن است، آن ی »ژن، ژِیان، آزادی« در عینی اما آنچه تغییر کرده، اعالم سیاست و فلسفه 
ای است که  ی خاورمیانهای که دست بر قضا در صفوف نخستین آن هیچ مردی حضور ندارد. این آیندهصحنه 

خواهد مختصاتش را از همین حاال ترسیم کند و تصور روشنی از آن به دست نقالب »ژن، ژیان، ئازادی« میا
 بدهد.  

پیمایی سیاسی« و »اعتصاب عمومی سیاسی« از  روی آوردن کُردها به اشکال بدیل سیاست مانند »راه 
از طرف دیگر برآیند    طرفی حاصل بسته بودن مسیرهای مشارکت سیاسی آنها در کشورهای تحت سلطه و

تر خواهد همگان را در تغییر و تعیین سرنوشت خود دخیل کند. کم فهمی و تمایلی در سیاست است که می 
ای مشخص بسیج استراتژی سیاسی وجود دارد که قادر باشد اگر نه همه بلکه کثیری از اجتماع را حول ایده

های تحمیلی دموکراسی  در مقابل بسته -این حیث    پیمایی سیاسی« و »اعتصاب عمومی سیاسی« از کند. »راه 
انتخابات، مانند  مثالبرجسته   - بورژوایی  دخیل ترین  پویایی  های  و  وجود  هستند.  سیاست  در  همگان  کردن 

ی های سیاسی در کردستان، چنانچه پیشتر هم بر آن تأکید شد، تجربه بندی هایی مبتنی بر این صورتسنت 
ی مدنی  دهی و جامعه وجود سازمان )احزاب و دیگر نهادهای سیاسی(، سازمان  فعالیت نهادهای دموکراتیک،

 دهی بیشتری باشند. ی سازمانپویا باعث شده که آنها در قیام جاری نسبت به دیگر نقاط ایران دارای قوه

صالحات  هایی که اکثریتی در ایران به سازوکارهایی مانند انتخابات، سازندگی، اها در تمام سال این سنت 
اندازی و دورخیزی بودند برای ی کردستان درحال پوستهای زیرین جامعه بسته بودند، در الیه و اعتدال دل 

 ی عمل، در »زمان اکنون.«برافتادن و بازگشت در لحظه

پیمایی زنان روستای بزوش  سال در راه   ۷0دهقانان دارسیران مریوان بعد از    پیمایی احتماالً مردانه راه  

یاران استحاله و ادغام شده است. دهقانان »دارسیران« همچنان درحال طی مسافت و مسیری هستند که  کام

 
1
ژورنال ایران آکادمیا    2ی نهادهای دمکراتیک، شماره  نگاه کنید به جستاری از نگارنده پیرامون فعالیت نهادهای دمکراتیک در کردستان: قریشی، کاوه، کردستان و تجربه   

  .آنالین  نسخه(،  2022مارس  9روزرسانی: )آخرین به 

2
اهدی نیز منتشر نشده که بر حضور زنان در این حرکت سیاسی داللت داشته  ای به حضور زنان نشده و هیچ سند و شدر میان روایات منتشر شده از این رویداد، هیچ اشاره   

 زمان »مردان« بودند. باشد. بیشتر دهقانان آن

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/
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/
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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ی طبیعی آن و از طرف دیگر با سویه جنیستی  پیش گرفتند. »بزوش« از طرفی »امتداد« دارسیران و ادامه
 رادیکالی که دارد نوعی »گسست« از این سنت است. 

های سیاسی جنبش کُرد جست. عبداهلل اوجاالن،  توان در نظریهمان را میرد پای این گسست و امتداد همز
گذار زندانی حزب کارگران کردستان در یکی از دیدارهایش با »هییت امرالی« در  متفکر سیاسی کُرد و بنیان 

ی زنان باید مبارزه کند  ها( توصیه می کراتیک خلق و به پروین بولدان )رهبر مشترک فعلی حزب دم  2013ژانویه  
اوجاالن که از او به عنوان    ی خاورمیانه را به عهده بگیرند.« در مسیری پیش برود که »زنان رهبری آینده 

ی خاورمیانه،  شود چنین تصویری از آینده، حداقل آیندهی »زن، زندگی، آزادی« یاد می پرداز فلسفه نظریههم
نه چنانچه در خاورمیانه رایج است »مردان مسلمان هتروی عضو  ی اصلی آن زنان و  دارد. تصویری که سوژه 

 های ملی مسلط« هستند.  دولت

راه  بعداً تصویر  که  بزوش  روستای  زنان  به   پیمایی  نیز  دیگر  روستاهای  و  شهرها  شد،  در  تکرار  دفعات 
از دل   ممکن است الزاماًای با رهبری زنانه  هایی از حرکت در این مسیر است. مسیر رسیدن به خاورمیانه نشانه
سازند. های سیاسی هستند که تاریخ و تاریخ آینده را می مجموع این سنت   پیمایی سیاسی« نگذرد اما نهایتاً»راه
تاریخی   یاین لحظه  کردستان، همان »شوک«ی است که اینک و در  یپیمایی سیاسی« در دل مبارزه »راه

امیدی فراهم آید که از   یشان روزنهزداییرود آمده تا با جزم باردیگر بر تارک »سنت« و »سازمان سیاسی« ف 
آن بتوان به روشنی مسیر تصویر جدید آینده را دید. خلق این تصویر، گامی در راستای تصورات برای »رهبری 

های ایران و کردستان ی خاورمیانه« و همسو با تخیل سیاسی مردمی است که هم اینک در خیابان آینده   یزنانه
 ای واقعاً دمکراتیک.  ی محال هستند، گامی به سوی آتیه ر حال مطالبهد

 

 

  

 
1
کردستان در  « با عبداهلل اوجاالن، رهبر زندانی حزب کارگران  HDPها،  های مربوط به نشت نمایندگان »حزب دمکراتیک خلق این نقل قول برگرفته از مجموعه یادداشت  

است در اختیار برخی    2013هایی از آن که مربوط به ژانویه سال  وگوهای موسوم به »صلح« صورت گرفتند و متن بخش وگوها که در چارچوب گفتزندان امرالی. این گفت

و در پاسخ به درخواست پروین بولدان از اوجاالن برای    2013ه  نگاران و از جمله نگارنده این جستار قرار گرفته است. این نقل قول مشخصا در یکی از جلسات ژانویروزنامه 

 مارس، روز جهانی زنان.  ۸وگو پیرامون مساله زن در آسانه  گفت 
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 ما یجمع یبر حافظه ردّ خون و استخوان 

 الت روژهه  نیآو ی نوشته 
 

 
 

 1«من به سفر خواهم رفت، سفری نامعلوم و ناپیدا. به سفر تهران.»

 

 مثابه روایتگر شاهد به 
 ...  «جا غریب هستیماینخدا خواهرم را نبرید، ما »شما را به

 2جا غریب هستیم من را نبرید...« ما این»

به مأمورانی گفته    )بخوانید مهسا( امینی و سپس خود ژینا خطاب   ژینا   برادر   زبان  از جمالتی بود که  ها  این
زور به بازداشتگاه ببرند. بردنی که هیچ بازگشتی نداشت و    خواستند او را در تهران و با توسل به که می   شد

 
 ری تارانی...فههات... سه هات و نه ری فه، سه ێرفه چمه سه ەمن دئه  1

رسد و اگر برسد بسیار کوتاه و  های کوردی که همگی مبنایی تراژیک دارند هیچ عاشقی به وصال نمی ە ها، حیران و الوژدر بیت این عبارت بخشی از یک بیت کوردی است.  
انسانی بدون وجود یک تقدیر، یک سرنوشت که هموار های ها و قهرمان یابد. سرنوشت و جبر تاریخی شخصیتکند، معنا نمی او را تعقیب می   ە زودگذر است. هیچ زیست 

ترس از سفر، ترس از    ەهای دیگر، هموارها و تراژدی های یونان است. از الس و خزال تا مم و زین و از سیدوان تا برایمؤک و بسیاری از بیت راژدی های کوردی مشابه تبیت 
 ی اوست. کند و سایه ترک موطن و دیار و ترس از هجران وجود داشته است و یک مرگ که همراه با سفر زندگی قهرمان را تعقیب می

 ن...« بهریبین من مه غه  ەریبین... ئیمه لیرغه  ەن، ئیمه لیربهم مهکه»تو خوا خوشکه  2
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جان بود.  با کالبدی بی  ەای متالشی شدی پدری برگشت جمجمه خانهو    مادری  زادگاه  شهر به  سرانجام  آنچه  
  تیم   توسط  ده. گزارشی مکتوب و اعالم ش استتا زمان نوشتن این سطرها گزارش پزشکی قانونی اتمام یافته  

 صالح  آقای   دهپرون   وکیل  و   ه، این گزارش را رد کرد ژینا  پدر  ، ی او و صراحتاً آقای امجد امینیەادخانو   و   پزشکی 
برعهبسیاری  ی سیاسی  هاە وندپر  وکالت  این   از   پیشکه    نیکبخت اشکاالت داشته  ده را  و  متعدد  ، سؤاالت 

صدالبته    و  است  ەحقوقی شد، مکتوب، قضایی و  تراژیک  مرگ  این.  است  هشتو این گزارش ن  بر  را  ایه عدید
  امر   مرگ ، زمانی که  ەگیری مکاتبات حقوقی این پروندپی به    نیاز . البته چه  جهانی  و  اجتماعی  و  سیاسی   اکنون 
و    دیگر  بود،  مهسا  و  بود  ژیناکه    او  و  است  هبود  رویداد  این  قدرتمند  و  مسلم بردن  این  نیست؟ »شاهد« 

داند و  »شهر غریب« نمی   آن   در  خواهرش   دادن   دست  از  هراس  درتری است که  بازنگرداندن، برادرکوچک 
به  نمی توسل  با  و  بزند  برای سالمت حرف  حق  و  امنیت  برای  حق  بدن،  بر  حق  شهروندی،  از حق  تواند 

 مقدسات یک زبان مادری دیگر و قسم دادن به    ترین و آشناترین مفاهیم انسانی همچون غربت و داشتنغریزی 
  تهدید  و  هراس  و  هجوم  از  ده خواهد مانع از جداکردن خواهرش شود. آخرین راوی و بازمانی خونی میرابطه   و
  دارد،  اهمیتتواند ببرد و بازنگرداند. در این میان آنچه  می   و   است   ەشد  انسانی   حقوق  تمام   مافوقکه    بازداشت   و

اعتراض و  تجمیع میلیون   جان برای گردهم آوردن و بی   کالبد   یک  قدرت  بازخوانی ها انسان است بر محور 
، بدون جنسیت، مرز  بدون نام »ژن، ژیان، ئازادی« که  ذات به بهقائم   و   معنایی   مرکز   یک  ایجاد  و   گریمطالبه

همزمان   ای مستند است، اما. هرچند دارای مبداء و پیشینه است  مقصد  بدون  و  سن  بدون   نژاد،  بدون  ،قهبدون طب 
پایه را  خود  را میگذاری می ایدئولوژی  خود  استثنایی  و وضعیت  را  تاریخ خود  و  ژینا،  کند  تمثال  این  سازد. 

کانون  و  نابرابری  فراگیر  را که  ساختارهای    و  شهروندی   زندگی  بافت  با  متنوع   بسیار  هایگونه  باهای ستم 
کشد که به  می   چالشبه    را   فرودستی  وی سلطه  ە کند. نظام پیچیدمی   احضار   بودند،ده  ش  دههم تنی در  انسانی
، فیزیک بدن  مرگ  این  ماهیت  واقع  در.  بودبسته    نقشی جامعه  »عقل سلیم« پیش از این در حافظه  شکل

به   را  نمایندمی  متافیزیکی  سطحیژینا  تا  بدن ەبرد  تمام  زندگی ی  و  حذف ها  که    ایەشدهای   توسطشود 
ها گویی اصالً بدن   -دند. بسیاری از این شبح  بو   ەپیش از این تاریخ، حبس یا مفقود یا استهزا شد  حکمرانی 

 ره مصاد  روشیکالبدهای هرکدام به    و  بگوید  بودن  از  بتواندکه    است  دهنبو   شاهدیچراکه    اندوجود نداشته 
  بدنی  و  عینی  واقعیت  لحاظ، اندامی که به  Phantom Limbگون  ی اندام شبح ەپدیدمثابه  . به اند ەشد

نه    اما  ندارد  وجود روانی  و  واقعیت ذهنی  لحاظ  فرد  است   واقعی  آن   حضور  و   وجود  تنهابه  احساسی  بلکه   ،
اندام قطع افرادی که بخشی از سیستم   حس میکامالً  دهش حذف /دهش همچون سوزش و درد را از آن  کند. 

 خونی  لحاظ، دیگر وجود ندارند اما به  هویتی  یا  پزشکی   مدارک   و   اسناد  گواهی به    انددهسیاسی قطع و حذف کر
  انسانی   یجامعه  پیکر   در  و  آنهابه    گاننها در زندگی وابسته آشدگی   و حاضرند و درد قطعحی    روانی  و  عاطفی  و

زخم   اثرگذار است. در رویداد مرگ ژینا، ازهمان ابتدای بردن و بازنگرداندن، یک برادر، یک انسان روان کامالً
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کشته    این  هویت  ماشود که   حضور او باعث می اتفاقاً که    است  ی انسانیفاجعه   یک  شاهد خورده وجود دارد که  
  و  هانشانه   تمام  باکه    برادری  همینالبته    جانش باشیم. گیری پیکر بی بازپس   خواهان  و  کنیم   آشکار   را   ده ش

از همان مطالبه می   هنوز  سانحه   از  پس  عوارض باشد بخشی  روایتگر و شاهد    جمعی  اعتراض  و  گریتواند 
کند و  می  حس  هنوز  را  بخش  آن  حضور  درد  او   و   ەشد  قطع   بدنش  از  بخشیکه    است   فردی  همان .  ماست

شدگی زندگی  ها بعد با درد قطعسال   تا  و   است  داشته   وجود  این   از   پیش  عضو   آن   و  بدن   آندهد که  گواهی می
  و  چهارصد   و  هزار  مهر  بیستم  تاریخ به   دهکشته ش  کودک  پناهی«  »اسرا نوجوان  برادرکه خواهد کرد. همچنان 

 کند.  می  خودکشیتواند تاب بیاورد و اقدام به نمی یک

 

 سوگ ناتمام و اتمام سوگ  
هم بشکند  با قدرت پرتانشی« در   ءتواند با »برخورد یک جسم سخت«، »شی سیستم سیاسی انضباطی می

 همچنان   و   ببندد  را   متعدد  مخفی  و   ده های ثبت شها و زندان ها، بازداشتگاه تواند درب انفرادی و گزارش ندهد، می 
اببه   را  بدن  فوکویی  منظر  از که  بدن   این .  کند  بازسازی  و  ثبت  رهدوبا  و   متالشی  قدرت  آماج   و   ژهمثابه  ها 

ادا رام می شوند، ساخته می  تعذیب   و  رهدستکاری و  باید که در چارچوب تعذیب ، تربیت و  این بدن  شوند و 
می  قدرت  اما  دهد.  پاسخ  کند،  پاسخ اطاعت  نبتواند  شکنجه گو  طیف  دو  در    با  هرگز   ده ش  شکنجه   -گراشد 

بازداشتگاه بفرستد و هیچ -جان را به خارج از زندان تواند پیکر بیمی  کنند. سرکوبگرنمی   پیدا  یکدیگرتالقی 
 Sharedی  شده اشتراک گذاشته ها تجارب به ی تدفین ندهد. در این سال ەگزارش مکتوبی ندهد و حتی اجاز

Experiences  و به   شبیه   بسیاری  هایەخانواد ماند  هم  ناگفته  خانوااست  ەهنوز  بارها   هاییده .  که 
که    هاییادهخانو .  است  ەجواب ماندها بیی آن مطالبه  و این  اندەگویی داشته و یا دادخواهی کرددرخواست پاسخ 

دهه سیاسی  در  روشن  و  تاریک  فضای  میان  در  شصت  سحرگا  -ی  در  گرگهاجتماعی،  در  و  میش و ها 
 شهرهای   و  روستاها  از  طوالنی  مسافت  کردن  طی   با  دههایی با گرمای کشن بندان یا تابستان های یخ زمستان 
-فرزندرسیدند، منتظر شنیدن خبر یا مالقات با  ها و یا تهران می های مرکزی مرکز استان به در زندان   مختلف
خست   مادر-پدر- خواهر-برادر نگهبانی  بارها  و  بودند  خود  همسر  هرگونبه  عصبی   و  هیا  ساک پاسخ   هجای   ،

  باز   را  ساک.  است  دهها تحویل دابه آن   را   لهفرم و یا پاکتی مچاکوچکی، نایلون سیاهی، کارتن کوچک و بی
لباس می آخرین  نامهکردند:  یک  گاهی  و  ش گردن   و  ها  درست    هاییپارچه  خرما،  هایهسته   از  ەدبندهایی 

  هایدهها بازمانی پایین. اینههایی محدود با یک نوشته یا قلبی کوچک در گوشهایی با رنگنخ   از  ده شگلدوزی 
 .  است دهی شصت بو ی یک اعدامی سیاسی دههدهش گرفته  حیات 

کند: ساعت شش صبح رسیدیم در  می  روایت  کوردستان  شصت  های دهه»س. ک« خواهر یکی از اعدامی 
بندان ماند و ی برفی و راهەجاد  در  بارها   ماشین   اما  کردیم  حرکت   زندان مرکزی سنندج از شب قبل از بانه
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داد مرتب  نگهبان  اما  کنیم  را مالقات  برادرم  بود  قرار  و عاقبت رسیدیم.  مادرم که می   خراب شد  به  رو  زد 
  داخل   ما  و  کردند  باز  را   در   رهجا نیست. ما همچنان آنجا ماندیم نزدیک ظهر بود که دوبا مادرجان پسرت این 

 با   جلو   رفتم  و  گرفتم   جان  بود  ده بمبی از خون و شادمانی در دلم منفجر ش  انگار  برادرم  دیدار  شوق  از.  شدیم
پیرمان  و  پدر آن مادر  آن چه  .  جوراب جا  از  بردیم  خود  وصلبا  ساخته   یده ش  ه های  تسبیح  با    از   دهش   برادرم 

 .  تمام.  بود دههای سیگار زندان و یک دفتر کوچک بود. اعدام ش زرورق 
ساعات    از  ، فضای زندان  ، از مساحت انفرادی و های بازجویی و شکنجه ساعت   کند ازجان روایت نمی کالبد بی 

هواخوری یا حمام کردن با برف، از نوع اتهام و از دفاع بدون وکیل، از چراغ چرکین روشن بر باالی میز  بی
های تب  ساعت  در   متالشی   بدن   قدرت   از  است،  دهبو   هم  اجباری   اعترافات  و   بازجویی که همزمان میز شکنجه 

چه بر »زیباترین مردگان« و روزها و از آن   هاشب   تمام  در  تیرباران  ممتد  صدای  از  ،و خون و جنون و شکنجه 
کند از آخرین  ها رفت. تن روایت نمی « در تمام آن سالاندەما و »جوانانی که حتی صورت عشق را نبوسید

که اعدام    ایە مبادا که »هردخترباکر  ،کردندها تجاوز می در انفرادی   ساعات شب زمانی که به دختران مبارز
انگاری و روایت نشد زیرا که بدن  جرم   هرگز  مثابه شکنجه رود« مصداق بیابد و تجاوز به به بهشت می  ەشد

  ها به سرقت رفتند، شبانهتواند روایتگر باشد زیرا که آن بدن به جسد و میت، فاقد حیات است و نمی   ەتبدیل شد
  ده جامانق و وسایل الکترونیکی و مکانیکی به ها و سوختگی و آثار کابل و پوتین و شالداغ  تمام   و با   شدند   دفن
 در   دهجامانبه   ایترانه   و  سرود   با  و   ەتپند  قلبی  با   سرشار،  و   پر  مغزهایی  اما  خالی   هایده مع  با  وسطی  قرون   از

روایتگر باشد و شهادت دهد  -تواند شاهد  می   است  ەبه زیر خاک رفتند. آن کسی که بازماند  زبان  و   دندان   قفل 
  انباشت .  است  ەبازداشتگاه »حی« بود-که »او« این ضمیر مبهم وجود داشته است و پیش از رفتن به زندان

  ،ای، هر تصویریکه هر نشانه   است   زیاد  چنان   دهه  این  در   ده شدفن  و   ده سانسورش  ناگفته،   ، دههای ناشنی روایت 
 دارد  ایەخاطر بیاورد. هر احضار روایتی نیز شاهدی و بازماندتواند انبوهی از وقایع را به می  ایەهر نام و استعار

باشیم    «ی تاریخەتزهایی دربار»ی بنیامین در  که آخرین ساعات و روزها را به یاد بیاورد. اگر تحت تأثیر گفته 
انگاری و ، جرم دهنش  هرگز رها  رها کنیم. این گذشته   را   اکنون باید که گذشته   رای رهاییِتوانیم بگوییم بمی

  رنج   یک  هادههای جمعی هرگز مداوا و درمان نشدند. رنج تمام آن خانوازخم روان   این  و  است  دهروایت نش
ها و شاهدهای  روایت است. این    دهزخمی تاریخی ش بلکه در گذر زمان تبدیل به رنج جمعی و روان   نیست   فردی

مثابه یک نماد و به   ژینا   مرگ  تا   و   است   ده مان  دهناشهمیشه حل   برای  سوگ   و   اندده حقیقی هرگز احضار نش
ی شصت در هر کجای ایران و با  دهه  سیاسی هایدهیابد. سوگ ناتمام خانواو رنج تروماتیک امتداد می نشانه

جان ژینا امینی شود به همین دلیل  پنداری با کالبد بی منجر به همذات تواند  انباشت روایت در کوردستان، می 
گیری جسد و کالبد توسط  شود؛ نمادی از بازپس ی او، تبدیل به نماد میده است که مرگ تراژیک منتشر ش 

 دفن   هایکشته   هایەبه خاک بسپارد. خانواد  و  کند  یهخواهد در برابر فرادستان تدفین کند، مو فرودستی که می
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 گریستن   خواهان  است،  ده ها دریغ شآن   از  مناسک   این  و  اندە، خواهان اجرای مناسک سوگ بودخاوران  در   ەشد
  ناتمام  سوگ  مدار   در  هاهنوز پس از دهه  آنها   و  است  دهپاسخ مان که بی   اندەبود  خود  خون هم   بدن  بر   سوگواری  و

ی تمام  او  و  است  دهمان  مخفی  پیرش  مادر  از   هنوز  اعدامی  زندانی   پناهی  حسین  رامین  تدفین  محل.  انددهمان  خود
رود دست بر سنگ گور  مهسا امینی می-داند و زمانی که بر سر مزار ژینا ی تن فرزندش می ده خاک را دربرگیرن

ها خواهان بازپس گیری  ی ایران در تمام این سالخوردهزخم ی روان گرید. جامعه نشیند و می کشد و میمی
که کالبد ژینا به   زمانی .  نداشتند  ایدهنام و نشانی است که حتا خانوابی   واجساد  شدگان ، کشته مفقودشدگان 

شدگی به زادگاه، در واقع پایان سفر کالبد است از تهران  رسد، این رسیدن و این وصل قبرستان آیچی سقز می 
شود و نشان نمی د و دیگر بی به کوردستان، کالبدی که انبوه خلق توانستند از قدرت سرکوبگر بازپس بگیرن

افتد و این خاکسپاری نمادین،  که درقبرستان آیچی می   اتفاقی .  است  ە بدون انجام مناسک سوگ دفن نشد
 ه مویها بینشان دیگری است که در این سال شدگان بی کشته  گیریبازپس  غالب  دال  و  نماد  یک  مثابهدرواقع به 

  هشتاد  یدهه  و  هفتاد  ی، دههشصت   یگیری کالبدهای دهه امینی بازپس. تمثال مهسا  بودند  ەماند  سوگواری  و
است و احضار عام تمامی ارواحی که در    ە بود  روزها  و  هاماه  و   هاسال  این  شدگانکشته  و تمامی   نود  یو دهه 

 ده های مفقودشزندگی ، آرام گرفتن و به حساب آمدن  انددهها سرگردان بو ها و زندان بازداشتگاه  هایده میان پرون 
 .  بود  دهکه پیش از این سیستم قدرت انضباطی با تمامی اجزا و ارکانش آنها را پنهان کر است  ای ده نابودش و

  

 ی جمعی خون و استخوان بر حافظه  ردّ

( شمشیر  ۲۴شان صرف خواهم کرد )بالیا را بر ایشان خواهم انباشت و تیرهای خود را برای
سپید اندرون هم جوانان و هم دوشیزگان و هم شیرخواران را با مرد ریشاز بیرون و دهشت از  

گوشه پراکنده کنم و ذکر ایشان را از میان  بهگفتم که ایشان را گوشه( می۲۶)  هالک خواهم کرد
 مردمان براندازم ) عهد عتیق/سفر توریه مثنی(  

  بودن   و   وجود  و   زیست  بقایای  و  دهبازمان  پدران و مادران بسیاری در باکوور یا کوردستان واقع در ترکیه 
با یک صورتمی  تحویل  استخوان  مقادیری  حاوی   کفنی  یا   جعبه   در  را  شانفرزندان  و  حساب شامل  گیرند 

موانگه بسته  تحویل  یا  و  می می   جهداری جسد  پرداخت  کنند.  پرداخت  باید  که  بستشوند  با  و    کفن-ه کنند 
به اجساد   بخشیدن   نظم  و   تن  کردن  رهجان و محاصبی  جسد   کردن  رهسپارند. مصادگردند و به خاک می میباز

به پدرش    ایهای »هاکان ارسالن« در کیسه بخشی از مکانیسم سرکوب است. پس از هفت سال، استخوان 
به خاک    همرزمان  و  بستگان  و   ەگیرد و همراه با خانوادها را پس می شود و او این استخوان می  ەتحویل داد

که عمل سربازان مسلح اردوغان زمانی بندد. همچنان ی جمعی نقش میها در حافظه سپارد. این استخوان می
درند و اعضای بدن این زن  هایش را ازهم می کنند و لباس می   رهکه جسد خونین »بارین کوبانی« را محاص
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که زن مبارز   ای ه کنند، عمل شنیعی که خشم و انزجار عمومی به دنبال داشت یا در لحظمی   گریال را مثله 
کنند و رو به  می   تحقیر  تجاوز  و  شکنجه   با   رهان تن این زن را در محاصکنند و مردمی   اسیر  ە»چیچک« را زند

 کردن  مثله  این.  است   واال   و   دهبلکه رهاش   نیست  دهتحقیرش  هدانیم که این بدن زنانخندند. ما می دوربین می 
جان و سپس مفقود کردنش یا تحویل دادن با یک  هم پاشیدن کالبدهای بی از  و   کردن   هقطعه قطع  و   اجساد
 بسته است. نظم بخشیدن و  نقش  و   ده ی جمعی ما تکرار شحافظه   در   بارها   و   بارها  پزشکی   گزارش  و   ره شما
بیتن   یرهمصاد تعریف های  وظایف  از  بخشی  مافوق  برای  دهشجان  زندان،  شکنجه رؤسای  اتاق   ،های 

مرگ است. در این  دست قدرت، کارمندان تدفین، ربایندگان جسدها و گزارشگران  هم   پزشکان  گران، شکنجه 
 است،  ده ش  سلب  هاەخانواد  از   شدگانمیان بارها زمانی که حق انجام مناسک سوگواری و وداع با پیکر کشته 

 شهادت   بارها   اند، ەشدگان دسترسی داشته و آن را لمس کردهایی که به تن کشته ، این آخرین انسان غساالن
وپای دستسر یا بی بی  گاهی  و  ه شکستهمدر   و  کبود  و  دهدریهم از  و  سوخته  ،دهخور  گلوله  متالشی،  تن  بر  انددهدا

  از  پس  سه  و  هشتاد  سال  در  سیدقادر  شوانه.  دهنام و گمشیک قربانی که یا دارای نام و نشان است و یا بی 
 شدیدترین   زیر  مهاباد  زندان  در   سپس  و  دهش   زخمی  یهی سین ه به قفس  متری  پنج  تا  سه ی  فاصله   از  گلوله  شلیک
شود، مرگی که موجی از تظاهرات و اعتراضات را در کوردستان به دنبال دارد و سپس ها کشته می شکنجه 

یابد.  می  ادامه  هاسرکوب شدید و شلیک به مردم و شهروندان و حکومت نظامی در تمام نقاط کردنشین تا هفته 
 تمام  و  دهش  داغ  ، ەشد  ەبرید  ،ەشد   ، مثله متالشی  بدن   یک  است،  ەماند  جابه   سال  آن  در  ه آنچه از تصاویر شوان

سختی قادر به شستن پیکر او بودند.  ی اجزای بدن است که حتا غساالن گورستان به ته های شکساستخوان 
حافظه گذشته  از  تصاویر  تکرارشونده این  روان های  عواقب  و  غیرعادی  حافظزخم ی  در  جمعی    باقی   ه های 

  « وانیار»گذارد. ما تصویر بدن بسیار کوچک  می   تأثیر  رههویت و زندگی و حیات روزمماند و این بدن هم به  می
 مرگ   از   پس  و   بود   دهی شیرخوارگی نرسی کنیم که هنوز حتی به مرحله نمی   فراموش  را   کنعانی   هفرزند ریحان

  و  مرگ   میان  و   ماند  ە به مواضع مبارزان در اقلیم کردستان تنها ساعاتی کوتاه زند  موشکی  ی حمله  براثر  مادر
خورد با تصویر ساعات کما و می  پیوند  بینی  و  دهان  در  کوچک  هایلهتپید و تصویر او با لو می  قلبش  زندگی

 پیش از مرگ ژینا امینی بر تخت بیمارستانی در تهران.  
  

 میت کردن قدیسان بزرگ  
به یک »میت« و گنجاندن    است   دهتقلیل کارکرد بدن و کالبدی که دارای شخصیت حقیقی و حقوقی بو 

خطر کردن آن، هدف سیستم سرکوبگر است. این پیکرها را  بی   و   ەکار قدرت و مصادرسازو   در   عهقط-این بدن
برداشت و مرگ آنان را منتسب کرد به این  یکی و سپس گروهی و پس از آن جمعی از میان  ابتدا باید یکی 

سوزی  عبارات: ایست قلبی، اقدام به خودکشی، صرع، افت هوشیاری، پرت شدن از بلندی، مرگ ناگهانی، آتش 
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ی و اختالالت روانی اه های زمیندر زندان، مرگ نامشخص، درگیرشدن با دیگر زندانیان و انبوهی از بیماری 
تک به  های تک ایم و البته هربار این مرگشنیده   حکومتی  هایبارها از رسانه  متعدد. این جمالت را بارها و 

فروخور و  و جمعی  عظیم  ش تک   در   ده شسرکوب   و  دهخشمی  منجر  جامعه  افراد    باتیست  ژان .  است  دهتک 
  کوچک   چیزهای  گرفتن   دهنویسد: چقدر نادیمی  «در ستایش چیزهای کوچک»به نام    خود  یرساله   در  دوالسال، 
کند. اگر خداوند این چیزهای کوچک می   بزرگ  چیزهای   یەآماد  را   ما  کوچک   چیزهای  همین .  است  خطرناک

ی چیزی بزرگ بپذیرد چه خواهد شد؟ همین چیزهای کوچک هستند که در درازمدت  منزله را قبول کند و به 
ساخته  را  بزرگ  به   از  ە بازماند  اول  کالس   دختر  کفش   همچون  کوچک   بقایای  همان.  اندقدیسان  شلیک 

ا اتاق سارینا اسماعیل   هایقوطی  در  ەشد  ەکراینی، همان مدادهای چید وهواپیمای    همان  ،دهزانوشیدنی در 
ی معمولی پشت سر تمام  ەهای سادزمینه پس ی نیکا شاکرمی، همان  کودکانه   هایده ی ناتمام در میان خنترانه 
ها پیام ، همان آخرین  کوچک  هایدفترچه   همان   خرما،  هایهسته   از  ده شهای ساخته تسبیح   همان  شدگان،کشته 
مومی تعداد بسیار زیادی زندان در تمام نقاط جغرافیایی، همان  ع  و  انفرادی  بندهای  از  ەها به خانوادو تلفن 

ها  ها و جوراب عینک  همان  انقالب، خیابان در دهش دهخری و هم ههای مشاب، همان کتاب قیمتارزان  هایه حلق 
لباس  اعدامی و  بزرگی ساختند و  کوچک  چیزهای  همان  مفقودشدگان.  و  شدگان  ها، شکنجه های  ، قدیسان 
به یادآوری   شروع  بود،  دهی جمعی با دیدن کالبد مهسا/ژینا بر تخت بیمارستان که از بازداشتگاه منتقل شحافظه

  های فردی، خانوادگی و اجتماعی و جمعی در زخم و این روان   ی غیرارادیهای تکرارشونده حافظهکرد و این  
ن و در یک مکان تاریخی به کنش جمعی انجامید و به یک تصویر عمومی و همگانی از اعتراض و  یک زما
 انقالب.  

بی  استخوان کالبد  یا  نمی جان  بازمانده  کشتارهای  آن  از  مذکر    از  و  شکنجه   -توانند  ناپیدای  کشتار  آن 
که امجد    همچنان. است گذشته دهند که چه مرکز، روایت کنند اما بازماندگان شهادت می محور و سلطه قدرت 

دهد که از گوش و تمام شهادت می   خورشیدیچهارصد و یک هجری    و  امینی به تاریخ شانزدهم مهرماه هزار
که تمام پیکر دخترش را ببیند و غساالن شهادت    ندادند  زهاجا  آنها  و است  دهی دخترش خون جاری بو ه جمج
که تمامیت    جسدی   و   کالبد.  است  دهها و پاهایش مشهود بو مردگی در دست دهند که آثار کبودی و خون می

ایت آن است، یک امر سیاسی  رو  تغییر  و  تربیت  هنوز  و   تغییر  و  رهی ابزارهایش خواهان مصاده قدرت با هم
ها، دیگر دربند گزارش   دهد و نمی   را  محوشدگی  و   غیاب  و  شدن   داره ی خدشەجازاست. این کالبد و این بار ا 

مهسا در حالت کما، یادآور غیاب تمامی  -جان ژینا و فرامین سیستم قدرت انضباطی نیست. پیکر بی   هازهآمو 
شان چه گذشت.  ها ندیدیم و ندانستیم که بر بدن جانی است که ما هرگز در تمام این سالآن پیکرهای بی

دربرگیرند او  سیاه ە تصویر  کوچک  تصویر  هزاران  اعدام ی  ا وسفید  مردی  و  زن  در صفحات  شدگان  که  ست 
های باخت و در سال می   رنگ   ها ده های کوچک خانواشد و یا در میان کیف می   تکثیر  سراسری   هایروزنامه 
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مثابه یک دال شد. ایماژ او در بیمارستان بههای موبایل تکثیر می گوشی   یه اخیر در فضای مجازی بر صفح
ی تمامی آن کالبدهایی است  ەدهد و حضور دوبارمی است که هزاران مدلول را به رستاخیز جمعی پیوند    افشاگر

ها باقی نماند گویی که  »خاوران« هیچ نشانی از آن   خواستند که با دفن درکه دیگر در میان ما نیستند و می 
نبود بازپساندەهرگز  گزارش .  و  روایت  رسواکردن  کالبد،  این  کنش گیری  توان  و  سیاسی  متعدد  های های 

دهند و زنان روسری از  ی قرائت نماز میت نمیەقبرستان آیچی سقز است زمانی که اجازاگزیستانسیالیستی در  
جان را به  بی  پیکر   ره جاست که دوبادهند و این سر برداشته و برای اولین بار شعار »ژن/ژیان/آزادی« را سر می 

یر ژینا، یادآور جوانان،  گردانند. حجم عظیم و تکثیرمیلیونی تصو ی کوچکش بازمیەی بزرگ و خانوادیک جامعه 
به تعبیر   و  شدند  ەپراکند  ایه خوردگانی است که اجساد هر کدام در گوشدختران و پسران وزنان و مردان و سال 

و شدند«  سیاسی »هالک  آن   قدرت  سپردنام  فراموشی  به  تاریخ  از  مقطعی  در    کالبد   حضور  با  اما  شد  ەها 
شوند. ژینا یک انسان معمولی در شرایطی معمولی بود که که بار دیگر این اجساد احضار می   است  مهسا/ژینا

شود. چرا؟ یک سیستم انضباطی تنبیهی  می   مقاومت  و   زهناگهان تبدیل به یک امر سیاسی و یک نماد مبار
دینی   زیست مذهبی می  -مرکزنشین  و  پیکرها  تمام  تابع همان مقرراتیخواهد که  متفاوت  باشند که   های 

آویزان کردن  با  خواهد گوژپشتی و انحراف ستون فقرات را  که می   گویی  و   است   ەتصویب و تعریف و تعریب شد
 با   هم  مواقع  از  بسیاری  و  طرد  و  از سقف، با پرخاش و تهدید و ارعاب، با حبس کردن، زندانی کردن و تنبیه 

 شود.  دیل به قدیس میافتد و میت تب مداوا کند اما این بار این اتفاق نمی  مرگ
  

 ها  گوی تمدنومکانیسم پزشک احمدی، تزریق پتاسیم و گفت
های انضباطی مختلف سازوکارهای متعدد خود را دارد گاهی  نگاری نهادهای متفاوت قدرت و سیستم تاریخ 

شدن از پشت کند، گاهی به اعالم خبر کشتهمی   دهی رسمی بسنبه ذکر اسامی اعدام شدگان در یک روزنامه
دستی از علت  دم   گزارشی   گاهی   و   مرگ  از   قبل  دیدار   آخرین   برای  دهدرزندان، گاهی با تماس گرفتن با خانوا

تواند شود که نمی بیان می   کوتاه   بسیار   و  مبهم  جمالت  و   کلمات  ها،ره گاهی هم اعالم قتل با استعا  مرگ و
ی قلبی،  سکته   همچون   پزشکی  پیشامدهای  از   شد   رهجان را حتی نشان دهد. همچنان که اشاحجم کالبد بی

کند. به  عنوان عامل مرگ یاد می، افت هوشیاری، صرع و خودکشی به مسمومیت  قبلی،  ایه های زمینبیماری 
شدن از ارتفاع  های پزشکی قانونی شامل پرت شدگان، گزارش ی کشته ده این سازوکارها اعترافات اجباری خانوا

 ماه، آبان   اعتراضات   و   خیزش   از   پس.  کنیم  ی قبلی خودکشی و اختالالت روانی دیگر را هم اضافه ه و وجود سابق
های »امین بذرگر« دوست روزهای انقالب پس از مرگ ژینا است که ما شاهد پیداشدن استخوان   اخبار  میان  در

  سرکوبگر،   توسط  ده شهای شیرازهستیم و علم ژنتیک به تشخیص هویت کشته و همراه »نوید افکاری« درکوه
رد می   یاری حافظه استخوان   رساند.  در  دیگر  بار  میها  ثبت  جمعی  تصاویر ی  انباشت  و  هویت  شود  و  و  ها 
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آورد و بخشی از مردمی را که پیش از این مبارزان بالقوه  ها میدیگری را به خیابان   افراد  ،دههای نابود شزندگی 
شود غالباً با یاری گرفتن از  کند. این اعالم مرگ که سیاسی می ن بالفعل می ا بودند تبدیل به کنشگران و مبارز

تحت انقیاد ایدئولوژی غالب است. اگر بدن پیش  ومت توتالیتر گیرد که در یک حکسیستم پزشکی صورت می 
»جامع و مانع«   و  گویا  و  دهسا  فهم وکه مرگ قابل  باید  است   دهپذیر نبو شدن و آموزش فهم و رام از آن قابل 

 شوند.  می  دههای مختلف ماشین سرکوب به همکاری فراخوانباشد و در این هدف بخش 
انسان : دفتر کالبدشناختی  است  ده ش  تهی ماشین{ در دو دفتر نوشمنزله ن به ماشین }انسا-کتاب بزرگ 

 دفتر   و  دادند  ادامه   را  آن  فیلسوفان  و  پزشکان  و   بود  ته های آن را نوشمتافیزیکی که دکارت نخستین برگ 
مجمو   سیاسی-تکنیکی از  بود  عبارت  مدرنظامی  هایە قاعد  از  کامل  ایعهکه  بازداشتگاه،  زندان،    و  سه، 

های بدن. هدف در هردو  کنش  اصالح   و  کنترل   برای  بود   ەهای تجربی و سنجیدکه شامل روش   بیمارستانی
ماند  می  ەمفهوم کلی اطاعت است که زند فهم و این بدن ماشین تنها بایکی بود: توضیح بدن مفید، بدن قابل 

کند  ای طوالنی اعالم می شود. سیستم پزشکی و پزشکی قانونی پس از روزهو پرتاب و طرد و محتوم نمی
بخوانید یکی از  )  مهسا، در داخل بازداشتگاه- آنچه مهم است و امر واضح این است که این بدن، این بودن ژینا

قدرت سیستم  ندید(ارکان  آسیب  بدنی  ژنتیک  و   است  ە ،  زیست  واقع  و  اتفاق  و  خانوادگی  عامل   »متوفا« ، 
به    است   ی فوکو یکی از ارکان مراقبت، مجازات و تنبیه که خود به گفته   پزشکی  سیستم .  است  ەبود  تأثیرگذار

کند. نام ایمن الظواهری پزشک و جراح مصری جانشین بن  آید و از او سلب مسئولیت می یاری بازداشتگاه می
ی با خوبکند و چون به می   انتخاب  را   انسان  یکه کشتار و درد و رنج و شکنجه   است  پزشکانی   یالدن نمونه 

  همین .  بمیراند   و  کند  شکنجه داند به سنت پزشکان فاشیست چگونه  فیزیولوژی و ارگانیسم بدن آشناست می 
داند دقیقاً چه زمانی او برای  زند و میی چشم و قلب و کبد زینب جاللیان سرباز می معالجه  از   پزشکی  سیستم
اکنون میدست می  از  را  اشبینایی همیشه   از هم   سیستم.  بنویسد  را  او   پزشکی  گزارشونه  داند چگدهد و 
  بکتاش   پزشکی  درمان  و  هکند، از معالجکه برای مجازات، قطع انگشتان دست را با گیوتین تئوریزه می  پزشکی
 ی خوبی با آستانهکند تا او با زنجیر در پاها و کتابی در دست جانش را از دست بدهد و به می   خودداری  آبتین
. بود  دههای ساواک رقم ز. پیش از این مرگ بسیاری از مخالفان را در زندان آشناست  زندانی  هر  بدن  تحمل
ترین نرخ، از  آید و باید با کمبه کار کدام زندانی می   داند کدام ابزار شکنجهمی   نامی  هر   با   سرکوبگر  سیستم

های مختلف دارد که در قالب بهداری زندان چگونه ارگان  در  ەکدام کشور ابزار را خریداری کند و پزشکانی آماد
به اعترافات اجباری کنند    وادار  را  او  و  بنشانند  سیما  و  صدا  دوربین   جلوی  را   قربانی   صورت،  بر   شکنجه  رد   بدون

 .  گذشت رشنو   ە که پیش از مرگ ژینا، بر سپیدهمچنان 
که در واقع    است  ەهایی بودانسان   در حالی که جامعه بارها شاهد روایت سیستم پزشکی از مرگ بسیاری از

خواند و به یاری می  هم  را  دیگر  هایه، تکنیک سیاسی تمام مجموع  اندەها به قتل رسیدبازداشتگاه -در زندان
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 سازد. پزشکان ومی   متافیزیکی  و  طبیعی  روایتی   آن   از   و   ەکرد  ەمصادر  را  ەشد  شکنجه-مثله -این بدن کشته
ی قدرت ە هایی سیاسی و الگوهای کوچک شدی فوکو، آدمکجا به گفته »قانونی« در این  پزشکان  خصوصبه

خوان فقیر« و »شهروند  جان »آزادیقایای کالبد بی های کوچک یا پاکت بهستند. اگر پیش از این در ساک 
مهسا را در بیمارستان با انبوهی سیم و لوله تحویل دادند در  -دادند، این بار پیکر ژینا« را تحویل میشکنجه 

ی  سیاسی مشغول شدند. همچنان که در ادامه- حالت کما و با هشیاری صفر و به کار ساختن روایت پزشکی
ربایند  می   دیگررا   نام   و  هویت  هاەود  له غزا  آرنیکا و   ساد نیکا و سارینا و نگین و خدانور و رامین و ماشین کشتار، اج

 ها آن   خاک  بر  گردانیتعزیه   و   یهسپارند و حق مو ومیش به خاک می گرگ  در   را   شدگانکنند و کشته یا مسخ می 
  بدن  ەها بدن باید که در هر حالتی رام و مطیع باشد و هموارکنند. از نگاه آنمی  سلب  هاەخانواد  از  هم  را

  ی به گفته که  هایی  قدرت   ،ەهم فشردهایی بسیار به قدرت   چنگ   در   است  ەبود  بدنی   مسلط،   قدرت   علیه   کنشگر 
  هستند  ە ایی ویژهکنند و دارای تکنیک ها و اجبارهای خاص خود را بر بدن تحلیل میها، ممنوعیتفوکو الزام 

ها. انقیادی که کالبدهای نویسندگان و روشنفکران ی آن ە زند  ذهن   و  بدن   بر   همیشگی  انقیاد   همان  خواهان  و
که سیدمحمد خاتمی بر طبل اصالحات و   ایەهای هفتاد و هشتاد و در دوردهه در ما اجتماعی هاییهو سرما
 یە ی آن را با زندگی و مرگ خود پرداختند. دورینه کوبید هزها و مدارا و تساهل و تسامح می وگوی تمدن گفت
، کاردآجین کردن و ربودن  طناب  با   کردن خفه   پتاسیم،   تزریق   و   تاریکی  و   وحشت  یە ، دورایەهای زنجیرقتل 

اجتماعی ماست. زمانی که بدن    -  شدگان بخشی از تاریخ روانی و زیست سیاسیو مفقودکردن کالبد کشته 
جان مختاری  شوند، پیکر بی می   خون  در  غرق  ەزاد  حاجی   کارون   و  حمید  بدن  فروهر،   و داریوش  اسکندری  نهپروا

ندگان  شود اتوبوس نویسشود، تالش می ی غذایی در جیب و کتابی در دست پیدا میەجیر   کوپن   یک  با   ەو پویند
 هاەکنند، زمانی که دی قلبی اعالم می ه ندازند، زمانی که قتل غفار حسینی را سکتبی   ەدر  تهو روشنفکران را به  

با شیو به قتل می   روشنفکر   و  ەنویسند های های علمی پزشکی جدید و یا روش تکنیک  مختلف   هایەرسند 
جان پیروز دوانی و مجید شریف  زمانی که حتی کالبد بی ی قاجار و پهلوی اول و دوم، ە دور  اواخر از  ەجاماندبه

 کردند؟ ها را انتخاب می داد که چه کسی یا کسانی قربانیان قتل ها پاسخ می دهند. به این پرسش را بازپس نمی 
هایی شوند؟ پرسش تحمل و کشته می ها کی و چه وقت در نگاه سیستم حاکم غیر قابل با چه معیارهایی؟ آدم

تمام قربانیان جنبش دانشجویی، جنسیتی و ملی و مذهبی مطرح کرد   یتوان درباره اسی که می حیاتی و اس
که    کردند   طلب را   مفیدی بدن  و  تربیت   و  شدن  رام  کدام   نیست مشخص و  نشد ەها دادکه هرگز جوابی به آن 

نشناس،  مسئولیت: معدودی از همکاران  که  کردند   ەتن این قدیسان در آن قالب نگنجید؟ به این توضیح بسند
  مطامع   جهت  در  بودندشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته  اندیش و خودسر وزارت اطالعات که بیکج 

های  های روشن و ذهن ها و تن . تمام آن زندگی تمام  و   همین .  زدند  نهبه این اعمال جنایتکارا  دست  بیگانگان 
و    چهارصد  و  هزاریک   سپس سال  و  نود  و   هشتاد  یدههدرخشان که نابود کردند با همین عبارات فاشیستی به  
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کنند و انسان دیگر نه ماشین  خواهی میکنند و خون جان مهسا/ژینا حلول پیدا میآیند و در پیکر بی یک می
 عصر خویش است.   بلکه شاهد و روایتگر 

  

   ە کنونی و رستاخیز آیند وضعیت اضطرار
کند. در  یابد و مرزهای خود را مشخص میغیاب و حضور تعریف می نظم نمادین با تقابل بنیادین میان  

داشته باشد باید بر بنیان مفروضی از غیاب استوار باشد. تفاوت اساسی    وجودکه  نظم نمادین یک چیز برای این
که    میان امر نمادین و امر واقع وجود دارد. در امر واقع هیچ غیابی وجود ندارد و غیاب تنها زمانی وجود دارد

  نمادین   نظم   در  غیاب   و   حضور  ی هبه اهمیت دوسوی  توانست وجود داشته باشد، نیست. با توجه حضوری که می
  ەخودی خود یک ابژ»هیچ« به   واقع   و در  است   ایجابی  هستی  دارای  حضور   یەتوان گفت غیاب نیز به اندازمی
جنسیتی، جنسی، ایدئولوژیک، دینی، مذهبی،  شدگان ملیتی،  ها ما غیاب تمام حذف سال  این  تمام  در.  است

 - قضایی    دستگاه  توسط  ەکسانی که در نظم نمادین و قرائت شد  .اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را شاهد بودیم
  سیاسی   امر.  داشتند  حضور  ەاما هموار  ،غایب شدند  دهه  چند  برای  و  محو   مختلف  هایەبه شیو   سرکوبگر  سیاسی
و  ها از برابرنهادهای دینی  ترین تقابل متفاوت   از   را   خویشتن  توان   و  یهد که ماتوانی کارل اشمیت می به گفته 

اثرگذار باشد.  ییها و جداهای مختلف بر ائتالفتواند در زماناقتصادی و اخالقی بگیرد و می های مختلف 
همین دلیل سازد. به  دشمن یا غیاب و حضور، خود شرایط و وضعیت سیاسی جدیدی می-بندی دوستگروه

، هادرآمدکم شدگان، تمام  حذف  تمام  شامل  جدید   و  نهنظیر و یگابار در این مقطع تاریخی اتحادی بی است که این 
های سنی و باورهای  ی زندگی، تمامی نقاط دور و نزدیک جغرافیایی، تمامی گروهە های منکرشدتمامی سبک 

کشته شدگان و محوشدگان را روی میز    هایەو پروندریزد  هم می ها را بهبندی ، تمام طبقهەمختلف طردشد
شود. ترین حقوق بشری خصلت قاطع این برهه می گری ابتدایی خواهی و مطالبهگذارد و دادخواهی و خون می

ی وضعیت بحرانی و اضطراری و انقالبی  ەگیری دربار یابند و تصمیم تمامی مفقودشدگان موجودیت سیاسی می
انقالب دارای  ە باشد، بر عهد  کنونی حتی اگر استثنا امر سیاسی کنونی این خیزش،  ی خود آنان است. این 

ی خود است. همچنان که  ەزخم، تاریخ، سبک و سیاق و زیست اجتماعی خاص و اهداف و چشم انداز ویژروان 
اشار به می  ە بنیامین  فاشیسم  بر  پیروزی  ایجاد یک وضعکند  گرو  در  استثنایی، خود  یت عنوان یک وضعیت 

استثنا  وضعیت  یک  ساخت  آغازگر  مهسا  ژینا/  مرگ  است.  حقیقی  اضطراری  و  با  یاستثنایی  که  است  ی 
  ور شعله   فاشیستی  یەی استثنایی مرگ و حذف به شیو ەشود اما با قاعدی زندگی شروع می ەترین شیو معمولی

چه کسانی این کار را با ما کردند و چرا کردند؟    ،شود که چه کسیشود و این پرسش اساسی مطرح می می
های  کند. این پرسش در امتداد همان احضار روح می  تعیین نیز  را  ەپرسشی که بسیار بنیادی است و مسیر آیند

یگری همچون چرا هویت من را،  که چرا من را و ما را کشتی؟ با سؤال د  است  لهسرگردان و تکرار این جم
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زبان من را، جایگاه من را، حق بر سالمت من را، حق بر امنیت من را، حق بر بهداشت من را، دین من را،  
 ارزش و نابود کردی؟  گرایش جنسی من را، و سبک زندگی من را محو و بی

ناپذیر  اجتناب   تاریخی  لفمخت  مراحل   از  گذار  و  ەی هگلی ازپیش تعیین شدەبه شیو   چیز  هنگامی که همه
شهر  ی آن برای رسیدن به آن فرجام نهایی و آرمان سفاکانه  و   جابرانه   نوع  حتی   رویدادی  هر  وقوع  و   است   ە شد

ی تاریخ در زمان حال و در  ها فرشته ها و حساب و کتاببینی پیش  تمام   برخالف  ناگهان  است،  ەشد  موعود
شکند. او است تمامی محاسبات و معادالت قدرت قاهر را درهم میکند و شعاع تأثیرش  »اکنون« ظهور می

نگار ظفرمند و دهد و این زمان حال و روایت تاریخ شکند و قوانین را تغییر میکه جبر تاریخی را درهم می
  ینهد. همین هویت و رمز مهسا، این کشته گیرد و به جبر قدرت گردن نمی غاصب سرکوبگر را به پرسش می 

توان مراحل  می   و  بود  ەدهد که »او« وجود داشت و او زندکند و شهادت می را برمال می  ورت سرکوبگرجدید، ص
بی  را  انها  حتی  و  زد  دور  را  فرشته دیالکتیک  همین  حضور  با  و  کرد  لحظات  اعتبار  آن  کیفیت  تاریخ،  ی 

شود و مفقود شود و تدفین شود    ونشاننامشود. قرار بود او، بخوانید قربانی، بی ساز تعیین و روشن میسرنوشت 
ی تاریخ گواهی داد بر ، حضور فرشته ەگیری همین کالبد میت نشداما بازپس  .بدون هیچ مراسم و بزرگداشتی

 قانونی و فاشیستی که همه به جبر یک سیستم فرا   توسل   و آخرین لحظات زندگی تمامی قربانیان این چند دهه  
انقالبی و به   اما  قربانی،  مقابل   در  و   داشت   چیز    ،یمن برکت این شهید»هیچ« نداشت. ما با حضوراین نماد 

زنند او شهید است، اعتبار روایت مرگ توسط دستگاه همچنان که مادر و بستگانش در گورستان آیچی فریاد می
تند و  جود داش وشدگان و مفقودشدگان  دانیم که او مهسا / ژینا امینی وتمام کشته حاکم را بازپس گرفتیم و می
یک راوی بر روی صندلی حقیقت   ، که یک شاهد  است   این   بر   رسم   تاریخی   هایحضور داشتند. در تمام برهه 

بنشیند و از هیچ تهدیدی نترسد. همچون راوی در دادگاه آیشمن، همچون راوی در دادگاه صدام و تاب بیاورد  
زخم خورده. زین پس شاهدهای  روان هرچند الکن و هرچند    ،و با زبان مادری یا به زبان رسمی روایت کند

طول   در   زندگان  تمامی  حذف  و   کردن و مثله   بسیاری گواهی خواهند داد بر غیاب زندگی بر مرگ و شکنجه 
ها و القاب و عناوین مختلف به عنوان آمر و  ها و صدها و هزاران آدمک سیستم سرکوبگر در لباس این سال 

پیوندند، اجزا و قطعات مختلف کالبدها هم میشماری به بی   هایمجری مرگ مجازات خواهند شد. استخوان
رستاخیز نه در جهان    گیرد و اتفاقاًمی   قرار   بدن   در  رهدوبا  دهشهای ریخته یکدیگر را پیدا خواهند کرد، خون 

 دیگری، درست در همین جهان اتفاق خواهد افتاد.  
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 !انهیگراانقالب در انقالب« واپس»

  ییطباطبا  دجوادیس  یشهررانینقد استنتاج ا در

 آزادی« ی،زندگ، جنبش »زن از

 بهزاد کریمیی نوشته 

 

 
قرار گرفته و در    آزادی« از زوایای مختلف مورد بررسی   ، زندگی  ، طی دو ماه گذشته جنبش انقالبی »زن

فصلی با عنوان »انقالب    14های متفاوتی طرح شده است. سیدجواد طباطبایی نیز در نوشتاری  این زمینه دیدگاه
ی حقانیت تز و این جنبش انقالبی را نشانه   ملی در انقالب اسالمی« به ابراز نظر پیرامون موضوع پرداخته 

 .اندشهری معرفی کرده است؛ تزی که ایشان از دیرباز به دفاع از آن شهره ایران 

شهری  آزادی« و دیدگاه ایران   ،زندگی  ،ی ایشان مبنی بر چیستی جنبش »زن یادداشت حاضر به نقد نوشته
بر    شان نسبت به هر نظر متفاوت، نتواند ایصفحه   ۵1های اثر  امید که پرخاشگری   ناظر بر آن اختصاص دارد و 

کارگیری زبان تیز،  متن سخن حاضر تأثیر بگذارد. به ایشان فقط باید یادآوری کرد که اگر هم هنگام نقد از به 
 .حد و تحقیر دیگران اما نوعی گرفتاری استو نیز در جای خود، گریز نیست، بروز تکبر بی 
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 ی حرف آقای طباطبایی فشرده

معروف »انقالب در انقالب« رژی دبره فرانسوی و البته همراه با  این مدعی با یاری گرفتن از اصطالح  
ی  صفحه  4۵زند و  ی نخست اثر می صفحه   ۶یک دل سیر فحش سیاسی به او، اصل حرفش را در همان  

پرداز چپ انقالبی  دهد که رژی دبره، نظریه درستی توضیح می ی همان است. ایشان در ابتدا به بعدی، بسط یافته 
ی پیش، در تز »انقالب در انقالب«، شرط موفقیت انقالب را بدواً در دست زدن به دی سده میال  ۶0ی  دهه

 .خواندتئوریزه کرد و فرد انقالبی را به این فرا انقالب در نگاه پیشینی از انقالب کالسیک 

نهد  یپای در گفتار م  -استنادی که صرفاً شکلی و نه مضمونی است!    -مدعی با استناد به همین اصطالح  
تعریف کند: یک »انقالب« تازه، که در    ۵۷آزادی« را انقالبی در نفی انقالب    ، زندگی  ، تا جنبش انقالبی »زن

ی »غیر طبیعی« حاصله  ا روح »ملی« به شورش علیه آن جسم »ضد ملی« برخاسته تا به وضعیت چهار دهه
تا دیگربار و  ۵۷از »انقالب کور«   تاریخاً »طبیعی« ملت باستانی  پایان دهد. تحولی که رسالت دارد  ضعیت 

رو برای این کشور امری »طبیعی« است، که از نظر ایشان،  شهری ما را بازسازی کند. وضعیت نیز ازاین ایران 
 !آن ی تاریخ ایران »ذات« است و امر »طبیعی«، سرشته 

  

 استدالل مدعی در اثبات مدعیات خود 

توصیف   به  تازه«  »انقالب  تبیین  برای  برمیایشان  کهنه«  می»انقالب  و  تز»گردد  در  " گوید:  انقالب 

ماندگی«، ساخته  های عقب موفق شد«؛ تزی که، همانند »نظریه   ۵۷باری در ایران  ... به صورت فاجعه   "انقالب
های استعماری برای »کشورهایی همانند ما« بود و چونان »جزئی از استراتژی  فرانسه و دیگر قدرت   یو پرداخته 
لوح  ی انقالبیان سادهها« و مجریان آن نیز، اپوزیسیون شاه شامل »همهریالیسم برای فلک زدگی ملتهمان امپ 
های این  کبری چیدن اندیش ]بود[... که تصوری از ایران و منافع ملی آن نداشتند«. استنتاج از صغری و خیال 

 .« نباشد "لی انقالب ]اسالمی[ ضد م"توانست »نمی  ۵۷این است که: رخداد  چنینی نیز 

ی زای نهاد دین بر نهاد قدرت بلکه در علل و انگیزه پرداز که این »ضد ملی« را نه در تحمیل درون نظریه
هایی در  کرد اتفاق رسد که: »منافع فرانسه ایجاب می جوید به این تحلیل میها با ایران می زای دشمنی برون 

ی عاملیت کسی چون رژی دبره بود تا پروژه  رنامه هم، نیاز به منطقه بیفتد، که افتاد« و برای اجرایی شدن این ب
رئیس تجزیه  میتران  فرانسوا  )همسر  به »مادر خلق کرد«  میتران مشهور  خانم  در گوش  را  ایران  جمهور ی 

سوسیالیست( بنشاند! طرحی که بنا به خیاالت ایشان، زمینه سازی آن نیز از قبل توسط »سازمان ملل متحد« 
های بدون کشور« ای همانند »ملت »رهنمودهای چپ افراطی مانند ژان پل سارتر« در وجود مصوبه  تحت تاثیر 

 !ی خاورمیانه« صورت گرفته بودبه منظور »برهم زدن نقشه 
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های ها و »یاوه«ی »بافته«نویسد: با جنبش اخیر، همه ی نهایی مدعی چیست؟ طباطبایی می اما نتیجه 
توانستند ببینند انقالب ]بهمن[ در کشوری اتفاق افتاده است که یک دولت نمی»انقالبیان« برآب شد چون »

بایست دیر یا زود مطابق اصل  ملی درازآهنگ دارد« و این را دریابند که کشور »ضد ملی«ناپذیر، به ناگزیر می
ب ملی« آزادی« چونان »انقال  ، زندگی  ،تناسخ به اصل و ذات خود برگردد! تناسخی که، با فرارسیدن »زن

ها« سان برگشت تاریخی خود را به رخ »نادان رود »انقالب اسالمی ضدملی« را بروبد و بدین ایران، اینک می
خاطر »مرتکب بکشد. آقای طباطبایی، »انقالب در انقالب« را در »تنبیه دو طیف مذهبی و ضد مذهبی« به 

ها به  ترین ملت رای تبدیل یکی از کهن کند که نبود مگر »کوشش ب شان« خالصه می ترین اشتباه شدن بزرگ 
 !و »خلق«، تولیدی چپ و چریک فدایی خلق«. »امت«، دستپخت شریعتی  -امت 

ی اثر ایشان بسط یافته است. لذا حق  ی آن چیزی است که در بقیه ی همه ای که آوردم جوهره چکیده 
ی  همین عصاره بنا کرد. اما در طلیعه های ایشان را حواشی پنداشت و نقد اثر مدعی را بر است اگر بسط دادن 

نقطه که  بگویم  است  مفید  به خواننده  نظر  انتقال  تسهیل  برای  و  تبیین    ینقد  در  آقای طباطبایی  عزیمت 
شهری است. همین هم است که کار این  طلبی »ملت باستانی« در خدمت تز ایران های ایران، عظمتبغرنجی 

به  را  بر  مدعی  ورزیدن  اصرار  بی خاطر  نظر  توطئه صحت  چون  باریکی  جاهای  به  و  بنیادش  نگری 
ناگزیر میپردازیخیال  با کشد های  اخیر  انقالبی  از جنبش  ایشان  تبیین  نقد  تا  است  نیاز  اساس،  بر همین   .
 .شهری آغاز شودی تز ایران شان درباره ای ولو فشرده به دیدگاه محوریاشاره 

  

 شهری و منشاء آن ایران

تصریح شود که واضع این تز نه جناب مدعی بلکه در حقیقت گروهی از روشنفکران صدر و  نخست باید  
ی »کاوه« در برلین گرد آمده بودند. این محفل متعلق  ی مشروطیت بودند که مشخصاً حول مجله حین دوره 

مانی بود نسبت به زوال قدرت دولتی و تشتت سیاسی در کشور، دنبال گفت  به صد سال پیش، ناشی از دغدغه 
در برد و قدرت دفاع از  خانی داخلی جان سالم بهتا با پیاده شدنش در عمل، ایران از تهدیدات خارجی و خان 

ی پیشامشروطه و حین آن، چاره را  گرایانهتفکرات ملی ی پارههستی خویش بازیابد. این روشنفکران در ادامه
دوره  تاریخ  از  عناصری  پروراندن  ایرا در  اقتدار  ملیهای  روح  تولید  و  این  ن  مرکز  در  یافتند.  ایرانی  گرایی 

ایران تالش  ایران متمرکز، های فکری، احیای عنصر  شهری بود که با پرورده شدن در سمت پدیدآیی یک 
 .پهلوی به اجرا درآمد  پرچم ایدئولوژیکی »تجدد« آمرانه برافراشت که توسط

ورز  ساز و سیاست دهم خورشیدی توسط گرایشی اندیشهی چهاراین رویکرد، نوعی گزینش بود در آغاز سده
هایی که نهضت مشروطیت را شکل داد. انتخاب هم سر اولویت دادن و ارجحیت قائل شدن از میان آن مؤلفه 

یکی بر آن دیگری از میان ایجاد و قوام دولت ملی، حکومت قانون، آزادی و تجدد بود. این رویکرد در حد  
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ی گسستگی ملی زمانه، ناسیونالیسم تمرکزگرا را برای  هایی از صحنهاش و واقعیت ظرفیت و محدودیت فکری 
دنبال   به  دموکراتیک  ساختار  و  آزادی شهروندی  خیر  از  گذشتن  با  و  برگزید  کردن کشور  توانمند  و  مدرن 

را در خدمت را در وجود قزاقی الیق یافت، خود    خواسته ی ناجی دوید. وقتی هم »دیکتاتور مصلح« دلاتوریته 
 .تحکیم و تثبیت قدرت او قرار داد

باستانی بیشتری به خود گرفت،  -گری آریاشهری در آن شرایط که هر روز هم ستایشپیشرفت تز ایران 
دولتی ایستاده بر روی پای خود کرد. داوری    مثابهآزادی حاصل مشروطیت را قربانی هدف احیای ایران به 

گرایی  انتقاد! این تمرکز   - ی تأیید  بعاً و منطقاً قضاوت است از جنس دوگانه تاریخ در قبال چنین انتخابی، ط 
 -یک ملت    -آمیز و معیوب »یک دولت  خاطر بنیان تحکم که حتی در همان زمان نیز به شهری، با آن ایران 

اما  آمیز،  شدت تبعیض یک زبان« در کشوری دارای تنوع ملی و قومی مظهر زور و دیکتاتوری بود و لذا به 
گیرد  ی دراماتیک به خود می جا جنبهگرایی سیاسی وقت را هم با خود داشت. اما موضوع آن توجیه مصلحت

شهری تهی از هرگونه  خواهم آورد، این ایران   گونه که در ادامهکه بخواهد در امروز ایران پرچم شود! همان
واقع نشانه واپسی  مبین  و  گذشته  به  رجعت  پراگماتیستی،  عظمت گربینی  جز  چیزی  و  است  طلبی  ایی 

 .ناسیونالیستی نیست و منادی آن در حال حاضر کسی نیست جز آقای سیدجواد طباطبایی

  

 شهریِ مدعینوع ایران 

جدا از تمایالت و تعلقات که انگیزه و موجب اصلی مدعی برای در دست گرفتن این تز است، اما این نیز  
عربی    - شناس و اندیشمند اسالمی  خلدون تاریخ ی »عصبیت« ابن بود که ایشان طی تحقیقات خود به نظریه

های »صحرا« و »غیر صحرا« بر آن  اند و در الهام از این شخصیت کاشف رمزوراز اوج و فرود قدرت برخورده
خود را در    تئوریکی  ی ی ایران« بزنند. در همین مسیر هم باالخره گمشدهاند تا دست به کشف »مسئلهشده 
 - دهند، ایران از قدیم دولت  اند که بنا به درکی که از این مکشوفه به دست می یافته شهری«  ی »ایران مقوله

ی تاریخی شکل گرفته و نشت یافته از امپراتوری دیرینه، و نیز برخوردار از ساروج ملت بوده، دارای حافظه
یشتر به فکر اصالح محتوایی آن  ملی به نام زبان فارسی. مطابق کشف مدعی، ایران فقط ظرف نیست که ب

باشیم، بلکه آن را باید مظروفی دانست با قدمت باستانی و لذا نه صرفاً اولویت نخست در پیشرفت و شکوفایی،  
 .بلکه خود همچون اولویتی مطلق

ی اصلی ذهن جناب طباطبایی، نه دموکراتیزه شدن ایران بل حفظ تمرکزگرایی مطلق در  رو مشغلهازاین
دهه  دو  طی  که  مدعی  این  که  نبود  هم  تصادفی  به  آنست.  موسوم  نشریات  از  شماری  توسط  گذشته  ی 

شد، تا با پیشنهاد رئیس دولت اصالحات در مورد حتی فدرالیسمی بسیار رقیق از نوع طلب« باد می »اصالح 
انداخت. باز جای تعجب ندارد وقتمواجه شد به   اداری ی ی یونسی نماینده تندی برآشفت و گرد و خاک راه 
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رمقی جمهور سابق روحانی در »امور اقوام« که مدعی از دست وی لوح تقدیر دریافت کرده بود، طرح بی رئیس 
ایشان و همانندهایشان   های مادری کشور به میان کشید، سروصدای ورزی در مورد آموزش زبان از نوعی انعطاف

های دیگر چیزی نیست جز بود که میدان دادن به زبان   برخاست و گوش فلک را کر کرد. جناب مدعی بر این
 !تضعیف زبان فارسی چونان »حبل المتین« ایران و پیامد آن نیز برباد رفتن وحدت کشور

ملت نوین در کشورهایی با تمدن قدیم همچون چین،    -ی عام دولت  البته این نکته که در واکاوی پدیده 
ای است هم درست و  باید به قدمت دولت در آنها توجه داشت، نکته های آنها می هندوستان و ایران و مشابه

و جدا    ی گذشته پیش کشیده ی مهم را دیگرانی هم طی چند دهه هم نه مختص جناب طباطبایی. این نکته 
اشتراک نظر  الزامات آن  بودن آن و فهم  بر سر واقعی  ایران، جملگی  امر »قدمت«  از  استنتاجات متنوع  از 

سال پیش طی مجموعه تزهایی پیرامون »مسئله ملی«، بر همین موضوع تأکید    20نگارنده نیز حدود    اند.داشته 

پس جدال فکری    1«.کرده بود که: »ایران قدیم است اما ملت و دولت در آن به معنای امروزین، واقعیتی نوین
ایران، بلکه بر سر تبیین نو شدن این  ام، نه متوجه زیر سؤال بردن قدمت  ای محلهمن و مدعی همشهری و هم

برد که دموکراتیزاسیون این »قدیم« در امروزه روز، به تأمین  »قدمت« بر محمل ملی است. یکی ره به این می
های متنوع در ایران واحد و به رسمیت شناختن حق شهروندی در آنست و دیگری هرچه  برابر حقوقی هویت

 .در آن  بیشتر سفت و سخت کردن تمرکز گرایی 

کنم منکر است و این  مدعی، اساساً وجود »ستم ملی« در ایران را که من با ترم »تبعیض ملی« بیان می 
اش هم تا امروز صرف ستیز  ی استعداد فکری شناسد. همه واقعیت محرز در کشور را »جعل« از سوی چپ می 

که  بعالوه، میان ایشان و من بر سر اینشود.  بینیم که بیشتر هم می ملی شده و می   با برخاستگان علیه تبعیض 
پیوندی ادبی و سیاسی و اقتصادی این  زبان فارسی همچون زبانی ارزشمند و تاریخاً و از سر اختیار مبنای هم

پرستی است و نه فقط چشم سرزمین بوده و است اختالفی در کار نیست. مشکل، ستایش این زبان در حد بت 
ها ها توسط پهلوی های دیگر در ایران چونان ناتنی سیستماتیک سرکوب زبان مدعی بر صد سال سیاست    بستن

 .و جمهوری اسالمی، بلکه تأیید افراطی این مشی ضد دموکراتیک از سوی ایشان و همانندهایش است 

  

 
ی آنها با بیانات مختلف و  ی تحریر درآورده است، در همه به رشته  ی ملی« ها نوشتار و گفتار نظری، تحلیلی، سیاسی پیرامون »مسئله ی گذشته ده نگارنده در طول سه دهه 1

ی عالقمند به »مسئله ملی« در ایران  خواننده از زوایای متفاوت بر این موضوع تأکید کرده که: »ایران، قدیم است اما ملت و دولت در آن به معنای امروزین، واقعیتی نوین«.  
 .لینک از میان آن مجموعه مقاالت آگاهی بیشتری نسبت به دیدگاه نگارنده در این عرصه پیدا کند ۷تواند با مراجعه به  می
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 «التقاط در مفهوم »قدیم

ایشان، »قدیم« در مشروطیت  برگردیم باز به تبیین مدعی از جنبش انقالبی جاری. در جاهایی از نوشتار  
شود که هم جا دارد و هم به جای خود ارزشمند است.  یاد می   ۵۷یابد و از اصالت آن در برابر بالی  آدرس می 

یابیم که منظور نظر ایشان از »قدیم«، باز  شود درمی ی چنین ارجاعی مکث بیشتری میمایهاما وقتی بر درون 
بسیار »قدیم« درمی  ایران  از  بدین آهم سر  برای  سان معلوم می ورد.  انقالبی جاری  اهمیت جنبش  شود که 

گیری صریح جایگزینی نظام ایشان نه در خصلت بنیادی آن که عبارت باشد از آزادی و جمهوریت با سمت 
شهری پسامشروطیت! کنونی با ساختاری سکوالر دموکراتیک، بلکه در شیفتگی مدعی است نسبت به ایران 

ی ی دموکراتیک جامعه زند، جهش صد و بیست سالهنبش اخیر را با مشروطیت گره می که آنچه جحال آن 
زدایی سکوالریستی  ایران از مشروطیت به امروز است. نو بودن این جنبش انقالبی، مشخصاً به اسالم سیاسی 

اسالمی و    شهری! انقالب سکوالریستی است در برابر انقالباست و نه برگشت ایران به ایران   ۵۷از انقالب  
 !۵۷شهری در برابر »ضد ملی« نه »ملی« ایران 

با مصادره به مطلوب »زن ایران ،  زندگی  ، ایشان  برابر  آزادی« به سود  انقالبی »ملی« در  را  شهری، آن 
نه  معرفی می   ۵۷انقالب »ضد ملی«   به رهبری روحانیت،  تعبیر، »بهمن« در وجه مسلط خود  این  با  کند. 

س  و  مدرنیسم  بر  نقشه طغیانی  یک  بلکه  آمرانه  چپ کوالریسم  تقصیر  به  هم  عمدتاً  ملی«  »ضد  ی 
خواهد ببیند که ملی بودن  شهری، در واقع نمیپرست« بود! این مواجهه با واقعیت به نفع فکر ایران »بیگانه

ی کره تواند به دلیل فراگیری آن و بروز در پیبرآمد اساساً سکوالریستی جاری در برابر نظام اسالمی، فقط می
ی مشروطیت، اما در شکل بسیار متعالی آن و نه که طبق اصطالح »جعل« ملی باشد. برآمدی هم اگر ادامه

 !شهری از نوع خودساخته ی جناب مدعی، در خدمت ایران سخت مورد عالقه

ا  گزنده است؛ ام  ۵۷آزادی« البته که علیه مشروعه دیگربار برگشته طی آن    ،زندگی  ،جنبش انقالبی »زن
ترین سطح دنیای امروزین است که این  رود. این جنبش، ارتقای مشروطیت در پیشرفته از آن بس فراتر هم می 

ناسیونالیسم   بازسازی  در  نه  مشروطیت  امروزین  مطلقاً  ارتقای  است.  برانگیخته  را  جهانی  تحسین  چنین 
بودن و تکوین آرمانی در معنای زمینی   یپرداز، بلکه در مدرنیته ی باستانی موردعالقه آقای نظریه طلبانه عظمت
ی نخست زن است و در آن در درجه   بنیاد با تأکید بر آزادی است. نیروی محرک-ی ملتی شهرونددر چهره 

ی دولت متولی مقررات خدایی. حرف محوری آن ورود به سیاست، برای ایجاد یک زندگی امن و بی مداخله 
ی تاکید را بر  این جنبش انقالبی خالف نظر آقای طباطبایی که همه  آزادی« است.  آن، همانا »آزادی، آزادی،

هایی چون  بلکه رد التقاط  گذارد، نه صرفاً برای نفی مشروعهاهلل نوری می ی بنیادگرا »شیخ شهید« فضل چهره 
ها بازرگان   ها و مهندس»تنبیه االمه و تنزیه المله« نائینی نیز است! نه فقط گذر نقادانه از ایدئولوژی شریعتی 
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تواند نماش  شهری« هم! نو را با نگاه »قدیم« تبیین کردن، کی می و چپ منجمد بلکه از ایدئولوژی »ایران 
 !تراژدی از آب درنیاید؟ - کمیک 

  

 برداشتی خودخواسته از این جنبش انقالبی 

! »ملی«  نه  و  است  المللیبین   جنس  از   کهن؛  جهان  عالیق  ̗این جنبش، تعلق به جهان نو دارد و نه از آن 
  تر پایهبی   روازاین  هم.  کند می  پرواز   ملی  تنگ چارچوب  قیود  از  رهایی  در  اما کندمی عمل  ملی  سطح  در  گرچه

ی خودبودگی باشد،  شد »ملی« را در برابر »ضد ملی« تعریف کرد. اگر قرار بر تعریف »ملی« بر پایهاز این نمی 
انق یک  اتفاقاً  اسالمی  جنبه انقالب  که  تصریح  این  با  بود،  ملی  کامالً  امپریالیستی  الب  »ضد  شدید   - ی 

ی اجنبی بود. محصول خود این ملت بود البته در اشکاالتش  ستیزانه« داشت. نه از آسمان آمد و نه توطئه غرب 
ویشتن  ناسیونالیست«. این اگر »بازگشت به خ  - و نیز تناقضاتش و حاصل این انقالب فراگیر، برآمد »اسالمی  

شود دلبخواهی در »انقالب ضد ملی«  را نمی  ۵۷سنتی اکثریتی از این ملت نبود پس چه بود؟    -خویش« ملی  
ی استقالل  گرایانهباید در همین خصوصیت واپسبه توصیف نشست بلکه و اتفاقاً و از جمله بیش از همه می

 !سوز آن نقد شودهستی

آن، بلکه برای معنی دادن    های سکوالر دموکراتیک از نوجویی شعف ایشان از جنبش انقالبی، در اصل نه  
گونه است. این مدعی غرق  ی فهم از ملت چونان ذاتی با جوهری ثابت و قداست خودخواسته به آن بر پایه
وسوسه  گرفتار  ایران ایرانشهری  به ی  راه میپرستی،  اسالم هم  با  و سرعت  با سهولت  اسالم  که  آید هرگاه 

ها در ایران، هرگز. دشمنی تواند با ایران اسالمی سر کند، اما با تأمین حقوق ملیت ار آید! او می »قدیم« او کن 
هیستریک مدعی در این زمینه در شووینیسم »قدمت آریایی«اش ریشه دارد. در تفکرش، محور ذات ایران  

 !است و نه نوع ایران و لذا تمرکزگرایی در آن، امری مقدس
 

 گرایی مدعیواپس

  کلی به   که آن  حال  دهد،می  ارایه  آزادی«  زندگی،   ،ای از جنبش »زنپندارد که دارد وصف تروتازه ی می مدع
از دیروز و پریروز تفسیر    این  عظمت   او !  بردمی   سر به   کهنگی  در جنبش را در جهش آن سوی فردا و گذر 

خواند  جوید. پرچم این جنبش را در نام درشت سکوالریسم نمیکند، بلکه در احیای عظمت دیرین ایران می نمی
و   دارد  رفتار  و  ذهن  در  را  ایران  دموکراتیزاسیون  و  سکوالریزاسیون  جنبش،  این  که  ندارد  تکیه  این  بر  و 

ی »روح هگلی« است منتهی  ای است منطبق با جهان معاصر. ذهن مدعی، در سیطره ی آن، مدرنیته مایهدرون 
بلکه به را در تسخیر داشت،  بزرگ  پوشیده در واکنش گونهنه در شکل »جهانی« آن که ذهن فیلسوف  ی 
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غرب   ناسیونالیستی  »ایران علیه  در  منعکس  راش شهری« محوری  هگلیسم  تکرار  ایشان  و .  است  است 
های چپ بومی ما، که کم هم نیست، بلکه ابراز غضب شان علیه چپ، صرفاً نه متوجه گیر و گرفتاریتوزیکینه 

 .های چپ و از جمله در حمله به »اتوپیای« مارکساست نسبت به هگلی 

محافظه بنیاد  از  ذهنی،  دلچنین  و  است  اصالبستگی کار  از  تمجید  نیست.  تصادفی  نیز  به سنت  ت  اش 
تر از تأکیدات بر لزوم فهم سنت برای درک »سنت« پیش مدعی، بدل به خوی وی شده و لذا بسی فرارفته 

 سنت  اولی او تعبیر  به که است چپی« –ی وی ایدئولوژی »شریعتی رویش نو. برخاسته از همین، تمام مسئله 
ا هر ایدئولوژی و با نفس ایدئولوژی ب  ایشان!  ایران  علیه   سکویی  را  ایدئولوژی  دومی  و   کرد   یکایدئولوژ  را   دینی
 ایدئولوگ   جایگاه  از  ایشان.  برکشد   ایدئولوژی  سطح  در  را  خود  شهریایران   کهاین  برای  هم ستیزد، فقط  می

 بیهوده .  بزند   را   چپ   تا   شودمی  متوسل  ایوسیله   هر   به  بلکه  کندنمی  نقد  را   آن   تاریخ  و   چپ   فقط  ایران،  راست 
 !آن هوای ایشان در دشمنی با چپ را دارد هر نوع  از اجتماعی راست که نیست

  که  است    ی پیشروانه و نونگرانه ندارد. وی مطلقاً از جایگاه »قدیم«انقالب در انقالب« مدعی، ابداً جنبه »
  نوپدید   این  بالندگی  تا  آن،  فرسایش  برای  ستایشی.  ستایدمی   را   جدید  واقعاً  آزادی«  زندگی،  »زن،  انقالبی  جنبش

گرایی مدعی خود را فقط شهری ایشان دهد! این واپسشهری ایران ت پیشرفت، جای به برگشت ویران سم  در
پردازی  دهد که آدمی را دل بسوزد و با تاسف از کنارش بگذرد. نظریهدر بیگانگی با روح جنبش جاری نشان نمی 

شهری  توان و نباید گذشت. ایران نارش نمی ایشان در این زمینه، در پی مسخ کردن این جهش نو است که از ک 
 ، تر از هر وقت و هر جای دیگر، در تعبیر از همین »زنگرایانه مدعی، آزمون ورشکستگی خود را عریان واپس
  شرایطی  در   درست.  شودمی  مردود  و   دهدمی  پس   که  است  ملی«  »انقالب  خودش  قول  به   یا  آزادی«  زندگی، 

ی ملی« بر متن همبستگی و تفاهم  گشاید تا »مسئله جاری افق می  دموکراتیک   و   آزادیخواهانه  عمیقاً  برآمد   که 
  از   نگرانی  خاطربه   مدعی  جناب  بیابد،  دموکراتیک   –درآید و راه حل ملی  ملی، از طلسم شدگی یک قرنی به 

  برای  ناهمبستگی  جز   این،.  شودمی   ملی  امر  مطلوب  به  مصادره  اندرکار دست   که   است   گشایی  افقچنین 
 .ی نیستطلبعظمت
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 انقالب بدون ترانه ناممکن است
 زادهوهاب   مانی با پ  هیجدل  ی وگوگفت

 

شناسی در دانشگاه ویکتوریا، بریتیش  استاد جامعه   ،زادهجدلیه با پیمان وهاب ی  ی مصاحبهترجمه   حاضر   متن

و  مخالفان  هنر سرپیچی: فرهنگ  ی جدیدترین کتابش  . او در این مصاحبه دربارهی کانادا، استکلمبیا
مسلحانه  دهه   مقاومت  ایران  صحبت  2022ادینبورگ،  دانشگاه  )انتشارات    ۱۳۵۰ی  در   کند.می ( 

 ( مترجم: حسین رحمتی)
 

 جدلیه: چه شد که به فکر نگارش این کتاب افتادید؟ 

آن    ۷ویژه فصل  به ،  ی چریکیاودیسه  2010کتاب به کتاب  نوشتن این  ی  : ایده زادهپیمان وهاب 

گوشت و استخوان    و   و با پوست رسیدم    خودآگاهی  به   13۵0  ی در ایران دههمن در جوانی و  گردد.  بازمی کتاب،  
ی پیکارگران مسلح ایران به پیشگامی  ی مبارزهدهندهبازتاب   همانا خود دیدم که چطور هنر ممنوعه و انقالبی  

ی درباره   ی چریکیادیسهی شاه )البته کتاب  های فدایی خلق ایران علیه رژیم خشن و خودکامهچریک 

تاب به تعبیری حدود چهل سال در ذهن من پرسه ی پشت ک های فدایی خلق است( بود. بنابراین ایده چریک 
ی میان ادبیات و هنر را با سیاست  ام که چرا هیچ کسی هرگز نکوشید رابطهزدهزده است! من هنوز شگفتمی

ی فرهنگی  مطالعه کند. من در یک خانواده  ، است  13۵0ی  نمای دهه یا مشخصاً کنش مسلحانه که منش 

https://www.jadaliyya.com/Details/44383
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. پدرم ندام بودنامه، سینما، باله، موسیقی و ترانه بخشی از زندگی روزمره بزرگ شدم و ادبیات، شعر، نمایش
ام شروع به نوشتن  سالگی بیست  یمیانه کتاب بود و مادرم شاعر و آموزگار. من از    یگردآورنده و طبعاً    کتابدار

انم هستم. بنابراین  ام که همه را مرهون پدر و مادر مهربهای ادبی کرده بررسی و انتشار شعر، قصه، خاطره، و  
ی ادبیات فارسی مرا به نوشتن این کتاب سوق داد. من ادبیات و شعر  پایانم به تاریخ غنی و پیچیده ی بی عالقه

ی پیش های فدایی خلق را نیز حدود یک دهه شناختم و چریکی بیستم( را به خوبی می پارسی مدرن )سده 
پیوند بزنم.  به یکدیگر  ی دانش را  این بود که این دو بدنه   فقط  مطالعه کرده بودم. بنابراین آنچه نیاز داشتم

سیامک غفاری که موضوعات کلیدی    بدیعکننده و  خیره نقاشی روی جلد    شد با  هنر سرپیچیکتابِ    ̊ نتیجه

 کشد. کتاب را به تصویر می

 پردازد؟ای میجدلیه: کتاب به چه عناوین، موضوعات، و ادبیات ویژه 

های فدایی خلق که پیش از انقالب  کند که چطور چریککتاب با این پرسش آغاز می   زاده:وهاب پیمان  

این تا آنکه    ند،ترین سازمان چپگرا پس از انقالب تبدیل شدترین و مردمیبه بزرگ   ،بودند  شماراندک   13۵۷
خشن سرکوب شد. در  به طور وحشیانه و  13۶۷و سپس تا   13۶0  هایگرایان در سالبه دست اسالم سازمان  

های ها بیاورد. چریک هزار تن را در تهران به خیابان   300توانست  های فدایی خلق میآن زمان، گروه چریک 
  اسفند  انتخابات مجلس در  شده به صندوق درفدایی خلق مدعی بودند که حدود ده درصد از کل آرای ریخته 

. این محبوبیت قطعاً به دلیل پروپاگاندای گروه نبود. دنددست آورده بو را به یید نشده(  أ)که البته ت  13۵۸سال  
و حتا پیش از آن، تصویر مبارزان جاودانِ    13۵0ی  له توجه کردم که چطور هنر در دههإبنابراین، من به این مس

های فدایی خلق به یاری  ها برد. چریکمیان توده   بهرا    –  های فدایی خلقدر مورد ما، چریک  –راه آزادی  
ثیری عمیق بر آگاهی هنرمندان و نویسندگان  أ( سکوالرشان توانستند تکنممی   کیدآ ی انقالبی و البته )تجذبه 

و    ندبود  حساس  عدالت اجتماعی ای استوار سکوالر بود و آنان نسبت به  بگذارند که رویکردشان به گونهایرانی  
یک نویسنده یا هنرمند یا که    در آن زمان این امری غریب نبودکشیدند.  ید رژیم شاه رنج می از سانسور شد 

برای حضور در یک خشن ایران(   یحتا یک خواننده )برای نمونه داریوش اقبالی( از سوی ساواک )پلیس امنیت 
  ، ندانی شودزها  ا و ماههبازداشت و برای هفته که هنرمند و نویسنده  این یا  و    د،احضار شو ی »توجیهی«  جلسه 
 با اتهامات ساختگی اعدام شود.  –  در مورد خسرو گلسرخی  –  یا حتا

ها را خفه کرده است مجموعه کردند که دستگاه سرکوب آن احساس می مخالفانی که  بنابراین کوشندگان  
 کرد. راه آزادی را ترویج می آفریدند که آرمانِ مبارزان مسلح   را –  شعر، ترانه، داستان کوتاه، و فیلم   –آثاری 

 ˚کند که گفتمان عمومیکند و استدالل می رخداد و اسطوره آغاز می   یدرباره کتاب با ساختن یک تئوری  
ستودنی است و این اسطوره بر دستور زبان مردم    عموم  برای  که  کندمی   تبدیل  ایاسطوره   به  را  رخداد  یک

در های مقاومت  ها و کنایه استعارهراه را برای ظهور    اسطوره  شود. ایندرگیری با رخدادهای واقعی حاکم می 
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بلکه به    ،مسلحانه ندارندمقاومت  با  و یک به یک  ی مستقیم  ها رابطه گشاید. مجازها یا استعاره آثار هنری می 
آثار هنری  به آن اشاره می   ایشبهه طور پیوسته و بدون هیچ شک و   و مجازها و    –کنند. گسترش چنین 

آراید و پیام پیکارگران مسلح را نه به روشی  ی مخاطبان می ها را در دیدهچریک  –   شانهایکنایهها و  استعاره 
ی مشترک( کردنی باشد )یعنی از راه تجربیات زیسته درک  عام  ایدئولوژیک بلکه به روشی که برای مخاطب

 رساند. های مردم می به توده 
بحث مرکزی کتاب  پردازد تا  ها )هر کدام در یک فصل( می های کوتاه و فیلم ها، قصه ، ترانه هاکتاب به شعر 

 همگرایی هنر مخالفان و مقاومت مسلحانه رسد که  بندی میبه این جمع این مطالعه  . در نهایت،  را نشان دهد
پدیده می  ییک  استدالل  و  است  بوده  تراملیتی  و  نمیجهانی  جنبشی  هیچ  که  مگر توانکند  شود  موفق  د 

 اش ارائه دهد.   یاییؤتصویری هنری از دنیای ر 

 گیرد؟ ها فاصله میتان است یا از آن ی آثار قبلیجدلیه: کتاب جدید شما چقدر ادامه

ایران است. با این  در مورد  ها  کنم و فقط یکی از آن : من در چند حوزه پژوهش می زادهپیمان وهاب 

های سیاسی و اجتماعی ایران میان  ام. تمرکز من بر جنبش ها نوشته حال، من در این حوزه بیش از سایر حوزه 
همان   13۶0و    1340های  دهه پیشاست.  که  تعبیری  طور  به  کتاب  کردم،  اشاره  دومِ» تر    کتاب   « جلد 

در سال    ی چریکیاودیسه است که  )  2010من  آن یسیراکدانشگاه    انتشاراتچاپ شد  در  جا من  وس(. 

، تنگناها،  هاچریکسازمانی    ی و برون  یهای درونهای فدایی خلق ارائه دادم و بحث تاریخی تحلیلی از چریک 

های فدایی  دهد که چطور چریکنشان می   هنر سرپیچی .  بررسی کردمشان را  هایها و امکان محدودیت

  سببهنرمندان و نویسندگان مخالف    ی شدند. هنر و ادبیاتِهای هنربخش طیف کاملی از جنبشخلق الهام 
ها را به مقام جاودانگی  مردم دیده شوند و این آثار هنری چریکسوی های فدایی خلق بهتر از  چریک که  شد  

   رساند. 

جدلیه: امیدوارید که کتاب شما را چه کسانی مطالعه کنند و دوست دارید کتاب چه نوع  

 ثیری بر جای بگذارد؟أت

بلکه   ،مندند کنم روایتِ کتاب نه تنها برای آنانی که به ایران معاصر عالقه: فکر میزادهپیمان وهاب 

بخش باشد.  مندند بسیار خواندنی و نیز لذت های سیاسی عالقه برای خوانندگانی که به نقش هنر در جنبش 
مندند، خوانندگان و پژوهشگران هنر و ادبیات فارسی هویژه، آنانی که به این دوره از حیات سیاسی ایران عالقبه

مدرن ایرانی  مدرنی  رشته دانشجویان    ، و  ایران  عالقه  ، مطالعات  تالقی و  به  جنبش مندان  و  هنر  های  گاه 
به نظرم !«  ناممکن است  انقالب بدون ترانه »را به یاد آورید:    آلنده  روی سالواداتاجتماعی. شعار کارزار انتخاب 

گاه مندیِ به این تالقی ی عالقهرا دارد و هر خواننده   ]انقالبی [بلکه هر شکلی از هنر این پتانسیل    ،تنها ترانه نه
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کننده و تاریخ  های خیره ها، داستان های اجتماعی از خواندن کتاب که سرشار از اشعار، ترانه میان هنر و جنبش 
 این آثار است لذت خواهد برد.   آفرینشاجتماعیِ چگونگی 

 های دیگری در دست دارید؟جدلیه: چه پروژه 

وهاب  درباره زادهپیمان  کتابی  نوشتن  حال  در  حاضر  حال  در  جنبش  :  حیرت ی  مردمی  انگیز  شورایی 

، روشنفکران ترکمن  13۵۷. پس از انقالب بهمن  ( 13۵۸- 13۵۷)دهقانان ترکمن در شمال شرقی ایران هستم  
و    گرد آمدند  ترکمن»کانون  هم  و سیاسیِ خلق  نهادند. همزمان  «فرهنگی  بنیان  پادشاهی و    را   ، با سقوط 

ها از آن زور  های حاصلخیزِ ترکمن بهشان در دشتهای کشاورزی و مراتع اجدادیدهقانان ترکمن که زمین 
بود،   شده  باززمین گرفته  را  زمینپس    ها  این  مدیریت  برای  و  تگرفتند  مردمی  شوراهای  کردند.  أ ها  سیس 

ها در سال  . دهقانان در این زمینها پیوند خوردندو با آن   های فدایی خلق از این جنبش حمایت کردند چریک 
کشت و محصوالتشان را نیز با موفقیت برداشت کردند. خیلی زود یک سیستم شورایی   ه طور مشترک ب   13۵۸

به طور غیررسمی برای تقریباً  ترکمن صحرا«  ستاد مرکزی شوراهایِ  »پیشرفته در این منطقه شکل گرفت و  
در منطقه حاضر    نیز  جدید  حاکمیتحالی بود که اوباش و عوامل    رکرد. این دمیمنطقه را هدایت  یک سال این  

رحم در نهایت جنبش را از راه تحمیل  گرا، ناروادار و بیگرایان واپس بنیادکردند.  می  بودند و علیه جنبش توطئه 
و کشتن رهبرانش درهم شکستند و به تدریج کنترل شوراها را در دست گرفتند    13۵۸یک جنگ بر آن در سال  

خودگردان  شورایی  های  ی جنبشسته دانتوان پیشگام ناتهی کردند. جنبش ترکمن را می   ]از درون[را    هاو آن
های متنوع هایی که در شکل جنبش   –  یه دانسترو سامروز، مانند زاپاتیستای مکزیک و روژاوا در شمال شرقی  

یک کتاب از جنبش ترکمن  حجم  ی مفصل در  اند. این کتاب که اولین مطالعهدر دنیای امروز در حال گسترش 

 منتشر شود.   2023نام دارد و امیدوارم که در سال   در دفاع از زمین و فرهنگاست 

را مطالعه کردید؟ های فدایی خل های مسلحانه مانند چریک جدلیه: چرا اصالً جنبش ق 

 توانند داشته باشند؟ ها چه اهمیتی می آن 

وهاب   دغدغه  زاده:پیمان  پرسش  می این  هدف  را  ما  عصر  چریکهای  و  گیرد.  خلق  فدایی  های 

های چریکی مشابه در سراسر جهان، چه روستایی و چه شهری، کنشگران عصر رهایی از استعمار و  جنبش 
های دنیای نوین و متفاوتی از دنیای استعمارزده،  ها این بود که افق آن   قصد .  بخش ملی بودندهای آزادیجنبش 
کشانه، سرکوبگرایانه و از نظر اکولوژیک نابودگر را تصور کنند و برای تحقق آن بجنگند. فرانتس فانون  بهره 

اندیشیدن را    ی جدیدی از را درست کنیم، شیوه  سرآغاز جدیدیما باید  »  جا که گفتآن این روح را درک کرد  
اما   ، ها نتوانستند سرآغاز جدیدی بیافریننداین جنبش   «دهیم و تالش کنیم انسان جدیدی بیافرینیم.   گسترش 
که    ، کسانیهای عصر ما، برای کنشگران اکنون و فردای ما داردهایی برای جنبش شان درس هایکوشش 

ن  امروز  ما  دید، چیزی که  خواهند  به چشم  را  اکولوژیک  در شکل شانهفروپاشی  در سراسر جهان  را  هایش 
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موازی است، از  پنداشت  بینیم. از این منظر، کتاب من به دنبال دو  ی خوراک میهای فزایندهکمبودها و قیمت
له  أ. اگر به این مسخواهانهبخش و از سوی دیگر جستجوی هنری و آزادییک سو جستجوی مسلحانه و آزادی 

. به نظرم ما باید به این روحیه بازگردیم و ندیک چیزدر تمنای  دو در واقع  این  چطور  بینید که  بیندیشید می 
 به پنداشت!« قدرت  »تمامیهمصدا شویم،  19۶۸آزادی را طلب کنیم. بنابراین با شعار پاریس 

    

 (۸-۵برشی از کتاب )برگرفته از مقدمه، صص 
ای  در ایران... اما از زاویه   13۵0ی  ی چپ مسلح در دهههای پیشین من دربارهی کتاب این کتاب در ادامه
هایم  های شخصی من در باال ]در بخش اول مقدمه[، که بسته به پژوهشنگرد. یادوارهتازه به این دهه می

های  تجربه ، سیاسی و تاریخی از دل  ی اجتماعیهای ویژه دهند که چطور پدیده ام، نشان میآوری کردهجمع 

توانند رخدادی را که  دهند که )هنوز( می ای را برای آنانی تشکیل می ویژه   1بینی   جهان آیند و بیرون می  زیسته
تجربه«  -چه من »هنری مردم قدرت یادگیری از رخداد از راه آنها را در میان گرفته است تصور کنند. همهآن
در شرایط عادی، شهروندان هرکشوری  می ندارند.  را  با تصویری که حکوممی  هژمونیزهنامم  و  از  شوند  ت 

ی شهروندان )به پیروی از گرامشی( های عمدهکنند. از این رو، تجربه دهد، همراهی می »زندگی خوب« ارائه می 

..می  2بندی بازچارچوب ی حاکم  طبقه   بینیجهان از سوی   پیکارگران  شوند  ندارد که وقتی  بنابراین تعجبی   .
انگیز به رغم خطرات مرگباری که  حیرت   ی سیاسی ایران ظهور کردند، جوانان در شماری مسلح در صحنه 

 ها پاسخ دادند.  ای ما( با شور و شوق به ندای آن ها داشت )درست مانند ماهی سیاه کوچک افسانهبرای آن 
ی مدرنیزاسیون پرشتاب  کرد: زمانی که ایران در حال تجربه   توان به این صورت خالصه این کتاب را می  تز

داری جهانی تثبیت کند )به رغمِ ادعای  ی نظام سرمایهموقعیت کشور را در حاشیه ای بود که بنا بود  و آمرانه 
گیری  که ایران قرار بود ژاپن غرب آسیا شود( سیاست گسترش آموزشِ حکومت به شکل   13۵0ی  شاه در دهه 
ر  سو شاهد کنترل، سانسو از یک  13۵0و    1340ی  ی بزرگ انجامید. در دههکردهی متوسط تحصیل یک طبقه 

های شهری به پیشگامی  وار چریکآذرخشی حکومت و از سوی دیگر شاهد برآمدن  و سرکوب فراگیر و فزاینده 
به دست هنرمندان    و  ˚ی دیالکتیکیااز دل این دو، به شیوه  هستیم.   13۵0ی  های فدایی خلق در دههچریک 
هنری    ˚مخالف، ترانه   –آثار  شعر،  ویژه  قصه به  فیلم  ها،  و  کوتاه  آثار هنری هم  آفریده شدند  – های  این   .

گیری یک تصویر عمومی و پرجاذبه  دادند و هم به شکل ی زیر پوست جامعه را بازتاب می پیکارهای مسلحانه
این آثار   نهایت کمک کردند.های کوچکی بودند بی های پیکارگر مسلح که در غیر این صورت گروهاز گروه 

گیری بیانگری عمومی مخالفت بینی حکومتی سرپیچی کردند و زمینه را برای شکل هنری و ادبیات از جهان 

 
1 weltanschauung 

2 re-grounded 
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بنابراین های هنری به قامت کنش مسلحانه درآمدند.  آماده ساختند. کنش مسلحانه زبان هنری یافت و جلوه 
ها با عینک ی از جامعه اثر گذاشتند که آنهای خاصکرده و نیز الیه هنرهای سرپیچی چنان بر جوانان تحصیل 

نگریستند. بنابراین این کتاب  ترین نقدها یعنی نقد پیکارگران مسلح مارکسیست به حکومت ایران می رادیکال
شمار بودند و ادبیات  که کم   –خواهد نشان دهد که چطور به لطف آثار هنری پیکارگران مسلح فدایی خلق  می

  – یافت  های دانشجویی زیرزمینی و محافل روشنفکری غیررسمی بازتاب می گروه  آنها و حضورشان تنها در 
ای و نمادینی برده شدند که ورای وجود واقعی  ی چندانی یافتند و به دنیای اسطورهدر نگاه مردم ابعاد قهرمانانه 

ناهمراه  یمسلحانه ایرانیانِ  جمعی  آگاهی  در  سان،  بدین  و  بود.  حاکم[شان  رژیم  قامت کچری   ]با  در  ها 
 ]های فدایی خلق شدن چریک اسطوره [پیکارگران جاودان راه آزادی نقش بستند. یکی دیگر از پیامدهای جانبی  

های فدایی خلق بلکه سایر پیکارگران مسلح نیز در آن زمان امری این بود که سرپیچی فعالِ نه فقط چریک 

ها و تاریخ  (، که یازده سال طول کشید تا آن را کامل کنم، تئوری2010)  ی چریکیاودیسه ستودنی شد. در  

اجتماعی  های فدایی خلق در یک بافتار سیاسی ها را مطالعه کردم و اشاره کردم که چطور چریک سیاسی فدایی

ه  ب  ی چریکیاودیسه شد. با این حال کتاب  تر، از راه »جنبش« به اصطالح »فدایی« بازنمایی می گسترده

یعنی هنر    – ای نوشتم که بر این راه  پردازد. بعدها مقاله های فدایی خلق نمیهمتای چریک دالیل محبویت بی 
افشاند، که در نهایت به این کتاب نوری می   –   13۵0ی  های فدایی خلق در دههو سیاست در بافتار چریک

 کند....  ی جنبش« تمرکز می شناسانه رهنمون شد که بر »بعد زیبایی
های اجتماعی از یک سو و  ی میان جنبش ی موردی از رابطه ی یک نمونهکه این کتاب مطالعهکوتاه این 

است دیگر  سوی  از  فیلم  و  ادبیات  است.  شعر،  جهانی  بلکه  ایران  به  منحصر  نه  داستان  این  شعرا،  البته   .
ها حمایت انقالبی که از آن های  سازان همواره از طریق هنرشان به جنبش دانان و فیلم نویسندگان، موسیقی 

ی ماست. من اما این قضیه ورای مطالعه   اند،، یاری رسانده نداه کردیم   تعریفها  و خودشان را با آن  اندکرده می
ه اعتراض  کنم. پذیرفته شده است که هنرها بی ایرانی این جنبش جهانی را روایت میدر این کتاب نسخه

های فدایی  ر ایران تجسم آن بودند، جنبشی که قهرمانانش چریکاجتماعی عمیق که پیکارگران چریک د 
خلق بودند، کمک کردند، اما چگونگی این امر هرگز به طور سیستماتیک مطالعه نشده است. کتاب بر پیوندهای  

دهم که محبوبیت افکند. در این کتاب نشان میدیالکتیکی میان هنر اعتراضی و مقاومت مسلحانه نور می
  13۵۷های  های پس از انقالب و به ویژه از سال، که در سال 13۵0ی  های فدایی خلق در دههنسبی چریک

ی )پیش از سرکوب سنگین حکومت( به اوج خود رسید و بیش از همیشه نمایان شد، به لطف جنبه   13۶0تا  
به زبان ژرژ سورل    هابود. آثار هنری در برخی ژانرها و سبک   13۵۷های پیش از  ساز آثار هنری در سالاسطوره

های  ها را به مقام جاودانگی رساند. پیامی را که ادبیات چریک چریک   ̊ سازی»اسطوره« آفریدند و این اسطوره
رساند، اسطوره به گوش عموم  ب   13۵0-1349های  کوشیده بود به گوش دانشجویان رزمجو در سالفدایی خلق  
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درک و حتا خواستنی  مسلحانه در برابر رژیم شاه را قابل  این اسطوره، ایستادگیرسانید:    13۵0ی  مردم در دهه
خلق    –یی  فدا  یهاک یچر،  ˚یاعتراض  ی هنرها.  کرد مجاهدین  مانند  مسلح  پیکارگران  سایر  لطف  و  به 

ی  ی واالی پیکارگران جاودان و از خودگذشته را به مرتبه   – شان به کنش مسلحانه و مدونِ فداییان  نزدیکی
ی فرهنگی جمعی ایرانیان از ایستادگی در برابر سرکوب کامالً همخوانی راه آزادی رساند، تصویری که با خاطره 

شمولی  قلب این مطالعه است که البته تلویحات جهان   خاص میان آثار هنری و سیاست در  داشت. بنابراین تالقی 
ها و من نشان خواهم داد که چطور چریک   ها »تاثیری با دیرکرد« دارندی خاص دارد. اسطوره ورای این مطالعه

بود  کالیپارادوکس  ی به طرز به طور چشمگیری فروکش کرده  قامت   تنها زمانی که تب مخالفت مسلحانه 
)که عمدتاً سازیِ پیکارهای کنشگران مخالف  . آثار هنری بودند که به یاری نمادینبه خود گرفتند   یفرابشر

  را داشتند ارتباط برقرار کنند(   شان ج یقصد بس  آنان   که   یبا مردم  توانستند ی نم  رو نی بودند و از ا  زدهکیدئولوژیا
ها را بسیار عی و عمومی آن ی نفوذ اجتما تری از مخاطبان قابل درک و دامنه های گستردهها را برای طیف آن

امان و با انرژی پایان، بی تر کردند. خالصه، فداییان )و سایر پیکارگران مسلح( که خود را وقف آماج بیگسترده
ی زیرزمینی کرده بودند، به ابزارهای فرهنگی برای ترسیم تصویری عمومی باالیِ سازماندهی پیکار مسلحانه
که هنرمندان، نویسندگان، شاعران  زم برای انجام این کار را نداشتند، در حالی از خود مجهز نبودند یا منابع ال

کردند، چیزی که حتی    ارائه  مسلح   کارگران یاز پ های جاودان راه آزادی را  و روشنفکرانِ مخالف، تصویر اسطوره 
ی شخصیِ  انند خاطرهدرست م  تأثیر با دیرکرد ها از خودشان بود. اما پیش از این  ترین تصویر آنورای سرکشانه

های انتشارات  ها کردند: در دورانی که کپی در باال، آثار هنری، به ویژه شعر، بسیاری را جذب چریکخودم  
ادبیات دست به دست   ریسا  ایشعر    یجذبه ... از راه    شدندزیرزمینی و ممنوعه با سرعت بسیار اندک پخش می

ر اینجا  کشانده شدند. د  یکنش انقالب  کنشگران بسیاری به سوی  ی،بهرنگ  انکودک  یهامانند داستان گشته،  
 رسیم.  ایم: از هر سو که برویم به هنر می ی کامل را پیمودهیک چرخه 
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 کی الکتیمارکس و د :زنان و انقالب
 یروژان مظفر ی ، ترجمه . مونزوید ا یل یل ینوشته 

 

 

ذاتاً ضد د که  شو این مقاله استدالل می : در  چکیده نژادپرستی و علیه  تبعیض جنسی   مارکسیسم  ، ضد 
بهره   یهمه به  ی کشاشکال  مارکسیسم  است.  فلسفه و ستم    تجدیدساختار   فقط حول محورانقالب    یمثابه 

بلکه در مورد تکوینستنیاقتصادی   ازبقه بحث میطبیتولید    یهجدید مبتنی بر شیو   یبشریت  ،  نظر    کند. 
این   باید هم دیالکتیکی،  خانوادهتغییرات  مادی  در شرایط  تغییر  تولید،  مناسبات  تغییر  از  توسعه زمان  و   ی ها 

این  در    ی نژادپرست  یت باد. آزادی زنان و ضدنهای مرتبط با آزادی و برابری حاصل شو ها و ایدئولوژیارزش 
  ستمی و    ازحد ش یب  ی کشهبهری  واسطه پوست بهکارگر و زنان رنگین   یانقالب نقش اساسی دارد. زنان طبقه 

، انرژی و  ها. صداشوندمی   و تهییج   برانگیخته بیش از سایرین    ژه یوکه در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند، به
زنان ضروری    بخشیهای آزادطبقاتی برای جنبش  ی طبقاتی الزم است و مبارزه   یها برای مبارزه تعهد آن 
 است. 

 ؛ طبقه؛ دیالکتیکپوستن یرنگ: آزادی زنان؛ مارکسیسم؛ نژادپرستی؛ زنان هاکلیدواژه 
 

انسانی کامل به رسمیت  کهاین   برای-  زنان  رادیکال  پردازیمفهوم   برای   مبارزه   - شوند  شناخته  در مقام 
بقای    حق  ازای  در  که  میابوده  مردان  آهنین  مشتفشار  تحت   ما  تاریخ،  در بخش اعظم  .نیست  جدیدی  یپدیده
  به  متعلق  ما  زندگی  که   کنیممی   زندگی  هولناک  آگاهی  این   باهرروز    ما اند.  کرده خود را طلب    یهاخواسته   ما،
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  احساسی دارد شبیه  اغلب  تحقیرآمیز  این حیات  .کنیممی  رهایی  در  ناتوانی   احساس  اغلب  نیست و  خودمان
 خفه   این  زنان،  از  بسیاری  برایدرواقع    .نیستیم  کشیدن  نفس  به  قادر  و  اندانگار همواره گلویمان را گرفته   کهاین

 است  بالفعلی  وحشتناک  بلکه تهدید  کشد،می   تصویر  به  را  هاآن   تحقیر  و   درد  که  نیست  یااستعاره   کردن صرفاً
 طول   در  بارکی  حداقل   زن یک  زن،  سه هر  از که  بگیرید  نظر  در  .کندمی   تعریف  را زنان  یروزمره  واقعیت  که
  »دوست  را   هاآن   کنند می   ادعا  که   مردانی  از سوی معموالً    هم آن شود،  می   فیزیکی   یا  جنسی   آزار   قربانی  خود  عمر

متحد،  یتوسعه   بخش)  دارند« ملل   دست   به  شخصی  هایگزارش   از  که  آمارها  این  (.200۸  زنانِ سازمان 
  گاهی   و  بیشتر  خشونت  طردشدگی،  اجتماعی،  انگ  کمتر از میزان واقعی هستند و عواملی چون  احتماالً  آیند،می

مانعی بر سر راه گزارش    دارند،  کردن   گزارشجرئت    شود کهمی   زنانی  نصیب   اغلب  که  قانونی  پیگرد  اوقات حتی 
  کنند،می   خودداری  شدناما باید به کسانی که از گزارش قربانی  عاملیت دارند،  هاانسان   اگرچه   . شودیمدادن  

 به  تهدید   یا   شدید  فقر   . است  اراده  و   چیزی بیش از شجاعتدرگرو    غالباً   رهایی  ما  دنیای   در   که   کنم   یادآوری
از  برابر  در  جامعه  از  ناشی  فشارهای  و  دینی  هایآموزه  قانونی،  هایممنوعیت  فقر،   های »ارزش   گسست 

  کنند می   فکر   که  مردانی  بندگی بگریزند و به   که از   کندمی  منصرف  یا  داردی بازم  را  زنان  از  بسیاری  خانوادگی«،
  مرد   کهچنان   ایمشده   »دیگریِ« مرد تبدیل  به  ما  هستند، بگویند گور پدرتان.  هاآن   به   خداوند  یهدیه   زنان
و کسی که با غریزه    غیرعقالنی، هیجانی  حیوانی، - در موقعیت مادون انسان    را  زن  است و  انسان  ی مرجع نقطه 

 . کند ی متعریف  -شودهدایت می 

  خانگی،   رایگان  کار  کار،  در محل  یکشبهره   -ها  عدالتیبی   یروزانه  هجوم  میان  نکردنی است که درباور
  -هستند  زنان   کنترل  خدمت   در   که(  آگاهانه  و  آگاهنیمه )  خُرد   هایتهاجم   و   اجتماعی،   و   قانونی  هایمحدودیت

  به   (. 2014  1)والنتی،   دهند  ادامه  «خوشبخت  همسر»  نقش   به ایفای   زنان   که  دارد  وجود  اجتماعی  انتظار   این

  2شده، درونی   ستم  شک  به  را  خود  روانی  هایآسیب   و   «غر نزنند»  زنان  که  دهیممی   ترجیح  ما  رسدمی  نظر

  بیشترین   که  کسانی  البته  .خود بریزند  به درون  زنانه،  هایبیماری   سایر  و  اشتهاییبی  3خورده،زنان کتک   سندروم 
 ارد یلی م  صنایع  از   که  است   دارسرمایه  یطبقه   برند،می   زنان  علیه  روانی  و   اجتماعی  اقتصادی،  جنگ  این  از  را  سود
  اثرات  بهبود  برای  را  جادویی  خدمات  و  هاقرص   هم  و  کنندمی   استثمار  را   کارگر  زنان  هم  که  بردمی  سود  یدالر
  نظیریبی   ازحدش یب  استثمار   که  پوسترنگین  زنان  و   بومی  زنان  میان  در  زداییانسانیتاین  .  دهندمی   توسعه   آن
 است   حتی حادتر   وحشتناک،   کاری   شرایط  در   کار   و   پایین  اغلب بسیار  دستمزدهای   ازجمله   کنند،می   تجربه   را

 
1 Valenti 

2 Internalized oppression 

3 Battered woman syndrome 
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که مشتمل    ی خود دارند استعماری را بر گرده   تاریخ  پوسترنگین   زنان  جا که از آن   (.2010  2رامیرز،   و  1باور )
سپس    و  استفاده  شود،می  سفیدپوست   مرد  در دستان   روانی   و   فیزیکی  جنسی،  خانگی،  خشونت  بر پانصد سال 

  جهان،  سرتاسر  در  ،حالنیباا  (.دست انتشار  در  3الرن، مک  و  مونزو)است    معمول  ها روالآن   بدن  انداختن  دور
 بهبود   برای  و  ایمجنگیده   خود  زیردستی  موقعیت  علیه  قهرمانانه  و  پیوسته   زنان  ما  گذشته،در تاریخ    و  اکنون
 ایم. ما شکسته نشده  .ایمکرده  مبارزه باعزت زندگی  و  احترام کسب  فرزندانمان، و  خودمان  زندگی
  انتخابی   ازدواج   حق   تحصیل،  حق ی،رأ   حق ازجمله    ایم،برداشته   بزرگی   هایگام  گذشته   قرن  در  ما  شک یب
ایم.  بوده  جهان   سراسر   در  مزدی  کار   در   زنان  مشارکت  ی پیوسته   افزایش  شاهد   و   کشورها،  اکثر  طالق در   و
 سراسر   در   کار  سن   در   زنان  از  نیمی  تنها   هنوز  ،( 201۵)   متحد   ملل   سازمان   زنانِ   گزارش   اساس   بر   ،حالنیباا

کارگران  »  زنان،   این . دوسوم  کار   سن   در  مردان چهارم  سه   مقایسه با   در   مشارکت دارند،   کار   نیروی  در   جهان 
 همین   . کنندمی  کار   خانوادگی  مشاغل   در  مستقیم   دستمزد  بدون   که   معنی  این   به  هستند،   صنایع خانوادگی«

را  ساعات  زنان  جهانی،  مقیاس  در  که  دهدمی  نشان   گزارش   کنند می   کار  مردان   به  نسبت  روز  در  بیشتری 
  شکاف   .دارند  مردان  از  تریکم   بسیار  درآمد  اما(  کنندمی  ترکیب  هم  با  را  غیرمزدی  و  مزدی  کار  کهی)هنگام
  درصد  24  زنان  دهدمی   نشان  جهانی  ارقام  کهیطوربه  دارد،   وجود  جهان  کشورهای  یهمه   در  جنسیتی  دستمزد

  ترکم   توجهی قابل طور  به   زنان  درآمد  زندگی،  طول  در  .گیرند می   دستمزد  برابر  ارزشی   با  برای کار   مردان   از  ترکم 
 دارند   بازنشستگی  حقوق  به  کمتری  دسترسی  و  کنندمی  بیشتر عمر  زنان  کهاین  به  توجه   با  ژهیوبه  امر  این  .است
  کندی م  بیان   گزارش  این   ،مثالبرای    . استکننده  نگران   سازد، بسیار می  پذیرتر آسیب   باالتر   سنین   در   را   هاآن   که 
  فقط   خود  عمر  طول  در   زنان  دارد،   وجود  زنان   حقوق  از   قوی  حمایت  رسد ی م  نظر  به   که   جایی  آلمان،  در  که 

تر عقب   مردان  از  کافی،  آموزش  و  خدمات درمانی  به  دسترسیازنظر    همچنین  زنان  .دارند  درآمد  مردان  نصف
  مردان   از   بیشتر   برابر   2/ ۵  زنان   و   است   جهان   سرتاسر   در   مهمی  عامل  همچنان  کار   می تقس  این،   بر   عالوه   . هستند
  شیفت مضاعف  با  کنند،می کار   خانه   از  خارج   که  زنانی بنابراین،  دهند.می   انجام  دستمزد  بدون  خانگی  کارهای

 متحد،   ملل  زنان سازمان)  طور که در باال نشان داده شدهستند، همان   روبرو  دستمزد  کار بدون  و  مزدی  کار
201۵ .) 
  کند ی نم  روشن  را  واقعیت  این   زیرا   است،  فریبنده  زنان  بر  ستم  توصیف  برای   فراگیر  رویکرد   این   ،حالنیباا
  اقتصادی  شرایط  بدترین  ،«توسعه »درحال  جهاناصطالح  به   در  ژهیوبه  و  پوستن یرنگ  غالب زنان  فقیر،  زنان  که
کارگر    طبقات   و  داره یسرما  یطبقه   زنان   غیرمستقیم  دسترسی   یا /و  قدرت   و   ثروت   کهی درحال  ،کنند ی م  تحمل   را

 
1 Bauer 

2 Ramirez 

3 McLaren 
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  ی،دارهیسرما کنونی  نولیبرال یمرحله  .شوندبه حائلی در برابر ستم تبدیل می  ها،به آن  باال و متوسط درآمد با
  حدود   اکنون  جهان   جمعیت  ثروتمندترین  درصد یک.  است  نابرابرتر  اما  ثروتمندتر   که  است   کرده  ایجاد  را  دنیایی

  این   .ندارد  مالکیت  درصد  1  از  بیش  ی پاییننیمه   کهیدرحال  دارد،  اختیار   در  را  جهان  یهایی دارا  از  درصد  40
 یا   دچار بیکاری  را  بسیاری  که  است  ریاضتی  اقدامات  طریق  از  کارگر  هایتوده  مالکیتسلب   از  ناشی  واقعیت

  این  . کنندی می را تحمل  ترسختبه همراه دارد و شرایط کاری    کمتری   دستمزدهای   است،   ی کردهکارثبات بی
 با   شوند،می   اخراج   کار   از   که   هستند   کسانی  اولین معموالً    که  است   کارگر  زنان  دوش   بر   اغلب   فزاینده  مالی   بار

 کودک،   از   مراقبت  هایمسئولیت  و   حقوق  با   زایمان   مرخصی   دلیل  به   است   ممکن  که   انتظار  این   به   توجه 
 (.201۵زنان سازمان ملل متحد، ) داشته باشند  بیشتری مالی مطالبات
،  افتد یمبیش از سایرین به خطر  فقیر  زنان  سالمت  ندارد، وجود  خدمات درمانی همگانی که  کشورهایی  در
  در  سیرالئون   در  زنی  مرگ  احتمال  . دارند  کمتری  مالی  منابع  و  پولی  پزشکی  مزایای  به  کمتری  دسترسی  چراکه
 روستایی  هایخانواده  ویژهبه  و   فقیر  هایخانواده  میان   در  .است  کانادا  در  زنی   از  بیشتر  برابر  100  زایمان   حین 
 زیرا  دارند،  آموزش  به  دسترسی  برای  تریکم   فرصت  پسران   به  نسبت  دختران  ،«توسعه »درحال  کشورهای  در

تحصیل    و   شوندی می شاغل  سالبزرگ تری از پسران در  کم   احتمالبه  که  است   این(  واقعیت  اوقات  گاهی)  تصور
 آمریکای   در  بومی   زنان  بنابراین،  .کند یمتحمیل    خانواده  بر  بیشتری  مالی   بار  پسران  تحصیل  به  نسبت   دختران
 (. 201۵زنان سازمان ملل، ) هستند  سوادآموزی  هایمهارت  فاقد  غیربومی  زنان از بیش برابر  دو  التین

  . دارند  کاری  شرایط  بدترین  در   فیزیکی را   مشاغل   ترینسخت   اغلب  فقیر   پوسترنگین   زنان  این،   بر  عالوه
  بنگالدش   یها ام یق   سلسله  . است   فراوان   صادراتی،  تولیدی  مشاغل  در  کار  قانون  تخلفات  به  مربوط  یهاگزارش 

  سوزی آتش   و  نفر  900  از   بیش  جان   که  بگیرید   نظر  در  را  پوشاک  یکارخانه   فروریختن  از  پس  2014  سال   در
  بنگالدش،   در  پوشاک  تولید   یکارخانه   ۵.000  از   را در بیش   کارگران  درصد  ۸0 .گرفت  را  نفر   ۸آن جان    متعاقب
 دمای   زیاد،  کاری   ساعاتازجمله    بیگاری،  شرایط  در   ماهانه   دالر  3۸حدود    با  که   دهندمی  تشکیل  زنان

  و  معترضین خواستار افزایش دستمزدها  . کنندمی   کار  جنسی،   آزار  و  فقدان امکانات استحمام،  تحمل،غیرقابل 

  تجربیات  (. 2014  3گامو، )   بودند  2والمارت   و   1گپ   مانند  فراملیتی   شرکتی   هایغول  سوی   از   بهتر   کاری   شرایط
  هم  و   جنسیتی   هم   ی،دارهیسرما  تولید  یشیوه  در  طبقه  که   دهدی م  نشان  پوسترنگین  زنان  میان  در  زیسته
 . است نژادی

  یکی   غیرانسانی،  تجربیات  و  هافرصت   کمبود  اقتصادی،  استثمار   که  دهدمی   نشان  طبقاتی   تحلیل  همچنین
 ملل  سازمان  زنان   گزارش   اساس   بر  . هستند  و   بوده  -زنان   و   مردان-   کارگر   یطبقه  همیشگی  مختصات   از
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  این   . است  کارگر  مردان   دستمزد   کاهش  یجه یدرنت  جنسیتی   شکاف  کاهش   کشورها  برخی   در (  201۵)
 های چراکه خانواده  رساند،می  آسیب  مردان  کارگر نیز عالوه بر  زنان  به   سازی با کاهش دستمزدها،همسطح

و مرد  دستمزد   بهامرارمعاش    برای  اغلب   فقیر   انگلس   و  مارکس  که   طورهمان   . هستند  وابسته   هردوی زن 
  نبرد   تاریخ   داشته،  وجود  تاکنون  که  جوامعی  تمام  »تاریخ  کردند،   اعالم  خود  آغازین  در عبارت باشکوه(  19۶9)

  یطبقه   اند؛بوده  طبقاتی   تمایز  بر   مبتنی   که  گیردبرمی   در  را   متفاوتی   تولید  هایشیوه   تاریخ،   است«. یعنی   طبقاتی
  روابط   چنین   وجود  چگونگی  ،حالن یباا.  کند ی مرا غصب    تولیدکنندگان   یی ستمدیده طبقه   کار   که   ستمگران 
 . است مختلف، متفاوت  تولید هایشیوه  در طبقاتی

  . است طبقه با آن ی دیالکتیکیرابطه  شناخت زنان، بر ستم  علیه  مبارزه در ترین عناصر حیاتییکی از مهم 
  و  تولیدی  شرایط  که   دهممی   توسعه   نظریات مارکس   اساس  بر   را   تاریخی  ماتریالیستی   این نوشتار دیدگاه  در

 ایجاد  را   امکانات  از   خاصی   هایزمینه   که   شناسد می   ساختاری  با  مساوی   معین،   زمانی  و   مکان   بازتولیدی را در

  مارکس   که  تاریخی  و ماتریالیسم  دیالکتیک  . (200۵  1گیمنز،)  یابندمی  توسعه   هاخاصی از آن   روابط  که   کند می
 هایدیدگاه از فراتر چیزی در دارشه یرامری عنوان  به  را زنان  بر  تا ستم  دهدرا می   این امکان ما  به  داد، توسعه 
را  تمایالت  که)   کنیم  درک  مردان  یستیزانه زن  در  میان  خاصی  فرض پیش   قدرت  و  زنان  با  نسبت  مردان 
 جا این   از .  کنیم  درک   خاصی  تاریخی   یرا در زمینه   آن   تجلی  و  ظلم   هایریشه   تا   کند می  کمک   ما  به   و (  گیردمی
 . شود منجر ما رهایی به است ممکن  تشخیص دهیم که   را امکان جدیدی شرایط  توانیممی

  تولید   یشیوه  که  دهدمی  تشخیص  کنیم،می   زندگی  آن  در  که  جهانی  درک  به  تاریخی   ماتریالیستی  رویکرد

  را   اجتماعی   روابط  همان  پیوسته طور  به  تولید   یشیوه   یعنی   (.19۸0  2میراندا، )  است  بازتولید  یهمچنین شیوه
  است   قرار   اگر»  که  کندمی  استدالل  میراندا  پورفیریو   خوزه  .شودمی  تعریفها  آن   طبق  که  کندمی   بازتولید
  استدالل   بسیاری  که  طورآن   (.102ص.  )  «شود  متبلور  تولید   یشیوه   در  باید  دهد،  تغییر  را  چیزی  قتاً ی حق  تغییری

 یا  یابدمی  تقلیل   طبقه  به  زی چهمه   نیست که  معنا  بدان  ، این گفته ( 2013  3ووگل،   ؛2004  فدریچی،)  اندکرده 

رویکرد(2009  4کول، )   هستند   ثانویه  مالحظاتصرفاً    فرهنگ   و   آگاهی  که این تاریخی  .  یک    ماتریالیستی 
  تولید،   یشیوه  که   شودمی  گفته  بلکه  .کندنمی   برقرار   اجتماعی   روابط  سایر  و  تولید  یشیوه   بین  عل ی  یرابطه 
 سایر   و  ایدئولوژیک  هایبندیشکل   تجلی  به  دادن  شکل  در  بنابراین  و   کند می  ایجاد  را  معینی   امکان   شرایط

  ؛ 2009  ۵ایبرت، )  دارد   نقش  نژادی،   و   جنسیتی  روابطازجمله    ها،آن  تاریخی   بودگیخاص  در   اجتماعی  روابط 
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  داری سرمایه  ساختار   از  ناشی  هم  که  شود  درک  خاصی  اشکال  در  باید  جنسیتی  ستم  بنابراین،  (.19۸0  میراندا،
 . کنندمی تقویت را آن هم و  هستند  جامعه  کنونی

  مرتبطی  اندازچشم   کارگر،  زنان   علیه   ستم از ایحوزه هر   در   که دهدمی   نشان   طبقاتی  دقیق   تحلیل  ، درواقع
 هاییارزش   که  شوند می  مربوط  هاآن   بازتولیدی  و  تولیدی  کار  اندازها بهدارد. این چشم   وجود  سرمایه  انباشت   از
  شوندمی   کارگران   بعدی   نسل  یسازآماده  و  بیشتر   یسرمایه  انباشت   به   منجر  که  آفریند می  (مبادله  و   مصرف)
برای  (200۵  گیمنز، )  جنسی،   هایابژهعنوان  به   هاآن   از   زداییانسانیت   و  زنان  بدن   کردن  کاالیی  ،مثال. 

 پورنوگرافی  فحشا،  شامل  که  جنسی  همچون صنایع  کند،می   تولید  دالری  میلیارد  چند  صنایع  برای  را  ایسرمایه 
»مادران«   مثابه به   خوب«  ایدئال  »زن   مورد  در   هاییایدئولوژی  همچنین   که ی درحال  شوند، می   جنسی  قاچاق   و

  بازتولید   بخوانید)  است  فرزندانشان  رفاه  هاآن   اصلی   کارکرد  که  کند می  دار و عاری از تمایالت جنسی تولیدخانه 
  استفاده  ما  علیه  خود  امتیازات  از   که  مردانی  از  یدرکقابل  یبه شیوه  زنان  از  بسیاری  اگرچه   (.کارگران  بعدی   نسل
  و  زنان )  ما  خشم   ترین بزرگ  که  کنم می  استدالل   اما  هستند،   خشمگین(  ما  متحدان عنوان  به   نه   و )  کنند می

  در   را  زنان   و  کرده   ایجاد  را  چنین شرایطی  که  باشد  داریسرمایه   تولید  یشیوه  تخریب  جهت  در  باید(  مردان
به    دقیقاً  خانواده  در  خود  امتیازات  به  دادن  تن  با  کارگر   مردان   متأسفانه،  . است  داده  قرار   خاص   یمخمصه  این
  ظلم به درواقع  دهد،می هاآن  به  بیشتری   کنترل   در ظاهر حال که عین  در که   اندافتاده سرمایه  هایدسیسه  دام

 . کندمی تقویت داریسرمایه   تحت کارگران   در مقام خودشان را
  که   شودمی  برساخته   داریسرمایه  بافتار  در  اجتماعی  طوربه   مرد/زن  یدوگانه   که  بگویم  واضح  خواهممی
  ی هرکس  منظورم  کنم،می  استفاده   زن   یواژه   از  وقتی   جا،این   در  .سازدمی   مبهم  را  هاآن   بین  دیالکتیکی  یرابطه 
  ی همه   یا  زنان  یهمه   به  اشاره  برای   زن  یواژه   از   همیشه  من   .است  کرده  تعریف   چنین  را  او  جامعه  که   است
 آسیب  بیشترین  پوسترنگین   زنان  همیشه  ستم،  و   ظلم  بحث  در   اینکه  به  عنایت  با  کنم، می   استفاده  کارگر  زنان
  مفهوم   است،   کرده  داررا مسئله   هاانسان   سازیذاتی   عمل  توجهی طرز قابل  به   پسامدرنیسم   که یدرحال  . بینندمی   را

  زمان،   آن   تا   ،حالن یباا  .بندیم  کار   به  ییهادوگانه   چنین   از   خود  رهایی  برای  توانیم می  بالقوه  را   نفی مارکس  نفیِ 
 است   ضروری  همچنین  عدالت،  نفع  به  خود  مختلف  منافع  به  پرداختن  و  یادگیری  شناخت،  ضمن  که  معتقدم

و ستم   از   را  خود  مشترک  تجربیات  که مبارزه   در  پوستن یرنگ   زنان  و  کارگر   زنانعنوان  به   ظلم   مانجهت 
 . بازشناسیم 

نظری داشته    او  دیالکتیکی  روش  و  مارکس  به   باید  زنان   هایجنبش  کنم کهمی   استدالل  مقاله،   این  در
 ی همه   و  بشریت  رهایی  به  بلکه  زنان،  آزادی   یسو تنها بهنه   را  راهی  و  کنند  درک  را  زنان  بر  ستم   تا  باشند

کهمی   پاسخ   انتقاداتی  ترینگسترده  به  من  بگشایند.  زنده  موجودات  -من  نظر  به-  فمینیستی  جنبش  دهم 
  از   مهمی  درک  فمینیستی  تحقیقات   که   دارم   اذعان  همچنین  اما  است،  کرده  مطرح   ی مارکسدربارهاشتباه  به
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  تکمیل   را  مارکس  هاینظریه  کند  کمک  ما   به  تواندمی  من  اعتقاد  به  که   است  داده  ارائه  زنان  بر   ستم  تاریخ
طور به   .دهند   سوق   سوسیالیستی   بدیل  یک  سمت   به   را  ما  و کنند    بیشتر توجه   زنان   ستم بر   نظریاتی که به   کنیم؛ 

  آزادی  به  طبقاتی  یمبارزه   و   طبقاتی  یمبارزه   به  زنان   بخشآزادی   هایجنبش   که  کنم می   استدالل  خالصه
 . دارد نیاز زنان

 ی انقالب مارکسنقش بنیادی زنان در نظریه

  کامل   ادغام  در   ناتوانی  دلیل   به   انقالب او  یفلسفه   و  سیاسی  اقتصاد  به  مارکس  تأثیرگذار   و  درخشان   نقد
  و   زنان  ستم بر   از   کاملی   بررسی  مارکس   که   اگرچه حقیقت دارد.  است  گرفته   قرار   موردانتقاد  بسیار  زنان،   نقش

  آثار  یهمه  کاملی از   بررسی  راًی ( اخ2013)  1براون   اما هتر  فراهم نکرد،  داریسرمایه  تولید  در  زنان  خاص  نقش
 شناسی قوم  مورد  در  مارکس  هایپردازند. دفترچه می  خانواده  و  جنسیت  به  داده است که  ارائه  مارکس  موجود

  ستم  ی آخر زندگی خود مدبرانه تاریخهاسالدر    وی  که  دهدمی   نشان  اند،نشده   منتشر  هنوز  هاآن   از  برخی   که
این است    ،دیآیمبه چشم    آثار مارکسآنچه در تمامی    این،   بر  عالوه  .کرده است  مطالعه  را  خانواده  و  زنان  بر
  زنان   آزادی  بلکه  ،گرفتیمدر نظر    داریسرمایه  مناسبات   با  تنگاتنگ  پیوندی  در  را  زنان  بر  ستم تنها  نه   او  که

 هاینوشته دست  در  مارکس   (. 1991  2دونایفسکایا،)  دانستمی   طبقاتی   ی مبارزه   اهداف   از   جزئی الینفک  را
 کند می   استدالل   و   دارد  اشاره   زنان  و   مردان   با (  موجود انسانی)  «آدم»  رفتار   متفاوت   هایشیوه   به   1۸44  فلسفی 

باید برابر    دهد کهنشان می   و   سنجید  زنان  رفتارمان با  ی نحوه  طبق  توان می   را  گونهکی  عنوان به  ما  تکامل  که
 ی رفتار ما با مردان باشد. به قول او: با نحوه

  جمعی   شهوت  کنیزِ  و  غنیمت  عنوانبه  زن  با  ی اورابطه  برد، دربه سر می  آن  در  مرد  که  پایانیبی  انحطاط
 زن   ی مرد با رابطه  در   خود را  قطعی، علنی و آشکار  روشن،   انسان، بیان   با  انسان   یرابطه   راز  زیرا  .شودی مبیان  

  انسان ضروری  و  طبیعی مستقیم، یرابطه  .یابدمی جنس دو  بین طبیعی و  مستقیم ی در رابطه طریق این از و
 چه  تا گونهکی  عنوانبه  انسان  که آیدبرمی چنین  رابطه  این خصوصیت از... است زن  با مرد یرابطه  انسان، با

 (.4۸  ص. : 19۵9) است  شده   انسان  اندازه
او  زندگی  طول  در  مختلف   طرق  به   توانمی   را   زنان   مبارزات   به   مارکس  توجه  ع، درواق .  داد  نشان  کاری 
  مارکس، )  سرمایهدر    کاری«  بخش »روز   که  بگیرید   نظر  در   کند،می  اشاره (  1991)  دونایفسکایا  که  طورهمان
 و   دارد  اختصاص  کودکان  و   زنان   بردگی  نقد  به   حدی   تا   که   است   کامل   یصفحه   ۸0  شامل (  190۶/2011
  .را داشتند   هاآن   کاری  شرایط  بهبود  و  کاری  روزهای   کردن  کوتاه   کرد که قصدمی   مبارزه   قوانینی   برای  مارکس
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  ی آخر کنگره   در   بزرگی  پیشرفت: »نویسدمی   1۸۶۸  سال   در   1کوگلمن  لودویگ  دکتر   به   ای نامه  در   مارکس

  یهرکس  .کردمی   رفتار   کامل  برابری   با  کارگر   زنان   با  اینکهازجمله    بود،  مشهود  آمریکا  "کارگری  یاتحادیه"
ازکم   که  چیزی  درک    بداند،  تاریخ  ترین  این   زنانه   جوشش  بدون   بزرگ  اجتماعی  تغییرات  که   رسد ی مبه 

  طرفدار   سیاسی ازنظر    مارکس   که   کند می   استدالل  دونایفسکایا  (. 19۶۸  انگلس،   و   مارکس )  «است  غیرممکن
  زنان  کارگران،  المللی بین   انجمن  اولین  رئیس  در مقام  . او کردی م  مبارزه  آن  برای  و  بود  «خودآیین زنان  وجود»

الملل  بین   زنان  یشعبه   اندازیراه   برای   را   2دمیتریوا  الیزابت  همچنین  و  کرد  منصوب  رهبری  هایسمت   به   را

- مردم    قیام  اولین  در   که  شود  3زنان   یاتحادیه   یدهنده سازمان   بود  قراربعداً    دمیتریوا  پاریس فرستاد.  به   اول
  و سرسختی و   کردمی دنبال را پاریس کمون نزدیک از مارکس. درواقع داشت  مشارکت جدی -پاریس کمون

  تحسین  گرفتند،   قرار   موردسرزنش  خود  بقای  حق   برای  مبارزه   و  اعالم  دلیل  به  اغلب  که  را   کمون  زنان   شجاعت
 (.1991 دونایفسکایا، ؛2013 براون،) کردمی

به این تشخیص    او  کنیم  بهتر است فرض .  نبود  اخالقی  الزامیصرفاً    زنان   ستم بر  یدرباره  او  یدغدغه 
  اجتماعی   روابط  که  بود  معتقد  مارکس  ناًی قی  .است   داریسرمایه   تولید  الینفک  جزء  زنان  بر  ستم  رسیده بود که 

  زنان  که   زمانی  تا  و   کنند خود خالصه می  در   را   داریسرمایه  یجامعه  تر گسترده   اجتماعی  روابط  خانواده،   درون 
  در  انگلس  و  مارکس.  شودنمی  درک  ای بسنده  طوربه   سوسیالیستی  بدیل  دهند،  ادامه  خانه  در  بردگی  به

 :نویسندمی  آلمانی ایدئولوژی
  کار   م یتقس  بر   مبتنی   خود  ینوبهبه   و   طور تلویحی وجود دارند تناقضات به   این  یهمه   آن   در  که   کار   می تقس
درواقع   و   بر توزیعزمان  هم   است،  یکدیگر  متضاد با   فردی  هایخانواده  به   جامعه   تفکیک  و  خانواده  در  طبیعی 
  و اولین   اساس  کند که بر مالکیت داللت می  رو نیازا  آن و  محصوالت  و   کار   کیفیِ   و   کم ی  از   اعم  نابرابر  توزیع
ابتدایی خانواده،   وضعیت  این  . هستند  شوهر  بردگان  فرزندان،  و   زنان  که  جایی  قرار دارد،  خانواده  آن در  شکل
  اقتصاددانان   تعریف   باکامالً    مرحله هم   این  در   حتی  اما  است،  مالکیت  شکل  اولین  خام،  بسیار  هنوز   هرچند
  مالکیت  و   کار  م ی تقس  این،   بر  عالوه  .نامندمی   دیگران   کار  نیروی   غصب  قدرت   را   مالکیت  که   دارد  مطابقت   مدرن 

 ارجاع  با  دیگری  در  و  شودمی  تأیید   فعالیت  به   ارجاع  با  یکی  در  چیز یکسانی:  هستند  یکسانی  عبارات  خصوصی،
 (.۵2-۵1 صص.  : 199۸) فعالیت محصول به

  یکسان   فرایند  به  هستند،   یکسانی  عبارات  کار  م یتقس  و   خصوصی  مالکیت  کند می   بیان   مارکسکه    یزمان
به   را   جامعه   در   زن ازجمله    فرد   که   دارد  اشاره   دیگران   کار   نیروی   غصب   کاال عنوان  بهکارگر و  عنوان  صرفاً 
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متخاصمی مواجه  صورت  به   او   با   و   گرددمی  حول محور فرد  کار   محصول  هم   و   کار   هم   کند. در اینجا می   تعریف 
 به بند بکشد.  ای برده مانند را  او تا شودمی

 : کندمی  اشاره( 19۵9) کمونیسم« و  خصوصی »مالکیت در  مارکس از نقل  به ( 1991) دونایفسکایا
  دلیل   به ...  او بیشتر    مخالفت.  بود  »مالکیت«  یمسئله   از   خصوصی، چیزی بیش   مالکیت   با  مارکس  مخالفت

 (.۸1 ص.) کند«می  نفیکامالً   را  انسان شخصیت» که  این واقعیت بود
ازنظر  نه ثابت بلکه    را   آن   مارکس  که  است  انسان   ماهیت  در   تغییری  شامل   مالکیت  روابط   لغو   معنا،   این   به

 ایجاد   انسان و  ماهیت  تغییر   هدف  .دانستی متاریخی    ماتریالیستی  خاص   شرایط  تحت   اجتماعی تکوین یافته
ی بنیادینی  رابطه  آن  در  که   است   مارکس  دیالکتیکی  رویکرد  گویای  ها،انسان   میان  در  سوسیالیستی   آگاهی
  رابطه   در   و   دیگری  از  ایجنبه عنوان  به شود و هر یک  برقرار می  -آگاهی  و   مادی  شرایط-   مفروض  اضداد   میان

  تواند می   اجتماعی  شرایط  از طریق  انسان  ماهیت  که   تصور   این  ،درواقع  (. 1999  1آلمن،)  دارد  وجود  دیگری  با
مارکس  کندمی   آشکار   نیز   را  ایدیالکتیکی  استدالل   یابد،  تغییر آن   که  خالل   انسانیت  و   طبیعت  به   از 
تنها ازنظر  نه   مارکس   در نگاه (  مالکیت  یرابطه   اولین   انحالل)  خانواده  در  زنان   آزادی  ترتیب، اینبه  .نگریستمی

 زن[/مرد ]»  عنوانبه   چه گوارا  آن چیزی که   یتوسعه   برای   بلکه(  19۸0  میراندا،   نک. )  است   ضروری  اخالقی 
  داند، می   فردی  امیال   از   ترباارزش   را  جمعی  اجتماعی  مسئولیت  که  است؛ انسانی  ضروری  کرد، می  توصیف   «نو 

هرکسی   کهیطوربه   کندیمیکدیگر و کفایت را درک    قبال  در  اجتماعی  اشتراک، مسئولیت  انسانی که ارزش
 اخالقی  و   رشد فکری، اجتماعی  برای  اشخالقانه   به کار  عوض  در  و   کند   زندگی  ضرورت   آزاد از  قادر باشد 

 (.دست انتشار در مونزو،  و  الرن مک )جامعه مشغول شود  شخص خود و 

 فمینیستی ضدمارکسیستی  انتقادات به   در پاسخ

  جنبش   شدید  حمالت   مورد   بود،  خود  یزمانه   انسان  اینکه  دلیل   به  شک  بدون  مارکس  ،۸0  و  ۷0  یدهه   از 
  آن   از   حاضر   حال  در   که   غیرسکسیستی را  زبان   به   دقیق  توجه   که   معنا   این  به   .گرفته است   قرار  فمینیستی 
  شکلی   جنسیتی،   طرفیبی   که   دهدنمی   تشخیص  امروز   مانند  یا  بینیم نمی  مارکس  وسیع  آثار  کنیم، در می   حمایت

ازجمله    بشریت،  تمام  رهایی  مارکس   هدف  که  دهدمی   نشان  او  آثار  کلیت  دقیق  بررسی  ،حالنیباا  .است   طرد  از
  و   داریسرمایه   تولید  فرایندهای  ینظریه  تدوین   بر  مارکس  یاولیه   تمرکز   اگرچه  .است  بوده  زنان،   آزادی
 ی شناسانه قوم هایدفترچه  در  که   آورد روی زنان  بر  ستم دقیق  یمطالعه به تیدرنها اما بود، انقالب یفلسفه 

 از   ترمهم   (.2013  براون،)  برساند  پایان  به  را  کار  این  بتواند  اینکه  از  قبل   او درگذشت  اگرچه   است،  مشهود  او
  و   داد  توسعه  او   که  دیالکتیکی   روش  و   تاریخی  ماتریالیسم  داری،سرمایه  تولید  یدرباره   مارکس  ینظریه   آن،

 
1 Allman 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

ابزارهایی    و   انگیزه   منطق،  و   زنان  بر   ستم   به  نیرومندی   نقد  پروراندن   برای   را  سنگ بناهایی  او،   انقالب  ینظریه
  را ابزاری   زنان  بر  ستم   مارکس،  انگارتیتمام  یفلسفه   ،درواقع   زنان فراهم کردند.   رهایی   ی سو به  کار  را برای 
  سوسیالیستی   آگاهی  گسترش  برای  را  . بنابراین، رهایی زنانکند یمدرک    دارانهسرمایه  گسترش آگاهی  برای
 . کرد تلقی  ضروری طبقه بایدبی  یجامعه  و  پایدار سوسیالیستی  انقالب برای  الزم

  عمیق   فهم   در   ناکامی  ینتیجه  مارکسیسم،   با  فمینیسم   ادغام   در  شکست  که   کند می   استدالل(  2013)   براون
  خاصی  مفاهیم  به   مارکس   ارجاعات  که  کندمی   نقد   را  هاییفمینیست   براون  .است  مارکس  دیالکتیکی  روش 
  برای مارکس  تشخیص دهند  کهاین  بدون  گرفتند،  اشتباه تکین   و  سطحی  منظری  از ماتریالیسم را  و  کار   مانند

  دید   از   فقط   و   است   دیگری  ای از جنبه   یک  هردرواقع    که   درونی با هم دارند   ایرابطه   مفاهیم ظاهراً متضاد
  نسل  بازتولید ازجمله    خانگی،   کار   .دارند  وجود(  دائمی  تنش  در   و)   دوتاییصورت  به   رسد کهمی   نظر  به  دارسرمایه 
  فدریچی  مانند  هاییفمینیست  .شدندمی  تلقی  غیرمولد  دارسرمایه   دیدگاه  از   خانگی،   و   عاطفی  کار  کارگران،  بعدی

  و   تولید  که   شود   تفسیر   تولیدی  اجتماعی  نظام  معلول  عنوان به  باید»  زنان  بر  ستم  که   کردند  استدالل(  2004)
 در   بلکه  شناسد،به رسمیت نمی   سرمایه  انباشت  منبع   و  اقتصادی-اجتماعی  فعالیت  عنوانبه   را  کارگر   بازتولید
 دستمزد  بدون  شرایط  از  کهی درحال  ،سازدی مرازواره    شخصی  خدمتی   یا  طبیعی  منبعیعنوان  به  را   آن  عوض
داری  سرمایه   در چارچوب تعاریف عاطفی و  خانگی   کار  که  استدالل این .برد«می آن سود دخیل در کار  نیروی 

  سرمایه  انباشت  بر  را   ارزش   که   کند می   تأیید  ناعادالنه   ساختاری  درون   جنسیتی را   برابری  هدف   هستند،   «مولد»
 .دسازی م استوار 

  دیدگاه   که  است  این  است،   متمرکز   نژادی  ستم   بر   کارشان   که  کسانی  و   هافمینیست   یعمده   انتقادات  از   یکی
 کنندمی   استدالل   هاآن   (. 2004  فدریچی،   ؛ 2012  ووگل، )   دهدمی   تقلیل   طبقه   به   را   زی چهمه   تاریخی  ماتریالیستی 

  که ی درحالبودیم،    پایدار   سوسیالیست  هایدولت   در   نژادی  و   جنسیتی   برابری   پس ما شاهد  بود،  چنین   اگر   که 
  اند، کرده   اشاره  مارکسیست  هایفمینیست   و  هامارکسیست   از  دیگر  بسیاری  که  طورهمان   .است  نبوده  طورنیا

  نژادی  یا  جنسیتی  ستم  با  عل ی  یماتریالیسم تاریخی رابطه   و  است  تاریخی  ماتریالیسم  از  نادرست  تفسیری  این
 کلیدی   ی ماندگارخصیصه   تولید،   یشیوه   که  است  باور  این  بر  تاریخی  ماتریالیسم  عوض،  در  .کندبرقرار نمی 

  کند می   تعیین   ضروری  منابع   سایر  و  آب  غذا،   مادی  نیاز   طریق  از  را  خود آن  بازتولید   شرایط  زیرا   است،  جامعه   هر
( نژادی  ستم   همچنین  و )   جنسیتی  ستم .  دارد  مادیت  با   دیالکتیکی   یرابطه   آگاهی  ، حالن یباا  (.19۸0  میراندا، )
  پیشین   تولید  هایشیوه   در  جنسیتی   ستم  ناً یقی  .گیردمی  شکل  معینی  تولید  یشیوه   درون  خاصی  هایروش   به

  اگرچه )  تفوق یافت  مسلط  تولید  یشیوه   عنوانبه   داریسرمایه   که  زمانی  اما  داشت،  وجود  فئودالیسمازجمله  
  سرمایه  انباشت  برای  مهمی  منبع  زنان به   بر  ستم  و  جنسیتی  روابط  ،(دارند  همزیستی  آن  کنار  در  دیگر  هایشیوه 
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پیوند دارد    کارگران  بعدی  نسل   پرورش  برای   شدناجتماعی  الگوهای و  زنان  بدن  است و با کنترل   شده  تبدیل

 (. 2003 1هولمستروم،  ؛200۵ گیمنز، )
  ی نتیجه   فقط  شود، حاصل طبقه بی   ایجامعه  استقرار با   است  ممکن  که (  بشریت  کل با  همراه)   زنان   رهایی
  بین   دیالکتیکی  یرابطه   از   که  خواهد بود  امکانی   شرایط  ینتیجه   بلکه  بود،  نخواهد  مادی  شرایط  در   تغییرات 
  و  ایدئولوژی  هم  که   گیردمی فرض  دیالکتیکی  یرابطه   یعنی این .شودی مذهنی ایجاد  واقعیت   و  مادی  شرایط

  انقالب   یفلسفه   . صورت دهند  بدیل سوسیالیستی   واقعیت  به   تا   کنند می   کار   هم  همراه با   مادی  شرایط  هم
نظام  که  بود  استوار  تمامیتی  بر   بلکه   نبود،  اقتصادی  تجدیدساختار  بر  مبتنیصرفاً    مارکس   اقتصادیِ  به 

  سوسیالیستی   آگاهی  و  مادی  شرایط  ،درواقع  .شودمی   تبدیل  مردم  میان  در   سوسیالیستی  آگاهی  و  سوسیالیستی
  که  نیستیم   ایجبرگرایانه   شاهد ماتریالیسم   اینجا   .اندضروری   اندازه  یک  به   سوسیالیستی  بدیل  تکوین  برای

 واقعیت   که  بود  دیالکتیکی  ایفلسفه   او  آزادی  و  انقالب  یفلسفه   بلکه.  است  شده  متهم  ی آنتوسعه   به  مارکس
  تجدیدساختار  که  استدالل   این   بنابراین،   .گرفتبرمی   در  تاریخ   ساختن  برای   اندازه مهم   یک   به   را   ذهنی   و  مادی

  به  را   مارکس  انقالب  یاما فلسفه   است   دقیقی  استدالل   شود،  زنان  آزادی   تواند سبب نمی   ییتنهابه   اقتصادی
تحت   زنان   واقع، به   . بودند  اقتصادیصرفاً    مالحظات  از   فراتر  بسیار   رهایی  های او از کشد، زیرا ایده نمی   چالش
  به   اما  ،انددهیدجنسیتی به چشم    برابری   و   زنان  حقوق  یزمینه   در  بزرگی را  دستاوردهای  سوسیالیسم  لوای

  آثار  من  اعتقاد  به   که   است  نشده   داده  ایبرجسته   نقش  آن  سوسیالیستی  آگاهی  یتوسعه   و  زنان  رهایی  اهداف
 شد  منجر   «کمونیستی»  هاییرژیم   به   من،  یعقیده   به(  دیگر  عوامل  با  همراه )  این  و  است   آن   خواستار  مارکس

 مارکس  هایایده  با  چندانی  ارتباط  که   گرفتند   خود  به  هاییویژگی   تیدرنها  که   کرد  کمک  هاآن   به  حداقل   یا
 (. 2003  هولمستروم،  ؛ 1991 دونایفسکایا،) نداشت 

 . شودمی   مربوط   او  کار   در   مفروض   جبرگرایی خطی  به   است،   شده  وارد   مارکس  به  که  ای عمده  نقد   دومین
 در   ضروری   گامی  را[  داریسرمایه]   آن[  مارکس]  او   که  نیست  شکی»   کند کهمی  استدالل (  2004)   فدریچی
  آفریند می   را  بزرگ  مقیاس  در  تولید  ظرفیت  داریسرمایه   داد  نشان  مارکس  زیرا  ،«دانستمی   انسان  رهایی  فرایند

  ، (2010)  3اندرسون   کوین  پیروی از   به  2،  هیودیس  پیتر   .کندیمکمبود و ضرورت خالص    از  را   بشریت  که
داشتهشدت  به توضیح    .است   کرده  ترسیم  را  توسعه«  به  متمایزی  چندخطی  »دیدگاه  مارکس  که   تأکید  او 
 دهد:می
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به    است،  تر یافتهتوسعه   صنعتی ازنظر    که  کشوری: »نویسدمی[  سرمایه ]  آلمانی  ویراست  اولین  در  مارکس
  را  گزاره  اینبعداً    او   .( 1۸۶۷)  «دهدمی   را نشان  ی خودشانآینده   تصویری از  یافته فقطتوسعه  کمتر  کشورهای

اینکهمی  سازیشفاف   (۷۸۵  ص.   :1۸۷۵)  فرانسوی  ویراست   در بیان  با  »کند،    صنعتی ازنظر    که   کشوری: 
  خودشان  یآینده   از  تصویری  کنند، تنهامی   دنبال  صنعتی  مسیر   در  را  آن  که   کشورهایی  به  است،  تر یافتهتوسعه 

 تاریخی  گرایش  تحلیل  که  داشت  اظهار  فرانسوی   ویراست  در  همچنین  او  (.201۵  هودیس،)  «دهدمی   نشان  را
که   کندمی  بحث  ی روسیه درباره  دیگر  هاینوشته   در  او   .دارد  اشاره  غربی   اروپای  به   تنها  داریسرمایه  انباشت

  کشورهای  در  انقالب   با   دهقانی  انقالب   اگر   دور بزند،   حتی   یا  داری را کوتاه کند ی سرمایهمرحله » ممکن است  
 (.2  ص. : 201۵) شود« حمایت  غربی اروپای
  پذیرش   به  منجر   نادرست  یارائه   این  زیرا   دارد،   ایویژه  اهمیت  ما  زمان  برای  اسطوره  این  کشیدن   چالش  به
  چین   و   بولیوی  آفریقا،ازجمله    متعدد   بسترهای  در  کمونیست  و   سوسیالیست  احزاب سیاسی  میان   در  یداره یسرما
در میان بسیاری از کسانی    مشخصاًکند و  جنبش فمینیستی را علیه مارکس هدایت می  همچنین.  است  شده 
 . کشدمی چالش به  را داریسرمایه و  طبقاتی  یجامعه  که  کنندمی  را رد او  ی بسیار مهم هاده یاکه  

باااست  بوده  مارکس  انقالب  یفلسفه   از  ایدیرینه   سوءفهم  جبرگرایی    ترینبدیهی   من،  نظر  به  ، حالنی. 
  ی فلسفه   یدرباره  ، کندی مبحث    انسان   عاملیت  یدرباره  چیز  هر   از   بیش   مارکس  یفلسفه   .است  سوءتفاهم 
.  شود منتهی انقالب  به و  کند  رشد  آن از  تواندمی  طبقاتی  آگاهی که  آفریندمی  را امکانی  شرایط  که  پراکسیس

 دهدمی   های پیاپی نشانمثال  با  1،هامارکسیست  علیه   مارکس   خود،  مهم   اثر  در(  19۸0)  میراندا   پورفیریو   خوزه
 وجود   به  آنچه  برای   را  انسانی  نقاط ضعف  و   ها، نقاط قوتارزش   و  داشت  اخالقی نیرومندی  وجه  مارکس   که
  در برابر   او  مقاومت  دروضوح  به مسئله    این.  دیدمی   تاریخ  قهرمانان  را  هاانسان   او  .دانستمی  حیاتی   آید،می

  خواهد   توسعه  امتداد مسیری  در   انقالب  اینکه  تشخیص  با  است،  مشهود  سوسیالیسم  کلی برای  اینقشه   ترسیم
 کار   دونایفسکایا  رایا  ، . درواقعداشتندبرمی  هم  را با  الزم  انقالبی   هایگام  که   کسانی  یافت ایجادشده به دست 

 . است  کرده اعالم  مارکسیستی اومانیسم را  مارکس
کار  عنوان  به   خانگی   کار  شناختن   رسمیت  به  در  او  ناکامی  مارکس،  علیه   فمینیستی  یعمده  انتقاد  سومین

  فدریچی، )  سازدمی  «ربطبی»  داریسرمایه  تولید  به  راها  آن   کار   نیروی  و  زنان  معتقدند  هاآن   که  بود  «مولد»
از طریق    داری،سرمایه   ساختار  در  زنان  مشارکت  درک  هایراه   از  یکی  که  کند می  اشاره(  2011)  فوگل(.  2004
امر   این  . کنندمی   بازتولید   را  هاآن   کار  نیروی  و   کارگران   بعدی   نسل  زنان  یعنی   هاست؛آن   تولیدمثل   ظرفیت
 تولید  یشیوه   ی ادامه  منظوربه   الزم   کاری  عادات   برای   کودکان   سازیاجتماعی   و   پرستاری   تولد،   شامل 
 دیدگاه  از   مولد  کار   یدرباره  مارکس  گفتیم،  ترش یپ   که   طورهمان  . است  بعدی   نسل   از طریق   داریسرمایه 

 
1 Marx against the Marxists 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  زنان   کار   دارسرمایه  که این   .کرد  تعریف   کند، می   تولید   اضافی  ارزش  که  کاری   عنوان به   را   آن   و   نوشت  دارسرمایه 
 ارزش  و  است  مصرفی   ارزش  زیرا  کند،نمی  تولید  اضافی  ارزش  اینکه  به  توجه  با  کند،می   توصیف  «غیرمولد»  را

  این  به   فقط   . بیندمی   ربطبی  را   کارگر   بازتولید  و   خانگی   کار   دارسرمایه   که   نیست  معنا  این   به   نیست،  ایمبادله
 اینکه   یدرباره  مارکس   .بود  آن   اضافی  ارزش  و  مولد  کار  رساندن   حداکثر  به  دنبال  به   دارسرمایه  که   است  معنی
 است   ای حوزهقطعاً    این   و   گویدنمی   چیزی  است،   داریسرمایه  خدمت  در   چگونه   زنان   تولیدمثل   و   خانگی   کار
  معنای   به  شد،می   تلقی   اهمیتبی   «زنان  کار»   که  ادعا  این  ،حالنیباا  . دارد  پردازینظریه   و  بررسی  به  نیاز  که

  که  را   پوسترنگین  زنان   و   فقیر   زنان  اکثر جهیدرنت  است و   تولیدمثل   و  خانگی یحوزه  فقط به   زنان دادن  تنزل 
  خواهم   شرح و بسط  بعد  کمی  که طور  همان  من،   نظر   به  . کندمی   حذف  دارند،  شرکت   اضافی   ارزشِ   تولیدِ   کارِ   در
 این  و  دارد  داریسرمایه  از  حمایت  در  مهم  اندازه  همان  به   اما  متفاوت   کارکردی   تولیدمثل   و   خانگی  کار  داد،

  کنترل  برای (  دستمزد  بدون)  کار خانگی  ارزش  تقلیل  که یطوربه   شود،می   تضمین   زنان  کنترل   طریق  از   کارکرد
طور همان   شود،انسانی قائل می   اخالقیات   و   آگاهی، عاملیت   برای   با توجه به ارزشی که مارکس  است.  مهم   هاآن
  کار»  که   سازی را اجتماعی و    عاطفی  کار   مارکس   که   رسدمی   نظر   بدیهی به  در موردش حرف زدم،  قبالً   که 

  اهمیت  هاآن   ستم بر   و  زنان  کار  به  مارکس  اگر   این،  بر   عالوه   .داندمربوط می   شدتبه   شود،می  فرض   «زنان
 و   خانواده  تاریخ  تالش برای درک  صرف  عمر   آخر  هایسال   در  را  خود  داده بود، بخش زیادی از زمان  کمی
 . کردنمی  آن  در زنان نقش

  را   جنسیتی  ستم   تا  آوردند  روی  پساساختارگرایی  و   پسامدرنیسم  به  مارکسیسم   رد  با  هافمینیست   از  بسیاری
  که   کند می   یی محدود هادوگانه  در  را   هاانسان   که   شودمی   تلقی   ذاتی  هویتی  طبقه   دیدگاه،  این   از  . دهند  توضیح 
  این  . بکشند  تصویر  به   را   فرد  هر  بینی جهان   و  تجربیات  تکینگی   و  هاانسان   بین  را در  تجربیات  کثرت  توانند نمی
  است  هاییسوبژکتیویته  و  فردی   یتجربه   بر  مبتنی  حقیقت  که  ایده  برمبنای این  شناختی هستینظر    از  پساها
  توانندنمی   رو نی ازا  و   کنند می  رد  انگار را تمامیت  هاینظریه  هستند،  ارزشمند  اندازه   یک   به   اما  متنوعضرورتاً    که 

  فرهنگی،  یحوزه   به   جنسیتی   ستم  جا،این  در   .سازند  مرتبط  تر گسترده  تاریخی-اجتماعی  ساختارهای   به   را   تجربه 
باز  درک  عدم  .شودمی  داده  تنزل  امیال،  و   باورها  ها،ارزش ازجمله   نگاه    دیالکتیک  از  را  موضوع  این  هم 
  نیز   مشترکی   اما تجربیات  هستند،  متنوع  تجربیات   از   ایانبوهه  دارای  افراد  اگرچه   که  کرد پنهان می   هافمینیست 

امکان    شرایط  از ضرورتاً    بلکه  افتند، نمی   اتفاق   فقط  تجربیات  این  و   دارد   وجود  مردم  از  خاصی  هایگروه   بین
 دیالکتیکی   یرابطه   این  الرنمک   شوند. پیتر تری ایجاد میگسترده  انگارتمامیت   مربوط به ساختارهای  متنوع

  نسبی  کلیات   یا  از حقایق  گرایانهساده   و  سویهیک  هایتبیین  در  را  خطای فاحش  و   کند می   وشنر  زیباییبه   را
 : کشدمی  تصویر به



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

ادراک  یتجربه ... است،  واسطه   ما  یشده سوبژکتیو  واقعیت   طوربه   را  آن  توانیم نمی   هرگز  که یطوربه ی 
 شکل  -دیواری ضروری از رازوارگی-عبور  غیرقابل مانعی    که  هایینظام   طریق  از  فقط  بلکه  بشناسیم،  عینی 
 شویم.می  نزدیک آن به  دهند،می

  را   جهان  درک  که   است  شده   از تجربه  ایآموزه  یواسطه به   از دانش  منفعل  اینظریه   به   موضوع منجر  این
  از   ایمجموعه   به  آن   واقعیت در   که   دارد   شباهت  ایتوخالی  خودتنهاانگاری   به   و   کندمی   رد   کل   یک عنوان  به

بازتاب می   ما  .یابدمی   تقلیل   منطقی  یا  صوری  هایگزاره   گرایان نسبی   هایدیدگاه  در  را  موضع  این  توانیم 
  برای   مبنایی  و هیچ   ندارد  وجود  واقعی   هیچ حقیقت   هاارزش   یدرباره  معتقدند  که  کنیم  مشاهده  مبتذل  فرهنگی
  تحمیل  موجب  مبتذلی  گرایینسبی   چنین ...  نیست    دیگر  فرهنگ  بر  فرهنگ  یک  هایدر مورد ارزش   قضاوت 

  معرفتی   کشینسل   را   آن (  200۵)   1گروسفوگل  که  شود  چیزی  به   منجر  تواندمی   که   شودغربی می  سوبژکتیویسم
 ...نامدمی  کشیمعرفت یا

 بدون  را  تجربه  منزوی  هایتکه   توانیمنمی  ما  معتقدم  که  معنا  این  به   است  مارکسیستی/هگلی  من  موضع
 تجربیات  چرا  سازد،می  ممکن  را  تجربه  چیزی  چه  که  بپرسیم  باید  ما.  کنیم  درک  کافی  یاندازه به  -مطلق-  کل 

 این   ما  چیست؟  تجربیات  از  خاصی  انواع  امکانِ  شرایط  و  آیندمی حساب  به  های »دیگر«تجربه   از  بیش  خاصی
 . خوانیممی  مطلق برابر در  دیالکتیکیصورت به  را

  اجتناب  تمامیت اروپامحور پارادایم از  باید  اندیشیم،می  تمامیت به  وقتی  که  دهدمی  هشدار  ما  به 2...کیجانو 
میدانی  اجتماعی  روابط  از   میدانی   عنوانبه   تمامیت   به   تفکر   با   را   کار   این  توانیممی   ما  . کنیم   صورت دهیم، 

  با   خود  ینوبهبه   یک  هر   که  اجتماعی   یتجربه   مختلف  هایحوزه   یناپیوسته   و   ناهمگن  ادغام  با   ساختاریافته
  عنصر   هر   ،حالنیباا  . است  یافته   ساختار   خود  متعارض  و   ناپیوسته   زمانی  ازنظر  ناهمگن،  تاریخی  ازنظر عناصر  
عام   گرایش  ها درونآن   اما.  گرفت  نظر  در جزئیت و تکینگی  یک  را  آن   توانمی   و  است   نسبی  استقالل  دارای
 . بیندیشیم  بسته ساختاریعنوان  به  به کلیت توانیم نمی ما. کنندمی حرکت  کل 

  زنان   و   مردان   که   کند می  پنهان   هاانسان   از   «تجربه»   مورد  در   کنونی  آموزشگرانه )پداگوژیک(  ی...دغدغه 
  لوحانهساده  توهم  باید  چرا  که  ندارد  وجود  قبولیقابل  دلیل   هیچ  و  هستند  اجتماعی  هایاین واقعیت   خالق  خود
 . حقیقت بپذیریمعنوان  به  را داریسرمایه   ضروری  تداوم  و  ناپذیریتخطی ناپذیرِاجتناب  تاریخیازنظر  شاید اما

تمامیت    خودابرازگری و  یبا روحیه   اگر.  شود  کاربردهبه   اشتباه  است  ممکن  مارکسیسم  که  موافقم  ...من
 قاً ی عم  پس  کند،  طرد  و  انگاریاهریمن  رانده،  حاشیه  به  را  فرهنگی  دیگرهای  که  شود  هدایت  یاگونهبه

 
1 Grosfoguel 

2 Quijano 
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و   اعتراض قابل بسیاری   فراتر   آن   از   باید  است  مارکسیسم، هاشاخه   از   رویم.  - مارکسیست  گرایش  مانند   ی 
 . است کاری کرده  چنین  اومانیست،
-23۵است« )صص.    آن   یفعاالنه   شکل   تغییر  بلکه  نیست،  واقعیت  از  فراروی  عمل  آزادی،  به  دستیابی

23۷ ) 
  تواند نمی   پسامدرن  دوران   فرهنگی   چرخش  که   است  این   کند،می   مطرح   الرنمک   که   مهمی   ینکته 
سازد و به همین دلیل با   مرتبط  داریسرمایه  یعنی   ما  عصر   عینیِ   ساختاری  واقعیت  با  را   ما   یزیسته  تجربیات

  و اجتماعی عادالنه یا ناعادالنه است  ازنظرکسانی   نظرات چه بر مبنای چه چیزی و  قاًیدق کهاینپنهان کردن 
در جهت رسیدن    یکدیگر  با  و   رسند  توافق  به  آن  مورد در  تا  آیند  هم گرد  توانندمی متفاوتی  افراد  چنین  چگونه

 . است  ساخته   تفاوتبی  و ها را منفعل کنند، انسان  به آن همکاری
  علیه   سازی،ذاتی   نقد پسامدرن به   همان  از  استفاده  با  پوسترنگین   زنان  و  فقیر   زنان  که  است  توجهجالب
 سفیدپوست   زنان  نیازهای  به  فقط  که  فمینیستی  نظریات  ها ازآن   که  اندکرده   استدالل  و  انددرآمده  هافمینیست 

 سفیدپوست   زنان  منافع  چگونه  که   اندداده  نشانها  درواقع آن   .اندشده   گذاشته  کنار  پردازد،می  متوسط  یطبقه 
  برای  طوالنی   نبرد  برای مثال،   .است   تضاد  در   پوسترنگین  زنان   و   فقیر   زنان   منافع  با   اغلب   متوسط  یطبقه 

آن   فقیر   زنانازنظر    زنان،  برابر   دستمزد از  دردی  نمیچندان  دوا   اغلب   پوسترنگین   مردان  زیرا  کند،ها 
  مردان   ازجمله مشخصاً  پوسترنگین   جوامع  بر  که  مسائلی  راستا،   همین  در.  گیرندمی  کمی  بسیار  دستمزدهای

موردتوجه   پوست،سیاه   جوان  مردان   و   پوستسیاه   جوامع  علیه  اخیر   ترور ازجمله    گذارند،می   پوست تأثیررنگین 
این    . اندنبوده  فمینیستی   جنبشموردتوجه    چندان  سنتی طور  به   هانگرانی  این   و   است  پوسترنگین   زنان  اصلی 

 مذهب   توانایی،  سکسوالیته،   نژاد،  جنسیت،ازجمله    متعددی  متقاطع  هایهویت  هیگرو   هر   که   فزاینده  شناخت 
 برگرفت   در   توانمی   چند مقوله را  که   پیش بکشند  راسؤال    این  هافمینیست  برخی   شودمی  باعث  دارد،   غیره  و

 برخی   بازنگری  به  امر  این  . کنند  کار  هم  با  نتوانند  دیگر   که  شوند  تقسیم  قدرآن  هاجنبش   کهاین   بدون
این درک    و  است   شده   منجر  زنان   حذف  برای   مارکس  به  هاآن   اصلی   نقد  در  هافمینیست    که  اندده یرس به 

آنمی   مختلف  هایگروه  که  گراتریعام   ینظریه از  توضیح  استفاده   توانند  تا  چگونه  کنند    تجربیات  دهند 
  (. 2002  هولمستروم،)  باشد  مفیدتر  است   ممکن  ریشه دارد،  داریسرمایه   تولید  در  تاریخی  خودشان از ستم از نظر

 تجربیات  و  فرهنگی  هایوابستگی  ها،هویت  توانمی  که   میزانی  و  ماهیت   بین  مداوم  ، این کشمکشدرواقع
 نیاز   را محفوظ داشت،  تفاوت  به  هاآن  حق  حالن یدرع  و  برگرفت  در  را برای تشکیل یک گروه  خاص و جزئی 

 . کندمی آشکار  را  اومانیستی-مارکسیستی استدالل دیالکتیکی به

 جهانی  داریسرمایه در زنان  ستم بر  از  مارکسیستی  تحلیل
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  نپروراند،  داری تحت نظام سرمایه  آن   گیری شکل   چگونگی  یا  زنان  ستم بر   یدرباره  اینظریه   مارکس   اگرچه 
تشریح    را   ای مادی  شرایط  کنندمی   کمک ما  به   که  هستند   مهمی   ابزارهای  دیالکتیک   و تاریخی   ماتریالیسم   اما

 همچنین  یابد؛ ومی   ادامه  ی همچنانکشبهره این    و  اندزنان شده   از  ازحدش یب  یکشبهره   ساز نهیزم   کنیم که 
را  ما  به   مسیر    پوستان،رنگین   و   زنان ازجمله    کارگران،  یهمه   رهایی  و   طبقاتی  یمبارزه   سویبرای حرکت 

 آگاهی  رشد  در  زنان  بنیادینی که  گرفت، نقش  قرارموردبحث    ترپیش  که   طورهمان  است   واضح   .کنندمی   فراهم
  تدوین   که   شودمی   منتهی  نتیجه  این  به  ،کنند ی مجدید ایفا    آگاهی  یسو به   جه یدرنت  و  خانواده  درون  ما  انسانی
  تحقیقات  .است  مهم  ی بدیل سوسیالیستیتوسعه   و  انقالب  برای  ژهیوبه   داری،سرمایه  در   زنان  ستم بر  ینظریه
  بعد  و قبل    چگونه زنان  باشد که زندگی  مفید  این مسئله بسیار   درک   برای   تواندمی   اینجا   در   فمینیستی  تاریخی

 .دادند شکل  جنسیتی  روابط و  های زناننقش  به  چه فرایندهایی  و داری ساختار یافتاستقرار سرمایه از
 ی حوزه   دو  هر   در  توانمی  را  داریسرمایه  تحت  زنان  استثمار  دیالکتیکی،  رویکرد  با  شدن  ی درگیرواسطه به
 دستمزدها  کاهش  ، کار  م یتقس  طریق  از   زنان  مقام کارگر،   در   . داد  تشخیص  -خانواده  و   کار -  ایدئولوژیک  و   مادی

آن  توان می  که   گیرند می  قرار   ازحدشیب  یکشبهره   مورد  ظالمانه  کاری  شرایط  و   تولید  فرایندهای  در  را  رد 
 کار   نیروی  که  آنجایی  از  .کرد  جستجو   هستند،  ارزش  تولید  و  سرمایه  انباشت  هدف  بر  مبتنی  که  داریسرمایه 
  کارفرمایانی  برای  بیشتر   یهزینه ازجمله    دارد،  کمتری  ای ارزش ایده  و   مادی  عوامل  از   گروهی  دلیل   به   زنان 
 از  مراقبت  هایمسئولیت   دلیل  به  بیشتر  پذیریانعطاف  به   زنان  نیاز  و  زایمان  مرخصی  یمتحمل هزینه   که

 از  کمتر  توجهی قابل طور  به  زنان  شناختی، دستمزدزیست  همچنین باور دیرپا به جبرگرایی   و  شوندکودک می
  دهد، دشوار باشد.می   تغییر  را  وضعیت  این  که  مادی  شرایط  ایجاد  است و باعث شده  مانده  باقی  مردان  دستمزد
  نیاز   است   ممکن  ندارند،  کودک  پرستار   به  کافی   دسترسی   و دارند  کوچک فرزندان که  هاییخانواده  مثال،   برای
 درآمد   از   بیش  کودک  از   مراقبت  یهزینه   اوقات  گاهی  زیرا   بماند،   خانه   در  والدین  از   یکی  که   باشند   داشته 
ایجاد   مادی  شرایط  و  ماندمی   خانه  در  دارد،  کمتری   درآمد  که  والدی   شرایط،  این  در  استثنا  چند جز  به   .هاستآن
  شکافاحتماالً    و   داردمی  نگه  نخوردهدست   را  جنسیتی  هاینقش  مورد  در  سنتی  هایایدئولوژی  که  شودمی

 سازی به زنانه   ای موسوم پدیده  به   بنابراین منجر   جنسیتی   دستمزد  شکاف  این   . کندمی  توجیه   را   جنسیتی   دستمزد 
  محل   در  سوءاستفاده  و   یکشبهره انواع    معرض   در   سازد ومی   نیازمند اشتغال  ژهیوبه   را   زنان   که  است   فقر شده

 .دهدمی  قرار کار
  یعنی   پردازند؛می   تولیدمثل   کار   به   که در آن  گیرندمی  قرار   ازحد شی بی  کشبهره مورد    خانواده نیز  در  زنان
  از کارگران   عاطفی   و  فیزیکی  مراقبت   شامل  همچنین  خانگی   کار  .هاآن   کار  نیروی   و  کارگران  بعدی  نسل  تولید

  کار  به   بتوانند   بهتر  ذهنی   و   عاطفی  جسمی،ازنظر    تا  شودمی (  کار  کودکان   هازمینه   برخی   در   و  مردان)معموالً  
 زنان   مشارکت  ی حیاتی است که دارهیسرمابرای تولید    اندازه   همان   به  کار   این   . دهند  ادامه   بعد   روز   در   خود  مولد
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 که  زنانی   بگیرید  نظر  در.  نیست  مولد  ماًیمستق   خانگی  کار  دار،سرمایه   دیدگاه  از  ،حالنی. باامزدی  کار  نیروی  در
 . کند   عرضه هاآن  به را  عاطفی کار  این که  ندارند را  کسی کنند، می  کار  شیفت  دو

  تولید   فرایند  از  که  هاییشیوه   به  زنان،داشتن  نگه  انقیاد  تحت  برای  شد،  داده   توضیح  که   طورهمان
  چه   و  مزدبگیر  چه)   زنان   کار  . با هم اندرکنش دارند  خانواده  و   کار   یحوزه   هردو  کند،می  حمایت  داریسرمایه 
انباشت  داریسرمایه  تولید  از   غیرمستقیم   و  مستقیمطور  ( به مزد  بدون   حمایت  سرمایه  در جهت پشتیبانی از 
  گسترده  هایروش   به  این روند  کشیدن  چالش  به   برای  کافی   ابزار  داشتن   از  را  هاآن   ، کار  م یتقس   و   کند می

  مایملک  به  را  زنان  که  است  مالکیت  شکل  اولین  کار  م یتقس   کرد،  اشاره  مارکس  که  طورهمان   ،درواقع  .داردبازمی
 سایر   و   قانون   و   کند می   وابسته  مردان  به   را  هاآن   موارد،  از   بسیاری   در   زنان،   ناچیز   دستمزد.  کند می  تبدیل   مردان

 اندازند و بنابراینمی   راه   به   خودشکوفایی   برای   زنان   توانایی  علیه   جنگی  نیز  جامعه  در   کنترلی   هایمکانیسم
  توجهجالب   ینکته   اما.  باشد  هردوی مردان و سرمایه  خدمت  در  بر زنان  ستم  آن  در  که  کنندمی  حفظ  را  ساختاری

 مزدی،  کار  در  هاآن   نابرابر  مشارکت   و   زنان  کار   ارزش  کاهش  یجهیدرنت   نیز  مردان  دستمزد  که   است  این
 تصور  این  تواندمی  بالقوه  زیرا  است،  پنهان  جنسیتی  و  داریسرمایه  روابط  در  ویژهبه  امر  این  .است  یافته  کاهش
  تحت   مردان  از  بیشتر  زنان  یطورکلبه   اگرچه  .است  مردان  نفع  به اساساً    زنان  ستم بر   بزند که  هم  بر  را  مفروض

  باید  واقعیت  این  ،حالنی. بااندارند   زنان  از   بهتری  وضعیت  اغلب  کارگر  یطبقه   فقیر   مردان  گیرند، می  قرار   ستم 
 و  مردان  که  شود  تبدیل   اینقطه   به  تواندبالقوه می   زیرا  شود،  پنهان   یخوببه   داریسرمایه   هایایدئولوژی   زیر
  تواندمی   که   کنند   ایجاد  ای را طبقاتی   آگاهی  و   گرد هم آیند   جنسیتی   فراسوی اختالفات   آن  حول  بتوانند   زنان

 . کند نابود را داریسرمایه 
اما شمار کمی از    دهند،می  توضیح  را   زنان  بر  ستم  کنونی  وضعیت  مارکسیستی  هایاستدالل  این   که یدرحال

 در  غیبت  این  . اندکرده  بررسی   دقتشد، به   پذیرامکان   زنان  بر   ستم   هاآن   توسط  را که  تاریخی  افراد، فرایندهای
  نسبت   مارکس  که  کنند  را اتخاذ  ایغیرتاریخی  رویکرد تا   داد  این امکان را   هافمینیست  به   مارکسیستی  ادبیات

  اجتماعی   شرایط  تغییر   از   شواهدی  بدون   انسان   طبیعت   به   خاص  هایویژگی   داد، یعنی انتسابمی  هشدار   آن   به
  موازاتبه   پدرساالرانه  ساختار   کنند می   استدالل  که  است  بوده  کسانی رایج  میان  در  رویکرد  این  ،درواقع  .مادی  و

  نقد   جااین  در  .است   آن  حفظ  به   شانتمایل  و  مردان  قدرت  و  برتری  موقعیت  در  آن  اساس  و  دارد  وجود  طبقه
به    شناختی زیست  تمایل   علیه  فمینیستی تولیدمثل، زنان   . شودمی   مطرح   مردان   یسلطه   توضیح  برای  کار 

  که   است  دوری  استداللی  آن   ینتیجه   و  شودمی   گرفته   فرضپیش  است،   نقد  کانون  که  ایسلطه  ،حالنیباا
 همیشه   پنداریم، می   « طبیعی»  آنچه   که   کندمی   آشکار   و   دهدمی   نجات  آن   از   را  ما  مارکس   دیالکتیکی  روش 
 . است ایدئولوژیک و  مادی نیروهای تأثیر تحت
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  و   اندبرده  پی  تاریخی  ماتریالیستی تحلیل   انجام  ارزش به  مارکسیسم  و  مارکس  منتقدان برخی از ،حالنیباا
 اشاره  نویسندگان  از  بسیاری  ،مثال  عنوانبه   .اندداده  ارائه  زنان  بر  ستم  یتوسعه   مورد  در  مهمی  هایبصیرت 
  مردم  اقتصاد، دست  در  تغییر  این  .بود  کار  م ی تقس  و  ایهسته  یخانواده  گسترش  کلید  شدن،صنعتی   که  اندکرده 
  را شدیدتری  بسیار  تضاد امر، این واداشت.  مزدی کار ها را به آن  و قطع کرد زمین  معیشت از را کارگر  یطبقه 
. کرد ایجاد  ماندند،می  خانه در که  بورژوا  زنان  و  کردند می پیدا  مزدی  کار  باید لزوماً  که کارگر   طبقات زنان   بین
  معرض   در  هاکارخانه   در   زنان  که (  کاری«  »روز   ،2011/ 190۶  مارکس،   نک.)  وحشیانه  کاری   شرایط  به  توجه  با
  شیرده به همراه داشت، زنانی که  یا   باردار  هایی که اجبار به کار دور از خانه برای زنان دشواری   و   بودند   آن

  به   و  بمانند   خانه  در  دادندمی  ترجیح  عموماًخانواده داشتند،    کل   برای  کافی  درآمد  کردند و می  کار  شوهرانشان
 وجود  نشد، بلکه از قبل  ایجاد  مزدی  کار  یا  شدنصنعتی   با  کار  م یتقس  .کنند  رسیدگی  فرزندان  و  خانه  کارهای
  می تقس  و  ساخت  دشوارتر  را  غیرجنسیتی  کارهای  انجام  مجزا   فیزیکی  فضاهای   به  کار  تفکیک  ،حالن یباا  داشت.

 . داد کاهش شد،فرض می  « زنانه کار »کاری را که   ارزش خود ینوبهبه  که کرد ترسیم تروسخت سفت   را کار

  ی خانواده   شد، می   مستحکم  «طبیعی»   حتی   و  ضروری  مناسب،  امری  عنوانبه   کار   م یتقس  که زمان  هم
 . یافتمی   گسترش   دستمزدی   کار   برای پیدا کردن   صنعتی   شهرهای  به  هاخانواده  مهاجرت  یجهی درنت  ایهسته 

روی هم  معاش    امرار   برای  را   خود   منابع   کارگر   یطبقه   هایخانواده  مزدی،  کار  از   پیش   که این  به   توجه   با
  خانوادگی  واحد  همان   بین   را   نقدینگی صرفاً    خانگی   مزد کار   پرداخت   برای  مزدبگیران  از   پول  گرفتن   گذاشتند، می

  مشخص   زمان  گذشت   با  تنها.  افتاد  از ارزش   مزد   بدون  کار عنوان  به   «زنان  کار   نیروی»  بنابراین،  کرد. می   توزیع
 رها   خودشان   از  مراقبت  برای  مالی  امکانات  بدون  را  هاآن   داری،سرمایه  نظام  در  زنان  دستمزد  بدون  کار  که  شد

 . است کرده
نشینی  که به تفسیری دوگانه از زنان و مردان منجر شد؛ با انتظار خانه   مین یبیم جا شرایط مادی را  در این
  زنانگی  از  بورژوایی  تعریف  کند،می   تعیین انتظارات را برای جامعه  و هنجارها  حاکم،  یطبقه   که  جاآن   زنان. از

 با  مقایسه   در   ظریف در نظر گرفته شدند،  مالیم و   دلسوز،  دهنده،پرورش   عتاً«ی»طب  زنان   و   شد   «سازی عادی»
 شد. می  تلقی تر مناسب  خارج از خانه فضای در کار  شان برایتهاجمی  شخصیت   و  فرضی  قدرت که مردانی

  هایدفترچه   از  خانواده  و  زنان   تاریخ   یدرباره   مارکس  هاییادداشت   که  دهدمی   نشان(  2013)   براون
  نکته  این   کشف  به  را  او   تحقیقاتش  دهدمی  نشان  او  هاییادداشت  .دارد  مطابقت  تفسیر   این  با  او   شناسیقوم
  توجه  با  که   هاییاست، ویژگی   گرفته   خود  به  خاصی   هایویژگی   تاریخ   طول   در  زنان   بر   ستم   که  است  داده  سوق
کِالن    از  کند،می  اشاره  خانواده  در  تغییرات   به  مارکس  هایدفترچه   ،درواقع  .هستند  متفاوت  خانوادگی  شرایط  به
]خانواده  پدرساالری   به با  که   ایهسته   ی[به   مارکس،   یعقیده  به  .یابدمی  تحول  اقتصادی  تغییرات   همراه 

کرد    پذیرتر آسیب  شوهران   اذیت  و   آزار   برابر  در  را   هاآن   و   داد  افزایش  را   زنان  انزوای   خانواده،   نوع  در   تغییرات 
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  تضمین  داریسرمایه   و  خانواده  درون  را  ها آن   تولیدمثلی  نقش  و  داد  زنان  بر  بیشتری  کنترل  مردان  بهچراکه  
 . کرد

و هم    کار  درون   هم  را  ها ی از آن کشبهره   و   است   دیالکتیکی   زنان،  بر  ستم  از  مارکسیستی   تفسیر  بنابراین،
  و  زنان   بسیار پایین  دستمزدهای  ، کار  م یتقس   .شناسد می  رسمیت   به   بازتولید   و   تولید  یحوزه   در   و  خانواده  درون 
  کنترل   تحت   را   زنان   همچنین   و   کند می  تضمین   دارسرمایه  برای   را   ارزان   نیروی کار   هاآن   رایگان  خانگی   کار 

 و  نامید، تضمین کند؛ یعنی تولید می   ویژه  کاالی   که مارکس  را   آنچه  تا  داردمی   نگه  هاخانواده   و  مردان   شدید 
بر اساس    که  ای جامعه   برای  الزم  هایارزش   و  هانگرش   و  آنان  کار  نیروی  ازجملهبازتولید نسل بعدی کارگران،  

  توجهیقابل   رشد   هاسال   طی  کار  نیروی  در  زنان  مشارکت  اگرچه  .دهدی مها به حیات خود ادامه  آن   از   یکشبهره 
 ،«است  خانه   در  هاآن   جای»  اینکه  بر  مبنی  مستحکم  هایایدئولوژی  و  هاناچیز آن   اما دستمزدهای   است،  داشته 
 .شودمی  جنسیتی  هایایدئولوژی تغییر  مانع  و  کند می  معرفی مراقب  عنوانبه  را زنان

  او  .افزایدجدیدی می   بُعد  شد  زنان  استثمار  به  منجر  که  ایمادی  شرایط  بررسی  به(  2004)  فدریچی  کار
  کار  ماشین   در نقش  بدن   و   کردند  پیدا   خانگی  عتاً«ی»طب  نقش  زنان   داری،سرمایه  نظامتحت    که   دهدمی   توضیح 

  بازتر  زندگی  زنان   شود،  تبدیل  تولید  یشیوه  به   داریسرمایه  اینکه   از  قبل  فدریچی،  یعقیده   به  . شد  بازتعریف 
 جهی)درنت  جنسی  تمایالت  و   عشق  طبیعی  هایقدرت   دارای   افرادی  عنوانبه  هاآن   به  و  داشتند  تریجنسی   و

 چالش   به   در جهت  مردان   دادن  سوق  برای  توانستمی  که  شدمی  نگریسته(  هاآن   فرزندآوری  هایتوانایی
  با   ایفزاینده طور  به   ترمسن  زنان   اقتصادی،  شرایط  تغییر  دوران  در  .شود  استفاده  داریسرمایه   نظم  کشیدن 

  کهییآنجاکنند. از    گدایی  هاخیابان   درامرارمعاش    برای   هاآن باعث شد    که  بودند   مواجه  های اراضیحصارکشی 
  جدید  اقتصادی  نظم   برای  نیرومند  تهدیدی  بودند،  داریپیشاسرمایه   دوران  جمعی  یخاطره   تر حاملمسن   زنان

بودند. این   «ساحرهها »زعم آن به  که  انداخت راه  به زنانی  علیه صلیبی  جنگ  غربی  اروپای .شدندمحسوب می
 امنیت   به  هابا سپردن آن   داد:  تغییر   یآرامبه   را   هاآن   زندگی  یشیوه   و   شد   زن   هزار  صدها  مرگ  باعث  جنگ 
  در پی داشت که  زنانی   برای   های منفی تداعی  جنسی که   تمایالت  به  نسبت   سرکوبگرانه   نگرش   ایجاد  و   خانه 

  تحت  بردگی  جایگاه  در  تحکیم بیشتر زن  ی زنان و همسرتک گذاشتند،  می  نمایش  به  را  خود  جنسی  تمایالت
  از   مهمی  بخش  زنان   «طبیعت»  و   زنان  به  مربوط  هایایدئولوژی  کهی حال  در   است  واضح   ای.ی هسته خانواده

 طبیعت »  در  متعاقب آن  تغییرات  و  هاساحره  شکار   برای  را  صحنه  که  بود  اقتصادی  شرایط  بودند،  کشتار  این
 .کرد مهیا  «زنان

  فقط  و  دهدنمی   توضیح  را  جهانی کنونی  داریسرمایه  اقتصاد  مارکسیسم  که   است  این  مهمی  سوءبرداشت 
  حدی   گفته تا  این  .کندمی  صحبت  صنعتی   جهان  در  متوسط  یهای میانی و باالیی طبقه الیه   زنان  تجربیات  از

 در  زنان  ستم بر  از  ایمتفکرانه   مارکسیستی  درک  دانشگاه  در  هامارکسیست  از  کمی  تعداد  زیرا  دارد،  صحت



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  جهان   در  پوسترنگین   زنان  و   کارگر  یطبقه  زنان  نقش  تحلیل   درگیر  یا  اندداشته   «توسعه»درحال  جهان 
  به  خدمت  برای  مارکسیسم  هایمحدودیت  خاطر  این مشکل به  من،  نظر   به  ،حالن ی. باااندشده   «یافتهتوسعه »

  تالش  تاریخی  ماتریالیسم   که   کرد   روشن  مارکس   .نیست  پوسترنگین   و   فقیر  زنان  بر  ستم   نظری  بندی مفصل 
  ماتریالیسم  که یدرحال   عوض،  در   .نیست  کلی  نظریات   یتوسعه   یا  پیدایش  بدو   از  هاپدیده   مستندسازی  برای 

 انتزاع   هرگونه  ذاتی  تناقضات  و   زیربنایی   فرایندهای   درک  برای  شمولکلی و جهان طور  به   تواندمی   تاریخی
  مکان   و  زمان  در  یافتهتوسعه   مادی  شرایط  بودگیخاص   شود،می   تلقی   انگارانهساده  اغلب  که  رود  کار  مفهومی به

وضوح  به   توانمی   اگرچه  که  کرد  استدالل   او   این،   بر  عالوه   .شودمی  متفاوتی  امکان  شرایط  به  منجر  خاصی
  تعیین   که  نیست  معنا  بدان  اما  است،   آمده  فئودالیسم  به دنبال  تاریخیعموماً ازنظر    داریسرمایه   که  نشان داد

  خانواده  تاریخ  یدرباره   او  یمطالعه  ،درواقع  .دارد  پایان دیگری امکان  و  اقتصادی  نظام  یک  شروع  زمان  دقیق
  بر  ستم   تجلی   بنابراین،   . کنندمی   عمل   مختلف   بافتارهای  در زمان  هم   اقتصادی   چندین نظام  که   دهدمی   نشان
  بیش   حتی   و  صنعتی   جهان   در   متوسط  یطبقه   کارگر   زنان   بر   ستم   با   متفاوت لزوماً    کارگر   یطبقه   میان   در   زنان 
 مسیری  متحده،ایاالت   در  کارگر   یطبقه   پوسترنگین   زنان   برای.  بود  خواهد   دارسرمایه  یطبقه   زنان   با  آن   از
 .تفاوت دارد  سفیدپوست کارگر  زنان با توجهیقابل طور به  است، شده هاآن  ستم بر  به منجر که

  مرتبط  کشاورزی  دوران  مادی   شرایط  با  ماًیمستق   توانمی   را  ستم   از  پوستسیاه   زنان  تجربیات  ،مثال  عنوان به
  آورد  ی کنونیمتحده ایاالت   به  آفریقا  از  1۸0۷  و  1۶19  هایسال   بین   را  برده  هزار  ۵00  باًیتقر  که  دانست

تأکید   کردند، هرچه   تحمل بردگی تحت  کودکان و  مردان  زنان،   که وحشتناکی   تجربیات  بر (.201۵ 1مینتس، )
 از   کردند، صحبت  تحمل   پوستسیاه   هایخانواده که متفاوت  بسیار   شناخت این تاریخ بدون  شود باز کم است.

  را  خانواده  در  پوستسیاه   زنان  ستم بر  .باد هواستصرفاً    اجتماعی  عدالت  و  برابری  هایآرمان   زنان و  بر  ستم
  شد می   دیکته   سفیدپوست مزارع  صاحبان  از سوی  چگونه  هاآن   بین  جنسیتی  روابط  که این   گرفتن  نظر   در   بدون
  ها، آن   تولیدمثل   هایرویه   و   خانوادگی  روابطازجمله    کردند، می   تعیین   ها راآن   زندگی  هایجنبه   یهمه   باً یتقر  که 
  دنیا   به  مزارع   صاحبان  درخواست  به   فرزند   2/9  متوسططور  به   برده  زنان  که  بگیرید  نظر  در  . کرد  درک  توان نمی
  شدمی   تبدیل  هاآن  مایملک  به  که  کردندمی   استفاده  بیشتری  کودکان  پرورش  برای  هاآن   از  و مالکان  آوردندمی

  تحقیر   و   درد  میراث   از   چشمگیری  تصویر  ، «روح   قتل »  مفهوم  در  ( 1992)  2ویلیامز   پاریشیا  (.201۵  مینتس، )
  برای   باید  که  است  مفهومی  این.  دهدمی  ارائه  گذاشت،جا  به   پوستسیاه   هایخانواده  بر  داریبرده  دوران   که

 . پرداخت آن  به پوستسیاه زن  رهایی

 
1 Mintz 
2 Paricia Williams 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 پوست سیاه   زنان   و   مردان   نیز برای  بیشتری  مادی  آمدهایپی   داد،  توسعه   را   برده  تجارت   که   مادی   شرایط
  که   داشتند  نژادپرستانه   هایایدئولوژی  بطن  در  کار مزدی   یافتن   به   نیاز  خود  رهایی  از  پس  هاداشت؛ زیرا آن 

طی  در مشاغل ها بهآن  و دسترسی کار  نیروی ارزش  تعریف به سپس  و بود شده  ایجاد داریبرده توجیه  برای
داد    کرو  جیم   بعدی  دوران  هارسانه   در  سرانجام)   بینیممی   شواهدی  همچنان  ما  (. 1993  کالینیکوس،)ادامه 
 جوامع  اعمطور  به   و  پوستسیاه  مردان  ظلم به  از  تواننمی  را  پوستسیاه  زنان  به  ظلم  کهاین   از(  شد  علنی  بیشتر
در   شیازپ ش یب ،  رندیگ ی مافکنی و هدف مرگ و حبس قرار  در معرض وحشت   همچنان   که   کرد  جدا   پوستسیاه 

شود  می   شناخته  جدید«  »بردگیعنوان  بهزندان در آنچه اکنون  -به-ی مدرسهتر از طریق خط لولهسنین پایین

 .( 2013 1دوبوآ،)
  دست   از   تواننمی   اگرچه   شود،نمی   مربوطها  آن   اقتصادی  ضرورت   به صرفاً    پوستسیاه  زنان   بر   ستم   ناً یقی
  به  وابسته  فقیر  هایخانواده  میان  در  خانواده  اعضای  شدن  زندانی  یا  کشته  با  گرفت که  کمدست  درآمد را   رفتن

  ذخیره   کار   نیروی   در نقش  که  متوسط  یطبقه   زنان  یتجربه   ،حالنیباا  .شودمی  احساس  متعدد،  درآمدهای
مردان    به  هاآن   متعاقب  وابستگی  و  کار  ارزش نیروی   کاهش   از  ایجنبه   این  و   کنندمی   خدمت  مردان  برای
یا   بیکار  غایب،  مردان  متوسط،  یجوامع طبقه   از  بیش  که  معمول نیست  پوست فقیررنگین   جوامع  در  است،
 عزیزان معنای  بی   خسران  از  ناشی  همچنین  پوستسیاه   زنان  به  ستم   و  ظلم   این،  بر  عالوه  کار هستند. ثبات بی
 پوست سیاه   زنان  بر  ستم   به   پرداختن   برای   تالش  . است  نژادپرستانه   هایآسیب   و   تبعیض   ها،فرصت  فقدان   و

فقط در    هاآن   منافع   درک  و   فرزندانشان،   و   شوهران   پدران،ازجمله    شان، جوامع   بر کل  به ستم  پرداختن   بدون
واقعاً   دارد که برمی  فمینیستی  جنبش  یک  پرده از  الوقوع،قریب   کشینسل   با  مواجهه  در   «برابر  دستمزد»  با  پیوند
 .هاانسان  یهمه  آزادی  چه رسد به   نیست، زنان یهمه  آزادی به متعهد
  جهان »  برای  ژهیوبه   که  کرده است   ایجاد  را   اقتصادی  تغییرات   داریسرمایه  سازیجهانی   راستا،  همین  در
  از  حرکت  با  شده  تبدیل  جهانی  سطح   در  ایپدیده   به   مهاجرت  که  بگیرید  نظر  در   .اندبوده  سخت   « توسعهدرحال

  و   معنابی   هایجنگ   از   ناشی  اغلب   که   خشونت  و  فقر  از   فرار   برای   صنعتی   کشورهای  به  پیرامونی  کشورهای
  غرب و   جهان   در  حکومتی   متحدان  خرید  برای ها  آن   توانایی  و   هاشرکت  اقتصادی  منافع   با   که  است   پایانیبی
مرکزی    آمریکای  و   مکزیک  از  مهاجران  مثال،  برای   (.2013  رابینسون، )  گره خورده است  متحدهایاالت   در   ژهیوبه
  حتی  شوند، می  توصیف   «بگیرند  را  ما  منابع  و  مشاغل  خواهند می   که   افرادیعنوان »به   اغلب  متحدهایاالت   به

شخصیت  طرف  رئیس   دونالد  مانند   ایبلندمرتبه   سیاسی   هایاز    طرز   به   که   متحدهایاالت   جمهورترامپ 

حیرت  و  متجاوز«»  برچسب  هاآن   به  انگیزیباورنکردنی  و  با(201۵  2مورنو،)  زندمی  جنایتکار   از  استفاده  ، 
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

 با   که)  هاها توسط شرکت آن   طبیعی   منابع غارت  اگر  حتی  ،«قربانی  دانستن  مقصر»  هماهنگ  کامالً استراتژی
  و  اقتصادی  ضرورت  شرایط  که   بوده  متحدهایاالت   رهبری  به   مخدر  مواد  علیه  جنگ  و(  شودمی  تسهیل  نفتا

  مونزو،  ؛201۵  الرن، مرز رانده است )مک یسو آن را در جستجوی زندگی بهتر به    ها آن   و  کرده  ایجاد  را  ترس 

 (. دست انتشار در 1رودریگز،  و  الرن مک
  کنندمی   تحمل  را   آمیزیخشونت   سفر  که  هستند  دخترانی  و   زنان  ایفزاینده طور  به   مهاجران  این  از  بسیاری

 های اما گزارش   است،  دشوار  آن   تأیید  اگرچه  .یابدمی  ادامه  متحده همایاالت   به  ورودشان  از  پس   اغلب  که
  سفر   طول  در  کنند،می  عبور  مرز  از  غیرقانونی  طوربه  که   زنانی  از  درصد  ۸0  که تا  است  آن  از  حاکی   مختلف
  کنند،  استفاده  بارداری   ی کنترلهاروش   از   که   شودمی   خواسته   زنان  اکنون از  و   اند گرفته  قرار  جنسی  تجاوز   مورد

 محض به   (.2014  2گلدبرگ، )  رودچنین چیزی می   انتظار  بله،  باشند؛  داشته  را  جنسی  تجاوز  انتظار  باید  زیرا
شده    تبدیل  کابوس  به  هاآن  آمریکایی  یایرؤ  که  شوندمی   متوجه  زنان  از  بسیاری  متحده،ایاالت   در  زندگی
  سایر  و   اجباری   فروشی تن   جنسی،  یسوءاستفاده  ی، کشبهره   برای  ابزاری  هاآن   غیرقانونی  منزلت  زیرا   است، 
 شودمی   شرکای زندگی  یا  همسران  سوی   از  گاهی  بلکه   کارفرمایان،  سوی  ازتنها  نه   توهین   و   سوءاستفاده  اشکال

 بالفعل،  یا  جنسیتی موردانتظار  خشونت  اشکال  سایر  و  تجاوز   مهاجرت،  الگوهای  این  (. 2010  رامیرز،   و  باور)
 الگوهای  در  به سزایی   تأثیراحتماالً    فرزندان  یا/و  همسران  از  گسترده  جغرافیایی  هایجدایی   و  منزلت غیرقانونی

  گیرندمی  یاد  که  هستیم   زنانی  میان  در  تغییرات  شاهد  حاضر  حال  در  ما   ،درواقع  .داشت  خواهد  آینده  خانوادگی
  کنند، می   مهاجرت  شمال   یسو به   مانند و همسرانشاندر خانه می   که  زمانی  یا  خود  جدید  مهاجرتی   شرایط  در

از آب بیرون بکشند  عوامل   بررسی  بدون   تغییرات   این  اما  (.2009  التین،  مطالعات   یموسسه)  گلیم خود را 
جنسیتی   ی ستم درباره   چقدر  کهفارغ از این   از سلطه رهایی یابند،   توانندنمی   زنان.  نیستدرک  قابل   دیگر  متعدد

 هایخانواده  . کنند  گذران زندگیمستقالً    نتوانند  که  زمانی  تا  انتقادی هشیار شده باشند،  لحاظ  ازیا    مطمئن
(  مرد و  زن از اعم) خانواده  اعضای به اقتصادیمعاش   امرار برای متحدهایاالت  در کارگر  یطبقه  پوسترنگین 
پناهگاهی  ممکن  خانواده.  اندوابسته  نیز   خشونت  برابر  در   است    دنیای   در  پوستان رنگین   که   باشد   نژادی 

 . کنندمی تجربه سفیدپوست مسلط
زنان«توسعهدرحال  جهان »  در   فراملیتی   هایشرکت   به  متعلق   صادراتی   تولیدی   هایکارخانه   در   اغلب   ، 

  زنان   متصور   ی راه. سربه بپردازند  هادستمزدی نزدیک به هیچ به آن     توانند می   باًی تقر  که   شوند می   استخدام 
رشوه برای   یا/و   کم  نظارت   که   آنجا  از   ژهیو به   باشند،   موردتقاضا  مشاغل  این  در   ژهیوبه  هاآن   که  شودمی   باعث

  را  کارگرانشان  ایمنی   که  هاییسیاست   از  دهدمی  اجازه  هاشرکت   به  خارجی  کشورهای  در  کار  مقررات  دور زدن
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

بر سر    رقابت  شود،می   تجربه  توسعه درحال  جهان  در  فزاینده که  فقر  به   توجه  با  .کنند  کوتاهی  کند،می   تضمین
به    هاشرکت   برای  را  بیشتری  اضافی   ارزش  و  دهدمی  کاهش  را  دستمزدها  که  است  شدید  حدی  به  مزدی  کار

 ایهسته   یخانواده  حمایتی،   ساختارهای   سایر   فقدان   و  اجتماعی  خدمات  فقدان   فقر،   بستر   در   .آوردی مارمغان  
در جهان) خانواده    گسترده   هایخانواده  در  زندگی  .نیست  مناسبی   یگزینه (  صنعتی است  که شکل معمول 

  گاهی   است   ممکن   باشد،  زنان   از  حمایت  برای   مهمی  منبع  تواند می  گسترده   یخانواده  اگرچه  و   است   تررایج 
 روابط  و  هانگرش   تغییر   مخالف  یا/و  کنندمی   تحمیل  را  سنتی  جنسیتی  هاینقش  نیز   والدین  که  معلوم شود

.  نشود  برابرتر  جنسیتی   روابط  به  منجرلزوماً    است   ممکن  خانواده  متفاوت  ساختارهایمجدداً    .جنسیتی هستند
  به  بلکه   کند، نمی  تعیین   یا  بینیپیش   خاص  هایخانواده  انواع   جنسیتی را در   روابط  تاریخی،   ماتریالیستی  دیدگاه

می   تشخیص  امکان  ما را  را   مادی،   شرایط  که   دهداین  غالب    امکانات  کدام   کهاین  .کندمی  ایجاد  امکانات 
 . دارد فردی عاملیت و  مرتبط  عوامل سایر  با زیادی ارتباط چگونه،  شوند ومی

  غیرنظری   را  مارکس  یفلسفه  که  نیست  این  زنان،  و جزئی از ستم بر   خاص  تجربیات  میان  در  تمایز  آمدپی
امور   به بخشیدن  معنا برای   باید  انقالب  و  پراکسیس  یفلسفه عنوان به  مارکسیسم   که   است  این  بلکه  سازد،می

 است   نهفته   طبقاتی  ی مبارزه  در جهت   پراکسیس  به   پرداختن  برای  امیدوارکننده  راهی  جااین   .رود  کار   جزئی به 
 .کند می   تبدیل  خود  بخشی الینفک از اهداف  به   را  هاآن   آزادی   هم  و   بردمی   بهره   زنان  هایمشارکت   از  هم  که 

 

 امکان  شرایط  آفریدن

با اهمیت  از   اجتماعی  هایجنبش   و  هاسازمان   در  بیشتری   زنان  ادغام  طبقاتی،  یمبارزه   حیاتی در  موارد 
به عمل    زنان  حقوق  و  طبقاتی  یمبارزه   نفع  به   ژهیوبه   جهان   سرتاسر   در  پوسترنگین  و   کارگر  زنان  .ماست

 یخواسته   و   اندکرده   ایفا   مهمی  نقش  زنان  سوسیالیستی،  بزرگ   هایانقالب   تمام  در  ،درواقع   . اندشده  برانگیخته
  علیه   سالح   گرفتن   دست   به   حتی   و   دهیسازمان   تهییج،  اعتراض،   در  بلند  صدای  بهتر با  جهانی   را برای   خود
  روسیه،  انقالب  شمار، درتظاهرات بی  و  هاشورش   بر  عالوه   امر،  این  اند.کرده داری مستقر اعالم  سرمایه   نظم

 جهان  سرتاسر   در  کارگر   زنان  .بود  صادق  بولیواری   انقالب  راًیاخ  و  ساندینیستا  انقالب  چین،   انقالب  کوبا،  انقالب
  ضدبشری   نیروهای  علیه تمام   شرافتمندانه،   زندگی   و   انسان  یک  در مقام   هاآن   با   رفتار  برای   خود  احقاق حق  برای 
خاسته به   اندداشته   سوسیالیستی  هایجنبش   موفقیت  در   مهمی  نقش   زنان   که   است  داده  نشان   تاریخ .  اندپا 

 (. 2000 2وودز،  و  1مونوز )
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  به نفع خود به  را متعددی قوانین  و مزایا اندتوانسته زنان   سوسیالیستی، هایحکومت  آمدن کار روی از پس
بود  دریغ  هاآن   از قبالً    که  آورند   دست   انجام   انقالبی  کارهای  که  زنانی   اکثر  متأسفانه  (.201۵  مونزو،)  شده 
 بیشتر   حتی   و  مستندات تاریخی   از   بسیاری  در  هاآن   یچهره  و  نام  .شوندی نمبه رسمیت شناخته    هرگز  دهند،می
  پیروزی   با  که   اولیه  یتکانه   از   پس  مستمر   پیشرفت   ،حالنیباا  . ندارد و غایب است  وجود  عمومی  آگاهی  در   آن   از

  در  مردان  دارریشه   هایایدئولوژی   دلیل   انقالبی به  زنان   . رسیدمی   نظر  به زوال  روبه   بود،  شده   برانگیخته   انقالبی 
  مرتبط  امتیازات  از  پوشیچشم  یا/و  رهبری  برای  زنان  ظرفیت  به  اعتماد  در  هاآن   ناتوانی  و  زنان  هاینقش  مورد

باالی    ندرتبه مردانه،    برتری   با   رندال   مارگارت(.  2009  ، 1994  1رندال، )   اندده یرس ی  ریگ م ی تصمبه سطوح 
 : رساندیمبه گوش ما  ساندینیستا  انقالب  در را ناامیدی این صدای 
  . کنیم   سرنگون را  دیکتاتورها  توانیم می  که است  صورت  این  در  تنها  کنیم؛   متحد  را  کارگر   یطبقه   باید  اول
تبعیض  بعداً    و  نژادپرستی   جنسی،  بقایای تبعیضازجمله    اجتماعی،  برابری  «جزئیات»  به   توجه  برای  وقت بعداً  
 جلوه   اهمیتبی  را  ما  هاینگرانی  بود؛  پرکاربرد  »بقایا« صفتی  یکلمه   .داشت   خواهد  وجود  انیگراجنسهم علیه  
 (. 3 ص.  : 1994) کردمی  شرمنده هاآن  مطرح کردن  خاطر  به  را  ما و دادمی

 .است  کرده  تضعیف نیز  را طبقاتی  یمبارزه  بلکه  زنان  پیشرفت تنها نه فراگیر جنسی  تبعیض این
  به   زنان  کردن  وارد  اهمیت(  19۷0  تروتسکی،)  تروتسکی  لئون  و  لنین  والدیمیر  روسیه،  درمثال  عنوان به
زنان   برای  را  کودکان  از   مراقبت   و   خانه  کارهای  شدناجتماعی   و   کار  نیروی   تروتسکی   آنچه  از   معافیت 

  برای   اقتصادیازنظر    روسیه  اقتصاد  که  کردند  استدالل  هاآن   ،حالنیباا  .دادند  تشخیص  نامید،می  «خرحمالی»
  حکومتی  هاییارانه   بتوانند   تا   باشند   بیشتر   اقتصادی   رونق  منتظر  باید  و   است  پذیرآسیب  ازحد ش یب  امر   این  تحقق 

  (. 19۷0  تروتسکی،)  بکشند  را به چالش   خانواده  سنتی   هایکند، به اجرا بگذارند و نقشمی   حمایت  زنان   از   که   را
  بر   کار  می تقس  اولین  که   گرفتمی   نادیده  را  مارکس  روشن  ارزیابی  که  است   این  هاآن   طرح   توجهجالب   یجنبه 
 . شود  حذف  سوسیالیسم  در  باید   بنابراین   کرد،  ایجاد  را  خصوصی   مالکیت  شکل  اولین  و  بود  جنسیت  اساس 
 نخوردهدست   را   مردان   زندگی  حالن یدرع  و   گذارد می  زنان   بر   مطلوبی  تأثیر   «زنان  کار»  شدن اجتماعی  که یدرحال
 . است مردان برای  امتیازات رفتن دست از  معنای به  کار م یتقس   کردن  کنریشه  کند،می  حفظ

  اینکه   بر  مبنی  خود  صریح  هشدار  به  توجه  با  کرد،می  بینیپیش  مارکس  که  طورهمان   که  نیست  تعجب  جای
 تینهای بتا    توانند نمی   زنان   رهایی  بدون   هاانقالب   سنجید،   زنان   با  رفتار   ینحوه   طبق  توان می   را   بشریت  وضعیت 
  که  کرد  پیدا   اعتبار  زمانی  ضدمارکسیستی  فمینیستی   جنبش  .میاهشاهد بود  بارها  و   بارها  را   این  و   شوند   حفظ 

  کوبا،  و  چین  شوروی،  جماهیر  اتحاد  در  مثال  برای  انقالب،  ها ازگذشت دهه  از  پس  حتی   دهد  نشان   توانست
  که ی درحال  .دست پیدا کنند  داریصنعتی سرمایه   جهانبا    نسبت  توجه بیشتری درقابل   رهایی  اند بهنتوانسته   زنان

 
1 Margaret Randall 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  برابری   اند،شده  گنجانده  جنسیتی  برابری  از  حمایت  در  سوسیالیستی  اساسی  قوانین  در   قانونی  مقررات  از  بسیاری
باا2009  رندال، )  است   کرده  ناراضی  را  اقلیت نژادی  و   بومی  زنان  و   است  ماندهعقب   اغلب  نژادی  ، حالن ی(. 

 و   باورها  مانند  باشد،   حاکم   تواند نمی   قانون  که  دارد  وجود  مناطقی  در  و   غیررسمی   سطح  در   زیادی  نابرابری 
  ادامه  سوسیالیستی  هایدولت  سراسر   در  کار  م یتقس  . گذارندمی   تأثیر  خانواده  و   کار  فضاهای   بر  کهها  ارزش 
  های نقش  مردان  برعکس،  اما  شوند،می   کشیده  مردانه  سنتی  هایحرفه   به سمت  زنان  کهیطوربه  است،   داشته
 جامعه،  اقتصادی  ساختار  از  نظرصرف   رسدمی   نظر  به  .گیرندنمی بر عهده    را  خانگی  کارهای  ویژهبه   زنانه  سنتی

 ی فلسفه   شکست  دلیل  امر به  این  که   کنممی   استدالل .  دارد  ادامه  همچنان  خانگی   یهامراقبت   با  زنان  همراهی
  با   همگام  بر زنان  ستم   کشیدن  چالش  به   در  شکست  دلیل   به   بلکه  نبوده،  انقالب   و   پراکسیس   مارکسیستی 

 . است  بوده ی طبقاتیمبارزه
  بین   درونی  یرابطه   که  است  مارکس  دیالکتیک  تر واضح   اجرای  داریم،  نیاز  آنچه  که  کنممی   استدالل
 رسمیت   به  گذارد،می   تأثیر  دیگری  بر  یک  هر  آن  در  که   را  هاآن   مداوم  اندرکنش  و  ایدئالیسم  و  ماتریالیسم

  تعیین  را  امکانات  مرزهای  تولید   روابط  نهایی،   تحلیل  که در  دهدمی  تشخیص   ماتریالیسم  اگرچه   . شناسدمی
  این،  بر   عالوه   .شود درست  مادی  شرایط  تا  باشد   منتظر   باید   فرهنگی  یحوزه  که  نیست  معنا   اما بدان   کنند، می

 سوسیالیستی   آگاهی  یتوسعه   از  تا  داد  تغییر  هاآن   در  توان می   را  مادی  شرایط  که  دارد  وجود  متعددی  سطوح 
 همراهی   و  شودمی   شناخته   طبقات   مبنایعنوان  به   خصوصی  مالکیت  آن  در  که   سطحی   کند؛  حمایت  جدید
 .یابدمی  ارج و قرب عشق، و   آن برای آزادی پتانسیل دلیل به جمعی
  اجرای   برای آغاز  مناسب  اقتصادی  شرایط  تا   باشد   منتظر   تواند نمی  زنان   آزادی  سوسیالیستی،   هایدولت  در

 که «زنان کار»   شدن اجتماعی   ، درواقع  .شود  ایجاد  کشند، می   چالش   به  را  جنسیتی  کار   م یتقس  که   هاییسیاست 
به    را  تصور  این  زیرا  نیست،  کار   میتقس   برای  حلیراه   است،  حکومتی  هاییارانه  ترینپرهزینه   از  یکیاحتماالً  
  این   .برای زنان هستند  «طبیعی»موقعیت    کودکان،  از  مراقبت   و  نظافت  خانه،   کارهای  کشد که نمی  چالش

  یخوببه   اندازه  همان  به  را  وظایف   این  توانندمی   نیز  مردان  شود  آشکار  که  کرد  خواهد  تغییر  زمانی  ایدئولوژی
 . شوند  استخدام( افزایش شأن با)است  خانگی  کار  با که مرتبط  مشاغلی در  و  دهند انجام
  سرنگون   را  داریسرمایه   که  باشیم   انقالبی  منتظر   توانیم نمی   داریسرمایه  کشورهای  در  ترتیب،  همین   به
 را  هاآن   که  کند   ساختاری  علیه   قیام  به  تشویق  را  زنان  که   کنیم  ایمادی  شرایط  ایجاد  به  شروع  باید  ما  .کند 

  کار   میتقس   که  کنیم  ایجاد  را  ایمادی  شرایط  باید  همچنین  .است  درآورده  خود  انقیاد  به  فرهنگی  و  مادیازنظر  
 دهد؛  ارتقا   جوامع  یهمه   برای  را   زندگی   استاندارد   که  هاییسیاست   . بکشد  چالش  به  هاخانواده  یهمه   در   را
  ی همه   به  بیشتر  بلکه دادن آزادی(  زنان  و  مردان  برای  برابر  دستمزد  مانند)  مرد  و  زن   بین  برابری  ایجادفقط  نه

  و   کنندمی   کار  زنان   حقوق  برای  که  هاییسازمان   .خانواده  و  کار   ساختارهای درون   کشیدن  چالش  به   برای  زنان



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  محور  آن را  و  کنند  تالش   نیز   بشر  حقوق  راستای  در  باید  کنند،می   کار  طبقات  علیه  که   هاییسازمان  همچنین
  برای  ایدئال  بستری   به   را   خانواده  را که  کار  م یتقس   کشیدن   چالش  به   توانند می  هاسازمان   این  . بدانند  خود  اهداف
  . کنند  کند، آغازمی   تبدیل  گراییجمع   یجابه   فردگرایی  و  خصوصی  مالکیت  مانند  داریسرمایه   هایارزش   القای
  عشق   بر  مبتنی  ایخانواده  به  خانواده  دگرگونی  کرد،  استدالل  پیش  قرن   یک  کولونتای  الکساندرا  که  طورهمان
  و   کار  م یتقس  یا  اقتصادی  ضرورت  مالکیت،  روابط  محدودیت  بدون   یکدیگر،  به   احترام  و  آزادی  برابری،  متقابل، 
ایبرت،  )  است  ضروری کامالً    اند،بوده  سرمایه  با  تاریخی همسو ازلحاظ    که  مذهبی  یا  قواعد اخالقی   از  رهایی
 (. 1921؛ کولونتای، 2014

با.  دارد  بشریت  رهایی  و  طبقاتی  یمبارزه  در  برجسته  نقشی   آموزش   باید  دیالکتیکی  استدالل  مطابق 
دهیم   .پذیردمی   تأثیر  هاآن   از   همچنین   و   گذاردمی   تأثیر  هاایدئولوژی  بر   مادی  شرایط  که   تشخیص 

  علیه   ایدئولوژیک  جنگی  نامید؛می  مواضع  جنگ(  19۷0)   گرامشی   که  است  آن چیزی  قلمرووپرورش  آموزش
  و   مدارس   در   .کنندمی  حمایت  حاکم  یطبقه  از   که   پنهانی  هایایدئولوژی  کشیدن   چالش  به  برای   هاتوده

  توانیم می   هایمانخانه   در   و محلی  هایباشگاه  و   کلیساها  کاری،   فضاهای  سایر   و   هاکارخانه   درس،   هایکالس 
ارزشمند    اندازه  همان   به   اعضایی  عنوان به  دهدمی   اجازه  زنان   به  که   شرایطی  ایجاد  وپرسش  طرح    به   کنیم  شروع 

 چالش   را به  نهادهایی  بلکه   ببرند،  سؤال  زیر  را  سنتی  جنسیتی  هاینقشتنها  نه   و   شوند  دیده  و   شنیده  جامعه  در
 . کنندیم ایجاد سکسیستی  هایایدئولوژی و  اعمال  تداوم  برای را شرایطی که   بکشند

  روابط  که   کندمی ایجاد بررسی و  را  شرایطی که   است پراکسیسی یفلسفه  انتقادی، آموزشگری )پداگوژی(
 جنسی،   تبعیضازجمله    ، کنندیم  حمایت  داریسرمایه   روابط  از   که  را  تخاصماتی  و  موجود  یداره یسرما

  را   او  هایایده   که  دیگرانی   و (  19۷0)   فریره  پائولو   کار   اساس  بر   . کشدمی   چالش  به  ها،ستم   دیگر  و  نژادپرستی

  درک  برای را ما توانایی  انتقادی آموزشگری ،(201۵  الرن، مک ؛ 2011 2ژیرو،  ؛2002 1داردر، ) اندداده  توسعه
  چگونه   که  بررسی کنیم  میتوانی م  و  کندمی  درگیر   اجتماعی،  چه  و  مادی  چه  نابرابری،   شرایط  تشخیص  و  جهان 
  و   متفکرانه   پراکسیس   انتقادی،  آموزشگری   . برندمی  ها سوداز آن   کسانی   چه   و  اند آمده   وجود  شرایط به این  

  و   برادران  با  همبستگی  و   اجتماعی  عدالت  به  تعهد  برای  چالشی  و  جهان  در   ما  اجتماعی  شرایط  خودانعکاسیِ
 ی دوگانه   انحالل  در پی   زیرا  شناسد می   رسمیت   نیز به   را   دیالکتیک  انتقادی،   آموزشگری   . است  مانخواهران 

  به   همواره   آن  در  کنش -نظریه-کنش  که  کند می  ایجاد  را  فرایندی  و   است  عمل   و   نظریه   اغلب متصور میان
  چیزی  همان  که هایی را موردتفحص قرار دهدجنبش   در   ریاکاری   باید  انتقادی  آموزشگری  . هستند  مرتبط  هم
که می   حفظ  را »19۷0)  فریره   کنند  هدایت   حفظ  با  کرد،می   توصیف   «کاذب  سخاوت(   هایجنبش   سکان 
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  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

  یا/کارگر و   زنان  که  فرض  این   با  هستند،   مسلط  اجتماعی  هایموقعیت  در  که  کسانی  دست  در  بخشآزادی
  حقیقی   جستجوی  .ندارند  ما  جهان  مبارزات  پیگیرترین  رهبری   برای  الزم را  مهارت  یا   پوست، تجربهرنگین   مردم

  این  .برسانند  انقالبی  پیروزی  به  را  ما  تا است  ستمدیدگان  به  دوشرطیقیب  اعتماد  مستلزم   رهایی برای  اصیل  و
 بخشد می   دارد، رهاییمی  نگاه   راضی  انقیاد  از   فضایی  در   را  هاآن   که  شدهدرونی   ستم  از   را   ستمدیدگان  اعتماد،

 . ببینند تاریخ  انسانیِکامالً  عوامل عنوان به  را  خود  بتوانند تا

  توسعه (  201۵  ، 2012)   الرن مک  پیتر   و (  2001)   1آلمن  پائوال  که   مارکسیستی   انقالبی   انتقادی  آموزشگری
  .گرداندبازمی   انتقادی  آموزشگری   هایشاخه   به  سوسیالیستی را   بدیل  برای  مارکسیستی  اهداف   و  هاریشه   اند،داده
  اصرار  من.  شود  کنریشه  باید  مانییرها  برای  و  کرد  اصالح   تواننمی   را  داریسرمایه   که  دارد  اصرار  رویکرد  این
  اجتماعی  روابط  بردن   بین  از   بدون   تواندنمی   ما  رهایی  زیرا  است،  مرتبط  زنان   به  ژهیوبه   رویکرد  این  که   دارم

  کند می   خاطرنشان(  201۵)  الرنشود. مک   محقق  کند، می  تعریف   را   جنسیت  هم   و   داریسرمایه   هم  که   مالکیت
 و   شودمی   گذاریتر ارزش انتقادی است، کم  آموزشگری  شب«  »شیفت  مانند  انقالبی  انتقادی  آموزشگری  که

 در همین راستا  .است  بهتر   دنیایی  آفرینش  برای   بادوام  نیرویی عنوان  به  خود  موجودیت  از  نیازمند دفاع  دائماً
  ی مبارزه   با  پیوستههمضروری به   تالشعنوان  به   را  زنان  رهایی  که  انقالبی  انتقادی  آموزشگری  کنممی   استدالل
  قاً یدق  ،حالنی. باا است  فمینیستی  جنبش  و   انتقادی  آموزشگری  «تغییر  دومین»  دهد،می   قرار موردتوجه    طبقاتی

 . دارد رهایی حیاتی برای اهمیتی ما اسفناک  وضعیت در کار  این  موقعیت، به دلیل همین 
  است   بعید   . کند  امیدواری  و   یاپردازیرؤ   ممارست  درگیر  را   ما  تواندمی   همچنین  انقالبی   انتقادی  آموزشگری

 طور همان   .بپذیریم  امکان آن   به  باور  و  طبقات  فراسوی   شده تخیل   بدیلی  بدون   را   انقالب   ضروری   خطرات  که 
 ندارد،   انتزاعی   آرزوهای   در   ریشه  امید   این.  است  ضروری  رهایی  فرایند   برای   امید  کرد،می   اشاره  فریره اغلب  که 

  تغییرات  به  منجر  که   کوچک  مقیاس  در  تغییرات   به   بخشیدن  فعلیت  مستمر،  پراکسیس  شواهدی از   در  بلکه
  یافته   عینیت   برد،می   فردا   ی آینده   به   را   ما   داریم،برمی  امروز   که  هاییگام  که این   از  آگاهی  و   شوندمی   تربزرگ 
 . است

  نبرد   یوسته یپ همبه های  تالش   شامل  انقالب ما   که   یاگونهبه   است،  همبستگی   آموزشگری   داریم  نیاز   آنچه
  ایجاب   را  دیگریهرکدام    زیرا  باشند،  ای یکسانمبارزه   باید  هااین  من  نظر  به  . باشد  زنان  آزادی  و  طبقاتی

 خود   انسانی  درجات  باالترین  به   بتوانند  مردان  و  زنان  یهمه   آن  در  که   بینممی   را  جهانی  یایرؤ  من  .کند می
 و   عشق  زندگی،  اشکال  یهمه  و  یکدیگر  به   نسبت  بتوانند  هاانسان   یهمه   که  معناست  بدان  من،  برای  .برسند
  فکری  و  خالقانه  هایظرفیت   بتواند  و  کند   زندگی  عزت  با   فردی  هر  کنند؛  شفقت  احساس  و  باشند   داشته   محبت
  اجتماعی،   مسئولیت  یپایه  بر   طبقه،   بدون   دموکراتیک و   جهانی   بتوانیم  جمعی طور  به   و   دهد؛   توسعه   را   خود
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 که   شدهبرساخته   اجتماعاً  هایدوگانه   و  باشد  مهم  فردی  هر   کنیم؛  ایجاد  همگان  برای  واقعی  آزادی  و  برابری
  ی جامعه   این  مارکس   .شوند  کن ریشه  صیرورت  یپیچیده   فرایند  نفع   به   کنند، می   برقرار  را   سلطه   و   قدرت  روابط
  برای.  کردمی  توصیف   «نیازش  یاندازه به  هرکس  به   توانش،  یاندازه به   هرکس  از»  آرمان  تجسم  را   گراجمع 
 هدف   که  است  کمونیستی  اتوپیای   همین  امکان   تبار، التین  زنی  و   مارکسیست انتقادی  در مقام آموزشگر  من،

 . کمتر  زیچچ ی هنه  .ماست
 

 مشخصات مأخذ:
Monzo, L. D. (2016). Women and revolution: Marx and the dialectic. Knowledge Cultures, 4(6), 

97-121. 
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 ی اعتصاب اجتماع یدرباره ییها نکته
 ی عرفان رشیدی، ترجمهبرچر یجرمی نوشته 

 

اتحادیه کنندگان آن ( اکثر شرکت 1دارد که  هایی کاربرد  نکات حاضر در مورد اعتصاب ها یا سایر  ها در 
( هدف اصلی نه فقط تأثیرگذاری بر کارفرمای بالفصل  2اند؛  دهی نشدههای رسمی کارگری سازمان سازمان 
( صاحبان قدرت برای چنین اقداماتی مشروعیت قائل نیستند. ما  3رژیم یا ساختار اجتماعی است. و  بلکه بر  

 نامیم.ها را »اعتصابات اجتماعی« می آن
 

 . سازمان ۱
های کارگری، اندک، ضعیف، یا تحت کنترل کارفرمایان و/یا رژیم است، کارگران باید  جایی که تشکل 

بزرگ سازماندهی شوند. این اتفاق بارها در طول تاریخ رخ داده است، از لهستان سرعت در مقیاس  بتوانند به 
شبه توانند یک پذیری نیاز دارد که افراد می گرفته تا برزیل، آفریقای جنوبی و فیلیپین، اما به سازمان انعطاف 

 کنند.  کنندگان جدید را وارد توانند رهبران و شرکت برای خود ایجاد کنند و به طور مداوم می
ها معموالً یکی از این دو شکل را دارند. برخی »شورای کارگری« هستند که در آن کسانی  این سازمان 
کنند. از عنوان یک گروه تعریف و نمایندگانی را انتخاب می آیند، خود را به کنند گرد هم می که با هم کار می

گیرد و با نمایندگانی دارای  کنند دربرمیار میی کسانی را که با هم کنقاط قوت این رویکرد این است که همه 
ی ضعف این رویکرد این است که زمانی که دیدگاه کسانی  مشروعیت ناشی از انتخابی بودن همراه است. نقطه 

 تواند غیرممکن شود. شدت متفاوت باشد، به توافق رسیدن میکنند به که در کنار هم کار می 
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نفره(   10تا   ۵های کوچکی از افراد )معموالً است که در آن گروه  « بستههای همرویکرد جایگزین، »گروه 
گذارند با یکدیگر مالقات و گروهی را برای خود تعریف ها را به اشتراک می که به یکدیگر اعتماد دارند و دیدگاه

ا را  فرستند که اقدامات آنهکننده )»شورای سخنگو«( میکنند، سپس نمایندگانی را به یک گروه هماهنگمی
هایی  دهد تا در موقعیت کند. این فرم فاقد مشروعیت شورای کارگری است، اما به افراد اجازه می هماهنگ می 

ها دهی و ابتکار عمل داشته باشند. همچنین به گروه که حمایت اکثریت هنوز پدید نیامده است، امکان سازمان 
 سپس برای جلوگیری از سرکوب ناپدید شوند. دهد تا اقدامات عمومی مشهودی را انجام دهند و  اجازه می 

از موقعیت اگر امکان آن وجود  دهیها، دعوت به تشکیل شوراهای کارگری و سازماندر بسیاری  شان 
 شود.بسته تشکیل داده میهای هم داشته باشد منطقی است، اما اگر امکان ان وجود نداشته باشد گروه 

 

 . منابع قدرت ۲
( برای مالکان و مدیران مشاغل و مؤسساتی  1نگر چند نوع قدرت مختلف است:  های اجتماعی بیااعتصاب 

ها و منافع مخالفت با وضعیت موجود،  ( با تبلور بخشیدن به ارزش 2کنند  اند مشکل ایجاد میکه تعطیل شده
پذیر  سیب ی رضایت آدهد که در برابر حذف بالقوه( به مقامات نشان می 3کند.  ای را بسیج می ی گستردهجامعه
 هستند. 

زدن نظم ممکن است  این موارد ممکن است تا حدی با یکدیگر تداخل داشته باشند. به عنوان مثال، برهم 
نیز بترساند. بخش بزرگی از هنر   از مردم را  اما در عین حال ممکن است بخش بزرگی  مقامات را بترساند 

ی مؤثر با کارفرمایان و مقامات، نهفته  بلهاعتصابات اجتماعی، در جلب نظر عموم مردم و در عین حال مقا
 است. 
 

 . تعیین اهداف۳
 در تعیین اهداف انجام یک اقدام باید چندین معیار را هماهنگ کرد.

 ای باشند که برای عموم مردم جذاب باشد. ی اهداف گستردهدهنده مطالبات باید نشان •

باید بخش • زنان،  مطالبات  )مانند کارمندان خصوصی، کارمندان دولت،  را متحد کند  های مختلف 
 تحصیل کرده، قشر فقیر روستایی، قشر فقیر شهری و غیره( طبقه متوسط  

باید بخش • زنان، طبقهمطالبات  دولتی،  کارکنان  کارکنان خصوصی،  مثال،  )برای  مختلف  ی  های 
 کرده، فقرای روستایی، فقرای شهری و جز آن( را متحد سازد. تحصیل متوسط 

تواند هنجارهایی باشد  ها می مطالبات باید متضمن هنجارهای وسیعاً پذیرفته شده باشد. این مطالبات •
که به طور گسترده جامعه به آن باور دارد، مانند حمایت از دموکراسی. ممکن است هنجارهای  
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ی[ همبستگی لهستان  ی ]اتحادیهق بشر و حقوق کار باشند که در برنامه المللی مانند حقو بین 
تواند هنجارهایی باشند که در قانون اساسی موجود است، اما در عمل  گنجانده شده بود. حتی می 

 اند. مقامات نادیده گرفته 
های  واسته ای را با اهداف و خ توان چنین اهداف اجتماعی گستردهعموماً در یک اعتصاب اجتماعی می

تر، افزایش  تواند توسط کارفرمایان فورا برآورده شود ترکیب کرد؛ مانند ساعات کار کمهای محلی که می گروه
 دستمزد، تغییر در قوانین کار و غیره. 

توانند بدون  توان با اهداف فوری که مقامات می توانند فوراً محقق شوند را میای که نمی اهداف گسترده
 یارات خود آن را اعطا کنند، ترکیب کرد. تضعیف کامل اخت

می به مقامات  مثال  اما  عنوان  کنند،  خودداری  مطبوعات  و  تجمع  بیان،  عمومی  آزادی  اعطای  از  توانند 
 های غیررسمی فشار را مهار کنند. ی آزادی زندانیان سیاسی موافقت کنند و گروه توانند با مطالبهمی

بخشی از آن هستند به فرایندی برای تعیین و اصالح اهداف نیاز    هایی کههای اجتماعی و جنبشاعتصاب 
شود، باید بخشی از این فرایند  وگوی مستمر، که برحسب سطح سرکوب، باز یا بسته می دارند. نوعی تاالر گفت 

 باشند. 
 

 . ارتباطات ۴
 در شرایط سرکوب، اشکال متعدد ارتباط در یک جنبش ضروری است. 

اند. اما  های اجتماعی اخیراً به بخش مهمی از اعتصابات اجتماعی بدل شدهی شبکهاینترنت و سایر ابزارها
وگو میان افراد و غیره های ارتباطی شخصی، گفتای، شبکه های تلفنی شبکه ای از تماسباید با طیف گسترده
 آن را تکمیل کرد. 

 خود را دارند.. ارتباطات نیاز به انجام دو کارکرد دارد که هر کدام الزامات خاص 
گیری سریع باور و اجماع را فراهم کند. و باید امکان هماهنگی سریع برای  ارتباطات باید امکان شکل 

 اقدام را فراهم سازد. 
 

 . مقابله با سرکوب۵
آورند، از آزار و  در مواجهه با احتمال یا وقوع یک اعتصاب اجتماعی، مقامات معموالً به سرکوب روی می 

ثمر کردن اذیت گرفته تا دستگیری و شکنجه و ترور. اغلب مؤثرترین راه برای مقابله با سرکوب به معنای بی 
ای باعث کاهش بیشتر  گرانه م سرکوب آن برای مقامات از طریق »تهییج افکار عمومی« است که در آن هر اقدا

طور کلی مستلزم نوعی نظم برای پرهیز  شود. این موضوع به حمایت و مشروعیت مردمی مرتکبان سرکوب می 
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از خشونت است که در آن معترضان خود را به عنوان حامیان مسالمت، نظم و قانون مشروع و مقامات را به  
مردم عی در حفظ قدرت خود از طریق خشونت نامشروع دارند، به ناپذیری که سهای کنترل عنوان دارودسته 

 کند.معرفی می 
خشونت به  تعهد  مستلزم  امر  تعهد  این  مستلزم  بلکه  نیست،  فراگیر  اصل  یک  عنوان  به  پرهیزی 

 آوردن به خشونت حتی با وجود انواع تحریکات است.کنندگان به عدم روی مشارکت
پرهیز در طول اعتصابات  کنندگان برای اقدام خشونت رسمی مشارکت   تواند با توافقاین موضوع اغلب می 

 و سایر اقدامات اعتراضی انجام شود.
آمیز گرایانه و خشونتتوان بر هر اقدام سرکوب کنندگان به عدم خشونت، میدر چارچوب تعهدِ اعتصاب 

عه که به طور کامل از اهداف  طلبی نامشروع تأکید کرد و حتی آن دسته از افراد جامعنوان آشوب مقامات به 
 توانند حول مخالفت با سرکوب نامشروع بسیج شوند. کنند، میجنبش حمایت نمی 

 

 . تاکتیک ۶
اجتماعی می اعتصاب  اعتصابهای  باشد.  یا در ها میتوانند اشکال مختلفی داشته  پایه  توانند در صنایع 

یک اعتصاب عمومی بزرگ یا توقف موقت کار توانند  ها می های تجاری شهری یا هر دو باشند. آن فعالیت
را متوقف می باشد که گروه  از دیگری کار  ازسر می های مختلف یکی پس  اعتراضات  کنند و سپس  گیرند. 

توانند اقداماتی با پایان باز باشد که تر هستند، و همچنین میتوانند »سریع« باشند که یک روز یا حتی کم می
 یابند. افتادن آشکار، ادامه می خطر تا پیروزی، شکست یا به 

اند )اعتصاب عمومی لهستان زمانی ظهور کرد  های اجتماعی اغلب شامل اشغال محل کار بودهاعتصاب 
ها را اشغال کنید«.( شد: »ستاد حزب را آتش نزنید، کارخانه که این حرف میان کنشگران دهان به دهان می 

کنند. با این حال، مقامات آن را چالشی مهم و حتی  تر میهایی، خشونت سرکوبگرانه را دشوارچنین اشغال 
 تری به مصالحه داشته باشند. شود در درازمدت تمایل کم کنند که باعث می انقالبی برای قدرت خود تلقی می 

تواند به سادگی  سروصدا یا مخرب خیابانی باشد یا میتواند شامل اقدامات بی های اجتماعی می اعتصاب 
در  به  را  اعتصاب   مردم  به  اقدامات خیابانی  کند.  ماندن دعوت  اجازه میخانه  آن  و حامیان  تا کنندگان  دهد 

نفس و مقاومت خود را در برابر سرکوب نشان دهند؛ اقدامات خیابانی، همچنین اهداف آسانی  بهشجاعت، اعتماد
 کنند. را برای سرکوب فراهم می 

( این که با توجه به وضعیت کنونی  1ت انتخاب کرد:  ها را باید بر اساس مالحظاتی از این دستاکتیک 
های مختلف چگونه خواهد ( واکنش عموم مردم به تاکتیک 2جنبش افراد مایل به انجام چه کارهایی هستند؛ 

ها چه نتایج  ( این تاکتیک 4های مختلف ممکن است چه واکنشی را از سوی مقامات برانگیزد؛  ( تاکتیک3بود؛  
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نظر و تغییر در نگرش مقامات؛  ف )مانند رویارویی، مذاکرات، تغییر در افکار عمومی، اختال   محتملی خواهند داشت 
 و غیره(. 

تواند بسیار مهم باشد. هنگامی که یک جنبش به یک تاکتیک خاص محدود  توانایی تغییر تاکتیک می 
 ببرند که درنهایت جنبش شکست  ای باالی آن را به اندازه توانند هزینه و دردِ ادامهباشد، مخالفان آن اغلب می 

 توان از این امر جلوگیری کرد.ها را تغییر دهد، میبخورد. اگر جنبش بتواند به ابتکار خود تاکتیک 
زمانی که مقامات حاضر هستند به تعداد زیادی از مردم در خیابان شلیک کنند، اشغال محل کار ممکن  

 است بهترین جایگزین آن باشد. 
 

 سازی .سرمشق۷
برند. اگر گروهی از کارگران آماده باشند به اقدامی  گرفتن بهره می های اجتماعی اغلب از سرمشق اعتصاب 

دست بزنند و با خطراتی که درپی دارد روبرو شوند، ابتکار عمل آنها احتماالً دیگران را برای انجام کاری مشابه  
 بخشد.تشویق و الهام می 

تواند بهترین راه برای مقابله با وضعیتی باشد که همه منتظر زمانی هستند که ببینند که آیا  می این کار  
تواند مقدم بر یک اعتصاب  دیگران شجاعت و تعهد الزم را برای عمل کردن دارند یا خیر. چنین اقداماتی می 

ی در شرف  دیدی را برای مبارزه های جتوانند تاکتیکساز آن باشد. چنین اقداماتی همچنین میعمومی و زمینه
 انجام، معرفی کنند. 

 

 ها . آزمون ۸
هایی در یک قلمرو ناشناخته هستند. غیرممکن است که از قبل بدانیم  گذاری های اجتماعی سرمایهاعتصاب 
وم کنندگان در واقع مایل به انجام این کار خواهند بود. همچنین امکان ندارد بدانیم مقامات یا عمدقیقاً شرکت 

توانند اوضاع را از راه یک جنبش کوچک بسنجند. اگر مردم  ها میمردم چطور واکنش نشان خواهند داد. جنبش
آمیز شرکت نکنند، شاید زمان مناسبی نباشد که آنها را به اعتصاب دعوت کنیم. برعکس،  در تظاهرات مسالمت

که قدم بعدی چه خواهد بود صحبت ورد این ی آنها در ماگر تعدادی بیش از حد انتظار بیرون بیایند، و همه 
وشتم تظاهرکنندگان مبادرت کنند باشد. اگر مقامات به ضرب   کنند، ممکن است زمان مناسبی برای اعتصاب 

تواند تا حدودی درک  کنند، جنبش میهایی از حکومت از سرکوب انتقاد  و مردم خشم خود را ابراز و یا بخش
ی انتظار حمایت داشته باشد و چه کسانی ممکن است مقامات را از سرکوب باز تواند از چه کسان کند که می 

 دارند. 
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 توان پیروز شد. تنها بعد از شکست خوردن می ۹
ها، از جمله تمسخر، طرد، تفرقه، آزار و اذیت  ای طوالنی از تاکتیک مقامات سرکوبگر به طور کلی از رشته 

از بین بردن جنبش استفاده م ها در سرکوب جنبش کنند. فقط زمانی که همه این روش ی و سرکوب برای 
ی دیگری برخورد ناگزیر باید امتیازاتی بدهند و یا باید با تهدید جنبش به شیوه شکست خورده باشند، مقامات به 

اند  ای طوالنی از شکست را ازسر گذرانده شوند، رشتههایی که در نهایت پیروز میرسد جنبشکنند. به نظر می
 ی طوالنی علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی توجه کنید( ای مثال به مبارزه )بر

هایی ادامه پیدا کنند )این همان چیزی است که در  رغم چنین شکستها باید آماده باشند تا علی جنبش 
های ضروری در مسیر پیروزی هایی را پلهها باید چنین شکستشود. جنبشها می نهایت باعث موفقیت آن 

طور که مائو نشان داده است، نشینی استراتژیک تسلط پیدا کنند، که، همان یر کنند و باید بر هنر عقبتفس
عقب  یک  چارچوب  در  کوچک  حمالت  انجام  گستردهشامل  عقب نشینی  یک  است.  موفقیتتر  آمیز،  نشینی 

 کند. ثمر میپیروزی حریف را بی 
 

 برداری از شکاف بین مقامات . بهره ۱۰
ها جین شارپ به شکل بسیار درخشانی نشان داده است، چیزی که باعث موفقیت اکثر جنبش   همانطور که

شود داشتن قدرت بیشتر نسبت به مخالفانشان نیست، بلکه این است که مخالفان و حامیانشان را وادار کنند  می
»مصالحه« را از طرف  ی مبارزه خیلی باالست، که معموالً شکل ظهور  ی ادامهبه این نتیجه برسند که هزینه 

 گیرد.افراد در قدرت به خود می
 هایی یک هدف استراتژیک کلیدی برای اعتصاب اجتماعی است. ترویج چنین شکاف 

همان  نرود.  بین  از  آن  چالش  و  که جنبش  ساختاریست  مستلزم  ابتدا  امر  میاین  شارپ  که  گوید، طور 
 پرهیز است. سرسختی، کلید موفقیت مقاومت خشونت 

بالقوه  ثانیاً عناصر  که  است  آن  »جناح  مستلزم  سمت  به  تشکیالت  در  مصالحه«  »جناح  ی 
طلب«کشیده نشوند. که به طور کلی به این معنی است که حتی در مواجهه با سرکوب، مصالحه باید جنگ 

 آمیز و دوستانه انجام شود. مسالمت
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 وگو کنید.. بازهم بجنگید، بازهم گفت ۱۱
یابد؟ اگر مقامات نتوانند آن را سرکوب کنند، سرانجام احتماالً به نوعی  اعتصاب اجتماعی چگونه پایان می 

آورند. در لهستان و مناطق دیگر در اروپای شرقی این امر به شکل نشستن ی تلویحی یا رسمی روی می مذاکره 
، مذاکراتی بین COSATUعتصاب بزرگ  رژیم و مخالفان بر سر میز مذاکره بود. در آفریقای جنوبی پس از ا

اند  هایی که سوگند یاد کرده به نمایندگی نلسون ماندال انجام شد. حتی رژیم   ANCی ملی افریقا  رژیم و کنگره 
رسد به  نظر میتر به های دیگر وخیم هرگز با مخالفان خود مذاکره نکنند، به احتمال زیاد در مقطعی که بدیل

 زنند . این کار دست می
کننده است. همیشه احتمال انشعاب و ریزش نیرو وجود دارد.  ی مذاکره با »دشمن« همیشه ناراحتایده

 های اجتماعی به تغییرات جدی اجتماعی منجر شده است. ها و اعتصاب اما عموماً این گونه است که جنبش 
پردازند،  ی مؤثر میبه مذاکره  ها مذاکره را یکی از اهداف صریح اقدام خود بدانند، به احتمال زیاداگر جنبش

 کننده. شود، نه یک انحراف گیج به طوری که آغاز مذاکره به عنوان یک پیروزی تلقی می
های مختلف  در صورتی که جنبش طی فرایندی مؤثر اهداف مشترکی ایجاد کرده باشد، به طوری که گروه 

 د مذاکرات مؤثر خواهد بود.های محدود از هم جدا نشوند، به احتمال زیابا پیشنهاد امتیاز
کنندگان ایجاد کنند. )مذاکراتی که منجر به پایان یافتن  گو کردن مذاکره هایی برای پاسخ ها باید راهجنبش 
های تلویزیونی بود در مقابل دوربین   در لهستان شد، برگزاری این مذاکرات   Gdanskهای گدانسک  اعتصاب 

 کرد.( سازی بیرون منتظر بودند پخش می ی کشتی گری که در کارخانه ها هزار کارکه تمام جزئیات را برای ده 
قیدوشرط  رسند که به جای الزام به تسلیم بیدر نهایت، مذاکرات به احتمال زیاد در صورتی به موفقیت می 

های خواسته قبول فراهم کنند. این امر مستلزم این است که جنبش از  نشینی قابل مقامات، ابزاری برای عقب 
 تواند مصالحه کند، درک روشنی داشته باشد. خود و این که بر سر چه موارد اتفاقی می 

پراکنده   و  منقطع  معموالً  مذاکرات  است.  آن  انجام  برای  دیگری  راه  بلکه  نیست،  مبارزه  بدیل  مذاکره 
طور که مائو ه بازگردند. هماننتیجه فاصله بگیرند، آماده شوند و به مبارز ها باید از مذاکرات بی هستند، جنبش

 وگو کنید، بازهم بجنگید«. گفت: »بازهم گفت 
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 دهند؟یانجام م صفتنطای چه معماران شآن
 ی سارا انواری ترجمه زمن یوا الیای نوشته 

 

 اشاره 
افزود؟   معماران و شهرسازان را هم باید به فهرست ناقضان حقوق بشر  ،آیا در کنار نظامیان و سیاستمداران

اند که در صورت ای طراحی کرده یا به لحاظ فضایی چنان تغییراتی در آن دادهگونهآیا آنانی که شهر را به 
 ی ناقضان حقوق بشر نیستند؟زمره  در گیری تجمع اعتراضی امکان سرکوب سریع آن فراهم باشد شکل 

انجام شده در تهران و دیگر کالن ا و ساخت هتخریب ی اخیر، عالوه بر  شهرها طی چند دهه وسازهای 
هایی که  ی شهری، بهسازی و دسترسی و هدف شود مانند توسعه هایی که معموالً برای آن برشمرده میهدف

دنبال کرده   های سوداگری، هدف دیگری را همآید مانند افزایش رانت زمین و افزایش فرصت به زبان نمی 
گیری تجمع اعتراضی در آن امکان سرکوب فوری  ای که در صورت شکل گونهاست: بازسازی فضایی شهر به 

 آن مهیا باشد. 
های پرسرعت در دو خیابان اصلی تهران )انقالب و  توان به احداث خطوط ویژه برای اتوبوساز جمله می 

کند و در تاریخ معاصر ایران محل  به هم وصل می عصر( که شرق و غرب و شمال و جنوب این شهر را  ولی 
گیری تظاهرات خیابانی بود، عالوه بر تردد خودروهای مقامات سیاسی، دسترسی آسان نیروهای  اصلی شکل 

رانی در  ی اتوبوسای از این دو خیابان بوده است. قابل تأمل است که خط ویژه ی انتظامی به هر نقطهویژه
های اصلی احداث شد و این خیابان در آن سال یکی از کانون  13۸۸عتراضات سال  عصر در پی اخیابان ولی 

 گیری تظاهرات اعتراضی بود.  شکل 
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هایی از این دست عالوه بر مجریان، مشاوران و ناظرانی نیز از میان معماران و شهرسازان دارند،  اما طرح 
 ستند؟گناهان نیها به بی آیا اینان نیز همدستان قتل و انواع آسیب 

ی ایال وایزمن، استاد معماری، مطالعات فضا و فرهنگ بصری، در دانشگاه  نوشتهخوانید  ای که میمقاله
پرسد آیا زمان آن نرسیده که معماران و المللی کیفری میگلداسمیت، لندن، است. وی با استناد به قوانین بین 

 د؟ )نقد اقتصاد سیاسی(  شهرسازان را نیز در کنار نظامیان و سیاستمداران محاکمه کر
 

 
طور روزافزون به ابزاری معمول برای رویارویی نظامی تبدیل شده است،  ریزی شهری به طراحی و برنامه

 پس آیا زمان آن رسیده تا معماری را به فهرست جرایم و جنایات جنگی افزود؟
 

 شهر قضایی است:  انداز یک آرماننویدبخش چشم  1المللی در الهه، مراسم تحلیف دادگاه جنایی بین 
المللی مثل  ترین جرایم با موضوعیت بین توانند به جدی افراد می المللی،  تحت این صالحیت قضایی بین 

الملل بشردوستانه برای پرداختن  از اساس و در ابتدای دادگاه، حقوق بین جنایات آپارتاید و جنگی، متهم شوند.  

اما در کشاکش و تعامل با دنیای    2یی، طراحی شده بود.در مناصب اجرا  استمدارانیس  ای  یظامپرسنل نبه امور  
ای مرتکب نقض حقوق  طور فزایندهدهی فضایی به شدن، سازمانطور شهری سرعت در حال توسعه و همینبه

ستفاده شد که  های معمولی و عادی مثل یک سالح سوءاشد. درست مثل تانک و یا اسلحه، از ساختمان بشر  
به  انجام می واسطهجنایات  آنها  بین ی  قانون  به گرفت. کاربرد  نقد  گیرانه عنوان سختالملل  برای  ترین روش 

صفحات  آن    معماری هرگز به این فوریت نبوده است. جرایم مرتبط به سازماندهی محیط مصنوع، که منشاء
تهیه  جداول  و  بینکامپیوتری  دادگاه  متهم  جایگاه  در  را  معمار/طراح  بار  اولین  برای  است،  قرار  شده  المللی 

 دهد.  می
دور بزند    -که معموالً در این موارد  همدست متهمان است  -  الملل باید نظام حقوقی کشورها راعدالت بین 

ریزی و سطح  ی خاص از ماهیت طبیعتاً تهاجمی برنامه ریزی طراحی و برنامه و تصمیم بگیرد آیا یک شیوه
جانبیقابل بین پذیرش خسارت  قانون  نقض  تا  مشمول  رفته   فراتر  خیر.  اش  یا  گرفته شود  نظر  در  المللی 

 
ی  به تصویب رسید و دادگاه )تریبونال( در اول ژوییه   پذیرفته شده و   199۸المللی در رم در سال  ی ایجاد دیوان بین المللی کیفری در کنفرانسی بین کننده ی تشریح اساسنامه  1

 کند که بعد از این تاریخ، رخ داده باشند. االجرا شد. دادگاه تنها به مواردی رسیدگی می الزم  2002
المللی کیفری تنها به  ن نیست. دیوان بین المللی هنوز واضح و روشانداز عدالت بین شود، اما چشم ای محسوب می المللی کیفری ترقی و پیشرفت عمده تأسیس دیوان بین  2

اند. ترس از پیگرد  المللی کیفری را به رسمیت شناخته کشور دیوان بین   90،  2003رسمیت بشناسند. از ماه مه سال  کند که قانون آن را به هایی رسیدگی می دولت   شهروندان  
المللی کیفری، پس گرفت. اسراییل تحت حاکمیت آریل  سپتامبر، امضای خود را از عضویت در دیوان بین   11ی آمریکا از  المللی  باعث شد که دولت ایاالت متحده قانونی بین 
المللی را به رسمیت نشناختند. مشکل عضویت داوطلبانه این  سرعت از آمریکا تبعیت کرد. روسیه، چین، یمن و لیبی ازجمله کشورهایی بودند که دیوان کیفری بینشارون، به 
 مانند. شوند و بنابراین احتماالً ایمن می هایی که شهروندان آنها درگیر جنایات جنگی هستند، احتماالً ملحق نمی لت بود که دو
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جنایت  جنگی به    - ی یک طراحی معماری پیشاپیش ایجاد آسیب مادی باشد  ریزی شده که هدف برنامه زمانی
از یک سیاس  باشد. شواهد و می   –یافته  ی خشونت و تجاوز سازمان ت گسترده عنوان بخشی  تواند رخ داده 

- درنگ آنها  ها و جایگزینی  بی ها، نقشه به عنوان خطوطی روی طرح   -ها  مدارک این جنایات در طراحی 
 وجود دارند.  -های هواییکسع

وساز  ساختهی استراتژیک یعنی:  دریزی مربوطه، دوجانبه است و شامل دو اقدام شکل ماهیت اقدام برنامه
 شود.و تخریب می 

از دیدگاه سیاسی / نظامی، شهر مانعی کالبدی/اجتماعی است که باید برای آن که تحت کنترل قرار گیرد،  
به دوباره سازماندهی شود. طراحی   راه تخریب،  فزاینده از  برنامه طور  همانند  ریزان   ای مستلزم آن است که 

کنند تا به اهداف استراتژیک خود دست ی نبرد را به نحوی بازطراحی میباشند که صحنه   ای  پرسنل نظامی
های پژوهشی ها برنامه شود، ارتشریزی شهری می تدریج همانند برنامهبه   جایی که جنگ شهری  یابند. از آن 
را تدوین  برای مطالعه  نیروهای شهری خودشان  و آموزش  پیچیدگی شهرها  آمدهای آن در  کنند. پی میی 

در بوسنی   -های عمومیو میدان ها  مساجد، قبرستان   -های عمومی  سطح جهانی روشن است. تخریب مکان 
توان بدون کارکردهای مشترک آن، حفظ کرد. ریزی بود: نظم اجتماعی را  نمی تابع یک منطق قدیمی برنامه

مثل آنچه در بغداد است، در پی کنترل   - ، آب و ارتباطات  هاها، نیروگاه راه   - های کلیدیکاری زیرساخت دست
های مختلف آن است. کارزارهای بمباران شهرها  متکی به  ی شهری با ایجاد اختالل در جریان یک منطقه 

کنند و تأثیر   عنوان اهداف بالقوه پیشنهاد میهایی را به ها و زیرساخت معماران و طراحانی است که ساختمان 
های فرهنگی مثل آنچه در بمباران  شود. تخریب بناهای تاریخی و سایتروی شهر ارزیابی می حذف آنها   

ها، عرض  ی راههای معماری است. شبکه اسارت گرفتن پروژه بلگراد رخ داد به دنبال پیروزی روانی  از راه به 
ی وسیعی ردد و درختان منطقه نو ی باختری[ را در می یک بولدوزر جنگی، که اردوگاه پناهندگان جنین ]در کرانه

جایگزینی یک سیستم    -دهدکند، باز هم تخصص طراحان را نشان می کن و حذف می را در مرکز خود ریشه
تر گر است و بدین ترتیب کنترل را آسان دسترسی و گردش با سیستمی دیگر که بیشتر در دسترس ارتش اشغال

و مهندسان عمران  برای فرماندهی بولدوزرهای نظامی خود کند. روشن است که ارتش اسرائیل از معمارها  می
 کند.  استفاده می 

در هر صورت، نیاز نیست این موارد،  همراه با اعالم  رسمی جنگی باشد که نقض اصول جنگی شناخته  
 - ای است که معرف شهر است تخریب وضعیت تکثرگرایانه   - Urbicide شود. منبع اصطالح »شهرکشی«

های نوسازی  خاستگاه این اصطالح در بلگراد، موستار ]در بوسنی[، گروزنی و یا غزه نیست، بلکه ریشه در روش 
آمیز و  هایی که مارشال برمن بعد از پاکسازی خشونت سازی« شهرسازی آمریکایی دارد. مثل شیوهو »سالم 

ریزی  به بهسازی  تظاهر برنامههاست که  ]در نیویورک[ توصیف کرده است. مدت   (Bronx)تهاجمی برانکس  
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ی کالبدی در حال حاضر  اقتصادی و اجتماعی یک فضای عمومی انتزاعی،  نادیده گرفته شده است و توسعه
 کند. خودش را عمدتاً بازوی اجرایی دستورکار بازارمحور و یا استراتژیک ژئوپولتیکی آشکار می 

تسه در  دهانه ]بر روی رود یانگید در چین یا سد سه مقیاس مثل آنچه در دلتای رود مرواری بزرگتوسعه 
های چین[ وجود دارد پاسخ مقامات چینی به تقاضاهای بازاری و مطالبات سیاسی از طریق جابجایی جمعیت 

ها و  ی خانه های محل زندگی آنها بود. طراحی بافت پیوسته عظیمی در سراسر فضای ملی و پاکسازی دهکده 
آنچهزیرساخت  مثل  از طرد فضایی عمل   ها،  عنوان شکلی  به  کالیفرنیا هست  یا  و  سائوپائولو،  در مکزیکو، 

شوند،  هایی زیستگاه جمعیتی از شهروندان را که به لحاظ سیاسی بیگانه تلقی می کند.  یعنی با ایجاد بخشمی
 کند. تفکیک می 
برای محدودسازی    -   هایی  از آن دست که راهنمای شهرسازان و طراحان رسمی شهری اورشلیمسیاست 

ها، شکل و چیدمان محله   1های فضایی محقق شده است. بود اکثراً از راه دستکاری –ها  رشد جمعیت فلسطینی 
های بین محله   -وساز ممنوع استهای اصلی، و ایجاد و استقرار فضاهای سبز که در آن ساخت یابی راهموقعیت
شان است تا  به شکلی  شان، به معنای انقباض ساکنین فلسطینی و امکانات اقتصادیها و پیرامون فلسطینی 

که دادستان کل    شان هستند. از همین روستوجوی هایی باشیم که مقامات ارشد در جستآرام شاهد فلسطینی 
خودداری کند؛ مبادا هر ساختمانی )در   ICCالمللی  اسراییل از پارلمان خواسته از پیوستن به دیوان کیفری بین 

به سرزمین  اشغالی(  و علیه طراحان، معماران، سازندگان، های  عنوان یک جنایت جنگی در نظر گرفته شود 

 2کنندگان و یا ساکنان  آن، اعالم جرم شود. عرضه 
مبنای قانونی و حقوقی برای اعالم جرم علیه معماران و یا طراحان پیشاپیش وجود دارد، اما معماران و  

الملل برای توصیف  ای پیوند دارند که هنوز معنای قوانین بین های منازعات معاصر به شیوه با استراتژی  طراحان
 آن به قدر کافی روشن نیست.

مایز منسوخی بین غیرنظامیان و نظامیان  داللت دارد، که با توجه به  المللی بر تی بین حقوق بشردوستانه 
 دیالکتیک روشن آن از جنگ و صلح، قادر به درک منازعات شهری با شدت کم نیست. 

به صرفاً  نباید  را  شهری  موضوع  گرفتن  مسألهنادیده  ساختمان عنوان  تعداد  خصوص  در  آماری  های  ای 
)مادهتخریب آن یا    (a.iv.8.2ی  شده  موقعیت  به  توجه  با  به صرفاً  مکانها  )مادهعنوان  فرهنگی  ی  هایی 

 
ها بسیار باالتر از یهودیان  درصد است اگرچه نرخ رشد جمعیت فلسطینی   2۸ها در جمعیت شهری با نرخ ثابت  . سیاست رسمی شهری اورشلیم، حفظ جمعیت فلسطینی 1

 م است. اورشلی

ی عدالت و قانون در ماه ژوئن  گذاران اسرائیلی در مورد قانون اساسی کنست  )پارلمان اسرائیل(، کمیته به قانون     Elykaim Rubinsteinدادستان کل اسرائیل   2

تر از این موضوع گفت: هر شخص دخیل در  باراتی جسورانه مشاور حقوقی وزارت خارجه با ع هشداد داد. آلن باکر  ICCالمللی کیفر  در مورد پیامدهای قانونی دیوان بین   2002

 وزیر تا آخرین شهروند. گیری در مورد قرار دادن شهروندان در مناطق اشغال شده، ممکن است دستگیر شود، از نخستتصمیم 
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8.3.b.ix  ) ای روی  عنوان یک شکل طراحی فعال آن را دریافت که اثر انباشته در نظر گرفت، بلکه باید به
 گذارد.خلق فضاهای جدید می 

 

 
  افته یاختصاص   مناطق  ،(رهیت  ی آب)  نینشیهودی  یهاشهرک  شکل  و  اندازه  مکان،  ،یباختر  یکرانه  ینقشه  از  بخش  نیا

  یبرا  شده  ینیبش یپ  ریمس  و  ، (رهیت  یقهوها)  ینیفلسط  یروستاها  و  شهرها  ،(روشن  یآب)  آنها  گسترش  و  بسط  یبرا

آنها را مشخص می  یبرا   شده  ی طراح  و  ساخت  دست  در   ، (قرمز  خطوط )  موانع های های شهرککند. نقشهجداسازی 

ها و  های ساختمانی فلسطینیای است که یکی از اهداف آنها تقسیم سازههای جامع منطقهنشین پاسخی به طرحیهودی 

 پیوستگی سیستم گردش )دسترسی( به دو بخش است.
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)ماده شده  اشغال  مناطق  در  طراحی  صرف  به  را  معمار  یک  که  نیست  کافی  ترتیب  همین  ی  به  

8.3.b.viii خاطر نتایج بالفصل کردار رسمی  ( و یا مشارکت در سیاست تهاجمی دولتی، متهم کرد بلکه به
 توان او را مجرم دانست.اش میو سازمانی

ای و فرهنگی محدود بودند، باید تمهیدات قانونی را  حرفه های منتقدان معماری که تا پیش از این به حوزه
شهر و جنایت در پیوند تنگاتنگ است، در ی آرمان ای که با هر دو حوزههای تنظیم حرفه برای  تأمین چالش

 نظر بگیرند. 
دست  ی مستقیم با صالحیت به تازگی به  پذیری قانونی معماران و طراحان در رابطه گویی و مسئولیتپاسخ 

مواجه آمده آن  با  که  انتخابی  بر  و  است  آنان  اهمیت میی  وسوسه الزحمه آیا حق  بخشد: اند  باید  ی  را  انگیز 
ها که انگیزه که سیاست کلی که در خدمت آن است ناقض حقوق سیاسی و انسانی باشد؟ ولو آن پذیرفت ولو آن 

 شته است: روگردانی. و پیامدهای محتمل آن، مخرب باشد؟ همدستی همواره یک بدیل دا
ان  ان ی سی ای با شبکه ی صلح نوبل، در مصاحبه ی جایزه جمهور سابق آمریکا و برنده جیمی کارتر رئیس

CNN« :دارند    تیبه ارتکاب جنا  لیکه تما را    ی... کسانیفریک   ی الملل   ن یب  وان یاز عملکرد د  یآگاه، گفت
شود، لرزه بر اندام همکاران شریک جرمش  المللی روبرو  های بین دادگاهنشاند.« اولین معماری که با  عقب می 

 خواهد انداخت.  

 
 ی دگرگونی محیط مصنوع، در باال به آنها ارجاع شده است. موادی که در زمینه 

 

 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی رم 

 

 جنایت بر علیه بشریت 

 :d.7.2ی ماده 
جایی اجباری افراد از طریق اخراج یا سایراعمال قهرآمیز  »اخراج یا انتقال اجباری جمعیت« به معنای جابه 

 ای که به شکل قانونی در آن حضور دارند. از منطقه 

 

 جنایت جنگی

 : a.iv.8.2ی ماده 

https://iraniantranslate.com/dictionary/persian-english-translation/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D9%85/
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و به صورت عامدانه و غیرقانونی انجام گرفته  گسترده یا تصاحب اموال که ضرورت نظامی نداشته  تخریب  
 است. 

 :b.viii.8.3ی ماده 

بخش  غیرمستقیم  یا  مستقیم  بواسطه انتقال  غیرنظامی  ازجمعیت  قدرت هایی  مناطق  ی  به  اشغالگر  های 
انتقال تمام جمعیت مناطق اشغال شده یا بخشی از آنها به و یا تبعید و   گرهای اشغال شده توسط قدرت اشغال 

 خارج از این قلمرو. 
 

 :b.ix.8.3ی ماده 

هدایت ساختمانشده حمالت  به  هدفمند  یا ی  علمی  اهداف  هنر،  آموزش،  مذهبی،  مناسک  به  که  هایی 
اختصاص یافته، مشروط به  هایی که به افراد بیمار و مجروح  ها و یا جا های تاریخی، بیمارستان خیرخواهانه، بنا

 که اهداف نظامی به شمار نیایند. آن
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 یجمع دیام
 یوحدت میمری ترجمه،  بریگر دیویدی نوشته 

 

برجسته انسان   ،(2020- 19۵9)   بریگردیوید   ا  ،ییکایآمر  یشناس  به    ن یدر    ی دیمو ن  د یتول  سازوکار مقاله 
نهادها  ی دارهیسرما  ی بر مسأله مقاله  . هرچند  کند ی توجه م  ی عیرطب یغ   یت یمثابه وضع به آن   یبرسازنده   ی و 

باشد   هاییو انسان  جامعهو زبان   ابد یگسترش  ریتیتوان را دارد که به هر سازوکار توتال  نیمتمرکز است، اما ا
 سم«یبه مفهوم »کمون  ت اوبازگش   ،کندیم   زیرا متما  بریاند. آنچه گرسلطه مستأصل شده   یهاکه در برابر نظام

 است.  تیوضع ر ییتغ  ی برا ی به عنوان راه یفشو بازتعر

 
در حال فروپاشی است.  گویی  شناسیمش،  که می داری چنان ایم. سرمایهبست رسیده رسد به بن به نظر می 

تلوتلو می چنان اما هم مالی  نهادهای  فرومیکه  و  نیست  آشکاری   بدیلافتند، هیچ  خورند  میان  مقاومتِدر   .  
است. دلیل خوبی    تر از قبلبسیار ضعیف آید. جنبش عدالت جهانی  یافته به نظر پراکنده و نامنسجم میسازمان 

که    چنانین دلیل ساده )د: بنخواهد دیددیگر  را  داری  سرمایهبعد یا بعدتر  که نسل    دداروجود  برای این باور  
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ممکن است. با این  نامتناهی    یاند( که حفظ موتور رشدِ پیوسته برای همیشه در یک سیاره بسیاری اشاره کرده 
چشم این  با  مواجهه  در  آنیحال،  واکنش  از    «پیشروها»حتی    - انداز،  بسیاری  به  و  با ضدمتظاهران  یت 

به  ی را  بدیلسادگی  توانند به ن به چیزی است که وجود دارد، زیرا نمیاغلب ترس از چسبید   -  یدارسرمایه 
: چگونه این اتفاق  مان باید این باشد پرسش ین  نخست گرتر نباشد.  د که چه بسا سرکوبگرتر و ویران درآورنتصور  

 .کند که دنیای بهتر چگونه خواهد بود جسمافتاد؟ طبیعی است که انسان نتواند ت
، باید با درک این  بفهمیمخواهیم این وضعیت را  واقعاً می  چنانچهبرساخته است.    میدی طبیعی نیست.و ن

بوروکراتیک گسترده  بیاغازیمموضوع   ایجاد و    ه منظورب  ای که طی سی سال گذشته شاهد ساخت دستگاه 
های  هر تعبیری از آینده   نابودیبرای    تر از هر چیز که نخست و مهم  ی پیکرایم، ماشین غولمیدی بودهو ابقای ن
از    دارند در باب  یوسواس واقع  کی. اساساً حاکمان جهان  استطراحی شده    ممکنبدیلِ   حصول اطمینان 
کسانی که مناسبات   و  هایی پیشنهاد کنند؛ بدیل های اجتماعی نتوانند رشد کنند، شکوفا شوند، و که جنبش این

این کار مستلزم    پیشبردشوند.    کامیابچ شرایطی نتوانند  کشند، هرگز و تحت هی قدرت موجود را به چالش می
شرکت   ایجاد مختلف  اشکال  پلیس،  زندان،  ارتش،  از  پهناوری  امنیتیِ دستگاه  دستگاه  های  و  های  مخفی 

ها بدیل به    امستقیم  شانقابل تصوری است، که بیشتر  اطالعاتی پلیسی و نظامی، موتورهای تبلیغاتی از هر نوعِ
از ترس، سازش   بلکه   تازندنمی فراگیر  کنند که هر  مطلق خلق می  درماندگیِ  پرستانه و وطن  پذیریِفضایی 

»بازار آزاد« حتی از    حامیانحفظ این دستگاه برای    جلوه دهد.  خامیتغییر جهان را خیال  ی  بارهدر  ایاندیشه
توان توضیح داد آنچه را چگونه میدیگر ، برای نمونهرسد.  تر به نظر می مهم موفقی بازار  حفظ هر نوع اقتصادِ

شد پایان جنگ سرد به برچیده شدن ارتش و اداره که تصور می  ،در اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاد

تنها یک  دقیقا برعکس بود؟ این    رخ دادآنچه در واقع    لیکن   بیانجامد،ها  و بازسازی کارخانه   1اطالعات و امنیت
اقتصادی، این دستگاه تنِ لش محض    حیثاده است. از  روی داست که همه جا افراطی از آن چیزی    ینمونه
دوربین اسلحه   تماماست؛   تبلیغاتی  ها،  موتورهای  و  نظارتی  تولید قیمتگران   اندازه بیهای  چیزی  واقعاً  و  ند 
 کشاند. داری و احتماالً کره زمین را با خود به زیر می کنند، و در نتیجه، کل سیستم سرمایهنمی

ناگهانی و کنترل  اقتصادی که تجربه کرده پایان حباب بی  یسازی و رشته مالی   نشدنیِافزایش  ایم، های 
( «امنیتی»ین دستگاه است. تصادفی نیست که ایاالت متحده هم به قدرت اصلی نظامی )هممستقیم    ینتیجه 

تا تخیل انسان را خرد و    هستجهان و هم به مروج اصلی اوراق بهادار جعلی تبدیل شده است. این دستگاه  
، تنها چیزی که برای تصور باقی بدین سیاق.  پوچ سازدرا    بدیل های  تا هرگونه امکان تصور آینده   ، پودر کند

شوند. هرچه باشد، بدهی چیزی ها کامالً از کنترل خارج می ماند پول بیشتر و بیشتر است و افزایش بدهی می
هنوز    ر آینده قابل درک است: سودهای آتی، عواید استثمار کارگرانِ د   تنها   ش نیست جز پول خیالی که ارزش
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  بپنداریم خود خرید و فروش این سودهای خیالی آینده است؛ و هنگامی که    ی. سرمایه مالی به نوبهنشدهزاده
این است که همه به    نیتصورکرد  داری خود تا ابد وجود خواهد داشت، تنها نوع دموکراسی اقتصادیِسرمایه 

ی خرید و فروش سودهای خیالی آینده  باز   در  را  خود  سهم  تا –گذاری کنند آزادانه در بازار سرمایه  میزانک  ی
 بردگیِ   باشد. آزادی به حق مشارکت در عوایدِ  جان خودشان  یافشرهباشد این سودها    بنا، حتی اگر  بردارند
آینده   یش خو   دائمیِ نابودی  روی  بر  حباب  آنجا که  از  و  است.  بود،  بدل شده  از   ظاهراها ساخته شده  پس 

 ماند.چیزی باقی نمی  -  دست کم اکنون  –ترکیدن 
گوید این است که  به ما چیزی می   خواهیموقتی است. اگر داستان جنبش جهانی عدالت   آشکارااما این اثر  

 ی جهد. این همان چیزی است که عمالً در اواخر دهه می  درنگی احساسی از گشایش، تخیل ب  برآمدنی  لحظه
. در ایاالت متحده،  درسی جهانی در صلح به نظر ممکن می  پیشروی به سوی که    -ایلحظه  -، زمانیرخ داد  90
:  پیش آمده است   ، همان اتفاق محتمل بودهوقوع صلح   ه دیرسر می پنجاه سال گذشته، هر زمان که به نظ  طی

به اصول کنش مستقیم و دموکراسی مشارکتی، با هدف انقالبی متعهد    ظهور یک جنبش اجتماعی رادیکالِ
دهه اواخر  در  سیاسی.  زندگی  معنای  بود  ۵0  یکردن  مدنی  حقوق  دهه   و   جنبش  اواخر  جنبش   ۷0  یدر 

العاده ها عموما فوقداری را به چالش کشید. این جنبش اد و سرمایهروی د  جهانی قیاس  ای. این بار در مضدهسته 
 ترینکه یکی از اصلی   یابنددرمی  اندک کسانی جهانی هم چنین بود.    خواهیِجنبش عدالت   گمانبیتاثیرگذارند.  

که    آن زماندست یافت.    اشدرخشید و جست و رفت این بود که به اهداف اصلی یک دم    جنبش  که  یدالیل
  2000سی سال المللی پول در واشنگتن دی های صندوق بین یا در نشست  1999ها را در سیاتل سال اعتراض 
رت جهانی که ظرف سه یا چهار سال، روند سازمان تجا  آمدنمی ما    کدامهیچ به خیال  کردیم،  دهی میسازمان 

ایدئولوژی میان  از   و  کمابیش  رود  آزاد«  »تجارت  کاملهای  تجاری  بی   به طور  پیمان  هر  که  شوند،  اعتبار 
المللی  قدرت صندوق بین  و  شودخورد، بانک جهانی مختل می شکست می   به سمتمان پرت کردندجدیدی که 
است. سرنوشت    رخ دادهچیزی است که  رود. اما این دقیقا همان  مردم جهان عمالً از میان می پول بر اکثر
بقایای    اکنونجنوب جهانی بود،   انگیز است. آنچه زمانی وحشتِشگفت   طور خاصالمللی پول به صندوق بین 

بی  و  منفور  است،  خویش  سابق  خود  خمیر  و  و خرد  خود  طالی  ذخایر  فروش  به  کارش  که  اعتبارشده، 
 تقلیل یافته است.   ایتازه  میدانه برای ماموریت جهانیِو جوی ن وجست

ها دستاورد مستقیم  این   تمام»بدهی جهان سوم« حقیقتا ناپدید شده است.    ای از بخش عمده در همین حال،  
ابتدا بی  اعتبار شدند، و جنبشی بود که توانست مقاومت جهانی را چنان مؤثر بسیج کند که نهادهای حاکم 

کردند، توسط مردمان خودشان  یژه آمریکای التین را اداره میوهای آسیایی و به هایی که دولت سرانجام، آن 
این    ، آنکه جنبش به سردرگمی دچار شد   یالمللی شدند. دلیل عمده ناگزیر به اثبات مدعای سیستم مالی بین

 شویم.   پیروزکه ممکن است   پنداشتنمی بود که هیچ یک از ما واقعاً 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

نهادْ حاکمان جهان و به ویژه  مردم  خطر دموکراسیِ   یندازه اما البته دلیل دیگری هم دارد. هیچ چیز به ا
به ویژه جنبشی مبتنی بر   -  سربرآورد  یحقیقتاً دموکراتیک  ایاالت متحده را نترسانده است. هر زمان که جنبشِ

دهد )بسیار خوب، شما امتیاز می   درنگبی واکنش یکسان است. دولت    - اصول نافرمانی مدنی و کنش مستقیم  
د.  افزایهای نظامی در خارج از کشور می تنش بر  آنگاهای نباشد(،  ید حق رای داشته باشید، سالح هسته توانمی

به مراتب    دهیِسازمان   کمابیش هموارهبدل کند که    ی شود خود را به جنبش ضدجنگمی  ناگزیرسپس جنبش  
های نیابتی در السالوادور  جنبش حقوق مدنی، جنگ   پس ازویتنام  جنگ    دین ترتیب،کمتر دموکراتیکی دارد. ب

 خواهی جهانی آمد. ای و جنگ علیه تروریسم به دنبال جنبش عدالتو نیکاراگوئه در پی جنبش ضدهسته 
این مرحله، می   اما بود: دست در  برای چه  ببینیم آن »جنگ«  زدنِتوانیم  قدرتی    یمذبوحانهآشکارا    وپا 
داری مالی سوداگرانه به یک  های جنگ بوروکراتیک و سرمایهاز ماشین   بشعجی   زوال برای تبدیل ترکیبروبه 

دان  ی ب ودتا حد  دست کمفرو ریخت،    200۸سال    انتهایپوسیده غفلتا در    وضعیت دائمی جهانی. اگر معماریِ
  11ده بود که، در مواجهه با موج سرکوب پس از  داجنبشی انجام    تررا پیش بود که بسیاری از کارها  علت  

تا حد زیادی از  ظاهرا،  ی نخستینشه کنندموفقیت خیره  تکرار  ینحوه  بابسردرگمی در  ی  ، به عالوهسپتامبر
 چنین نبود.  به واقع. البته بود شده  محو صحنه 

ین  نخست . یقیناً  رسدآن روز می   سرانجام  سترگ دیگری از تخیل عمومی هستیم.   بازخیز ما آشکارا در آستانه  
های  گذرد و ایده می   اندکینشده معموالً شوک و سردرگمی است؛ اما پس از  بینی بحران پیشواکنش به یک  

مساله    اینک وجود دارند.    همین اکنون هم  شسخت باشد. بسیاری از عناصر چندان  . نباید  شوندپدیدار می   نو 
 شان ما دیگر قادر به دیدن ،  اندامان در هم گره خورده ها پروپاگاندای بیاست که تصورات ما به دلیل دهه   آن

آید اصطالحی چنان یکسره منفور را در نظر بگیرید. به ندرت پیش می  «کمونیسم»نیستیم. اینجا اصطالح  
پذیریم، این است که کمونیسم به معنای کنترل دولت بر فکر می ت بیش بدون  وکه ما کم   یباشد. خط استاندارد

  ،کند«. بنابرایناست، زیرا تاریخ نشان داده است که واقعا »کار نمی   یناممکن  اقتصاد است، و این رویای اتوپیاییِ
 مانده است. باقی  یتنها گزینه اما داری هر چند ناخوشایند سرمایه 

، یا چین وجود  سابقسیستمی است که در بلوک شوروی    به مثابه شناسایی »کمونیسم«    مبتنی بر اینها    تمام
های صنعتی،  ویژه هنگام رقابتیین. باید بپذیریم که در برخی شرایط، به دستوری از باال به پا  اقتصادِ  -داشت  
توانند به طرز  ها میها، این سیستم ویژه جنگ های فضایی، یا به برنامه  عظیمی چون های  دهی پروژه سازمان 
ودند:  ب  هراسیدهچنان    30  یداری در دهههای سرمایهآوری کارآمد باشند. به همین دلیل است که قدرت شگفت 

کرد، حتی در شرایطی که بقیه در حال رکود بودند. اما طنز درصد رشد می   10اتحاد جماهیر شوروی ساالنه  
نامیدند، هرگز ادعا نکردند  ها با وجود اینکه خود را کمونیست میاین نظام  دهندگانسازمان ماجرا این است که  

از باال به پایین »کمونیسم« است. اسمش را گذاشتند »سوسیالیسم« )نکته قابل بحث   این سیستمِ   که خودِ
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دانستند می   یاتوپیایی حقیقتاً آزاد و بدون دولت   ییسم را جامعهکمون  و گذاریم(،  می  شای کنار دیگر، اما لحظه
سزاوار نکوهش است.   پا کردندبرای نامعلوم وجود خواهد داشت. مسلماً سیستمی که آنها  آینده   از ای  که در برهه 

 اما تقریباً هیچ ربطی به کمونیسم به معنای اصلی کلمه ندارد. 
از هر کدام  » به معنای هر موقعیتی است که در آن مردم بر اساس اصل    اساسا تنهادر حقیقت، کمونیسم  

که تقریباً همه اگر    این روشی است   - کنند  عمل می   «هایشان، به هر کدام بر اساس نیازهایشانبنا به توانایی 
هستند و   ایکنند. اگر دو نفر در حال تعمیر لولهکنند تا کاری انجام دهند، همیشه بدان عمل می با هم کار می 

  چهچنان )یعنی    «آید؟و در ازایش چه چیزی گیرم می »گوید  ، دیگری نمی «آچار را به من بده»گوید  یکی می
،  باشند  Citigroupیا    Bechtelهایی چون  شرکت  در استخدام اگر  واقعاً بخواهند آن را تعمیر کنند.( حتی  

کند.  زیرا تنها چیزی است که واقعاً کار می   ،برند. آنها اصول کمونیسم را به کار میامر صادق استاین    باز
ای بالیای طبیعی یا فروپاشی اقتصادی اغلب به گونه  به وقتشهرها یا کشورها    تمامست که  از این رو   همچنین

مراتبی در  سلسله   دهیِهای فرمانوان گفت بازارها و زنجیره تگردند )شاید بانداز بازمی از کمونیسم ساده و کارراه 
و خارج از وسع آنها هستند. هرچه خالقیت بیشتری الزم باشد، افراد بیشتری باید    آن شرایط چیزهایی لوکس 

به همین دلیل  است؛    ترخواهشکل حاصل از کمونیسم احتماالً برابری و  پردازی کنند،  یک کار خاص بداهه   در
افزاری جدید، تمایل های نرم تالش برای ابداع ایده   به وقتخواه،  است که حتی مهندسان کامپیوتر جمهوری

مانند خطوط    -شود  آور می مالل  دست و های کوچک دموکراتیک دارند. تنها زمانی که کار یک به تشکیل جمع
شود. اما واقعیت این است کمونیسم فراهم می  تر و حتی فاشیستیِشکال اقتدارگرایانهامکان تحمیل اَ   - تولید  

حتی اگر آن کمونیسم اغلب اشکال    - دهی کمونیستی دارند  های خصوصی، از درون، سازمان که حتی شرکت
 العاده ناخوشایندی به خود بگیرد. فوق

  تر توان آن را دموکراتیک این است که چگونه می   پرسش.  همین حاال هم بین ما حضور داردپس کمونیسم  
نوبه کرد. سرمایه  به  راه   یداری،  از  یکی  تنها  است  خود،  کمونیسم  مدیریت  برای  ممکن  به    -های    نحو و 

  است. واضح است که باید به راه بهتری بیاندیشیم: ترجیحاً  یبارای روشن شده در عوض راه فاجعهفزاینده 
 اندازد.به جان هم نمی مند نحو نظامراهی که همه ما را به 

میدی  و های نای را در ماشین العادهداران مایلند چنین منابع خارقکه چرا سرمایهآن را    ها درکاین   تمام
 شی : گراستین  سم یکمون  تیر یمد  ی برا  فی ضع  ستم یس  ک ی  تنها   یداره ید. سرماسازتر می د، بسیار آسان بریزن

  برند،یکه از آن سود م  یکسان  ،آیدی از هم بپاشد. هر بار که م  ادواری بیاید و که به طور    دارد  رسوا و منفوری
متقاعد    - را  مه یب   دعاوی   بازرسان برداران و  پزشکان و معلمان، نقشه   ،ی از همه افراد فن  ش یو ب  - را    گان هم  دیبا

به شکل    هیشب وصله بزنند،  هم    ه را دوباره ب  زی همه چشناسانه  وظیفه که    ستین  نیجز ا   یاند که واقعاً چاره ساز
  حتی  دهند، آن را را انجام می   سیستم این در حالی است که اکثر کسانی که در نهایت کار بازسازی    اش.ی اصل
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و همگی  پسندند نمی   چندان  بی   دست کم،  تجربیات  در  ریشه  دارند که  را  مبهم  از  این ظن  شمار خودشان 
احمقانه و ناعادالنه باشد. به    تردست کم اندکی کم کمونیسم روزمره دارد، که واقعاً باید امکان ایجاد سیستمی  

غیرقابل    بدیلی  حت   –به نظر محتملی   که رکود بزرگ نشان داد، وجود هر بدیلِ  گونههمین دلیل است که، همان 

کند،  اشاره می   1که ماسیمو دی آنجلیس چنان تواند،  می  –   1930  یاعتمادی چون اتحاد جماهیر شوروی دهه 
 تبدیل کند.   یحلقابل داری را به بحران سیاسی ظاهراً غیر یهنوسان رونق و رکود سرما ی صرفاً چرخه

: گویندکند که با آنها دائماً به ما میخود به توضیح اعوجاجات ایدئولوژیک غریبی کمک می  یاین به نوبه
گویند، زمانی که  می   چنین  ام مادرانی را که به دختران دوازده ساله خود. من دیده«کندکمونیسم کار نمی»

انجام دهند. )انگار مشکل اتحاد جماهیر شوروی    مشترکا  ند که کارها را با هم دهپیشنهاد میدختران چندان  
  چه شتابانمعیار    هایلفاظیدستور دهد!( در واقع، کامالً عجیب است که ببینیم    تااین بود که کسی را نداشتند  

اینکه  از داخلی اتحاد جماهی  چونسیستمی  »  گفتن  بازار  بدون  تأمین  ،  ر شوروی  نه در  و  فناوری  نظر  از  نه 
به این سخن    «تواند رقابت کند داری خود نمی ترین رقبای سرمایهبا ثروتمندترین و پیشرفته   ،کاالهای مصرفی

، باید به خوانندگانم یادآوری کنم  حقیقت . در  «تواند وجود داشته باشدای هرگز نمی چنین جامعه » رسد که  می
. قدرت جهانی بود، هیتلر را شکست داد و فضانوردان را هم وجود داشت  ه وجود داشت. بیش از هشتاد سالک

فرستاد. باید تاکید کنم که هیچ آدم عاقلی هرگز آرزوی بازآفرینی چنین سیستمی را ندارد. اما کار   آسمانبه  
که کمونیسم واقعی،    سازدمتقاعد    ا ما راتواقعاً طراحی شده است  گویی  تظاهر به ناممکن بودن آن    ایدئولوژیکِ

که اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش هرگز عمالً در خود نداشتند، احتماالً    آن نوع کمونیسم واقعی روزمره، از  
بزرگ نمی اجتماعی  معنای  اگر  تواند  زیرا  باشد.  داشته  شیباره در  اندیشیدنتری  خود  ی  واقعی  زندگی  را  وه 

بر    تمِس  مشتاق نباشیم که به اطاعت از دستورات ادامه دهیم، و هر زمان که دستگاهِچندان  ، شاید  سربگیریم
 کنیم.   اشبازسازی  انهشناسخودمان دوباره خراب شد، وظیفه 

نه اینکه هیچ آدم عاقلی هرگز رویای بازسازی چیزی شبیه اتحاد جماهیر شوروی قدیم را نداشته باشد.  
متی  توانیم به هیچ نوع حکو اند که نمی ، از تجربه تلخ، آموختهکنونکسانی که به براندازی نظام مایلند، عمدتاً تا  

اند:  هاشان را بربسته و رفته خیمهعمدتا    شانها و نمایندگانایمان داشته باشیم. در برخی از نقاط جهان، دولت 
هایی از قاره آمریکا وجود دارد که حضور دولت و سرمایه  کل مناطق آفریقا و جنوب شرق آسیا، و احتماالً بخش 

اند،  که مردم هیچ تمایلی به کشتن یکدیگر نشان نداده   انجاز آ  لیکناست، یا حتی وجود ندارد،    ناچیز ها  در آن 
کنند که ما راه  را بداهه خلق می   نویینشده است. برخی از اینها مناسبات اجتماعی    انشکس واقعاً متوجه هیچ 

های کمک هزاران شکل از انجمن  یگذشته توسعه   ینداریم. در برخی دیگر، دهه شان  آسانی برای شناخت 
های حتی در رادار رسانه   بیشترشان، که  را به خود دیده استها  ها و سرمایهمتقابل در سرپیچی آشکار از دولت

 
1 Massimo de Angelis 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

نیافته  راه  دامنهجهانی  آنها  تعاونی   ، گیرنددربرمیرا  ای  اند.  انجمناز  و  آها  تا  گرفته  کوچک  های زمون های 
شده در پاراگوئه یا آرژانتین یا مزارع چای و شیالت  های اشغالالجزایر کارخانه معداری، مجگسترده ضدسرمایه

های دهقانان  خودگردان در هند، نهادهای خودمختار در کره، کل جوامع شورشی در چیاپاس یا بولیوی، انجمن
رسد د که به نظر می آورنناگهان سربرمی جاهاییای، که تقریباً  نشینان شهری، اتحادهای محله زمین، خرابهبی

این تدابیر ممکن است تقریباً هیچ    تمام.  است  خیالی زدهقدرت دولتی و سرمایه جهانی موقتاً خود را به بی 
حتی از وجود دیگری آگاه نباشند، اما همه با تمایل مشترک برای    شانوحدت ایدئولوژیکی نداشته باشند و اکثر
. »اقتصاد گیرندبه هم پیوستن را سرمی بسیاری از جاها، آنها  شوند. و در  گسستن از منطق سرمایه مشخص می 

توانیم ای هستیم که می در هشتاد کشور مختلف وجود دارد. ما در نقطه  دست کم همبستگی« در هر قاره،  
ی از مشترکات  نویدر سطح جهانی کنیم و اشکال    شان شروع به درک خطوط کلی چگونگی به هم پیوستن 

 .یم راستین خلق کن   ن شورشیِرا برای یک تمد  جهانی
ند، این که سیستم لزوماً باید به یک شکل به هم  برَمی   میان ناپذیری را از  اجتناب   فهومِ های پدیدارْ مبدیل 

پذیر نباشد اطمینان از این که کسی از آنها یا زمانی که امکان   ،به همین دلیل است که حذف آنها  -وصله شود  
دهد که هر کاری را که جهانی بایسته است. آگاهی از آن به ما این امکان را میخبردار نشود، برای حکومت  

ما همین االن هم کمونیست هستیم    یهمه   تا دریابیم که  ،دادیم، به نحو متفاوتی ببینیم تا کنون انجام می
می  کار  مشترک  پروژه  روی یک  آنارشیستوقتی  االن هم  م  کنیم، همین  وقتی  بد  مانسایلهستیم  ون  را 

 سازیم.  انقالبی هستیم وقتی چیزی حقیقتاً جدید می  ما کنیم، همهمراجعه به وکال یا پلیس حل می 
های تواند خود را به این محدود کند. درست است. بر این مبنا، بحثکسی اعتراض کند: انقالب نمی   شاید

برای پنج هزار   دست کمهم کرد. ارائه خوا ایایده  با این حال،شده است.   مطرح  نویی واقعا استراتژیک مهمی 
جنبش  داشته سال،  تمایل  مردمی  شوند  های  متمرکز  بدهی  سر  بر  مبارزه  بر  پیشاین    -اند  اینکه    بسی  از 

صادق بود. دلیلی دارد. بدهی کارآمدترین ابزاری است که تا به حال ساخته    ، داری حتی وجود داشته باشدسرمایه 
نگران درست و    آمیز برقرار کند، و نزد تمام افرادِخشونت و نابرابری قهر شده است تا روابطی اساساً مبتنی بر  

اکنونش است.    یشود. چنان که رویه اخالقی جلوه دهد. وقتی این ترفند دیگر جواب ندهد، همه چیز منفجر می
که از    ضعفی  ضعف سیستم نشان داده است، نقطه  ترین نقطهگبدیهی است که بدهی خود را به عنوان بزر 

بی است. همچنین فرصت   بیرونکنترل هر کسی   برای سازمان های  را  فراهم میپایانی  از    کند.دهی  برخی 
بده  بده اعتصاب  یا کارتل  با  ی م  دست کم   اما  – باشد    چنین . شاید  گویندسخن می   ان کارکاران  وثیقه توانیم 

یدها    گذاشتن  برابر خلع  اگر  بیاغازیمدر  از خ هر  است  بن:  ما  از  وثیقه   اش انهیک  به محله  رانده شود، محله 
های بدهی بلکه به چالش کشیدن  بگذاریم، از یکدیگر حمایت کنیم. قدرت نه فقط به چالش کشیدن رژیم 

شده  های نقض ای از وعده است که اکنون آشکار شده که مجموعه -بنیان اخالقی آن  -داری تاروپود سرمایه
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همین است: یک وعده، و دنیای کنونی    تنهابدهی    ،. با این همهزدسا ی می بدهی جدید  که بدین سیاق  است
که اگر از هر حقی   سخن گفت،توان از قولی که دولت به ما داده  هایی وفانشده است. اینجا میاز وعده آکنده  

ای  از امنیت اولیه زندگی برخوردار خواهیم شد. یا وعده دست کم جمعی امور خود دست برداریم،   یبرای اداره 
توانیم مانند جمعی خود باشیم، می  که اگر مایل به خرید سهام در فرودستیِینا  –   دهدمیداری  که سرمایه

توانیم به یکدیگر قول ماند چیزی است که می آنچه باقی می  فنارفته.های پوچِ بهوعدهپادشاهان زندگی کنیم.  
های اقتصادی و سیاسی. انقالب با این پرسش . بدون وساطت بوروکراسی واسطهو بی  به طور مستقیم   بدهیم. 
ها شروع به ساختن  دهند و چگونه با این وعده هایی به یکدیگر می شود: مردان و زنان آزاد چه نوع وعده آغاز می

 ؟ نندکدنیایی دیگر می
 

 پیوند با متن اصلی:
https://theanarchistlibrary.org/library/david-graeber-hope-in-common 
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