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 انقالبیون بدون انقالب 1

 

 کند؟  می چه چیز انقالب را به آزادی وصل
در این نوشته پس از بررسی نسبت میان انقالب و آزادی به این پرسش پاسخ خواهم 

های اجتماعی در ایران و اندازی را به روی سیاست و جنبش که قیام ژینا چه چشمداد 

چگونه این جنبش نسبت میان انقالب و آزادی را معکوس کرده   1گشاید.خاورمیانه می 

از کنش سیاسی را می ما فهم جدیدی  به  زنانه و  نامم.  نگر می آموزد که آن را کنش 

بر سلطه فعلی  این است که حاکمیت  استوار است که در آن استدالل من  ی مردانه 

م بر سیاست. در سیاست به معنای قدرت است و حفظ قدرت به هر قیمتْ اصلِ حاک

برد. این رویکرد با دو  نگرْ خود این سیاست را زیر سؤال میمقابل کنش و سیاست زنانه 

نوع کنش متعارف سیاسی دیگر یعنی انقالب و براندازی نیز در تعارض است. معتقدم 

ی ی معضالت پاسخ دهد، اما در شرایطی که سلطهاین کنش حتی اگر نتواند به همه 

ن آزمون  رهایی مردانه  افقی  است،  داده  پس  را  خود  سیاست  اموفق  روی  به  را  بخش 

های ها را در خود دارد. پرسشی پاسخنیستم که این رویکرد همه  گشاید. البته مدعیمی 

جا دانم. در اینمی   شان راتوانم به آنها فکر کنم و نه پاسخ زیادی وجود دارند که نه می 

 بوده است.  اتکایم تنها بر مشاهدات عینی استوار 

 

 از انقالب تا آزادی 
آلود. یکی شاد دو چهره دارند: یکی خندان است و دیگری خشن و اخم  هاانقالب

از یک انقالب  ارادهاست و دیگری غمگین.  بازتاب  برای تغییر  سو  ی مردمی است که 

زنند. انقالب اوج همبستگی آحاد ملت است که با  سرنوشت خود دست به طغیان می

اوج جوشش خالقیت هم    هاانقالبشوند برای غلبه بر ظلم و بیداد.  حد مییکدیگر مت

های بشری را به  شود. انقالب محدودیتمی ی رهایی منجر به خالقیت  است، زیرا لحظه

 

ارائه   دیترد  یفلسف  یدر مدرسه  1۴۰1  ید  ۸  خیاست که در تار  یتر بحثحاضر متن کامل  یمقاله 1

را بررسی کرده    «با همین عنوان جنبش »زن، زندگی، آزادی  ایمقاله  تر نیز امین بزرگیان درپیش   کردم.

 .است
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را می عقب می  به رهایی  افقی  و  نظر راند  به  انقالب همه چیز ممکن  افق  گشاید. در 

 اند. انقالبی خندان رسد. جملگی اینها گویای چهرهمی 

عموماً یک بهار آزادی وجود دارد. همانطور که بهار گذرا است، بهار    هاانقالبدر  

ی ها در خأل قدرت و در فاصلهآزادی نیز کوتاه است و عبارت است از زمانی که آدم

طعم آزادی واقعی را   زمانیاندکمیان فروپاشی نظم قبلی و برآمدن نظم جدید برای  

کند و به همین دلیل از فضاهای ای در کویر توصیف می چشند. آرنت آزادی را واحهمی 

گوید. آزادی همچون فضای سبزی است در کویر سیاست. به نظر او آزادی سخن می 

لح آلمان  بهظات  این  انقالب  ، در 1۹-1۹1۸طور موقت در هنگام تشکیل شوراها در 

 ward  ،  1۷۸۹، شوراهای انقالبی  1۹1۷ها در  اوایل انقالب اکتبر و تشکیل سوویت

آمریکا در   انقالب  انقالب مجارستان در    1۷۷۶)بخش(ها در  نیز شوراها در    1۹۵۶و 

 تجربه شده است. 

به صورت موقت تجربه شده است. شاهرخ مسکوب در انقالب ایران هم این لحظه  

از لحظات و مقاطع مهم سیاسی زمان خود را به زیبایی ثبت و ضبط کرده،   ی که بسیار

 کند: را اینطور توصیف می ۵۷بهمن   ۲۳بهار کوتاه آزادی در 

امروز صبح که از خانه بیرون آمدم برای اولین بار در عمرم احساس آزادی  

م چندین سال که فکر و آرزوی آزادی در من جوانه زده دانکردم. پس از نمی

است. برای اولین بار احساس کردم که سنگینی شوم، مخفی و دائمی استبداد 

هایم نیست و ترس از نظامی و پلیس و ژاندارم و نیروهای انتظامی  روی شانه

و دستگاه مخوف دولت و ساواک و قانون و همکار و آشنا و اداره و کار و خودم 

کمین  ترس  آن  دیگر،  چیز  هزار  پشت و  از  که  پرحوصله  و  آرام  کننده، 

کوچهچشم ته  از  تاریکی،  و  روشنی  درون  از  دشمن،  و  دوست  های های 

روهای  عابران در پیاده  تجمعیبست، در پای دیوارهای متروک و از میان  بن 

پاید، آن ترس رفته است )شاهرخ مسکوب، روزها در راه، ص  شلوغ مرا می

۶۰) . 

در    هاانقالبآید. اما  ی خأل قدرت است که از پی انقالب می بهار آزادی عموماً لحظه

آزادی موفق   بهار  این  با چهره  نبودندتداوم  اینجا  انقالب روبرو و  ی غمگین و خشن 

جای خود را به یک نظام  گاه  بندد و  با تثبیت نظام جدید، آزادی رخت بر میشویم.  می 
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توان چنین شده است. می   هاانقالبی  بیش همه وکمدهد. در  خواه جدید میتمامیت 

این تناقض را پارادوکس انقالب نامید که از این قرار است: انقالب اوج آزادی است، اما  

ب  قابلیت آن را دارد که به اسارتی جدید بدل شود. انقالب فرانسه، انقالب روسیه، انقال

اند.  شوم  هایی از این دگردیسیبهار عربی نمونههای  انقالبکوبا، انقالب ایران و اخیراً  

تر جایگزین  ی این موارد با وجود خواست آزادی یک رژیم سرکوبگر و مخوف در همه

ی مواردی که انقالب توانست به  رژیم سابق شده است. در بهار عربی، تقریباً در همه

، رژیم سرکوبگر جدیدی جایگزین شد. این مسأله به نحوی است  سقوط نظام منجر شود

گوید آنها در سازماندهی قوی ولی در تغییر ها می که آصف بیات در توصیف این انقالب

سرعت به خزان تبدیل شد. بهبه تعبیر دیگر بهار آزادی دوامی نداشت و    ۲ضعیف بودند. 

کاش انقالب ظام قبلی بهتر بود و ای مردم متقاعد شدند که همان نبسیاری از  طوری که  

 کردند. این تجربه برای ما کامالً آشنا است.  نمی

بود  بسیاری  ی انقالب مورد تنفر  که تا پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی، واژهاین

ی »براندازی« محبوبیت داشت، از همین  واژهگاهی  و حتی برای اشاره به تغییر نظام  

دارد.   عمومی حکایت  مربوط می حس  آن  به  آنچه  هر  و  انقالب  از  باعث  نفرت  شود، 

های در جمع  «رن؟شد در ذهن جمعی این پرسش در نوسان باشد که: »اینا کی میمی 

آمد. این پرسش  خانوادگی و دوستانه و در گفتگوها این پرسش به نحوی به زبان می 

که طبعاً    جانشان از لزوم تغییر یا بهتر است بگوییم میل مفرط به تغییر دارد. اما از آن

باره آب بشوند، این پرسش همزمان از سرکوب و تعویق هم خبر بنا نیست »اینا« یک

ای رخ بدهد و کار را »تمیز« تمام کند، طوری که بنا نباشد با انقالبی دهد: معجزهمی 

این با  تجربه شود.  و کابوس دیگری  مواجه شویم و وحشت  ته دل  دیگر  از  که مردم 

به سیاق  خواهان تغییر نظام هس نیستند  اما بسیاری حاضر  انقالب    ۵۷تند،  با یک  و 

چنین کنند. بنابراین »اینا کی میرن؟« در فقدان سازماندهی و استراتژی تنها از یک 

 دهد که ارزشی ندارد. آرزو خبر می

 

 بنگرید به:  ۲

Asef Bayat, Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring 
(Harvard University Press, 2022). 
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واژه اخیر،  انقالب  در خیزش  زیادی یکی  تا حد  و  گرفت  تعمید  دیگر غسل  بار 

د. »انقالب« که تا همین چندی پیش عمدتاً متعلق به  توسط معترضان پس گرفته ش

بُرد، توسط معترضان به کار رفت.  خواست به کار می حاکمیت بود و آن را هر طور که می

با این کار حاکمیت ناگهان خود را در موضع ضد انقالب دید. شعارهایی از جمله: »این 

تراض، اسمش شده انقالب«  دیگه اعتراض نیست، این خود انقالبه!« و »دیگه نگین اع

حکایت از آن داشت که این موج صرفاً یک رویداد اعتراضی نیست، بلکه در عمق و  

سابقه است،  یکالیسم آن بی دتر است. گستردگی این قیام و راوسعت به انقالب شبیه 

گرفتن انقالب تنها  توان در آن گسستی را با گذشته مشاهده کرد. پس طوری که می 

اژه نیست. بلکه به معنای آن است که خواست تغییر جمعی را دیگر گرفتن یک وپس 

توان به اعتراضات موردی نسبت داد و به تعویق انداخت. همچنین به این معنا است  نمی

هایی از جامعه به این آگاهی دست  کم بخشوار بروند. دست که »اینا« قرار نیست معجزه 

 که باید کاری کرد.  ندیافت

ی انقالبی شریک نیستند. با  ی مردم در این عاطفه است که همه   اما واقعیت این

ند، زیرا حتی اگر انقالب اکه بسیاری از آنها خواهان تغییرند، هنوز از انقالب در هراسآن

ند که به جای دستیابی  اتواند رؤیا را به کابوس بدل کند. بسیاری نگرانممکن باشد، می 

به آزادی، کابوس خون و خشونت تکرار شود. البته این نگرانی چندان ناموجه هم نیست.  

می  هاانقالب حادث  خاطرش  به  که  آنچه  به  دستیابی  از  آزادی، غالباً  یعنی  شوند، 

 ای انقالبی منتج شود، باید مستثنی باشد؟ مانند. چرا این خیزش اگر به نتیجهبازمی 

کند که به دلیل قدرت خود موجب سقوط  انقالب نیروی عظیمی را آزاد میگویی  

شود. به  از انقالب همین نیرو به صورت ویرانگر ظاهر می  شود، اما پسمی یک حکومت 

شود به صورت تمامیتی ظاهر تعبیر دیگر همان نیرویی که باعث سقوط حکومت می 

چیزی کردن هر آنبرداشتن و له یانتابد و خواهان از م شود که هیچ اختالفی را برنمی 

این دیگری  نباشد.  او  ادامه میاست که مورد پسند  بدانسازی  تا  ی جا که حلقهیابد 

شوند. طرد و تبعیض آنقدر ادامه میشود و همگان طرد  تر میتر و تنگها« تنگ»خودی 

انقالب ند و  شواند با یکدیگر مؤتلف میی کسانی که بیرون گذاشته شده یابد تا همهمی 

آورند. این همان وضعیتی است که در ایران بعد از انقالب تا به امروز  بعدی را پدید می

 هاانقالبرسد  که انقالب نفی هرنوع قانونمندی است، اما به نظر می ایم. با اینتجربه کرده
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قانونمندی  تابع  اغلب  خود  که  مسیرهایی  هستند.  کرده  هاانقالبهایی  اند طی 

می هشباهت  نمایش  به  را  چشمگیری  بهار ای  قبلی،  نظام  کنارزدن  و  انقالب  گذارد: 

شرایط  بروز  گرفتن نارضایتی،  شدن رژیم جدید، بازگشت و ترمیدور، اوجآزادی، ساخته

 انقالبی و ...  

تصوری از این وضعیت را با تمرکز بر ایران    مقاومت شکنندهجان فوران در کتاب  

ارائه می  قاومت شکننده در این کتاب اشاره به وضعیتی سیاسی کند. مفهوم ممدرن 

بر دشمن پیروز می  ایران دارد که در آن قدرت مردمی  به  اجتماعی در  اما هم  شود، 

های بیگانه قادر نیست آزادی را پاس بدارد و نفوذ قدرت  دلیل ضعف خود و هم مداخله

شود. در انقالب  ر می و نهادینه کند. الجرم عصیانْ به یک حاکمیت سرکوبگر دیگر منج

مشروطه انقالبیون توانستند بر استبداد قاجار و حامی خارجی آن یعنی روسیه پیروز 

نیز   ۵۷شوند، اما مشروطه در ایجاد حاکمیت قانون ناکام ماند. سرنوشت تراژیک انقالب  

 نشانگر همین روند بود.   

به    توانی معیوب را متوقف کرد؟ چطور میتوان این چرخهچگونه می  انقالب را 

های تغییر بدل کرد؟ چگونه های خشم را به سوژهتوان سوژهآزادی پیوند زد؟ چگونه می 

کار می  این  اساساً  آیا  کرد؟  تبدیل  سازنده  و  مؤسس  قدرت  به  را  مخرب  قدرت  توان 

ایم؟ در ادبیات تر آزمودهممکن است یا ما محکوم به تکرار روندهایی هستیم که پیش 

های قانع کننده دریافت  ها چندان مطرح نشده و پاسخ ایران این پرسش  سیاسی عامه در

دهنده نیست.  ها، تأکید بر روی عواملی است که چندان توضیح اند. در بیشتر پاسخ نکرده

ی قبل به قدر کافی باهوش نبودیم و توسط این و آن فریب خوردیم.  از جمله اینکه دفعه

ی پیش چنان نکردیم و حال چنین خواهیم  د. دفعهبار دیگر فریب نخواهیم خوراما این

تواند کرد. با اینکه ممکن است انقالبیون فریب بخورند، اما عامل فریب به تنهایی نمی 

 ناکامی را توضیح بدهد.  

های باال را به اجمال بررسی خواهم کرد. در این در زیر من یکی دو پاسخ به پرسش

لکه بر علل ساختاری است. همانطور که انقالب تنها  ها، تأکید نه بر عوامل ذهنی، بپاسخ 

گیرد و عوامل متعددی باید دست به  نمی   های فردی شکلها و عاملیت با اتکا بر اراده 
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دست هم بدهند تا اسقاط یک نظام ممکن شود، در شکست و ناکامی یک انقالب نیز 

 عوامل متعددی اعم از داخلی و خارجی دخیلند. 

 

 ی اجتماعی ی مسألهغلبه
با هم مقایسه   انقالب،  ی دربارههانا آرنت در کتاب   دو انقالب فرانسه و آمریکا را 

کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا انقالب آمریکا در تأسیس آزادی موفق بود می 

و انقالب فرانسه به حکومت وحشت و خشونت راه برد. پاسخ او به اجمال این است که 

را محقق کند. البته  استثنا است که توانست آزادی    هاانقالبآمریکا از این حیث در بین  

داری را در نظر بگیریم، انقالب آمریکا نتوانست آن در اینجا آزادی نسبی است. اگر برده

ی های اساسی است که در اعالمیهکردن حقوق و آزادی را ملغی کند. منظور نهادینه 

ابتدا استقالل بر آنها تأکید شد. به تعبیر آرنت اهتمام پدران بنیانگذار به آزادی از همان  

ی شد. آزادی چنان مهم بود که در اعالمیه   هاانقالبباعث تمایز انقالب آمریکا با دیگر  

در  بود.  آزادی  برای  انقالبی  آمریکا  انقالب  گرفت.  ویژه صورت  تأکید  آن  بر  استقالل 

ی اجتماعی موجب شد  ی مسألهکه در انقالب فرانسه نابرابری هدف بود. لذا غلبهحالی

ی اجتماعی، نابرابری و فقر است. به  ه رانده شود. منظور آرنت از مسأله آزادی به حاشی

الشعاع قرار گیرد. بنابراین او معتقد است  ی نان باعث شد تا آزادی تحتنظر او مسأله 

اگر موتور محرک انقالب نابرابری باشد، محتمل است که ما به جای حکومتی که پاسدار 

ها را  ی نابرابری آزادی کار داشته باشیم که به بهانه آزادی باشد، با نظامی سرکوبگر سرو

ی این نظام، نظام کمونیستی در شوروی بود. با اتکا بر تحلیل  قربانی کند. بارزترین نمونه 

ی اجتماعی نابرابری بر آزادی غالب  ها مسأله ی که در آنهایتوان گفت انقالبآرنت می 

نهادینه در  بشود،  نخواهند  موفق  آزادی  روبرو کردن  رژیمی  با  زیاد  احتمال  به  و  ود 

دهد و آزادی را قربانی خواهد کرد. البته  خواهیم بود که نابرابری را در اولویت قرار می

این تحلیل و پاسخ منتقدانی داشته است که نه تنها خوانش آرنت از انقالب فرانسه و 

 اند.  آمریکا بلکه نتایج او را زیر سؤال برده
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الینسون است که در   پاسخ مهم دیگری که از آنِ جیمی  به آن خواهم پرداخت 

آن را   ۳عصر ضدانقالبعربی منتشر شده به نام    های انقالبتازگی در مورد  به کتابی که  

که ارائه کرده است. به نظر الینسون، ما شکست یک انقالب را نخواهیم فهمید مگر این

درکی از موفقیت ضدانقالب داشته باشیم. او در این کتاب مفهوم ضدانقالب را که در 

فرهنگ سیاسی ما بیشتر یک دشنام است، بیرون آورده و آن را به یک مفهوم تبیینی 

عربی    های دهد که در شش کشوری که در انقالبون نشان میتبدیل کرده است. الینس

در آنها وضعیت انقالبی شکل گرفت شامل تونس، مصر، لیبی، یمن، سوریه و بحرین، 

ضدانقالب   توسط  و  انقالب  خورد  توسط  شکست  انقالب  مصر  در  شد.  ذبح 

دند. اما کردن استفاده کرالمسلمین مصادره شد و آنها از این فرصت برای اسالمیاخوان

خود با کودتای ارتش کنار زده شدند. بدین سان انقالب توسط ضد انقالب نابود شد. در 

با   انقالب  سوریه  و  بحرین  در  شد.  داخلی  جنگ  به  منجر  نظام  اسقاط  یمن  و  لیبی 

کمک مداخله با  را  انقالب  اسد  رژیم  سوریه،  در  شد.  سرکوب  بیرون  از  نظامی  ی 

از بیرون سرکوب کرد. در نتیجه انقالب به جنگ داخلی گرایان داخلی و مداخله  اسالم

کند و ختم شد. این کتاب از این حیث اهمیت دارد که درکی از ضدانقالب را ارائه می 

دهد که موفقیت یک انقالب تنها در گرو اراده و عاملیت انقالبیون نیست. بلکه نشان می 

اباید ضدانقالب و عاملیت آن را هم به حساب آورد.   ینکه ممکن است برخی قرن با 

شرایط  نه تنها  عصر ضدانقالب است.  به نظر او این عصر،  حاضر را عصر انقالب بدانند، اما  

  به نیست، بلکه    هابه نفع انقالبنیز بر خالف قرن بیستم  جهانی  داخلی بلکه شرایط  

 . گرایش دارد هاضدانقالب

پاسخ این  خود  سوای  جای  در  که  مینقد  قابلها  نظر  به  از هستند،  یکی  رسد 

ها به  های توتالیتر تخیل آدمترین موانع بر سر راه آزادی این است که در وضعیت مهم 

درمی  وضعیت  نمیگروگان  و  تصور آید  به  را  دیگر  مناسباتی  و  وضعیت جدید  توانند 

 گیرد دهد، وجهی آخرالزمانی به خود می درآورند. در نتیجه حتی وقتی انقالبی رخ می 

گیرد. اسارت تخیل تا بدان حد است که حتی پس از اسقاط  و اسقاط در اولویت قرار می 

 
3 Jamie Allinson, Age of Counterrevolution: States and Revolutions in 
the Middle East, Cambridge University Press, 2022. 
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های قبلی شدن مناسبات قدرت، تمایل به تقلید و پیروی از رویهنظام نیز به دلیل درونی

ترین کارها آزادکردن تخیل از بند مناسبات فعلی قدرت و وجود دارد. لذا یکی از مهم 

شود، به مسأله ت. این کار نیازمند آن است تا آنچه بدیهی تصور می کردن آنها اسبیرونی 

ی مردانه است که به ناخودآگاه سیاسی راه یافته  تبدیل شود. یکی از این عناصر سلطه

 بخش نظام حکومتی تبدیل شده است. و به عنصر هویت 

  های چشمگیری داشت. اما شاید وجه مشترک میان با بهار عربی تفاوت  ۵۷انقالب 

هر دوی آنها این باشد که در آنها انقالبیون آنقدرها هم انقالبی نبودند و در نتیجه انقالب  

به تغییر محسوسی در سیاست منجر نشد. در نتیجه اوضاع از هر حیث بدتر شد. آصف 

نامد.  های عربی را »انقالب بدون انقالبیون« یا الثوره بالثُوّار میبیات از همین رو انقالب

آنها   رفولوشن  او  می  refolutionرا  انقالب  )انصالح(  از  است  ترکیبی  که  نامد 

revolution    و اصالح.reform    وجه اشتراک دیگر این است که هم در انقالب ایران

شکلی آخرالزمانی داشتند و به این فکر نشده بود که چه   هاانقالبو هم در بهار عربی  

خواهیم از آزادی مراقبت  د. چطور میمناسباتی بنا است جایگزین مناسبات پیشین شو

خود محقق خواهد شد.  هکنیم؟ تصور این بود که به صرف برافتادن رژیم، آزادی خودب

اما چنین نشد، چون مردم تصوری از اینکه چگونه باید این کار را بکنند، نداشتند. این  

خواهند،  دانستند چه نمی صورتبندی دیگری است از این گفته که در انقالب مردم می 

 خواهند.  می دانستند چهاما نمی 

که  های نظم بعدی در نظم فعلی موجود است. البته اینواقعیت این است که نطفه 

نطفه  این  از  شود،کدامیک  تبدیل  زنده  موجود  به  و  بنشیند  بار  به  ما    ها  عاملیت  به 

رود که بر ی های افراد پیش نمی نیت قدرها بر پایهها مربوط است. اما سیاست آنانسان

 گیرد.   اساس روندها شکل می 

 

 انقالب و زنان
انگیز است.  به خصوص در ایران غم  هاانقالبوقتی پای زنان در میان است، وضع  

ها پیش از انقالب مشروطهْ خواهان مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی  زنان از مدت

شدت فعال بودند. اما پیروزی به آمدن از پرده بودند. در خود نهضت مشروطه نیز  و بیرون
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کردن بتحول چندانی را در وضعیت آنها ایجاد نکرد. آنها حتی از حق انتخا  مشروطه

شدند و در کنار سُفَها و صِغار قرار گرفتند. در انقالب عقل محسوب  هم بازماندند، ناقص

با این  ۵۷ که زنان در پیروزی انقالب نقشی نیز این پدیده به نحو دیگری تکرار شد. 

کردن« و هدف نفرت کننده داشتند، اما پس از انقالب نخستین قربانی »اسالمی تعیین 

کار واقع شدند. رویارویی میان دستگاه  گرایان و روحانیت محافظه مسیستماتیک اسال

،  ۵۷افتاد. اما با انقالب  می  فقاهت و زنان در ایران همواره به سبب وجود دربار به تعویق

این رویارویی ناگزیر شد. ابتدا به آنها حکم شد که در حجاب شوند و این در حالی بود 

گی با انقالب، به حجاب روی آورده بودند. سپس  که بسیاری از زنان خود در همبست

قانون خانواده که نخستین قانون نسبتاً مترقی تاریخ ایران برای زنان بود به این بهانه 

که طاغوتی است، ملغی شد. در گام آخر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران زنان را 

تر از یکسال  ی کمصلهسان تنها در فابدینشان محروم کرد.  از حقوق شهروندی اولیه

که هم  ی حقوق خود را از دست دادند و به کنیزک تبدیل شدند. نتیجه آنزنان کلیه 

 .    د شبه زنان خیانت  ۵۷انقالب در انقالب مشروطه و هم در 

چگونه    زنانآیا در صورت وقوع یک انقالب دیگر یا تغییر رادیکال سیاسی حقوق  

زنان در این جنبش جلودارند و همین حقوق تضمین خواهد شد؟ کافی نیست بگوییم  

تر چنین نشده است و تضمینی نیست که در آینده کند. پیشبعدی آنها را تضمین می 

ی مدنی  کردن حقوق زنان کار جامعه هم چنین بشود. ممکن است کسی بگوید نهادینه 

ی آزادی«  توانند فعال باشند، ولی در »فردااست که در ایران امروز به دلیل سرکوب نمی 

آنها خواهند توانست این حقوق را ایجاد و تضمین کنند. اما تضمینی وجود ندارد که 

تقویت را  احتمال  این  فعلی  برعکس، وضعیت  آزادی  می  چنین شود.  فردای  که  کند 

 سریعاً به اسارت گره بخورد.  

 

 های سهمگین پرسش
 نظر آورد: های سهمگین را درهای یادشده باید پرسش سوای مسائل و دغدغه

برد. جرد دایموند در  سر می اکنون در یکی از مقاطع بحرانی تاریخ خود بهایران هم

شان های وجودی ها با بحرانی برخورد ملت با برشمردن موارد متعدد، نحوه   آشوبکتاب  
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تصویر می  به  بحرانرا  دارد. کشد،  به همراه  را  آنها  نابودی  تداوم  هایی که در صورت 

ها در این مقاطع با یکدیگر متفاوت است. برخی دهد، رفتار ملت طور که او نشان می آن

تبدیل می  به فرصت  را  با جنگ دوم بحران  بود که  آلمان کشوری  برای مثال،  کنند. 

شده با  جهانی از درون و بیرون ویران و چندپاره شده بود. یک کشور ویران و اشغال

دستیزی بود که تا مغز استخوان جامعه نفوذ کرده عمیق نژادپرستی و یهو  های گرایش

و آن را به نابودی کشانده بود. یک راه آن بود که این ملت بعد از جنگ با تجاهل نسبت  

به این وضعیت، مسیر گذشته را به نحوی دیگر از سر گیرد. راه دیگر مواجهه با خود و 

مان تا حدی از سر اجبار استفاده از فرصت بحران برای برخی اصالحات اساسی بود. آل

راه معنای  به  کار  این  برگزید.  را  دوم  مسیر  داوطلبانه  هم  تا حدی  کارزاری و  اندازی 

و یهودستیزی بود که کماکان ژادپرستی  نفرهنگی و اجتماعی سیاسی برای مقابله با  

ی تر بود فاصلهچه پیش ادامه دارد. آلمان امروز همچنان درگیر نژادپرستی است، اما با آن

 زیادی گرفته است.  

ی بحرانی برای عکس است. فروپاشی شوروی یک نقطهی روسیه درست برنمونه 

های گذشته استفاده این کشور بود، اما رهبران روس از آن برای تجدیدنظر در سیاست 

شوو دامن  به  خزیدن  با  برعکس،  و ینکردند.  تزاریسم  روسی،  روح  از  ستایش  نیسم، 

اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد   ی شبه سو و تبدیل یکگری سطحی از یکقهرمانی 

بر دگرگونی  راه به عنوان   را  راه  از سوی دیگر عمالً  اقتصادی  برای درمان رکود  حلی 

ی ناپذیر تبدیل شد. روسیه بنیادی بستند. در نتیجه، بحران به زخمی عمیق و درمان

رسد قادر به درمان آنها  نمی   های عمیق است که به نظرامروز کشوری مغروق با زخم 

ستیزی بیمارگون است  باشد. رویکرد تهاجمی این کشور نسبت به غرب نیز نوعی غرب

ی ضعف و تباهی و فساد عمیق درونی ی قدرتمندی باشد، نشانه که نشانه که بیش از آن

 است.  

 هایی دارد.ایران امروز به آلمان بعد از جنگ و شوروی در زمان فروپاشی شباهت 

بخش  بیزاری در ایران امروز، قابل مقایسه با یهودستیزی است، زیرا به عنصر هویت زن

آمیز نسبت به وضعیت خود نظام حکومتی تبدیل شده است. از سوی دیگر رویکرد توهم

در جهان در قالب عناوین پرطمطراقی همچون محور مقاومت، استکبارستیزی و جز  

های اقتصادی درونی است که به وضعیت شوروی آنها، نشانگر تمایل به تعویق بحران
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ای بحرانی برای تجدید نظردر مسیر در زمان فروپاشی شبیه است. دوم خرداد لحظه

های اجتماعی به نفوذ غرب از شده بود. اما مقامات ترجیح دادند با انتساب خواستهطی

واقعییک از  جلوگیری  و  »اصالحات«  توهم  دامن  به  خزیدن  و  وضعسو  و شدن  یت 

ها، مانع از تجدیدنظر اساسی شوند. بدتر شدن وضع نه تنها باعث تجدیدنظر خواسته

بینی بیشتر و فرورفتن در توهم بیشتر انجامید. رؤیاهای باشکوه  نشد، بلکه به خودبزرگ

که در مهمالتی همچون مدیریت جهان نمود داشت، ازعمق فاجعه حکایت    مآبانهورتامپرا

ی ای از گذشتهنها مختص حکومت نیست. جعل یک تصور افسانهداشت. اما این توهم ت

دادن تاریخ آن که در محافل حکومتی نیز خریدار داشت، از دیگر ایران و باشکوه جلوه

های بارز این خودفریبی است. میل به فرار از واقعیت و خزیدن در توهم اشکال  نمونه 

 ست. ترین عامل ویرانی بوده اگوناگون دارد و خود بزرگ

 

 براندازی 
برد که  ترین مقاطع تاریخ خود به سر می که ایران امروز در یکی از بحرانینتیجه این 

در آن مسأله برسر بقا است. اما نه حکومت و نه اپوزیسیون برانداز مایل به دیدن این  

ارا توان  نیستند و  ندارند. رویهئهوضعیت  را  با آن  مقابله  برای  راهکاری  از ی  غالب  ی 

توانایی مافوق اهمیت نشان سو کم یک القای حس  از سوی دیگر  این وضعیت و  دادن 

کند که که حکومت برای بقای خود وانمود میبشری برای غلبه بر آن است. در حالی

رو مسئولیت خود را هیچبه ساخته است و در نتیجه  ها جدی نیست یا دشمناین بحران

که مسئولیت    کند می  پوزیسیون برانداز اینطور وانمودپذیرد، ادر ایجاد و تداوم آنها نمی 

امروز  همه ایران  با حکومت است. کافی است حاکمان فعلی بهی مشکالت در  تمامی 

ها مهار شوند و به زندگی معمولی دست  جای خود را به براندازان بدهند تا این بحران

وجود و تداوم آن   بیابیم. تردیدی نیست که حکومت خود بخشی از بحران فعلی است و

با بحرانبر وخامت وضعیت می  هایی افزاید. اما حتی در صورت تغییر حکومت، ایران 

دست به گریبان خواهد بود که غلبه بر آنها اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. بحران 

اجتماعی،   اعتماد  و  مرجعیت  بحران  فساد،  بحران  بحران خشکسالی،  زیست،  محیط 

ی آنها  اخالقی، خودفریبی فراگیر و ترجیح توهم بر واقعیت از جملهبحران فروپاشی  
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روند. تا همین  ها را جدی بگیرند و از آنها طفره می براندازان بنا ندارند این پرسشاست.  

استثنای حرف به  ندیده امروز  آنها  از  انتزاعی حتی یک خط  کلی  ایم که چگونه  های 

برنامه ها را حل کنند. چخواهند این بحرانمی  برنامه ه  ای  ای برای اقتصاد دارند؟ چه 

هوا و ... غلبه کنند؟ برای وآبخواهند بر معضل  برای محیط زیست دارند؟ چگونه می 

قانونی را از میان بردارند؟ برای  خواهند بی می   ای دارند؟ چگونهفقر و نابرابری چه برنامه 

شنویم این است  فی که از آنها می بازسازی اعتماد عمومی چه خواهند کرد؟ و ... تنها حر

انقالب   از  ناشیانه  تقلیدی  بیشتر  براندازی  برود.  باید  البته در   ۵۷که حکومت  است، 

ت آن هم تردید زیادی  یبهترین حالت و با کمک تحریم و تهاجم نظامی که در موفق

 وجود دارد. 

رهبران  به  تا  دارد  بیشتری  شباهت  فعلی  حاکمان  به  براندازان  سیاسی  تخیل 

علیبه آزادیبخش.   امیرحسین  آرمان  بخشیقول  فانتزتیک  کیفوری  چون این  هایی 

است. ع نارسیستیک  میل  ارضای  هدف،  بلکه  است،  نگرفته  هدف  را  آزادی  و    ۴دالت 

از زننمی واپس-زندگی- توان  »تمنیات  این  و  نادیده    ۵گرایانه« آزادی سخن گفت  را 

بودن جنبش زن، زندگی،آزادی، یک صدا بودن و دوسیاستی گرفت. او با تأکید بر دوصدا

تغییر عاجل دولت است. سیاست دولتی اساساً    خواند که خواستاررا »صدای دولتی« می 

بیند.  کاری با جامعه ندارد، بلکه آن را ابزاری برای براندازی حاکمیت و حاکمان فعلی می 

ای قوی صدا و سیاست دیگر، »سیاست همبستگی« است که تغییر را از رهگذر جامعه 

سیاست است. در یکی از داند. تمایز این دو در فهم زیربنایی آنها از و استوار ممکن می

گرفتن جامعه. طنین مزاحم آنها هدف سیاست، کسب قدرت است و در دیگری قدرت

های رکیک، و زدن برچسب مزدور به منتقدان از آبادی، فحش-میهن- ی مردو آزارنده 

 مظاهر سیاست دولتی است. 

 

 . به آدرس زیر: 1۴۰1، دی انکارآزادی«،   -زندگی  -بخشی، »زن امیرحسین علی  ۴
https://enkarmag.ir/articles/9213e4c2-914e-4c8c-8262-
dbc9f44ee7f4/ 

 همان. ۵

https://enkarmag.com/articles/9213e4c2-914e-4c8c-8262-dbc9f44ee7f4/
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ای نوع های زنانه، آن را به سکویی برها و کنش براندازی بنا دارد با تصاحب جنبش

بدل کند. به همین دلیل خشم و عصبانیت سوخت موتور آن    دیگری از سیاست مردانه

ها را به موجوداتی عصبی دمد و آدماست. حاکمیت با خشونت بیشتر، بر آتش خشم می 

گیری آنها است. از کند که احساساتْ اصل حاکم بر رفتار و تصمیم و پریشان تبدیل می 

کند.  شم و عصبانیت مهارنشده را به قدرت خود تبدیل می سوی دیگر براندازی این خ

براندازانْ سوژه را هدف می هیاهوی  به خیالهای خشم  را  آنها  اذهان  و  پردازی گیرد 

شود که می دارد. در حقیقت با این کار براندازی مانع از عقالنیتی  واهی و متوهمانه وامی

اما حتی  ی حیات سیاسی فعلی و  الزمه براندازی موفق آینده است.  براندازان در  اگر 

رسد، برهوت واقعیتی که در بخش قبلی توضیح دادم، خیلی شوند که بعید به نظر می 

ی کسانی که خیاالت پراند. در نتیجه همه نماید و نشئگی را از سرها می زود رخ می

رسند که پس  پرورانند، افسرده خواهند شد، چون به این نتیجه میخوش در سر می

زودی شاهد امواج سهمگین آن به ساً تغییر امکان ندارد. این ناامیدی و افسردگی که  اسا

خصلتی  براندازی  کنم:  خالصه  است.  متوهمانه  تخیل  همین  ماحصل  بود،  خواهیم 

 آخرالزمانی دارد و روی دیگر حاکمیت فعلی است. 

 

 انقالبیون بدون انقالب 
ی  شود. اما در آن رگهمختلفی دیده می  های گرایشدر جنبش زن، زندگی ، آزادی،  

بر همین سه  براندازی بارز و مسلطی وجود دارد که  با  نه  این رگه  گانه مبتنی است. 

اصالح رویکرد  با  نه  دارد  سازگاری  سر  معنای مرسوم  در  انقالب  با  نه حتی  و  طلبانه 

نامم.  نگر می دی است. من این رویکرد را کنش زنانه متعارف. بلکه در آن هدفْ خود آزا 

به نظر من این کنش، با دختران خیابان انقالب خلق شد. این کنش، نه فقط حاکمیت،  

 ی مخرب و ویرانگر مردانه را هدف گرفته است.  بلکه سلطه 

زنانه سوژه   کنش  خشم،  مهار  با  بلکه  نیست.  استوار  خشم  به بر  را  خشم  های 

توان انقالب بدون انقالب دانست. زیرا کند. کنش زنانه را می ر تبدیل می های تغییسوژه 

گیری آن میسر است. این کنش درست  در آن تغییر سیاسی از رهگذر جامعه و قدرت

های عربی را کنشگرانی رقم زدند که چندان برعکس انقالب بدون انقالبیون است. انقالب
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انقالب نداشتند و انقالب ایران به دست رهبران    ای برای فردای انقالبی هم نبودند و نقشه

ی قدرت سیاسی مسیر تاریخ را به عقب برگردانند.  ارتجاعی افتاد که بنا داشتند با قبضه

دست بیاورند. آنها انقالب اما انقالبیون بدون انقالب بنا ندارند آزادی را از طریق انقالب به 

 آورند.  را از طریق آزادی به دست می 

توانند منتظر بمانند تا یک منجی بیاید  اند که نمی ر اساس تجربه متوجه شده زنان ب

اند که چطور و آزادی را تقدیم آنها کند. منجیْ خود آنها هستند. کنشگران آزادی دیده

جانبه، انقالب و اصالح به آنها خیانت کرد. لذا تصمیم گرفتند طور رغم پشتیبانی همهبه

افکندن روسری، الغای تفکیک جنسیتی،  حجاب و درآتش  دیگری عمل کنند. برداشتن

های وآمد آزادانه در شهر و جز آنها جملگی کنش سواری و موتورسواری، رفتدوچرخه

 اند.  معطوف به آزادی 

این کنش خصلت اجرایی دارد و به هیچ چیز جز خود راجع نیست. در آن هدفْ  

ترین معنای کلمه محقق به دقیق ها آزادی  آزادی است، نه چیزی دیگر. در این کنش 

بر خالف کنش شودمی  اسارت.  از  و ذهن  تن  رهاندن  یعنی  نظریه،  و  انتزاعیِ  ها  های 

افتد. بلکه اینجایی مردانه آزادی یک امر انتزاعی دور از دسترس نیست و به تعویق نمی

نیست.   معمولی  برداشتن روسری یک کنش  و  اجباری  به حجاب  نه  است.  اکنونی  و 

گوید تو باید ی تن از اسارت فرمانی است که زن را در چنگ خود دارد و به او میرهای

گویم. آزادی گسستن زنجیر اسارت از ذهن و بدن است. آزادی  چنان باشی که من می 

 ترین مفهوم آزادی است. ترین و عینی ی مقابل بردگی است و این همانا دقیق در نقطه 

توان  ز کنش سیاسی را خلق کردند. آنها را می دختران خیابان انقالب نوع جدیدی ا

اندازی جدید به روی کنش سیاسی گشودند که انقالبیون بدون انقالب نامید. آنها چشم

گشاید. در این رویکرد بنا  گیرد و افقی را می ی مردانه و مذکر را به چالش می سلطه

ز آنها به آزادی دست  نیست منتظر بمانیم تا با یک انقالب، انتخابات، تغییر رژیم و ج

کند. در آن سیاست  نگر رهبری را در یک رهبر عمدتاً مرد جستجو نمییابیم. کنش زنانه 

نشیند و زندگی و مراقبت به جای نسق می   ۶پروامساوی با قدرت و حکومت نیست، بلکه  

 
6 Care 
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گویی مطلق به اعدام متجلی شده است. اعدام این نگرش در نه  ۷. کندغلبه می بر مرگ  

ی مردانه است. زنان با مشقت و تحمل انواع یکی از ابزارهای اصلی سرکوب در سلطه

اما سلطهزایند و بزرگ می ها می دردها و سختی با یک تصمیم آنی،  کنند،  ی مردانه 

سو بدن زن را به  دانه از یکی مردهد. سلطهشدن می کور، و احساسی، حکم به معدوم

می تبدیل  جانکشتزار  دیگر  سوی  از  و  به کند  را  زنان  همان  فرزندان  و  عزیز  های 

 نگر به صورت نامشروط با اعدام مخالف است.  سیاست زنانه اما  سپارد.  های دار میجوخه

برنامه ایران  در  سیاسی  گروه  هیچ  تاکنون  که  دارند  وجود  بسیاری  ی معضالت 

رای مقابله با آن ارائه نداده است. در عین حال روشن است که تداوم وضع  منسجمی ب

افزاید. اما کنش انقالبیون بدون انقالب بر تسخیر فضا و  فعلی تنها بر عمق ویرانی می

اند.  راندن حاکمیت مبتنی است. زنان در زندان نیز همین کنش را در پیش گرفته عقب 

رسد و اسارت به حداکثر. اما زنان و حداقل میبه  زندان جایی است که در آن آزادی  

اند.  گرفته و به سخره    مردان این روزها در زندان هم مناسبات سلطه را زیر سؤال برده

»نامه  عنوان  با  هدایت  بهاره  استی  نامه   ۸«انقالب حتمی  از و  محمدی  نرگس  های 

های نمونه   ۹، در زندان پرداخت  افشای آزار جنسی زنان و مردانزندان که در آنها به  

های بدون حجابی زنان اند. عکس های انقالبی معطوف به آزادی ای از این کنش برجسته

های سرکوب برگسازوی دیگر این مقاومت است. حاکمیتی که به  پس از آزادی نمونه

 شود. دادن آنها بالاثر می خود مفتخر است، با ازدست 

وپادار برای زاییدن  دست  های ک و رحِمتدریج به کنیزبهزنان در ایران بعد از انقالب  

همیشه  از  زنان  امروز  دارند.  دست  در  را  خیابان  رهبری  امروز  اما  شدند،  تبدیل 

اند. بدن زن ناپذیر کردهاند و از این رهگذر انسان ایرانی را حکومت ناپذیرتر شده حکومت 

تصاحب، خشونت  ها برای تحقیر، تجاوز، ترین مکاندستترین و دمی سهلکه در زمره

 

 .نقد اقتصاد سیاسی ، نگرزنانه انقالب زنان تا دموکراسی فاطمه صادقی، از از  ۷

8 https://iranwire.com/fa/news-1/111259- -اختصاصی -بهاره -هدایت- از -زندان -اوین

است- قطعی-نقالبا / 
9https://www.bbc.com/persian/articles/cd1z7pzg3q4o 
https://t.me/kaleme/29901  

https://pecritique.com/2022/10/22/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1/
https://iranwire.com/fa/news-1/111259-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://www.bbc.com/persian/articles/cd1z7pzg3q4o
https://pecritique.com/2022/10/22/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1/
https://t.me/kaleme/29901
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ها است. شجاعت  گوترین بدن«نه»ترین و  و نمایش قدرت بوده است، امروز یکی از مقاوم

 رود.  ، اکنون برای زنان به کار می  بودمردانه که زمانی صفتی  

به سلطه است.  کرده  تبدیل  زنان  ابزار سرکوب  به  را  زنان  مردانه همواره خود  ی 

ی مردانه همراهند و برعکس، مردان دارند که با سلطه همین دلیل زنان بسیاری وجود  

ی مردانه قرار  گویند. هنوز هم زنان بسیاری در خدمت سلطهبسیاری که به آن نه می 

دهند، به استخدام گشت ارشاد کنند. زنانی که تذکر حجاب میمی   دارند و آن را تقدیس

دهند، از زنان دیگر را لو میکنند،  آیند، فرمان آتش به روی معترضان را صادر میدرمی

با زنان برخورد کند، پرستوگری میحکومت می  کنند، بازجوخبرنگارند و... از خواهند 

ی مردانه اصل بر این است که زنان به مردان وابسته باشند و اند. در سلطه این جمله

ناچیزی   ی انکار خود، سهم نانی هم برای آنها بیندازند و به هزینهالتماس کنند تا تکه

شان بیندازند و جایی کوچک را از قدرت سیاسی، دینی، علمی، و اقتصادی را جلوی 

تا حد زیادی    هاانقالبکنارها درنظر بگیرند. سرنوشت زنان پس از  برای آنها در گوشه

زنند که آنها را توان دید که زنان دست رد بر سیاستی می چنین بوده است. اما حال می

کنند که از آنها متنفر است، دست رد بر هد، خدایی را نقد و رد مید به خود راه نمی

داند، دانشگاه و علمی را عقل و مهجور می زنند که آنها را کم ی دین و مذهبی می سینه 

کشند که آنها را ساکت  کند، و تاریخی را به پرسش می کنند که آنها را تحقیر می نقد می 

اند،  و سنت   دار تاریخگر این زنان نیستند که وام کرده و از خود بیرون رانده است. دی

دار زنان است. سنتی که باعث  ی مردانه است که وامبرعکس، این سنت، تاریخ و فلسفه

به جای نقد آن سنت با صدای بلند و باافتخار بگوید پروین   ش افیلسوف نادانشود  می 

 10کند.  دهد و حتی نفهمد که دارد به زنان توهین می را به فروغ ترجیح می 

ی ابزارهای سرکوب، رو به افول است.  ی مردانه با وجود برخورداری از همهسلطه

اند. البته هنوز راه زیادی مانده  اه فقاهت و زنان، زنان برنده در مصاف تاریخی میان دستگ

ی مردانه محو شود. ما هنوز اول راهیم. زنان باید حق خود را از تاریخ و سنت  تا سلطه

ی مردانه که بر دوگانگی زن/ مرد استوار و علم و سیاست بازستانند. اما برخالف سلطه

ری با دوگانگی زن/ مرد مواجه نیستیم، بلکه با  نگکند، در زنانه است و زنان را حذف می 

 

 سیاسی. ، نقد اقتصاد از مغاک عصر ظلمتشیرین کریمی،   1۰

https://pecritique.com/2022/12/25/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ba%d8%a7%da%a9-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c/
https://pecritique.com/2022/12/25/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ba%d8%a7%da%a9-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c/
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زنانه/مردانه مواجهیم. زنانه فقط به زنان اختصاص ندارد، بلکه مردان را هم به خود راه 

جا تغییر از پایین  نگر کنشی است از پایین به باال. در ایندهد. کنش زنانه و زنانه می 

درست برخالف سیاست و  کند،  ی قدرت رسمی سرایت می شود و به عرصه حادث می

و تحمیل دیدگاه بر جامعه نگرش مردانه که درصدد کسب قدرت سیاسی  های خود 

 است. به اعتقاد من در مصاف با حاکمیت فعلی تنها چنین رویکردی موفق خواهد بود.

 

 گیری نتیجه
های دیگر نیست، بلکه  ایران در مقطعی بحرانی قرار دارد. این بحران از جنس بحران

می بحران تعیین  را  این سرزمین  نبود  و  بود  که  است  وجودی  از یکی  ما  با  کند.  سو 

شناسد  ی مردانه روبرو هستیم که فقط قدرت و سلطه را می حاکمیتی متکی بر سلطه 

نهد و لذا حتی به قیمت نابودی این سرزمین و تبدیل آن به برهوت بنا دارد  و ارج می

ای پایبند نیست. در چنین  و انسانی و دینی  بماند و در این راه به هیچ اصل اخالقی

برای بخشجامعه باشد که در آن تردید هست،  انقالب، حتی اگر هم شدنی  های ای 

تر اینکه معلوم نیست بتواند ما را به آزادی برساند. شواهد زیادی خواستنی نیست. مهم 

های و نیز انقالبعربی    های انقالبند که این مسیر، پرمخاطره است. سرنوشت  ادال بر آن

قرن گذشته دال بر دشواری این مسیرند. مسیر دیگر براندازی است. اما براندازی نه تنها  

کردن حاکمیت فعلی ناتوان است، بلکه حتی در صورت موفقیت آزادی را برای از ساقط

ی ی مردانهما به ارمغان نخواهد آورد. بلکه به احتمال قوی به یک حاکمیت و سلطه

آنکه بتواند راه خواهد برد و وضع فعلی را به نحو دیگری بازتولید خواهد کرد، بی دیگر  

 از پس بحران برآید. در براندازی هدفْ کسب قدرت به هر وسیله است. 

شدت بهی  سو با یک جامعههای چندانی نداریم. از یکدر چنین وضعیتی ما انتخاب

ها روبروهستیم که به دلیل غارت منابع، فساد، فقیرشده و درگیر با انواع مسائل و بحران

ی دهد. این همان جامعهتباهی و سرکوب روز به روز توان خود را بیشتر از دست می 

مطلوب حاکمیت است. از سوی دیگر در این جامعه جنبشی شکل گرفته است که بر 

ی استوار است. زنان در این جنبش جلودارند و با اشغال ی زن، زندگی و آزادگانه سه

ی مردانه را که جامعه و تمدن ایرانی را به های خالقانه سعی دارند سلطه فضا و کنش 
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توان انتظار ویرانی کشانده به پرسش بگیرند و به عقب برانند. طبعاً از این جنبش نمی

هایی را به  آموخته است و ظرفیت هایی به ما  ی مسائل را حل کند. اما درسداشت همه

تأمل قابل  تا همین نمایش گذاشته است که  آغاز راهیم.  ما در  جا هم دستاوردها اند. 

نبوده  آن کوچک  به  آنچه  با  قیاس  در  دستاوردها  این  که  است  این  واقعیت  اما  اند. 

ی باشد،  اای در کویر سیاست خاورمیانه اگر نخواهیم آزادی صرفاً واحهنیازمندیم اندکند.  

بیندیشیم.   واقعی  بلکه  آرزومندانه  نه  آیا  آینده مشخص می باید در مورد آن  کند که 

بر بحران همه بازنگری در مسیر طی شده  با  توانست  امروز که دارد  جانبهخواهیم  ی 

دار گذشته، تاریخ،  کند غلبه کنیم یا خیر. آیا خود را وامحیات و تمدن ما را تهدید می

علم سیاست،  می  سنت،  مردانه  دین  انتخابو  یا  رسمیت  دانیم  به  را  دیگر  های 

ی دیگر عوض ی مردانه را با یک سلطهآیا محکوم به آنیم که یک سلطه  شناسیم؟می 

کنیم و نابود شویم یا توان آن را داریم که خود را تغییر دهیم و از نابودی حتمی نجات 

رسد گام ان برآییم. اما به نظر می یابیم؟ هیچ تضمینی نیست که بتوانیم از پس این بحر

هایمان تکیه کنیم و آنچه را که نخست این است که با خودمان صادق باشیم، بر داشته 

 آید انجام دهیم.  مان برمی از عهده 

 

 


