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انیرانیا یاعتراض  زشیخ یاجمال یبررس 
خسرو پارسا ی نوشته 

ی حوادث اخیر است. سخن از ارزیابی جنبش یا خیزشی  سه ماه مدت زمان مناسبی برای ارزیابی اولیه 
ای انقالبی  است که شروع آن از نظر زمانی تقریباً غافلگیرانه بود و در مسیر خود به جایی رسید که برای عده

اند هنوز ای اندکی هم که در خواب غفلت الوقوع و برای دیگرانی انقالبی بالقوه را تداعی کرده و البته برقریب
توهمات در  که  آنانی  است؛  نرسیده  برای »نگرانی«  ابعاد الزم  بازی دشمنان خارجی  به  را صرفاً  شان همه 

 دانند که قطعاً نابود خواهد شد.  می
این که انقالب چیست، مراحل انقالب و تدارک انقالبی چیست، انقالب سیاسی و دموکراتیک با انقالب  

های مختلف مورد بحث قرار  کرات از طرف گرایشیی دارد موضوعی است که قبالً و به هااجتماعی چه تفاوت 
شرط پیروزی که احتمال گرفته است و جای بحث بیشتری در اینجا ندارند. تنها باید گفت که این مبارزات به 

های دموکراتیک است و به تغییر مناسبات  مدت یا درازمدت ــ از انواعِ انقالب آن بسیار زیاد است ــ در کوتاه
های متعدد دموکراتیک خواهد  هذا هر انقالب اجتماعی هم به احتمال زیاد شامل انقالب پردازد. مع تولیدی نمی 

بود.
 * * *

ساز بودهی عطف و دورانی سرنوشتاولین نکته برای ارزیابی این است که این سه ماه اخیر یک نقطه  -1
ی ایران دیگر به وضع سابق بازنخواهد گشت. در این تردیدی نیست. دگرگونی ی که جامعهاست به این معن

کرد و این امر که این تحول در یک زمانی کوتاه صورت گرفته است تصور می   فراتر از آن است که هرکس
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ورد آنها نوشته  انداز در بهبود شرایط دارد که بارها در م نشان از عمق تضادهای موجود و نبودن هیچ نوع چشم
 تر عمق آنها وارسی شده است. شده گرچه کم

ندرت از قبل به مطالبی  دو استثنا بهجز یکیتنها از لحاظ زمانی بلکه در مورد زنانه بودن خیزش هم به نه   -2
پیش برخوردیم که سوای کلی  باشد چون تضادهای  گویی،  امر طبیعی  این  باشد. شاید  بینی مشخصی کرده 

ری متعدد و پراکنده و عمیق بودند که مشخص نبود انفجارِ محتوم از کدام روزنه صورت خواهد قدجامعه به 
 گرفت: انقالب زنانه، سراسری، ملی، موضعی،... 

ساز بوده  آور و تاریخ ویژه زنان از هر جهت که بنگریم اعجابگیری جوانان و به شهامت، دالوری و پی  -3
 برانگیز بوده است.راستی تحسین تنها غافلگیرکننده بلکه به ه ایم از لحاظ عظمت ناست. آنچه دیده

ها سخن بسیار رفته است ولی عظمت  نسل   یدانم که در ذکر دالیل اجتماعی این پدیده و اساساً مسئله می
شناسان و ها مورد تحلیل جامعههای بسیار طوالنی و دهه نظر از سرنوشت آن، مدت و جهانگیری آن، صرف 

همه حمایت در سطح جهان و  تر به یاد داریم که در مورد انقالبی دموکراتیک این . خواهد بود. کم فالسفه و.. 
 ایم. ای جدید روبرووجود آمده باشد. با پدیده هم از میان اقشار مختلف به آن

ناچار باید از بسیاری نکات که مورد توافق اکثریت فعالین سیاسی و روشنفکران است گذشت تا به    -4
 طلبد. نظرم تأمل بیشتری میی برسم که به نکات

هم از میان خود کسانی که  ای افقی بوده است آن صورت شبکه کنون به رهبری این خیزش و تظاهرات تا 
های سیاسی وامانده در رهبری  طور مستقیم درگیر مبارزات هستند. ادعاهای دروغین پنهان و آشکارِ گروه به

که راه به جایی نخواهد برد. مدعیان و »انا شریک«گویانِ خارج از مرزها    مایه استقدر بی این معترضان آن 
دانند و کنند. این مسئله را قطعاً رهبران میدانی این جنبش میگویند بلکه اذهان را مشوّش می تنها دروغ مینه

 کم امیدوارم چنین کنند. کنند. یا دست اندیشی  ی آن چارهمحتمل است برای خطرات بالقوه
مانیپوالسیون و دستکه شب از  راه جلوگیری  تنها  افقی  ولی می های  است  دانیم که  کاری جنبش جاری 

های خود را نیز دارد. همواره امید هست که یک جنبش فراگیر بتواند راهی برای اعتالی خود بیابد  محدودیت
قدر کافی در جهان  نم چون به داکه تحت رهبریِ اتوریته و مستبدی درآید. من پیشاپیش راه آن را نمی بدون آن 

بینم که در کمین نشسته است. برخی از کنشگران سیاسی )محمدرضا  تجربه نشده است ولی خطری را می 
ی اجتماع آزموده شود. اند که باید در صحنه اند و مطالبی نوشته نیکفر، سعید رهنما،...( به این مسئله توجه داشته 

ترین و اع عوامل بسیار متعدد درگیرند. شما ممکن است دموکراتیک ی اجتم دانیم که در صحنه ولی همه می 
های دیگرِ شما چه؟ نیروهای سیاسی دیگری که ادعای رهبری دارند  ترین روابط را بخواهید ولی طرف انسانی

همه ادعاهای چه؟ آنها که در پی تصاحب جنبش و رهبرسازی برای آن هستند چه؟ هنوز به جایی نرسیده این 
 امان از زمانی که دستاوردهایی برای تصاحب موجود باشد. دروغ. 
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هایی هستیم که مشخص نیست  سازی ها یا چهره اکنون عالوه بر اپوزیسیونِ سنتی شاهد پیدایش چهرههم
ها و همزمان با  گیری در قبال این ها امکانات فراوانی هم دارند. موضعحق هستند. اینکدام برحق و کدام نابه 

 طلبد. نبش کار آسانی نیست. هوشیاری فراوان میآن اعتالی ج
ای عامدانه از سیاسی شدن به  توانم بگویم تا همین اواخر تا اندازه کنون و می نظر من تا این جنبش به   -5

معنایِ اخص آن خودداری کرده و حتی در مقابل شعار »زندانی سیاسی آزاد باید گردد« نیز مقاومت کرده است.  
رک کنم چه تحلیلی پشت این مقاومت احتمالی هست. بیش از چهل سال است کنشگران  توانستم دکاش می 

ی بیشتری  اند و عده ها جان دادهی کثیری از آن اند و عده داشته و زندانیان سیاسی آتش مبارزه را فروزان نگه
آنها کجای جنبش قرار می چالهاست که در سیاهها و سال ها و سالسال با   گیرند. ها هستند.  انقالب زنانه 
ها و مردهای زندانی بنا بر چه تحلیلی مسکوت مانده است. انقالب  جای خود، ولی یاد زن ی عظمت به همه

صورتِ انقالبِ صرفاً زنانه نباید دید. این انقالبی است که در آن زنان نقش برجسته دارند ولی تنها زنانه را به 
اند. اگر تحلیل بر  وه بر زنانگی پرچمدار یک مبارزه و تحول اجتماعی اند که عالداده  نقش را ندارند. زنان نشان 

تر خواهد شد. باید گفت که این یک  ی زنان کم این پایه مبتنی باشد که با تعدّد شعارها تمرکز روی مسئله 
ی  ویژه خیزش اخیر که همه باور دارند روزنه ی اجتماعی شأن خود را دارد به اشتباه مطلق است. هر مسئله 

حق خود را دلیرانه و  های به توان زن بود و خواست درون جامعه بوده است. می متعددانفجاری برای تضادهای 
اند.  شکوه بودهساز این انفجار عظیم و باشمار دیگری زمینه یاد داشت که کنشگران بی آشکارا بیان کرد ولی به 

برد تنها کمکی به پیش ها نه هی به سایر آرمان توجکند ولی کم گویی مطلب را مخدوش می درست است پراکنده 
به نمی را  انزوا  خطر  بلکه  میکند  به وجود  زن  از  آورد.  یکی  سیاسی  زندانی  و  است؛  آزادی  و  زندگی  معنای 

 های کلیدی آن. مؤلفه
این کم   -6 تا توجه امیدوارم که  ندانم.  ای  باشد که من  کنون نسبت به شعارهای سیاسی توجیهی داشته 
آورد وجود میهای معین به فراسوی آنچه آخرین کالم است خألیی را به طور جهش از خواسته ارم. همینامیدو

 که خود نیازمند بررسی است.  
های مطالباتی متعددی قبل از خیزش اخیر در سراسر ایران وجود داشتند. از معلمان و بازنشستگان  جنبش 

ها به  رفت که این جنبش داران. امید می باختگان تا اعتصاب کارگران و دهقانان و کارمندان و کامیون و مال
البته هنوز زمان زیادی    توجهی هم در این زمینه شدههای قابل این خیزش عمومی بپیوندند. حرکت  است. 

شود ولی این حرکت نگذشته و امکان گسترش و پیوند آنها وجود دارد و هر روز نشان مثبت دیگری دیده می 
های مطالباتیِ مشخص مجال بروز نیافته و همین  تر دارد. در حرکات اخیر هنوز خواستنیاز به شتاب بیش

ها بیشتر  اند. احتماالً در آینده این همبستگیقوا به میدان نیامده ی  است که این نیروهای بالقوه هنوز با همه 
ی مردم در مبارزات باید به خواست آنها هم در  نظر من عالوه بر تبلیغ و ترغیبِ شرکت توده خواهد شد. به 
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  کند که تاها و شوراها... تظاهر میصورت اتحادیههیئت اجتماعی و هم فردی توجه شود. هیئت اجتماعی به 
داشتهاندازه  تحرک  داده  اجازه  سرکوب  شرایط  که  بهای  مردم  اکثریتِ  هنوز  ولی  تصمیم اند  فردی  صورت 

البته منظور من اکثریتِ از نظر سیاسی ناآگاه است و یا حتی عده می ای که آگاهی نسبی دارند ولی گیرند 
ک هرکس  را  مسئله  این  است.  بوده  بازدارنده  برایشان  آنها  معیشتیِ  تودهضرورتِ  با  دارد  ه  تماس  مردم  ی 

ی ضرورت آن، حتی سرزنش بخشی از مردم در عدم انجام آن، از طرف کسانی که بارهفهمد. تکرار هزار می
نشین است که  ی کامل آن بیانات سخنوران خارج فریبی است که نمونهصرفاً دستی از دور بر آتش دارند عوام 

آن سابقه  در همکابا  دفاعِ خود  داخل  ریی غیرقابل  در  اتحادِ مردم  و  اتحاد  و  اتحاد  از ضرورت  ها، سخن 
جنگند( بپیوندند.  خواهند که به صف انقالب )که خودشان برای رهبری آن با هم می کنند و از آنها میمی
 تان را داریم! گویند به انقالب بپیوندید، شورش کنید، آتش بزنید. ما هوایای هم میعده 

داری مبارزات  وجود آمده است. طالیهها هم به ی ملی و ملیتت مثبتی در مسئلهدر جنبش اخیر تحوال  -7
ها تأثیر بسیار مثبتی داشته است.  جا و سپس پیوستن بلوچ از کردستان و گستردگی و عمق بیشتر آن در آن 

ائل گذشته  حرکاتِ مردمِ آذربایجان، گیالن، لرستان و اکثر نقاط ایران در جهتِ کلیِ انسجام بوده است. مس
توان انتظار داشت که ظرف مدت کوتاهی همبستگی ملی بالمسئله شود ولی  اند و نمیالبته کامالً حل نشده 

روبه حرکت  ایرانی  ها  برای هر  تا کردستان  زاهدان  از  بوده است. شعارهای همبستگی  امیدوارکننده  و  پیش 
 گذارد. کننده بوده و هست و راهکارهایی برای آینده پیشارو می دلگرم
طور که گفتم هنوز در ابتدای راهیم. هیچ تحولِ اجتماعیِ عظیم در هیچ جای جهان بدون عبور  همان   -8

اکنون نیز نتایجِ از لحاظِ تحولِ  وخیزهای فراوان و گذر زمان به جایی نرسیده است. هم از مراحل متعدد، افت 
بازگشت حیرت  قابل  بهاجتماعیِ غیر  است.  بوده  اانگیز  در مقابل جامعههرحال  راهی است که  ایران  ین  ی 

دانیم.  کند را ما نمیتواند بکند و برای چه مدت می کند یا چه میگشوده شده است. این که حاکمیت چه می
های جهانی روی جنبش هایش به سرانجام نخواهد رسید. این امر که زدوبندها و توطئه دانیم که تالش ولی می

های غربی  ها و دولتدانم استراتژیستبینی نیست. من مییز برای کسی قابل پیش گذارند نچه تأثیراتی می
اند خواهان یک حکومت مترقی و دموکراتیک در این منطقه نبوده و نیستند.  به دالیلی که در قرون اخیر داشته 

یک خیزش   نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر جهان. اجازه دادن به تأسیس حکومتی که توسط مردم از دل
ها در آمریکا درصدی99های  دست آید برای خودِ آنها هم حکمِ خودکشی را دارد. ببینید با جنبشهمگانی به

باک شوند که خالف خواست ما قدر بی شود مردم آن نظر آنها مگر میزردهای فرانسه،... چه کردند. به و جلیقه 
ها ها، دوروییبازی شود. حقه ین جهانی چه میحکومت عوض کنند! سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. نظم نو 

کننده هستیم نه  گردد. ما تعیین های غربی به همین مسئله باز می های حکومتبندیها« و چشم و »حمایت
 مردم.
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ها ها. آن های شنیع و بدوی آن توان گفت جز اظهار خشم از روش در مورد روسیه و چین هیچ سخنی نمی 
دهند. خوشبختانه می  نه با دولت ایران. تحت عنوان حفظ منافع ملی به هر پَستی تن نه با ملت ایران هستند  

 برسر این موارد اختالف چندانی میان اپوزیسیون ایران و مدافعین جنبش نیست. 
 * * * 

که در نهایت برنده  شود. ما راهی نداریم جز اینی خیزش دوباره مطرح میبا چنین دورنمایی ناگزیر مسئله 
که جنبش کنونی  تر این اند. و نیز مهمها بازی شده چون وضع فعلی امکان استمرار ندارد. بسیاری از کارت شویم  

های اکنون کسب کرده است. تحول عظیمِ اجتماعی، و مطمئناً پیروزی ی پیروزیِ خود را هم نخستین مرحله
 دست خواهد آورد. دیگر به

ی ی جنگ داخلی، تجزیه بینی نیست. مسئله های مختلف قابل پیشبدیل درست است که آینده از میان  
ی این امکانات آنچه برای ما قابل قبول و قابل  ها سناریوی دیگر... از میان همهایران، حمله به ایران و ده

ی  وجودآوردن شرایط دموکراتیک است. این تنها بدیلی است که انسانی است و شایسته مبارزه است سعی در به 
ها و مبارزاتی است که دوست و دشمن و جهانیان را به تحسین واداشته است. ما در تاریخ  همه فداکاری این

ایم. در انقالب مشروطه، در نهضت ملی نمونه  گشا بودهایم. راه ساز بودهی اخیر در چند مورد سرنوشت ساله   150
ای نخواهیم نشست. »زن، زندگی، آزادی« مرحله   مان باالتر رفته است از پاایم. امروز که سطح آگاهیبوده

 درخشان است. اما راهی دراز تا پایان مانده است. 
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 ران یدر ا  یورزاستیس دیفصل جد

 پرویز صداقتی نوشته 

 

 اشاره 
بودیم احتماالً در   ایران شاهد  از آن دست که طی چند ماه گذشته در  اما غیرمتشکل،  انقالبی،  مبارزات 

تدریج رهبرانی که پای در میدان  گویان به رویْ سخنگویان خود را خواهد یافت و از میان این سخن جریانِ پیش 
ی النی دارد و بسیاری از سخنگویان بالقوه ای طو شوند. مبارزات امروزی ایرانیان پیشینه مبارزه دارند زاده می 

فعاالن صنفی هستند که  و  روشنفکران  دانشجویان،  کارگران، وکال،  آموزگاران،  بشر،  آن، کنشگران حقوق 
گونه که رهبران مبارزات مردم افریقای جنوبی علیه آپارتاید در زندان بودند.  اند. همان اکنون عمدتاً در زندان هم

 مبارزات امروز هستند.   آنان رهبران واقعی
نوشتن در فضای مجازی یا تصویرسازی  کننده، نه از خالل توییتتشکیل ائتالف و ایجاد نهاد مؤثر رهبری 

ای، که از دل سالیان سال مبارزه در زندگی واقعی به دست آمده و به دست خواهد آمد.  های ماهوارهدر شبکه 
گاه قادر باشند ضمن استمرار خیزش »زن، زندگی، آزادی« مسیر  باید امیدوارم باشیم و بکوشیم تا کنشگران آ

امپریالیسم و استبداد »نه«   به  ایران پی بگیرند و توأمان  آزادی و عدالت اجتماعی در  برای  مستقل خود را 
 بگویند.

*** 
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ارستان  با حضور معترضان به قتل ژینا )مهسا( امینی در برابر بیم   1401وششم شهریورماه  خیزشی که از بیست

روز از آغاز خیزش،    100کند. گذشت بیش از  کسری در تهران آغاز شد اکنون دومین فصل خود را طی می
های اعتراضی مشابه در ی آن با خیزش زمان مناسبی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف این اعتراضات، مقایسه

وجه به مجموع اوضاع و احوال اقتصادی  اندازهای جاری با تی چشم هایی دربارهزنی ی گذشته و گمان چهار دهه
کوشم با تأکید بر وجوه متفاوت خیزش جاری در مقایسه با و اجتماعی و ژئوپولتیک است. در این مقاله، می 

نشان دهم که این خیزش آغازگر فصل جدیدی از    1357های اعتراضی پس از انقالب بهمن  سایر خیزش 
 ورزی در ایران است.سیاست 

 

 مقدمه
های اعتراضی در ایران معاصر است.  پایانی شهریورماه سال جاری آغازگر فصل نوینی از خیزش   یهفته 

با توجه به شواهد موجود و به  بازداشت اگرچه  با معترضانِ  ترین گروه سنی شدهْ اصلی ویژه اطالعات مرتبط 
در فاصلهشرکت  و جوانان  نوجوانان  اعتراضات  بوده  25تا    15ی سنی  کننده در  اعتراضات  اسال  این  اما  ند، 

مند شده و توانسته است بر بسیاری از  ی گذشته در ایران بهرهخوبی از بسیاری تجارب اعتراضات دو دههبه
 دیدند اجتناب کند.  نقاط ضعفی که امواج اعتراضی پیشین از آنها آسیب می

ی گذشته بررسی  ت چهار دههی حاضر ابتدا وجوه تشابه و تفاوت خیزش کنونی را با سایر اعتراضا در مقاله 
کنم تصویری  ی مناسبات قدرت در ایرانِ امروز تالش میکنم، سپس با توجه به تضادهای کنونی در پهنه می

 اندازهای محتمل وضعیت کنونی به دست دهم.را از چشم 
 

 های اعتراضیچهار دهه خیزش
انقالب   پی  در  انبوه کنشگری   1357ایران  امروز شاهد  خیابانی مخالفتهای صنفی  تا  امواج و  و  جویانه 

تدریج فروکش کرد، متوقف  اعتراضی متعددی بود که هرکدام در آغاز امیدهای زیادی برانگیخت اما در عمل به 
یابی به اهداف خود ناکام ماند. نخستین موج از روزهای منتهی به پیروزی انقالب بهمن آغاز  شد و در دست

ادامه داشت.   اعتراضی در قالبشد و حدود چهار سال  های شورایی کارگری،  های مختلف جنبش این موج 
ی دیگر از  یافتهآموزی و اعتراضات سازمان های دانشجویی و دانش ها، جنبش زنان، جنبش های ملیتجنبش 

سرعت دهی و هدایت شد که در مواردی به سازمان   57کننده در انقالب  های مشارکت سوی آن دسته از گروه 
گرا از سپهر سیاسی ایران پساانقالبی حذف شده بودند. این  دست جریان غالب اسالم تدریج به به  و در مواردی

ها هزار نفر و تبعید  شدن دهباختن هزاران نفر، محبوس ای رخ داد و به جان های پردامنه مدد سرکوب حذف به 
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کنند که  ور  ابعاد »سرکوب« باعث شد بسیاری تص   گستردگیاجباری صدها هزار نفر منجر شد.  

عامل سرکوب یگانه عاملی بود که به استقرار قطعی حاکمیت کنونی انجامید. اما هم در این  

های بعد عالوه بر عامل سرکوب دو عامل  های اعتراضی دهه مورد و هم در مورد سایر خیزش 

»مشروعیت و  اقتصادی«  تعیین »بازتوزیع  نقش  نیز  ایدئولوژیک«  داشت. بخشی  کننده 

گرایانه ها به سرکوب حاکمیت دیدگاهی تقلیل ها و جنبش علت شکست خیزشفروکاستن  

شکست نوعی  به  نهایت  در  که  می است  سازوبرگ باوری  برابر  در  که  هردم رسد  های 

تواند  بیند و گاه حتی می تر سرکوب، گریزگاهی از تنگناهای موجود نمیمجهزتر و باتجربه 

  ی نیروهای خارجی منتهی شود.ی بشردوستانه به پذیرش اشکالی از مداخله

موازات سرکوب دگراندیشان به استقرار قطعی  های نخست انقالب به چه در تحوالت سال به گمان من، آن
های بازتوزیعی اقتصادی و از  گرا و حزب جمهوری اسالمی منتهی شد از یک سو سیاست جناح غالب اسالم

بخشی ایدئولوژیک، در بستر ساختاری مناسب داخلی و های مشروعیت سوی دیگر استفاده از انواع سازوبرگ 
درصدی    50ی ایران ابتدای انقالب عوامل ساختاری مؤثری مانند سهم  فضای مساعد جهانی رخ داد. در جامعه 

انبوه مهاجران  بندی طبقاتی آن زمان و سهم باالی خردهجمعیت روستایی، پیکره  بورژوازی سنتی و حضور 
قادر شود بروستایی دارای جهان  به رهبری روحانیت شیعه  بلوک طبقاتی  باعث شد  ینی مذهبی در شهرها، 

هایی مانند دانشجویان بگیران شهری و گروهها عمدتاً شامل مزدوحقوق های رقیب را که پایگاه طبقاتی آن بلوک
شتت میان  ی قدرت سیاسی حذف کند. در آن زمان بلوک اپوزیسیون که از ت و فعاالن کارگری بود، از پهنه 

های دیدند از قدرت کافی برای مقابله با سازوبرگ های نادرست سیاسی نیز آسیب میخود و محاسبات و تاکتیک 
دوران جنگ سرد    1360ی  سرکوب قدرت حاکم برخوردار نبود. در عین حال که نباید فراموش کرد که دهه

لوژیک قدرتمندی در خاورمیانه در برابر نفوذ عنوان ابزار ایدئو امریکا و اتحاد شوروی بود و اسالم سیاسی به 
های  های بازتوزیعی پوپولیستی طی سال شد. عالوه بر آن، سیاستکمونیسم و ناسیونالیسم سکوالر تقویت می

نخست انقالب در حفظ پیوستگی پایگاه اجتماعی بلوک طبقاتی حاکم به شکل مؤثری عمل کرد و با توجه به  
ترین شکل ممکن  بخش ایدئولوژیک خود به گسترده میت از ابزارهای مشروعیتساله با عراق، حاکجنگ هشت 

 بهره برد.

عالوه بر توانایی سرکوب، عوامل ساختاری داخلی و بستر مساعد جهانی  به این ترتیب،  

با مشروعیت  به همراه  اقتصادی در  مدد اسالم سیاسی و سیاست بخشی  پوپولیستی  های 

 پساانقالبی بیشترین نقش را داشت.  گیری و استقرار نظم سیاسیشکل
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های بعد از انقالب  ی ایران در تمامی سال ای از جامعه های فزاینده با این همه، خواست تغییر در میان بخش
ترین ی مهم یافت که از جملههای فراگیر تبلور می کامالً مشهود و نمایان بود و در مقاطعی به شکل خیزش 

به خیزش ها می آن پساانتخاباتی  1378انشجویی  های دتوان  اعتراضات  و   1388،  به »جنبش سبز«  موسوم 
اعتراضی دی خیزش  آبان    1396ماه  های  مقاطع   1398و  این  تمامی  در  بودیم  شاهد  که  چنان  کرد.  اشاره 
ها منتهی شد. های سرکوب به فروکش، توقف و شکست هریک از این خیزش ی گسترده از سازوبرگاستفاده

 ها یاری کرد تمرکز کنم. کنم بر سایر عواملی که افزون بر سرکوب به شکست این خیزش می  در ادامه تالش

 

 در بستر امید به پیروزی اصالحات  1378خیزش اعتراضی 
های های دههتوجه کنیم که اگرچه در مقایسه با خیزش   1378نخست به خیزش عمدتاً دانشجویی سال  

ی پیش از خود از پایان جنگ تا آن  قیاس با اعتراضات شهری پراکنده بعد ابعاد بسیار محدودتری داشت اما در  
در پی اتخاذ رویکرد سرکوب گسترده از سوی    1378تر بود. اعتراضات دانشجویی سال  هنگام، از همه گسترده 

سرعت فروکش کرد و متوقف شد. اما فراموش نکنیم که این اعتراضات در مقطعی توقف  حاکمیت تقریباً به 
شان از مجاری قانونی و از خالل بخش بزرگی از کنشگران فعال در آن کماکان امیدوار بودند مطالبات   یافت که 

ی انتخابات پیشارو محقق شود. بخش اعظم مخالفان وضع موجود طلبان در مجموعهتر اصالح انتخاب گسترده
وبیش دانستند. اغلب آنان کم شان می هزینه برای تحقق اهداف پذیر و روشی کم در آن مقطع اصالح را امکان 

ی انتخابات آن دوره )نخستین دور شوراهای  طلبان امیدوار بودند. به همین دلیل بود که در سلسله به اصالح 
جمهوری سیدمحمد خاتمی( ی مجلس شورای اسالمی و دور دوم انتخابات ریاست شهر و روستا، ششمین دوره 

وبیش پایگاه سنتی خود در جامعه  عین حال، حاکمیت نیز کم   طلبان بودیم. در شاهد پیروزی چشمگیر اصالح 
بخشی بود. اوضاع اقتصادی عامل مؤثر مشروعیت   را حفظ کرد و اسالم سیاسی برای این پایگاه مردمی کماکان 

های جمعیتی  ساخت و گروهپذیر می ی متوسط را امکانای بود که کماکان رشد طبقه ها نیز به گونه آن سال 
 یافتند. از سطوحی از امکانات اقتصادی افزایش می برخوردار 

 

 جنبش سبز 
نژاد با شرایط  در خیزش اعتراضی به تقلب انتخاباتی در پی اعالم پیروزی محمود احمدی   1388در خردادماه  

ها آرایی در خیابان اجتماعی بعضاً متفاوتی مواجه بودیم. از سویی رویارویی دو جناح اصلی حاکمیت به صف 
د و از سوی دیگر آنانی که بیش از یک دهه امیدوار بودند که فرایندهای اصالحات ثمربخش باشد و  کشیده ش

دادند، به اتکای تجارب قبلی دریافتند که کنشگری از طلبان را تشکیل می ی اصالح ی اجتماعی گستردهبدنه 
 ا دنبال کنند.شان رطریق صندوق رأی ناکافی است و عالوه بر آن باید در کف خیابان مطالبات
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انتخابات ریاست نتایج  از فردای اعالم    25جمهوری آغاز شد و در راهپیمایی سکوت در  جنبش سبز که 
شدن  ها و زندانی باختن دهکننده از خود ارائه داد؛ طی چند ماه و در پی جان تصویری خیره   1388خردادماه سال  

تدریج متوقف شد.  روکش کرد و به شدت ف ماه بهدی   هزاران نفر بعد از اعتراضات عاشورای آن سال در ششم
های جدی در اقدامات قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که در پی حوادث این روز شاهد بروز تعلل 

شدن جنبش؟ یا هردو؟( بودیم. در نهایت در حالی  رهبران این جنبش )به سبب فشار حاکمیت؟ ترس از رادیکال
دانستند مردم را دعوت به حضور در انتخابات بعدی کردند. این  آمیز می که کماکان انتخابات دور قبل را تقلب 

 آهنگ الزم را برای استمرار ضربان جنبش از آن سلب کرد.  های اعتراضی در عمل ضرب شکل رهبری حرکت 
طلبان با کنشگران  تر از تعلل رهبران جنبش سبز و ناهمراهی بخش بزرگی از اصالح اما، به گمان من، مهم 

بخشیدن به خود در میان بخش  ، در آن مقطع حاکمیت از مجموعه امکانات اقتصادی برای مشروعیت جنبش
بزرگی از جمعیت برخوردار بود. جنبش سبز در مقطعی رخ داد که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در ایران  

از امکان    1390تا    1388های  به رکوردهای جدیدی دست یافت. همین امر باعث شد که حاکمیت در سال 
ای هم برای طبقات محروم و هم برای طبقات متوسط و مرفه جامعه  های اقتصادی اغواکننده ی فرصت ارائه 

ی نقدی برای طبقات فرودست جامعه در نگاه ها با پرداخت یارانه برخوردار بود. سیاست هدفمندسازی یارانه 
ی چهار نفری در نخستین سال اجرای یک خانوادهی نقدی برای  کرد. مبلغ یارانه نخست بسیار جذاب جلوه می

ها و افرادی که درآمدی معادل و  آن نزدیک به دوسوم حداقل دستمزد آن زمان بود. بنابراین بسیاری از گروه 
شبه دارای درآمدی نزدیک به دوبرابر قبل شدند. همین تر از حداقل دستمزد داشتند به این ترتیب یکیا کم

ی متوسط نیز اگرچه ها ایجاد کرد. طبقه معیشتی نسبت به وضع موجود را در میان این گروهامر نوعی امیدواری  
تحقیر می دایماً  فرهنگی  نظر  از  و  اجتماعی شکست خورده  و  سیاسی  لحاظ  از  به  اقتصادی  نظر  از  اما  شد 

رشد   1389درصدی و در سال    50رشد    1388های مالی بسیار برخوردار بود. شاخص بورس در سال  فرصت 
تومان تثبیت شده  1000ها نرخ ارز در حدود درصدی داشت. این همه در حالی بود که در تمامی این سال 85

نظیری  های کم بود و این امر برای طبقات متوسط و باالیی جامعه که دارای منابع مالی مازاد بودند فرصت 
ار مسکن و طال و بورس فراهم ساخته  های سودآوری در باز برای سفر خارجی، مهاجرت، و استفاده از فرصت 

 بود.
اجرا شد اما تبلیغات اجرای آن از دو سال    1389آذرماه    27ها از  گفتنی است سیاست هدفمندسازی یارانه 

گر شد که  ی ویرانگر اقتصادی در روزهای نخست چنان جلوهقبل آغاز شده بود. به یاد بیاورید که این برنامه
گفتند که این سیاست در اصل ابتکار و پیشنهاد ما بوده که  کارشان می ی محافظه طلبان در برابر رقبا اصالح 
 نژاد اجرا کرد!  احمدی 
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شهر  کالن شهرهای مرکزی )یعنی تهران و عمدتاً چند  نهایتاً باید تأکید کرد که جنبش سبز عمدتاً به کالن 
ی کارگر و  بقاتی قادر به جذب مؤثر طبقه زبان مانند اصفهان و شیراز( محدود ماند و از نظر ط با اکثریت فارس 

 طبقات فرودست جامعه نشد. این همه در حالی بود که پایگاه اجتماعی حاکمیت کماکان حفظ شده بود.
اصالح  بزرگ  بخش  همراهی  عدم  سبز،  جنبش  سرکوب  در  حاکمیت  موفقیت  عوامل  با  بنابراین  طلبان 

های بازتوزیعی اقتصادی دولت تر از آن سیاست سیار مهم ی فعاالن این جنبش، و بشوندههای رادیکالخواست 
و استمرار مشروعیت ایدئولوژیک اسالم سیاسی در میان پایگاه سنتی هواداران رژیم بوده است ضمن آن که  

 های اجتماعی فرودست را با خود همراه سازد. ای طبقات و گروهجنبش سبز قادر نشد به شکل گسترده 

 

 1390ی های اعتراضی دههخیزش
های اعتراضی  ی این دهه به خیزش ویژه از نیمه سه ویژگی متمایز داشته که به  1390ی  اعتراضات دهه

 ابعاد ساختارستیز یا انقالبی بخشید. 
های اعتراضی این دهه آن بود که در بستری از انسداد ساختاری اقتصادی  نخستین ویژگی متمایز خیزش 

های قبل تورم سال –ی این دهه شاهد بودیم باعث شد که بحران رکود  رخ داد. مجموع تحوالتی که از ابتدا 
های بعد از انقالب و نرخ رشد اقتصادی ناکافی و اغلب که گواه آن نرخ تورم دورقمی در تقریباً تمامی سال 

برنامهپایین از سطوح  این سالتر  اغلب  در  یافت. ریزی شده  استمرار  ساختاری  انسداد  از  بستری  در  بود    ها 
گذاری جدید در  تا امروز میانگین نرخ رشد اقتصادی صفر بوده و میزان سرمایه  90ی  که از ابتدای دهه چنان 

  43های مستهلک شده است و نرخ تورم به سطوح جدیدی رسید که حتی در  تر از سرمایهاقتصاد ایران کم 
های  های هفتاد و هشتاد رونق دهه سابقه بوده است. بنابراین آن دسته از عواملی که در  سال گذشته نیز بی 

بخشسوداگرانه  در  زودگذر  می ی  ایجاد  اقتصاد  از  به هایی  نیمه کرد  از  امکان  ویژه  دیگر  دهه  این  دوم  ی 
عیار بود که دولت وقت  نیز یک طرح پونزی تمام 1398 گیری نداشت. رونق بورس اوراق بهادار در سال شکل 

 ای از بهبود اوضاع اقتصادی نبود.نه به اجرای آن مبادرت کرد و مطلقاً نشا
این سالدومین ویژگی بحران  تمامی  بود که در  ژئوپلتیکی  اقتصاد و جامعههای  بر  ایران سنگینی  ها  ی 

ی بعد  ای ایران ارتباط یافت، اما در دهه های هسته این بحران با فعالیت  1380ی  کرد. اگرچه از اوایل دههمی
ها، و در  شورای امنیت و اعمال تحریم، سپس انعقاد برجام، کاهش موقت تحریمی ایران به  با ارجاع پرونده

نه جنگ« تشدید شد و در    –شدن شرایط »نه صلح  ها و حاکم پی آن خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم
این سال را تحت تمامی  ایرانیان  اجتماعی  و  اقتصادی  بحران ژئوپلتیک ضمها حیات  داد.  قرار  ن  شعاع خود 

 شعاع خود قرار داده است. تشدید شرایط انسداد ساختاری در مقاطعی اعتراضات را تحت 
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سرعت  های اجتماعی است که به ی نفوذ اینترنت در ایران و حضور ایرانیان در شبکه سومین ویژگی توسعه 
ناکارآمد می  ایدئولوژی اسالم سیاسیابزار پروپاگاندای حاکمیت را  از  به این ترتیب  های نزد گروه   ساخت و 

از جامعه مشروعیتوسیع  به شکل زدایی  تری  آن  بر  و عالوه  اولیه کرد  از سوژه گیری  نوظهوری  انواع  و    ی 
 کرد. های اجتماعی یاری می عاملیت تغییر در میان گروه 

مرور های مستقل از حاکمیت بسیار محدود بوده و به گیری تشکل ی گذشته امکان شکل در ایران چهار دهه
اند و  شده شدت سرکوب می های کارگری مستقل به ی هرچه محدودتری پیدا کرده است و تشکل یز دامنه ن

اند، بگذریم از احزاب سیاسی ای نیز در شرایط بسیار سختی حیات داشته های مدنی و حتی خیریه انواع تشکل 
ها درست  ی اینداشتند. همه گیری ن ی گذشته اساساً امکان شکل مستقل از دو جناح حکومتی که طی چهار دهه

اندیشی افراد مرتبط را )در یک حرفه، یک صنف، یک واحد صنعتی،  های اجتماعی امکان هم است، اما شبکه
یک دانشگاه، یک کانون صنفی، یک انجمن اولیا و مربیان، ... ( فراهم کرد و امکان فراخوانی برای اقدامات  

عمدتاً به اتکای ارتباطات حاصل از    1401و اعتراضات    98آبان    ، 96ماه  مشترک را پدید آورد. اعتراضات دی 
ای  های مجازی تا اندازه گیری گروه پذیر شدند. بنابراین شکل های آن امکانرسانی های اجتماعی و اطالعشبکه 

 هزینه و های واقعی را پر کند و روشی کم طور ناقص توانسته بخشی از خالء ناشی از فقدان تشکل و البته به 
تر است، اگرچه نه فقدان  رسانی فراهم سازد که امکان سرکوب آن کمکارآمد برای پیوند بخشیدن و اطالع 

 کند. دهی در زمان و مکان واقعی را کامالً جبران و نه خالً رهبری را پر می سازمان 
اتی  گیری اعتراضشاهد شکل   1398و سپس در آبان    1396ماه  در بستر سه ویژگی یادشده نخست در دی

اعتراضی پیشین، طبقات جدید )عمدتاً    سابقه بودند. زیرا برخالف دو خیزش بودیم که هریک تا آن هنگام بی
ی جغرافیایی گستردگی اعتراضات  ی اعتراضات کرد و همچنین به لحاظ پهنه طبقات فرودست( را وارد صحنه 

تمامی سال بهمن  در  انقالب  از  بعد  اعتراضابی   57های  بودند.  در پی یک هفته قطع    1398ت سال  سابقه 
طور که اعتراضات  موازات آن سرکوب بسیار خشن معترضان متوقف شد. درست همان سراسری اینترنت و به 

بخشی در پی سرکوب و با فرازوفرودهایی متوقف شدند. اما آیا این بار هم دو عامل مشروعیت   88یا    78سال  
یت صرفاً بر عامل سرکوب اتکا داشت؟ توقف نسبی اعتراضات اقتصادی و ایدئولوژیک در کار بودند یا حاکم

تر از آن دو عامل ویژه و نوپدیدی بود که در سه سال گذشته فعال و حتی مهم  در پی سرکوب گسترده  98آبان  
 ایجاد کرد.   1401ای بیش از دو سال بین این اعتراضات و اعتراضات اند و همین دو عامل فاصله بوده

ی  ی امریکا از برجام و متعاقب آن ترور فرماندهید بحران ژئوپلتیک در پی خروج یک طرفه عامل نخست تشد
سپاه قدس توسط امریکا بود. در مقاطعی از این دوره بحران ژئوپلتیک به چنان سطوح حادی رسید که رویارویی  

گیری مجدد اعتراضاتی شکل رو، در چنین فضایی امکان  اینالوقوع را کامالً محتمل ساخته بود. از نظامی قریب
گیری کرونا مواجه  بسیار بعید بود. در عین حال که بعد از سه ماه با شوک ناشی از همه   98ماه  از جنس آبان 
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های ناشی  ماه با شوک و بهتی ناشی از سرکوب اعتراضات آبان رسد بهت اولیه شدیم. در حقیقت به نظر می
گیری کرونا، استمرار اعتراضات آبان را به تعویق انداخت. بحران همه   ای و متعاقب آناز بحران ژئوپلتیک منطقه 

های مختلف  به لحاظ اعتراضات مطالباتی گروه   1400و    1399های  با این همه، در تمامی این دوره و سال
می  ترین مقاطع در تماها، شاهد یکی از پرتالطمبگیر اعم از کارگران صنعتی، آموزگاران و بازنشسته مزدوحقوق 

ویژه در استان خوزستان رخ  ای به ایم، همچنین در مقطعی اعتراضات شهری گستردهتاریخ معاصر ایران بوده
 داد.

 

 های متمایز خیزش ژینا ویژگی
جا با توجه به اهداف بحث حاضر و با توجه به  ی خیزش ژینا بسیار گفته و نوشته شده است. در ایندرباره

های متمایز آن در های اعتراضی گذشته، به ویژگی افول و شکست خیزش   ی شرایطگفته درباره نکات پیش 
 کنیم.  مقایسه با اعتراضات پیشین توجه می 

درس  .1 اخیر،  خیزش  جوان  و  نوجوان  اغلب  کنشگران  که  است  آن  ویژگی  از  نخستین  مؤثری  های 

درستی این نسل  دهد که به می اند. این امر نشان  ی گذشته آموخته و درک و هضم کرده های سه دهه خیزش 

های  های مؤثرتر و دیدن افق اند و از همین رو قادر به اتخاذ تاکتیک های پیشین خود ایستادههای نسلبر شانه 

 اند. تری شده دوردست 

های پیش از خود دومین ویژگی تمایزبخش این خیزش انقالبی این است که برخالف تمامی خیزش  .2

طبقات اجتماعی را دربرگیرد. پراکنش مکانی اعتراضات در نقاط مرکزی، شمالی،    توانسته است برشی از تمامی

های مختلف درآمدی است. در عین  خوبی نشانگر این فراگیری طبقات و گروهی پایتخت بهجنوبی و حاشیه 

ن(  تر در اعتراضاتی از این دست حضور داشتند )نظیر پزشکا ها که کم حال، حضور مؤثر برخی اصناف و حرفه 

 نظیر این اعتراضات است. ی فراگیری کم دهنده نشان

پیرامون غلبه کرده    - های اعتراضی مرکز  عالوه بر آن، این خیزش تا حد زیادی بر شکاف خیزش  .3

ویژه پیشتازی کردستان در این  اند. به های ملیتی کرد، بلوچ و لر در آن حضور مؤثر و مستمر داشته است و گروه 

 بخش ارزشمندی برای تمامی کنشگران در تمامی ایران داشته است.  خیزش دستاوردهای آگاهی

ی جغرافیایی ایران با توجه به  در پهنه دهد که دامنه و شدت اعتراضات  ی یک نشان میتوجه به نقشه  .4

وبیش منطبق با شدت تراکم جمعیت در هر منطقه است و تنها استثنا  ها کم شمار اعتراضات و شمار بازداشتی 

 کردستان است که بار مضاعفی در این اعتراضات بر دوش داشته است. )تصویر یک(
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ی فراوانی اعتراضات  است. نقشه  1390ی تراکم جمعیتی برگرفته از نتایج سرشماری سال  نقشه

ها برگرفته از کانال ی فراوانی بازداشتیو نقشه  2022اکتبر    31برگرفته از گزارش گاردین به تاریخ  

 شدگان است. پیگیری بازداشت تلگرامی کمیته

خوبی توانسته جنبش زنان و مطالبات آن را در  ی این خیزش است که بهدیگر ویژگی خصلت زنانه  .5

ی زنان در این خیزش توانسته  کننده مطالبات کثیر خود قرار دهد. حضور مؤثر و در بسیاری موارد تعیین   رأس

گیری  مطالبات جنبش زنان ایران را در رأس مطالبات خیزش قرار دهد و در عین حال حتی در شرایط عدم شکل 

به شکل نافرمانی مدنی به    حجاب زنان در فضاهای شهری حیات جنبش رااعتراضات شهری نیز با حضور بی

 رخ انکارکنندگان آن بکشد. 

به همین ترتیب، دیگر ویژگی این خیزش حضور دانشجویان و دربرگیری جنبش دانشجویی در آن   .6

ها، امکان پراکندگی جغرافیایی اعتراضات را فراهم  است. مشارکت دانشجویان، با توجه به پراکندگی دانشگاه

 مترقی و زنده به جنبش بخشیده است. ای ساخته به طور دایم روحیه 

های مشهور نیز در این خیزش قابل تأمل و دارای دو  همراهی و همبستگی هنرمندان و برخی چهره  .7

رسد انبوه آثار هنری خلق شده در همراهی با این جنبش در  ی مثبت و منفی است. از سویی، به نظر میسویه

جنبش  بی تاریخ  ایران  اجتماعی  است.  های  پرفورمنس نظیر  یک  هنری،  جدید  اثر  یک  خلق  شاهد  روز  هر 

های نولیبرال، ی بدیع هستیم. بعد از سه دهه ترویج هنرمندان در مقام سوژه اعتراضی و یک اثر زیباشناسانه 

آفرینان آثار ایدئولوژیک، همان مبلغان خرید این کاال و  انگیزی بسیاری از همان نقش اکنون به شکل شگفت 

بینیم. از سوی دیگر، حضور  های تلویزیونی را در کنار خیزش اعتراضی میبخشان مسابقه زینت   آن مرکز خرید و

ها قرار داده که  های سیاسی و صنفی، وزنی نامتناسب بر دوش این چهره ها، در غیاب احزاب و تشکل سلبریتی 

 قرار گیرد.  تواند مورد سوءاستفاده فراتر از ظرفیت مفروض آنان است و می

ی دیاسپورای ایرانیان با خیزش اعتراضی نیز قابل تأکید است و همین همراهی از  سابقه ی بی همراه .8

 ای از آن پدید آورد. سابقهی عواملی است که توانسته حمایت جهانی بی جمله 
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های اعتراضی پس از انقالب بهمن توانست این خیزش در دو مقطع و برای نخستین بار در خیزش  .9

آموزان با این فروشی را با خود همراه کند. همراهی بخشی از دانشبه و مراکز خرده اعتصابات بخشی از کس

 شدن صنعت نفت قابل قیاس است. خیزش نیز تنها با انقالب بهمن و جنبش ملی

 
شکل گرفته و در عین حال چرخشی مترقی نیز در    98به این ترتیب خیزش ژینا در استمرار خیزش آبان  

صرفاً »نه« به وضع موجود بود و هیچ طرح ایجابی در    98و    96های  آن بوده است. شعارهای اعتراضی سال 
م، دموکراسی و آزادی  های سکوالریسخوبی خواسته خود نداشت. اما اندکی واگشایی شعارهای خیزش ژینا به

 دهد.  را، ولو گاه به شکلی غیرمستقیم، نشان می
 ی نقاط قوت باید نقاط ضعف این خیزش را نیز مورد توجه قرار داد. ی بحث درباره در ادامه

ی سرکوب است، حجم بزرگ مردمی های گستردهضعف که عمدتاً ناشی از سازوبرگ نخستین نقطه  .1

های  های موجود این همدلی به مشارکت مؤثر در کنش اما عمدتاً به سبب ریسک  انداست که با اعتراضات همدل 

 اعتراضی منتهی نشده است. 

شدن آن  اگر بر این باور باشیم که موفقیت اعتراضات شهری و دانشجویی از این دست مستلزم همراه  .2

ن همراهی نشده است. با اعتصابات محل کار است، هنوز خیزش جاری موفق به غلبه بر ضعف ناکافی بودن ای

البته برای نخستین بار عمدتاً در نخستین فراخوان شاهد اعتصاب کسبه نیز بودیم. اما این کافی نیست و عمدتاً  

وجه نمادین بسیار پررنگی دارد، اگر بناست به موفقیت برسد باید قادر باشد با اعتصابات در واحدهای صنعتی 

. پیوستن نیروی کار با قراردادهای موقتی و شکننده در شرایط بحران دانیمهای آن را می تکمیل شود. دشواری 

ای جز پیمودن این راه ندارد. در خصوص  عمومی معیشتی بسیار دشوار است اما پیگیری موفقیت خیزش چاره 

ویژه در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی،  ی متوسط شهری بهسفید و شاغالن طبقه کارگران یقه 

دنبال استخدام  کاری، باید به نظام گزینش استخدامی در ایران توجه کرد که بهثبات عوامل مرتبط با بیعالوه بر  

  های شغلی موجود است.حامیان نظام در فرصت 

تواند نقطه ضعف آن تلقی  روند از منظری دیگر میبرخی موارد که نقاط قوت این خیزش به شمار می  .3

پذیری جنبش نسبت به سرکوب را به شدت کاهش  ی که از سویی آسیبادهی شبکه سازمان  شود. برای مثال

عالوه رهبران سازد و به ی واحد کنشگران را دشوار می داده، از سوی دیگر ایجاد هماهنگی و توافق برسر برنامه

می  ای نیز که از یک سو با پوشش دایهای تلویزیونی ماهوارهآورد. شبکه ای نیز برای آن پدید می خودخوانده 

های مغایر  سازیها و بدیل رسانی دارند، از سوی دیگر در نهایت خواسته اخبار اعتراضات نقش مؤثری در اطالع

 ها هم توجه کرد.ی سلبریتی کنند. همچنین باید در همین زمینه به نقش دوگانه با منافع معترضان را دنبال می
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قادر باشد گام بزرگ بعدی خود را بردارد، باید قادر  در صورت ثبات سایر شرایط، این خیزش برای این که  
 ها باشد و سخنگویان خود را در داخل کشور پیدا کند. به برطرف ساختن این ضعف 

 

 های جاری تضادها و تناقض 
اندازهای محتمل، عالوه بر شناخت نقاط قوت و ضعف خیزش جاری، الزم  ی تصویری از چشمبرای ارائه 

 است عوامل داخلی و جهانی مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داد.  
ی  بندی کرد. دسته توان در سه دسته گروهتضادهایی که نظام سیاسی ایران امروز با آن مواجه است می 

ی  ای است. دسته های رقیب منطقه های جهانی و نیز قدرت وپلتیکی قدرت حاکم با قدرت نخست تضادهای ژئ
نابه  از  ناشی  چیز  از هر  قبل  که  است  مردم  با  حاکمیت  تضادهای  و  سامانیدوم  اقتصادی  ساختارهای  و  ها 

ن امروز  ی اجتماعی مسلط با »حاکمیت« در ایرا ی سوم نیز تضاد منافع طبقه اجتماعی و سیاسی است. دسته 
ورتر شود و به تبع خود تأثیر مستقیم روی دو  ور و یا شعله تواند شعله است. هریک از این تضادها هر لحظه می 

 تضاد دیگر داشته باشد. 
ای گاه استعداد آن را داشته که ابعاد رویارویی مستقیم  های رقیب منطقه تضاد جمهوری اسالمی و قدرت 

پیدا کند. در صورت تحقق   را  از  نظامی  با مخاطرات ناشی  ایرانیان  اجتماعی درازمدت  چنین فرضی، حیات 
رسیدن به زیرساختارها و نیروی انسانی مواجه خواهد شد. با توجه به نتایج مداخالت نظامی در عراق،  آسیب 

ویژه با  افغانستان، لیبی، سوریه و یمن بعید است که شاهد وقوع جنگ جدید مشابهی در خاورمیانه باشیم. به 
وجه به این که هیچ یک از دو قطب اقتصادی اصلی جهان کنونی )یعنی امریکا و اروپا و ژاپن از سویی و ت

اما راست  نیستند.  از سوی دیگر( خواهان چنین جنگی  بارها نشان چین  ایران  و  اسراییل  افراطی در  گرایان 
از دست داده که  ماجراجوییاند  چنین  به  تضادزدن  ندارند.  ابا  چندان  به  هایی  که  در صورتی  ژئوپلتیک  های 

رساند و شدت بر استمرار حیات و پیوستگی اجتماعی ایران آسیب میی نظامی مستقیم منتهی شود به مواجهه 
 ترین مطالبه تأکید بر »صلح« باید باشد. از همین رو در چنین شرایطی نخستین و مهم

های ناشی  ویی با مردم به سبب نارضایتیی دوم تضادهای کنونی که حاکمیت با آن مواجه است رویاردسته 
محیطی و اجتماعی و فرهنگی است. در وضعیت کنونی، و احتماالً با استمرار  های اقتصادی و زیستاز بحران 

های آینده است. در این ترین روند طی ماهی ارزش پول ملی محتمل های اقتصادی، تضعیف فزاینده تحریم 
توان انتظار  شود و به تبع آن میرآمد واقعی خانوارها و خط فقر افزوده می ی دشرایط به طور دایم بر فاصله 

ی مطالبات  های کامالً محتمل برای بروز امواج جدید اعتراضات شهری و اعتصابات، حوزهداشت یکی از حوزه 
معیشتی است. اعتراضات این حوزه در مقطع کنونی با خیزش اعتراضی جاری پیوند مستقیم و غیرمستقیم  
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تواند به سهم خود امواج اعتراضی  ها نیز می افزایی خواهند داشت. البته سایر بحران کند و اثرات هم برقرار می 
 افزایی ایجاد کند. جدید با اثرات هم 

ی اجتماعی مسلط و حاکمیت جمهوری اسالمی است.  ها تضاد میان طبقه ی سوم تضادها و تناقضدسته 
تدریج شکل گرفت به   1357ای که از فردای انقالب  سلط در ایران، طبقه ی اجتماعی متردیدی نیست که طبقه 

ی جهانی دارد. ای با سرمایه ی اخیر شکل یک الیگارشی مالی را یافته، نیاز به ارتباطات گستردهو در دو دهه
کانادا و  های سیاسی حاکمیت برود و فشار اروپا و  این طبقه قطعاً مایل نیست که تا نهایت زیربار ماجراجویی

ها بر حاکمیت و در نهایت بروز علنی بسا به فشار آن امریکا بر وابستگان این طبقه در کشورهای یادشده چه 
تواند تر این سکوت میاین شکاف بینجامد. تاکنون عمدتاً از »سکوت خواص« گالیه شده اما در شرایط بحرانی 

و با حاکمیت منتهی شود. چنین  نخبگان مسلط  رویارویی  استمرار، چه به  در دستگاه ضعیتی در صورت  بسا 
ی خیزش اعتراضی است. به هر حال،  ای برای پیشروی سریع و گستردهسرکوب شکاف پدید بیاورد که مقدمه 

 تواند در درازمدت استمرار یابد.  ی اجتماعی مسلط نمیشکاف نظام و طبقه 

 اندازهای خیزش ژینا چشم
دهد که به طور کلی شاهد  زش اعتراضی ژینا شواهد آماری نشان می روز از آغاز خی   100با گذشت بیش از  

 ایم )تصویر دو(.  افول کمّی اعتراضات بوده

 
 mh_rahbari1@ی توییتر محمد رهبری برگرفته از صفحه 

 
سرعت  تواند به گفته و نیز البته با فرض ثبات سایر عوامل می اما این افول با توجه به مجموع عوامل پیش

تغییر مسیر دهد و بار دیگر شاهد بروز اعتالیی جدید در خیزش اعتراضی باشیم. چراکه حاکمیت صرفاً به اتکا  
های های قبل با سیاست است مانند دهه  ی اعتراضات کاسته، و در شرایط کنونی نه قادربر سرکوب از دامنه

هایی از جامعه را با خود همراه کند و یا به سکوتی از سر رضا یا هراس وادارد و نه  اقتصادی پوپولیستی بخش
 های کماکان وفادارش کارایی دارد.  بخش آن حتی در میان بخش بزرگی از الیه ایدئولوژی مشروعیت 
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ی اخیر نیز اکنون بیش از هر زمان دیگر  های اعتراضی دو دهه زش نشینی حاکمیت در برابر خیعدم عقب 
یا عقب نشانه امتیاز و  اعطای  با  نه قوت. حاکمیت  برابر برخی مطالبات  نشستنی ضعف آن است،  هایی در 

تر برای خودش بدل کند. اما سه دهه  هزینه توانست سقوط محتمل خود را به فرودی آرام و کم معترضان، می 
وار تمامی  ترین حرکت به سقوط سلسله ی به مطالبات تمامی اعتراضات باعث شده که امروز کوچک اعتنایبی

 سدهای دفاعی حاکمیت منتهی شود. 
چه روشن است این  بینی نیست، اما آندهد قابل پیش گونه و چه زمان رخ می این که چنین اتفاقاتی چه 

های جدید در استمرار آن کماکان با احتمال خیزش است که دالیل بروز خیزش اخیر کماکان باقی است و  
 باالیی رخ خواهد داد.
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را خاموش  یاجتماع یها جنبش تواندیسرکوب م  ایآ

 است یهمچنان باق تی ...حکا کند؟

 ییبهتو رضا یعل ی نوشته 

امینی دختر کرد   ژینا  ارشاد تهران در    22قتل  بازداشت توسط گشت    1401شهریورماه    26ساله در جریان 

نام گرفت. مسئوالن    ور شدنی شعله جرقه  آزادی«  زندگی،  فراگیر »زن،  اعتراضات وسیعی شد که جنبش 

ای از  جمهوری اسالمی به جای درک پیام اصلی این جنبش، تنها با سرکوب، زندانی کردن و سپس اعدام عده 

جوان و    500ها را »جمع کنند«. جان باختن بیش از  عترض، تالش کردند که این بار هم اعتراضجوانان م

های دار،  ها، چوبه ی این اشکال گوناگون خشونت حکومتی بوده است. این قتل هزاران مجروح تاکنون نتیجه

و روان دختران و   های سهمگینی بر روح ها، آسیب توهین و تحقیر، شکنجه و آزارهای جنسی در بازداشتگاه

ها آمده بودند،  به خیابان   – های دنیا  ی جوان مثل بقیه   -پسران جوانی که برای »حسرت یک زندگی معمولی«  

ی ایران و افکار عمومی جهان و احترام و  ها در جامعهبر جای گذاشته است. خشم و نفرت علیه این سرکوب 

 رحمانه بوده است.  های بیهمبستگی با جوانان و زنان ایرانی، حاصل این سرکوب 

در شکل خیابانی آن  ، این جنبش اکنون، الاقل  اعتراضاتپس از گذشت نزدیک به چهار ماه از شروع  
های اجتماعی، تأکید  ی جنبش ها دربارهی نوینی از تحول خود شده است. پژوهشوارد مرحله   محدودتر شده و 

پی دید، که در زمان  درهای پیها و دوره چرخه های اجتماعی را باید به شکل  ی جنبشدارند، که روند همه 
می اوج  آرام معینی  روندی  بعد  تازه گیرد،  اوج  سپس  و  دارد،  میتر  حرکات  ای  گروه گیرد.  یک  از  اعتراضی 

یافته  شوند، اشکال سازمان ای وارد صحنه میکند، کنشگران تازه های دیگر گسترش پیدا میاجتماعی به گروه 
های اعتراض )در کنش شوند و شیوههای جدیدی مطرح میها و خواست شوند، ایده جا میبه خودی جاو خودبه 

های چنین تبیینی از جنبش اجتماعی، رخداد   .(Tarrow،2011)کنند   متقابل با برخورد حکومتیان( تغییر می 
باره و در  دهد و بر آن است که این تحوالت، یکها را هم، با این نگاه دینامیک توضیح می بزرگ مثل انقالب

، با هجوم به باستیل شروع  نشد.  1789افتد تا به ثمر برسد. برای مثال، انقالب فرانسه در  یک ضرب اتفاق نمی 
ایران را هم که نگاه کنید، از مراحل مختلف   1357را پیش از آن تجربه کرده بود. انقالب    ای از حوادثسلسله 
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ساخت و نه ای از حرکات بود که یک روند را میهای گوناگون گذر کرد، باال و پایین داشت و مجموعهو موج 
 . (Rasler،1996) ای مرحله یک حرکت تک

گوید: هاشم آقاجری )تاریخدان و فعال سیاسی(،  این مفهوم را به یک زایمان تشبیه کرده است و می
ای از اعتراضات، زایمانی صورت  وقتی که  یک جامعه آبستن تحولی بزرگ است، زمانی که قرار است با سلسله 

های زایمان هستید،  از درد ی مختلفی  هاها و دورهچرخه ی نوی از دل کهنه زاده شود، شما شاهد  بگیرد و پدیده 
ی بین این دردهای زایمان  شوید، فاصلهتر میشود. هرچه به زمان تولد نزدیکگیرد و بعد آرام میکه اوج می 

 1شود. تر می تر و دردهای ناشی از آن جدی تر و کم کم 
به سؤال   مقدمه،  این  نوشته می با  این  آیا  مرکزی  اج جنبشپردازم که:  با سرکوب خاموش  های  تماعی 

تواند مردم ناراضی را به سکوت وادارد؟ آیا بگیر و ببند و زندان  تنهایی می آیا، سرکوب معترضین، به   شوند؟می
کردن معترضین، اعدام تعدادی از آنان برای ترساندن بقیه ، موفق خواهد شد که حاکمان دیکتاتور را بر مسند  

ی فرانسوی روحانی و دیپلمات برجسته )  تالیرانکه  ن آن است که نه. چنانقدرت پایدار نگهدارد؟ پاسخ کوتاه م

گفت: »شما با سر  های توفانی انقالب فرانسه و حکومت ناپلئون بازیگر بزرگی در صحنه بود( می که در دوره 
 توانید بنشیند«. توانید بکنید، اما روی آن نمی نیزه همه کار می

ی سازوکار  شناسی درباره های اخیر جامعه ای کوتاه از پژوهش سؤال، چکیده اما پیش از پاسخ مشروح به این  
 آورم.های غیر دموکراتیک را در زیر می پایداری حکومت

 
*** 

همهسیستم  در  حکومتی  نظامهای  ازجمله   ( جوامع،  اعتراضات  ی  و  نارضایتی  با  غیردموکراتیک(  های 
شوند، وقتی رشد  وقتی که مردم از گردش امور ناراضی می ها  در این سیستم شوند.  شهروندان خود روبرو می 

آورد، زمانی که به جای توسعه،  ی اقتصادی و اجتماعی مردم را به تنگ می ها در عرصه ی ناکارآمدیروزمره 
رسند  بینند، وقتی که به این نتیجه میهای زندگی میعدالتی و نابرابری را در تمامی عرصه رفت، فساد، بیپس

تقصی  آیندهکه  بیکاری،  و  گرانی  اقتصادی،  مشکالت  وکمبودر  ناروشن  بی ی  گردن  به  موجود،  کفایتی های 
زنده  (  civil society)ی مدنی«  زنند. اما وقتی که »جامعهسیستم حاکم است، الجرم به اعتراض دست می 

های آزاد وجود ندارد و یا  احزاب سیاسی مخالف و رسانه  اند، زمانی کهو سرحال در این جوامع، سرکوب شده 
سایه  تعطیل زیر  و  خودسانسوری  اخطار،  آویزان  همیشه  شمشیر  اتحادیهی  وقتی  کارگریاند.  سایر   های  و 

های دارای منافع و عالیق مشترک ممنوع و یا زیر فشار هستند. هنگامی که  های داوطلبانه و گروهانجمن
انتقادی را بر است جوانان را با ایدئولوژی حاکمان مغزشویی کند و اندیشهسیستم آموزشی قرار   تابد. نمیی 

 
 1۴۵، صفحه 1۳۹۹موسسه رحمان، خرداد  ۹۸آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان نگاه کنید به:  1



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های منتقد محل مناسبی برای نیرو   )The public sphereکوتاه سخن آن زمان که سپهر عمومی ) 
های  ها و کانالهر نگیرد. زیرا که این  گاه انفجار صورت می حل نیست، آن ی راه برای ابراز نارضایتی، انتقاد و ارایه 

ها را در خود توانند نارضایتی و کاستی های جامعه مدنی هستند که میمختلف به وجود آمده توسط سازمان 
به  و  راه بگیرند  کنند  سوی  هدایت  گروه ( Habermas،2020) حل  مشارکت  مؤثر  از   جذب  خارج  های 

یی برای بحث و گفتگو، برای کشمکش  های مدنی و فراهم آوردن فضا های گوناگون جامعهحکومت در سازمان
کند که موافقت و رضایت مؤثر  ها شرایطی را فراهم می سیاسی و اجتماعی در بستر این سازمان و نیز فعالیت  

 1گردد.شهروندان حاصل می 
اند،  ی مدنی« سرکوب و ضعیف شده »جامعه های قدرت در جوامعی که  سؤال اکنون آن است که ساختار 

ها ادامه  یط بروز بحران در دوران نارضایتیکند که به حیات خود در شراها تالش می چگونه و با کدام سازوکار 
ی  های دموکراتیک که»جامعه جا بماند؟ در همین جا باید تأکید کنم که ثبات و پایداری در نظام بردهد و پا 

های غیر دموکراتیک، )از کشورهای تر است. در مقابل آنها، نظامزنده و فعال دارند، بسیار ماندگارمدنی« سر 
ات  اقمار  دیکتاتوری سابقاً  تا  شوروی  ناتوانی حاد  دلیل  به  که  داریم  را  جنوبی(،  آمریکای  و  آفریقا  آسیا،  های 

 کنند.های درازمدت را تجربه می ثباتی اند و یا بیپی با انقالب و فروپاشی مواجه شده دری مدنی«،  پی »جامعه

 ;Carey, 2009; Dukalskis & Gerschewski, 2017)اجتماعی    های علومی پژوهشبرپایه

Earl, 2011; Geddes, Wright, Wright, & Frantz, 2018; Gerschewski, 2013; 
Goldstone & Tilly, 2001a; Lachapelle, 2022; Pierskalla, 2010; Tanneberg, 

 های اجتماعی باید چهار عامل را مورد بررسی قرار داد:در تحلیل خیزش   (2020

 دولت و دستگاه سرکوب آن،  (1

بین    (2 معموالً  و  فعال در صحنه هستند  به شکل  را تشکیل  در   5تا    3معترضینی که  صد شهروندان 

 دهند، می

 کنند، و ی گروه اول و دوم را نظاره می ی شهروندان کشور که با دقت مبارزه بقیه  (3

 های بزرگ بازیگران خارج از آن کشور، همسایگان و قدرت  (۴

کننده در  تر مورد توجه قرار گرفته است، در مقاطعی، نقش تعیین ها کم گروه سوم که تاکنون در بررسی 
ی اعتراضات وارد شوند )مثل انقالب  آرام به صحنه سیر حوادث دارند. این که آنها به همدلی با معترضان آرام

یا بخش  1357 و  ایران(  برنامهدر  ترس  از  آنها،  از  اپوزیسیهایی  از جنبش های  احتمالی  یا خطرات  های  ون 
خیزند، تأثیر  دهند( بر ها )که قولِ آرامش، امنیت، ثبات و دفاع از منافع آنها را می انقالبی به حمایت از دیکتاتور

 
 «، نقد اقتصاد سیاسی.تمامسمفونی نانگاه کنید به علیرضا بهتویی » 1

https://pecritique.com/2021/07/23/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9/


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

ژنرال پینوشه در شیلی و یا    1973های اجتماعی دارد. امر اخیر در کودتای  انجام جنبش ای در سر کننده تعیین 
 الفتاح سیسی در مصر اتفاق افتاد.   عبد 2013کودتای 

های ی یاد شده در باال، سه راه کار مختلف، برای پایدار ماندن از سوی حکومتهابراساس نتایج پژوهش
 شود.غیر دموکراتیک به کار گرفته می 

 

  سرکوب   -اول 

های مخالفان خود  فعالیتاثر کردن  دیکتاتورها از هر دو شکل »پوشیده« و »آشکار« سرکوب برای بی 
های . زیر نظر گرفتن، شنود مکالمات، اخطار و تذکر و به سازمان (Davenport, 2015)  کننداستفاده می

نیست کردن افراد  ای موارد هم، ترور و سر به ی نوع اول است. در پارههاامنیتی فراخواندن مخالفان از مثال 
شان را جمع کنند تا به  های مالی و اخالقی ، عالمت به دیگران است که باید حواسمعین یا دوختن پاپوش

در    شود.کار گرفته می ها به یچنین سرنوشتی دچار نشوند. این تضییقات بیشتر در شرایط عادی حیات دیکتاتور 
کنند که صدای معترضین را خاموش و جنبش تر تالش میآمیزهای بسیار خشونتکوب شرایط بحرانی، با سر 

اقاریر  ی این شیوهاعتراضی را »جمع کنند«. از جمله  ها، دستگیری گسترده، شکنجه، تجاوز و تالش برای 
های های رسمی و هم نیرو ها هم نیروبتوان برشمرد. در این سرکو اجباری و نیز اعدام و کشتار معترضین را می

ارل  آیند.  نظامی به میدان می شبه  نویسد: تمام تجارب گذشته نشان می   (Earl 2011)چنان که جنیفر 
میزان  می کند،  تهدید  و  بترساند  را  حکومت  بیشتر  اجتماعیاجتماعی  جنبش  یا  خیزش  یک  هرچه  که  دهد 
اما چنان که در باال هم اشاره کردم، نتایج تمامی   شود.تر می کارگیری سرکوب  و ابعاد خشونت هم گستردهبه

به پژوهش لذا، حکومت تواند، دیکتاتوری تنهایی نمی ها متفق هستند که سرکوب  پایدار نگاه دارد.  را  های ها 
 گیرند. های دیگری را هم به خدمت میدیکتاتوری، در کنار استفاده از ابزار سرکوب، سازوکار 

 

 المللیی بین تر کردن پشتیبانان در داخل و در صحنه گسترده – دوم 
ی  تری، از طریق دادن امتیازات، به پایههای اجتماعی وسیع قشر   -در مورد اول تالش بر آن است الف

تا نظامی و    هانخبگان برخی گروه   -اجتماعی رژیم اضافه شوند. ب   از دانشگاهی  اقتصادی،  تا  )از سیاسی 
در حدی معینی در حاکمیت    (co-optation)حتی شراکت  همکاری و  ی تا ورزشی، به  مذهبی، از هنر

 .  ( Dukalskis & Gerschewski, 2017)شوند برگزیده  
المللی هم سعی بر آن است که با نزدیکی با همسایگان و عقد پیمان دوستی و اتحاد  ی بین در صحنه 

 تری برای حکومت حاصل شود.  های جهانی پشتیبانی وسیعگسترده با قدرت 

   تالش برای استحکام مشروعیت–سوم 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های حیات حکومت  یترین جنبه دهند که تالش برای مشروعیت، پراهمیتهای اخیر نشان می پژوهش
ها، اعمال و یا تکنند از طریق ادعاها، نمادها، روای. استبدادها تالش می(Maerz ، 2020)خودکامه است   

ی اساسی این است که نکته خود را به دست آورند یا پرورش دهند.    باور مردم به حاکمیت های گوناگون  رویه 
هایشان هستند، مردم )به هر دلیلی( ها با سازوکارهای  گوناگون مدعی مشروعیت  حکومترژیمهنگامی که  

 در مورد آن ادعاها چه اعتقادی دارند؟  

 شود:به کار گرفته می  شرح زیربه  های دیکتاتوری چهار سازوکارتحکیم مشروعیت نظامبرای  

  -بهبود کارآیی اقتصادی، رشد بیشتر برای رفاه شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی   – یکم  

 اجتماعی  

 
  یک قرارداد اجتماعی پنهان بین مردم و حاکمان مستبد وجود دارد. تا زمانی که رژیم نیازهای مادی و

  کند، نیازی به اعتراض و تالش برای تغییر اوضاع سیاسی از سوی شهروندان نیست. امنیت مردم را تأمین می 
های  ها و بحران های دیکتاتوری در برابر دشواری های مختلف نشان داده است که رژیمپژوهش در عین حال  

ان اعتراضات وسیع مردمی در این  گمآمد مشکالت اقتصادی، بیتر هستند. لذا، پیاقتصادی، بسیار شکننده 
های داخلی و خارجی  گذاری ها و تردید در سرمایهثبات سیاسی و اجتماعی هم، فرار سرمایهکشورهاست. عدم 

 زند.  ی خود، بیکاری و فقر بیشتر را دامن می را به دنبال دارد، که به نوبه 
 

   انتخابات - ب 

  
 ,Gandhi & Lust-Okar) های اقتدارگرا وجود دارد   تنوع فراوانی در برگزاری انتخابات در نظام

ی  گیرد؟ چه کسانی اجازه گیری و با چه قدرتی را دربر میهای تصمیم . این که انتخاب، کدام ارگان (2009
در راه دموکراتیزه کردن سیستم ها تا چه اندازه ممکن است؟ تا چه حد این انتخابات، گامی  شرکت دارند؟ رقابت

هایی  های اقتدارگرایی که انتخابات دارند، ماندگارتر از آن ها حاکی از آن است که نظامی یافته است؟ اما همه
و   نخبگان  )گردش  قدرت،  تقسیم  خدمت  در  موارد،  برخی  در  انتخابات  هستند.  انتخابات  بدون  که  هستند 

دان اشاره شد. انتخابات ممکن است نقش اطالعاتی نیز داشته باشد.  های اجتماعی( است، که در باال بگروه
های حمایتی خود و مخالفان را رصد کنند )تا بعد از  کند تا پایگاهنتایج انتخابات به مسئوالن رژیم کمک می

ی مخالفان تر از سو قدر انتخابات آزادتر و عادالنه شان را طلب کنند(. هر انتخابات محدودترشان کنند و یا حمایت
 کند.  تلقی شود، به مشروعیت رژیم  در داخل و خارج از کشور، کمک بیشتری می 

 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

 ارشاد و تبلیغ ایدئولوژیک   -ج 
به    -شد. اما در روزگار امروز  کار گرفته می های توتالیتر هم به ی قدیمی است که در رژیماین یک شیوه 

کاربرد بسیار محدودتری    -دلیل رشد آگاهی شهروندان و دسترسی به منابع متفاوت برای کسب اطالع و دانش  
کاربرد این روش آن است که سیستم    آلمان و اتحاد شوروی دارد. هدف از   1930ی  های دهه در مقایسه با سال

و همه- ایدئولوژیک گوناگون  اشکال  به  حاکمیت  انحصاری  دانشگاهسیاسی  و  مدارس  در  )آموزش  ها، جانبه 
از مراسم مذهبی، جشن  پروپاگاندای رسانههای ملی، جشنواره استفاده  و ذهن های هنری،  قلب  و...( در  ای 

 مسلمان مکتبی« بسازند.  تراز نوین« ، یا »  ها »انسانشهروندان کاشته شود، تا از آن 
های دور و گذشته است و مؤثریت و کارآمدی بسیار محدودی دارد،  ی سال اگرچه بیشتر پدیدهاین روش،  

شود. برای مثال، والدیمیر پوتین، از ای به کار گرفته می های استبدادی به شکل گستردهاما هنوز در حکومت
می )من  روسی  غربی ناسیونالیسم  چشم  کوری  به  باخواهم  بزرگ  روسیه  به  را  عظمت  برای ها،  زگردانم( 
 کند.  ی مؤثری میاش استفادهمشروعیت حکومت طوالنی

ی پیروزی  هایی که در دوره اند از ایدئولوژیی انقالبی بیرون آمده های استبدادی که از دل یک مبارزه رژیم

های انقالبی،  پروپاگاندی برجسته در این  یک جنبه   1کنند. تری می ی گستردهانقالب محبوبیت داشت، استفاده
است   »آن  ناراضی،  مردم  و جنبش  اعتراض  هر  که همواره  دسیسه که  است  خارجی  دشمنان  حال های  در 

 (.  Levitsky & Way،2013هستند  )   در کشور« توطئه علیه انقالب خرابکاری و 

 سازوکار انفعال   -د

نمایی قدرت کنترل و سرکوب حکومت و با تأکید  در این روش هدف آن است که با نمایش قدرت، بزرگ
عملی را در جامعه دامن بزنند.. این امر را برای نمونه در اتحاد شوروی  بر یکپارچگی و انسجام آن، انفعال و بی 

ر تالشی برای تغییر را، از پیش،  توان دید که چگونه با غلو در قدرت ک.گ.ب سعی بر آن بود که هسابق می 
در سال بی جلوه دهد. حتی  فوق1980ی  های دههمعنی  رژیم  این  که  وقتی  بود، شهروندان  ،  العاده ضعیف 

ترسیدند زیرا که به این ضعف حاکمان وقوف نداشتند. عین  شدت از ابراز هر اعتراضی می شوروی هم چنان به 
های امنیتی و سرکوب کران ارگانر حکومت شاه ایران و یا توان بی همین سازوکار، در غلوّ در قدرت ساواک د

 کند. کنونی عمل می

 
های علمیه درخواست  ، در قم: »از حوزه 1۴۰۰آذر ماه  1۵یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در در این زمینه، نگاه کنید به سخنان  1

سازی شود تا نوجوانان و جوانان بیشتر از گذشته با دین  ها زمینهدر مدارس و دانشگاه کنیم که در نظام آموزشی کشور ورود کنند، باید حضور طالب جوان می

ی علمیه شکل بگیرد و شاهد تربیت دینی در مدارس  های علمیه باید به کمک نظام آموزش و پرورش بیاید و حتی مدارس وابسته به حوزه .. حوزه .آشنا شوند

.. در این راستا باید  .های معنوی را هم کسب کنندهای ظاهری صالحیتای تربیت کنیم که عالوه بر صالحیت گونهباشیم. ما باید فرزندان این جامعه را به 

 .ها، نوجوانان و جوانان بیشتر از گذشته با دین آشنا شوند«سازی شود تا بچه ها زمینههای جوان در مدارس و دانشگاه برای حضور طلبه 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های سیاسی و  اعتبار کردن بدیل کران رژیم در سرکوب،  بیدر کنار این تالش برای نمایش قدرت بی
 دهد.ناپذیر جلوه  رود تا استمرار دیکتاتوری را اجتناب مقدار بودن آنها پیش میتأکید بر ضعف و بی 

 
*** 

سه راهکار  کنیم تا ترکیب  های موفق تاریخی را بررسی می ی سرکوب در ادامه، چند مورد معین و برجسته 
 های غیر دموکراتیک مشاهده کنیم.  مختلف بحث شده در باال را برای بقای حکومت

 

   1332مرداد  28سرکوب جنبش ملی شدن نفت در کودتای 
ملی   1332مرداد    28کودتای   نهضت  علیه  ایران  مثال  در  مصدق،  محمد  دکتر  رهبری  به  نفت  شدن 

  کودتا در های اجتماعی در جهان در این دوره تاریخی بود.  های نظامی و سرکوب موفق جنبش کالسیک کودتا
  1953هایی را شاهد بود که کودتای   وبیش همان روندکم   1976و در آرژانتین    ،1973در شیلی  ،  1964برزیل  

 یران.  در ا
شمارم که به کودتا و موفقیت آن  انجامید. برای  طور خالصه روند حوادثی را بر میجا من تنها به در این 

 وعلی رهنما  (Amanat، 2017)های عباس امانت   ی مشروح در این زمینه رجوع کنید به نوشته مطالعه

(Rahnema ،2014) ها تواند پاسخ دهد چرا این کودتاتنهایی نمی ی مرکزی آن است که سرکوب به . نکته
 موفق شدند.  

العاده وضع اقتصادی کشور، با جلوگیری بریتانیا از فروش نفت ایران، فوق1330-1332های  در سال   -اول

های ایرانی گزارش داده ی اقتصادی وجود دارد. متخصصانداز بسیار ناروشنی در مورد آیندهوخیم بود. چشم
بهره  امکان  ما  خارجی،  کارشناسان  بدون کمک  که  ندابودند  را  نفت  فروش  و  استخراج  اوراق  برداری،  ریم. 

 ی دولتی، تورم و بیکاری را دامن زده است و صندوق دولت خالی است.  قرضه 

اهلل کاشانی، رئیس مجلس شورای  آید. آیتای در صف طرفداران جنبش به وجود می تشتت گسترده  -دوم

ی و بقایی(   ی ملی )مثل مکای از یاران مصدق در جبههپیوندد. عده ی دربار و مخالفان مصدق میملی به جبهه 
کنند. حزب توده ایران هم در آغاز به دنبال منافع اتحاد شوروی برای دادن امتیاز نفت شمال  هم انشعاب  می

های خیابان و خشن سومکا شمرد. درگیری بود، بعدتر هم، تا نزدیک روزهای کودتا، مصدق را نوکر امریکا می
 زند. امنی اجتماعی را هم دامن مییران، نا های طرفدار دربار( با طرفداران حزب توده ا)فاشیست 

کننده میان ایران و بریتانیا(  مثابه میانجی ناپذیری مصدق در برابر پیشنهاد ایاالت متحده )به انعطاف  –سوم

 کند.  ها، در برابر کف آنها، ایاالت متحده را هم ناامید میو اصرار مصدق بر سقف خواسته 
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ر کنار بریتانیا قرار گرفت و کودتا برای بازگشت شاه و برکناری مصدق  مرور، ایاالت متحده دبه   –چهارم 

 خورد. کلید می 

های مالی فراوانی به حکومت کودتا از طریق  اصل  ی نفت و کمک پس از کودتا، فروش دوباره  - پنجم

 ترومن رسید، که ثبات معین اقتصادی پدید آورد.  4
را مورد توجه قرار داد. در     های اجتماعی باید چهار عامل  در باال اشاره کردم که در بررسی تحول جنبش 

این ماجرا تکلیف و موضع عامل نخست )یعنی حکومت شاه و ارتش( روشن است. فعاالن جنبش اعتراضی،  
اند و بخشی از آن به دربار پیوسته است.  اکثریت شهروندان کشور )که  شدت دچار چنددستگی و تشتت شده به

انداز اجتماعی راضی نیستند و چشم -کنند(، از اوضاع اقتصادیروه اول و دوم را نظاره می ی گ با دقت مبارزه 
های بزرگ هم که در آغاز در برخورد بینند. قدرت ی جنبش اعتراضی نمیروشنی برای کشور در صورت ادامه 

بار و علیه جنبش های متفاوتی داشتند، پس از رد پیشنهاد ایاالت متحده،  به سود دربا این جنبش، سیاست 
 شوند.  ملی شدن نفت وارد عمل می

زنیم، سرکوب زمانی موفق شد که همراه با »وضع بد اقتصادی« که نارضایتی مردم را به  جمع که می 
آورد، آرامی در کشور را به وجود میدنبال داشت، »تشتت در صفوف حامیان جنبش« که ضعف آن آشوب و نا 

تنهایی عامل  رکوب به و نهایتاً به »شکل گرفتن یک بلوک قدرتمند خارجی« در برابر جنبش، منجر شد. پس س
های  پایان جنبش نبود. همین عوامل، چنان که اشاره شد، در کودتاهای نظامیان در امریکای جنوبی، در سال 

های قبل از  در سال   شیلیی متوسط  زنان طبقه  زنیقابلمه های اعتراضیحرکت بعد هم عمل کرد. داستان  
از  الوادور آلنده، حکایت از همین ماجرا دارد که کودتا  ی سها در دوره کودتای پینوشه، در اعتراض به کمبود

 طرفی بخشی از شهروندان را همراه داشته است. پیش، حمایت و یا بی 
های موفق است. محمد مرسی،  ی متأخر همین سرکوب عبدالفتاح سیسی در مصر هم نمونهکودتای ژنرال  

رئیس که  نخستین  عربی،  بهار  از  بعد  اخوان نمایندهجمهور  اعتراضات  ی  از  وسیعی  موج  با  بود،  المسلمین 
 2005ی صلح نوبل در  ی جایزهبه رهبری محمد البرادعی )دیپلمات و سیاستمدار لیبرال مصری، برنده  جنبش 

از اوج و مدیر آژانس بین  از وزرای  المللی انرژی اتمی( مواجه شد. چند روز پس  گیری اعتراضات، هفت تن 
گرای هواداران اسالم  کودتا کرد و نخست    1392وزیر مصر، استعفا کردند. ارتش در تیرماه  ستکابینه و نخ

 گرا را سرکوب کرد.های بعد مخالفان لیبرال و چپ اخوان المسلمین و در ادامه در ماه
اندکی پیش از سرنگونی محمد مرسی، عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس چندین میلیارد  

ایاالت متحد امریکا هم پس از یک سال از نظامیان مصر حمایت   .اختیار عبدالفتاح سیسی قرار دادند  دالر در
 ی بیش از سه میلیارد دالر کمک نظامی به مصر را داد.  ی ساالنه کرد و قول ارائه
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های بینیم که کودتاهای موفق علیه جنبشاگر به مدل تئوریکی که در باال بدان اشاره شد، برگردیم، می 
نبودند. سرکوب  متکی  بر سرکوب  تنها  این بخش،  در  تشریح شده  معین  قشرگران، حمایت  اجتماعی،  های 

ویژه اقتصادی و بخشی از نخبگان سیاسی، و دستگاه )به  هانخبگان برخی گروه اجتماعی را پشت سر داشتند،   
های جهانی را  همسایگان و قدرت   المللی هم همراهیی بین نظامی و مذهبی( در کنار آنها بودند. در صحنه 

 پشت سر داشتند.  
 

 1989من آن اعتراضات میدان تیان 
، در آستانه تحوالت  1989سرکوب جنبش دانشجویان چینی در میدان »تیان آن من« در پکن در سال  

های جهان دموکراتیکی که در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی در جریان بود، مورد توجه وسیع رسانه
قرار گرفت. در زیر، به طور خالصه، دالیل موفقیت این سرکوب را با مدل تئوریکی که در باال تشریح شد،  

 ارائه خواهم کرد.  

مثل تورم، فساد گسترده و مهاجرت وسیع از روستا  )1980ی  های دههبرخی عواقب منفی ناشی از رفرم 
های شاغل در  کرده هایی را در میان دانشجویان و تحصیل های بزرگ،که اکثراً بیکار بودند(، نارضایتی به شهر 

ق حزب کمونیست هو یائو بانگ  ی رهبر سابمراسم تشییع جنازه   ، 1989بخش دولتی دامن زده بود. در آوریل 
بهانه  بود(  پیش عزل شده  در سال  دانشجویان  اعتراضات  با  تعامل  دلیل  به  تظاهرات  )که  برای  مناسبی  ی 

گسترده بعد  روزهای  در  تظاهرات  این  آورد.  فراهم  از شهر دانشجویان  دانشجویان  آن  تر شد،  به  دیگر  های 
،  من«آنمیدان تیان کنندگان در »اعتراضات برخاستند. تظاهرات پیوستند و گروهی از کارگران نیز به حمایت از  

دانشجویی با   بست نشستند. در روز سیزدهم ماه مه، دو روز قبل از سفر گورباچف به پکن، رهبران رادیکال
کردند.  اعالم  را    استفاده از امکان این دیدار تاریخی و حضور هزاران خبرنگاران خارجی، شروع یک اعتصاب غذا 

غذا  بیش اعتصاب  این  با  نفر  هزار  هشت  به  از  کارشان  بیمارستان ها،  در  شدن  کشیدبستری  خواست ها   .
دانشجویان در این اعتراضات، پایان دادن به فساد دولتی و لغو امتیازات مقامات، افزایش بودجه برای آموزش،  

وزیر اعالم کردند که اگر نخست ماه مه    30وگو با مقامات حزبی بود. دانشجویان در  آزادی بیان، و حق گفت 
اما رادیکال ترین جناح این    را ترک خواهند کرد.  منآن تیان( برکنار شود، میدان  Li Pingوقت لی پینگ ) 

ماه ژوئن که کنگره ملی خلق است باید به اشغال میدان ادامه داد. اختالف میان   20جنبش، بر آن بود که تا  
تصمیم به سرکوب این    وزیر، دنگ شیائوپینگ رهبر معنوی حزب و لی پنگ نخست معترضین باال گرفته بود.  

نخست، تظاهرات بزرگ طرفداران حکومت و مخالفت با دانشجویان را سازمان دادند.    تظاهرات گرفتند. آنان
ایستگاه اول ژوئن، سربازان کنترل  به همه سپس در  را به دست گرفتند.  تلویزیونی و رادیویی پکن  ی  های 

کسانی را    ساکنان پکن هشدار دادند که در خانه بمانند و تأکید کردند که در صورت تخطی، ارتش  اجازه دارد
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ای هزار سرباز که بخش عمده   400کنند را به گلوله ببندد. نزدیک به  که از مقررات حکومت نظامی سرپیچی می
دست کشور بودند )مثل مغولستان داخلی( به پکن اعزام شده بودند.  اکثر آنها زبان چینی از آنها از مناطق دور

های معترضان  د و همین مسأله آنها را نسبت به درخواست فهمیدن شود( را نمیماندارین )که در پکن صحبت می
ها از سوی دولت، اخبار مربوط به اعتراضات میدان  کرد. به عالوه، با کنترل مطلق رسانهکلی »ناشنوا« میبه

خواهند. نهایتاً  دست کشور نرسیده بود، تا این سربازان بدانند، که دانشجویان چه می تیان آن من به مناطق دور
کرد   ار پاک  کنندگان  تظاهر  از  را  میدان  و  رساند  قتل  به  را  تن  هزاران   ;Calhoun، 1997) تش، 

Nepstad،2014)  . 
اعتقاد داشت که دلیل  اما پس از سرکوب جنبش تیان آن من، چه اتفاقی در چین افتاد؟ دنگ شیائو پینگ  

کارش  اصلی فروپاشی اتحاد شوروی ورشکستگی اقتصادیِ آن بود. لذا به شکل جدی در مقابل شرکای محافظه 
. اعالم کرد که تنها تشدید  ایستاد   -که معتقد به حفظ وضع واقعاً موجود بودند    -در رهبری حزب کمونیست 

رو، موج بزرگ جدیدی  اینکند. ازامنیتی مشکالت ما را حل نمی -های پلیسیتر کردن کنترل سرکوب و  سخت
سال  در  بالفاصله  را  اقتصادی  اصالحات  »از  سرکوب  از  پس  تیان های  انداخت     من«آنمیدان  راه  به 

(jaéB،2010)ی اصلی حزب، قدرتمند و ثروتمند کردن کشور است، نوشت: که وظیفه .  وی با تأکید بر این
اقتصادی کشور مهم»توسعه  آیا فالن سیاست معین »سرمایهترین وظیفه ی  این که  داری« یا ی  ماست«، 

 اهمیت است.  »سوسیالیستی« است، در کنار این هدف اصلی، ثانوی و کم 
در این راه و بهمنظو ر دستیابی به آن هدف اصلی، دنگ بر اهمیت بازتر کردن اقتصاد کشور، درک مفهوم  

به  شدن  ثروتمند  و  سرمایه  انباشت  دادن  اجازه  و  خارجی،  وسیع  سرمایهگذاری  جلب  جهانی شده،  اقتصاد 
»کارآفرینان«  تأکید کرد. دوم آن که در برابر تحصیل کردههای در دانشگاه و روشنفکران کشور )که ن قش 
اصلی در اعتراضات  1989  داشتند( هم یک قرارداد اجتماعی تازه قرار داد. دنگ در سال  1978، وقتی  که تازه 
قدرت گرفته بود، از روشنفکران )با اعالم آنها به عنوان بخشی از طبقهی کارگر(، اعادهی حیثیت کرده و آنان  
بهبود   را  آنها  مادی  امکانات  این حمایت،  داد.  اما  نجات  بود  ساخته  مائو  فرهنگی  انقالب  که  از جهنمی  را 
نبخشیده بود. هنوز هم بسیاری از آنان تنگدست بودند. قرارداد اجتماعی تازه ی دنگ به آنها اجازه می داد تا  
شرکت بزنند و ثروت اندوزی کنند. بسیاری در میان  این گروه اجتماعی، از چنین فرصتی سود جستند. با ایجاد 
از   یافت.  بسیاری  بهبود  چشمگیری  به طرز  آنها  اقتصادی  اوضاع  نوین،  کاری  و  شرایط  فرصت ها  این 
تحصیل کردهها، شرکت های فنی-   خدماتی و با فناوری پیشرفته را بنیان گذاشتند و  ثروتمند شدند. آن بخش 

ی علمی  معهشمار یافتند تا به جاهای بی ها هم که در دانشگاه و جهان آکادمیک باقی ماندند، فرصت از آن 
ها و های غرب اعزام شوند. حقوق، مزایا، فرصت عنوان پژوهشگر میهمان به دانشگاهالمللی بپیوندند و به بین 

از یک شرایط کاری این گروه به  آنها  سو نیروی اصلی تظاهرات سال طرز چشمگیری بهبود یافت، زیرا که 
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شدند. با تلقی میدنگ شیائوپینگ  دی مورد نظر  ی اقتصابودند و از سوی دیگر، موتور نیرومند توسعه   1989
استراتژی   ترتیب، دنگ  در داخل« و»گستردهاین  پشتیبانان  )که  های جهانی  قدرت   حمایت  جلب   تر کردن 

کار گرفت. در  خوبی به های کالن در اقتصاد پویای چین را یافته بودند( به گذاری تر برای سرمایهامکانات وسیع 
شدت افزایش داد.ها، مشروعیت رژیم را هم به نظیر وضع اقتصادی مردم در این سالبیعین حال، بهبود   

 

 2020جنبش اعتراضی پس از انتخاباتبالروس، 
  گفته بود:  2022نوامبر    26( در مصاحبه با یورونیوز فارسی در  Jack Goldstone) جک گلدستون  

  اند. لذاهای مشابه در سودان، تونس و یا مصر عمل کرده نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی استوارتر از نمونه 
در بالروس، در ایران خواهیم    2020ای مشابه سرکوب اعتراضات در بعد از انتخابات  احتماالً ما شاهد نمونه

کرد اما در نهایت از سوی نیروهای امنیتی،  توجهی رشد پیدا  بود، که اعتراضات در اندازه و مدت زمان قابل 

تر به اعتراضات بالروس در این دوره  گلدستون به آن اشاره کرده است، نگاه دقیقای که  نکته  1سرکوب شد. 
 کند.  را ضروری می

احتمال وجود ارتباط میان برگزاری انتخابات ودموکراتیزه کردن جامعه )زمانی  ی  مطالعات دانشگاهی درباره 
می  تبدیل  بازی«  »قوانین  سر  بر  واقعی  رقابت  لحظات  به  انتخابات  می که  اشاره  زیر  موارد  به  کنند   شود(، 

(Gandhi & Lust-Okar ،2009)  : 

ی اصلی حکومت خودکامه از صحنه حذف  زمانی که بحران جانشینی وجود دارد. یعنی، زمانی که چهره 
توانند از آن بهره برداری کنند، دیگر  هایی در درون نخبگان حاکم ایجاد شده، که مخالفان می شده و شکاف 

بحران  اقتصادیآن  ا  -های  زیرا که  است،  را تضعیف کرده  استبدادی  رژیم  برای اجتماعی  مکانات حکومت 
یافته و انحصار رژیم بر رفاه اقتصادی از بین  های فقیرتر جامعه( کاهش  ویژه بخش پخش پول میان مردم )به 

های بسیج  های انتخاباتی جناح حاکم ، هزینه گاه در شرایط بروز تقلب رفته است. در شرایط ضعف حکومت، آن 
 اعتراض به تحول خواهد انجامید. یابد و مردم احساس کنند کهعلیه رژیم کاهش می

شد. کمیسیون مرکزی   پس از اعالم نتایج انتخابات آغاز 2020اعتراضات وسیعی در بالروس در تابستان 
درصد آرا به   80 جمهور کشور بود( باسال رئیس  26اعالم کرده بود که »الکساندر لوکاشنکو« )که     انتخابات

لیال درصد آرا را کسب کرده است.    7»سوتالنا تیخانوفسکایا« تنها   پیروزی رسیده و نامزد اصلی مخالف او، 

 
1 https://parsi.euronews.com/2022/10/26/exclusive-interview-jack-goldstone-protests-in-iran-revolution-
social-movements-mahsa-amin 

https://parsi.euronews.com/2022/10/26/exclusive-interview-jack-goldstone-protests-in-iran-revolution-social-movements-mahsa-amin
https://parsi.euronews.com/2022/10/26/exclusive-interview-jack-goldstone-protests-in-iran-revolution-social-movements-mahsa-amin
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درصد آرا را به دست   45داد که »تیخانوفسکایا« حدود  نشان می  مستقل  هایگزارش  سیف نوشت: »نخستین

  1آورده بود«.
خیابان  به  اعتراض  برای  حکومت  با  مخالفان  اما  ریختند،  این  ها  بالروس،  در  سرکوب خشن حکومتی 
دیده  گزارش  اساس  بر  یافت.  پایان  بشر  اعتراضات،  این  Human right watchبان حقوق  ، حاصل 

 2نفر محکومیت گرفتند.   826هزارنفر زندانی بود که از میان آنها    8ها زخمی و حدود  ها، یک کشته، دهسرکوب 
ها به لیتوانی گریخت و گفت: »زندگی  سوتالنا تیخانوفسکایا  با این سرکوب و رقیب لوکاشنکو، رهبر مخالفان 

 ارزش این چیزها را ندارد«. 
باز هم سؤال این است که آیا حکومت بالروس تنها با تکیه بر سرکوب توانست به این جنبش اعتراضی  

 پایان دهد. پاسخ کوتاه این است که نه.  

ها، اقتصاد بالروس را با  ر بالروس شده بود، در طول  این سالجمهو رئیس   1994لوکاشنکو که از سال  
، وال  2016گذاری چینی به چنان موقعیتی رسانده بود که  در سال  های غربی و سرمایههای روسیه، وام کمک 

 Kulakevich)اروپای شرقی« نامید    Silicon Valleyولی سیلیکون استریت جورنال، بالروس را »

& Augsburger،2021) های اقتصادی حکومتش تا آن دوران هنوز در  . لوکاشنکو بر اساس دستاورد
بازنشسته( اعتبار داشت. آنها حکومت را    ویژه روستاییان، کارگران و سالمندانهای مهمی از جامعه )به بخش

 2020تا    1990ی  های دههدانستند. رشد اقتصادی مداوم از سالمنبع ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می
دهد(، ی طبقاتی را نشان می اگر چه با نوسانات(، میزان پایین بیکاری در کشور و ضریب جینی پایین )که فاصله )

بندی کنیم، نارضایتی مردم  . جمع(Trantidis ، 2022)های این وضع در نگاه مردم فرودست بود   از نشانه 
ی نخست امر دموکراتیک بود تا اقتصادی. به همین دلیل، مردم در خارج از شهرهای بزرگ،  معترض، در درجه 

به  پایینی  اقشار  دیگر  و  اعتکارگران  و  تظاهرات  به  وسیع  ابعاد  در  دهقانان،  اکثر  شمول  نپیوستند.  راضات 
 شان موضوع دموکراسی بود.  ی مرکزی کرده و متخصص بودند، که مسأله کنندگان، اقشار تحصیل تظاهرات 

ی اعتراضات، والدیمیر پوتین، عالوه بر اعالم حمایت کامل سیاسی از لوکاشنکا )به رسمیت  در بحبوحه 
قدرت بزرگ    میلیارد دالر وام اضطراری را هم داد.  نیم  وجمهور قانونی( وعده یک عنوان رئیس شناختن او به 

های نمادین، سیاسی و اقتصادی از رهبران کشور کوچک همسایه درکنار این حمایتای یعنی روسیه،  منطقه 
میلیون جمعیت(، با ارسال تجهیزات سرکوب، مشاوران نظامی و اطالعاتی هم به سرکوب مخالفان کمک    9)با  

ی تلویزیونی دولتی بالروس دست به اعتصاب زدند، یک استودیوی کامل  نگاران شبکه کرد. زمانی که روزنامه 

 
 / https://www.radiozamaneh.com/529807نگاه کنید به  1
2 https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/belarus 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident
https://www.radiozamaneh.com/529807/
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ی روایت  ی پخش یکپارچه از مجریان، اپراتورهای دوربین و پشتیبانی فنی از روسیه برای جایگزینی آنها و ادامه 
 رژیم به طرف مینسک گسیل شدند. 

ی تولید و  آمد و هزینه عالوه بر رضایت اقتصادی )نبود بیکاری، قیمت پایین نفت و گاز که از روسیه می 
می پایین  را  کشور  صادراتی  مسألهکاالی  مشغله آورد(،  هم  سیاسی  ثبات  و  امنیت  از ی  بسیاری  ذهنی  ی 

ی ما ند، نگاه کنید به همسایهاندیشیدکردند و با خود میشهروندانی بود که از بیرون به تظاهرات نگاه می 
اقل، امنیت داریم.  جا ال اوکراین، که در آشوب سیاسی غرق شده و بخشی از خاکش را از دست داده، ما در این 

از سوی بازار    2015پراگماتیک بودن در سیاست خارجی هم سومین نکته به نفع رژیم لوکاشنکو بود. وقتی در  
های معین  راز شد، با شوق پذیرفت، زندانیان سیاسی را آزاد کرد و آزادیمشترک اروپا دست آشتی به سوی او د
 Bedford, 2021; De)    بر داشت  ها رای اروپا هم، تحریمسیاسی را پیش برد. در مقابل اتحادیه

Vogel, 2022)    
اعتراضات در   یافتن  از    2020پایان  ایران پس  اعتراضات جنبش سبز در  به  بیشتر شباهت  در بالروس 

عالوه بر  است. در پایان یافتن جنبش سبز  هم، چنان که پرویز صداقت نوشته است:    1388انتخابات سال  
مشروعیت بخشی  «ی نقدی برای طبقات فرودست جامعه و  دو عامل »بازتوزیع اقتصادی« مثل یارانه سرکوب،  

  1کننده داشت. های اجتماعی نقش تعیین کم برای همان گروه ستایدئولوژیک« د
نژاد، کشور از طریق جمهوری احمدی براساس آمار اعالم شده از سوی اوپک، طی هشت سال ریاست 

 .دالر درآمد داشته استمیلیارد   578صادرات نفت بیش از  

تر، )یعنی سیدمحمد خاتمی(  ی قبل دوره نژاد درآمدهای نفتی نسبت به این یعنی در هشت سال احمدی 
رفسنجانی، او کشور  پس از جنگ را  هاشمی  جمهوری  ی ریاست درصد افزایش داشته است. در دو دوره246

دالر درآمد   میلیارد 103ی جنگ با عراق،  دالر اداره کرد و دولت میرحسین موسوی، در دوره  میلیارد 123با 
 .نفتی داشت

های نقدی، مردمان طبقات پایین  جمهوری احمدی نژاد، با مسکن مهر و یارانه ریاست دالرهای نفتی در  
ی  ی متوسط، که دغدغه جامعه را راضی کرده بود. به این دلیل، جنبش سبز، در شهرهای بزرگ و به طبقه

 آزادی داشتند، محدود ماند.  
، پس ازحبس خانگی رهبران جنبش، زمانی که سطح سرکوب دولتی افزایش یافت، جنبش   2011در سال  

مدت باعث از کار  های ملموس معترضین شد )یعنی سرکوب در کوتاه توجه در فعالیت ابتدا شاهد کاهش قابل

 
1 https://pecritique.com/2023/01/02/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-
%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-
%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-

%d8%b5%d8%af / 

https://pecritique.com/2023/01/02/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af/
https://pecritique.com/2023/01/02/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af/
https://pecritique.com/2023/01/02/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af/
https://pecritique.com/2023/01/02/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af/
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نتخاباتی ریاست ی کوتاهی بعد از آن یعنی دو سال بعد، در طول مبارزات اافتادن/بازدارندگی شد(. اما در فاصله 
رو )که بعد از  ، جنبش دوباره فعال شد و با  حمایت از حسن روحانی، کاندیدای میانه2013جمهوری در سال  

ها از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بود( دوباره نیرو گرفت و  هاشمی رفسنجانی معترض به سرکوبحذف 
 زی وی و شکست حامیان سرکوب را رقم زد.  پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه«، پیرو »ازجمله با شعار 

ی  ها استمرار و پایداری آن را به مخاطره انداخته است با طرح نظریهبا درک این موضوع که تحریم»نظام«  
ای و انتخاباتی »آزاد« برای رقابت »نرمش قهرمانانه« راه را برای مذاکرات مستقیم با آمریکا، حل بحران هسته 

مجلس خبرگان و از    ی نماینده  1378از سال  کاندیداتوری حسن روحانی باز کرد. روحانی    گرا با جناح اعتدال
با سه   ارشد ایران   یکننده ای و مذاکره رئیس تیم هسته و شورای عالی امنیت ملی  دبیر    1384تا    1368سال  

بریتانیا درباره و  آلمان، فرانسه  اروپایی  ایرانهسته   یبرنامه  یکشور  بود.  ای  ترتیب، مردمی که در  ،  این  به 
جنبش  سبز فعال بودند و سرکوب را تحمل کردند، به دلیل امکان استفاده )هنوز در آن زمان موجود( از صندوق  

، منجر به مرگ قطعی و فروکش این 2011انتخاباتی در جمهوری اسالمی، دوباره به میدان آمدند. سرکوب  
یک تغییر تاکتیکی را رقم زد. یعنی شکل جنبش، از حضور در خیابان، به سیاست حضور پر  جنبش نشد، بلکه

ها )که قول آزادی رهبران محصور جنبش  سبز را داده شور در مبارزات انتخاباتی به سود نامزد مُخالف سرکوب 
نویسد:  این ماجرا نشان داد که با سرکوب  می  ( Honari، 2017)دگرگون شد. چنان که علی هُنَری      بود(،

تر  ن نیست که یا از بین بروند و یا رادیکالهای اجتماعی ایخشن و گسترده، سرنوشت محتوم و الجرم جنبش 
ای هدایت  های تازهتواند جنبش را به روند شوند. تغییر تاکتیک مبارزاتی، در شرایط فراهم شدن امکانات، می 

 کند. 
 

*** 

  شوند؟ های اجتماعی با سرکوب خاموش میجنبش پردازم که: آیا  مرکزی این نوشته می بار دیگر به سؤال  
ببند و زندان کردن  تنهایی میآیا سرکوب معترضین، به  آیا بگیر و  را به سکوت وادارد؟  ناراضی  تواند مردم 

معترضین، اعدام تعدادی از آنان برای ترساندن بقیه از اعتراض، موفق خواهد شد که حاکمان دیکتاتور را بر 
به این سؤاالت پاسخ    ن که مشاهده شد، چنا های تجربی علوم اجتماعی،  مسند قدرت پایدار نگهدارد؟ یافته 

 ی ایران دارد؟منفی دادند. اما این پاسخ کدام مبرمیت و فعلیت را برای وضع کنونی جامعه 

 
  

 ...حکایت هم چنان باقی است
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ها از طریق صندوق  چنان که در باال اشاره کردم، تا زمانی که مردم ایران به حل مشکالت و رفع نارضایی
،  1396و    1392های  رأی و انتخابات )هر چند محدود( امیدوار بودند، به این شیوه توسل جستند. انتخابات سال 

گرای  وقتی دیدند که یک اصول   ، 1388های رأی در سال  گواه این مدعاست. معترضان به تقلب در صندوق 
هاشمی رفسنجانی، از فیلتر شورای نگهبان گذشت، با تمام نیرو به میدان    نسبتاً معقول، پس از رد صالحیت 

های خود را پیش ببرند. اما زمانی که مردم دیدند حتی  آمدند، تا بار دیگر، با استفاده از امکان انتخابات، خواست 
ه دنبال »نرمالیزه کردن« سیاست خارجی، وضع اقتصادی و شرایط اجتماعی با  گرا )که بحسن روحانی اصول 

و اعتراضات آبان    1396های خیابانی دی ماه  شود، شورش های معتدل( هم از سوی »نظام« تحمل نمی دیدگاه
  شد عمدتاً در شهرهای، که گفته می1388رخ داد. برخالف اعتراضات جنبش سبز پس از انتخابات    1398ماه   

های ی شهر به شهرهای کوچک و حاشیه  98و    96ی متوسط بود، اعتراضات  تر طبقه بزرگ و با شرکت فعال 
نشینان  تر جامعه و حاشیه ی متوسط فقیرشده، مردمان طبقات پایینبزرگ هم کشیده شد، و عالوه بر طبقه 

  1شهری را هم به خیابان کشاند. 
رحمانه »جمع  پاسخ »نظام« هم مثل همیشه، در مقابل چنین اعتراضاتی، سرکوب شدید بود و با کشتار بی 

،  »نظام« دیگر جای 1400و انتخابات ریاست جمهوری    1398نکته آن که در انتخابات مجلس در  شان کرد«.  
ی ابراز نارضایتی از  ترین امکان و فضایی برا ای برای حل »معقوالنه«ی مشکالت و کم هیچ شک و شبهه 

دست شد، کاندیداهای  شده، حکومت یکطریق صندوق انتخابات، باقی نگذاشت. در این دو انتخابات مهندسی 
اعالم شده از سوی وزارت »نظام« به مجلس رفتند. در انتخابات ریاست جمهوری هم )که بر اساس ارقام  

آرای باطله رکوردشکنی  اسالمی  را داشت و    ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوریکشور، پایین

و    رقیب، پیروز شددر صد آرا )بنا بر آمار رسمی دولتی( بی   30با    »نظام«  کرد(، کاندیدای  

 دست شد. طور کامل یکحکومت به 
*** 

نویسند: این تصور که افزایش  می   (Goldstone & Tilly، 2001b)جک گولدستون و چارلز تیلی   
های تجربی مکرر نشان دهد، دقیق نیست. یافته های اجتماعی پایان میسرکوب دولتی، طبق تعریف به جنبش 

ها، )حتی پس از کنترل عوامل دیگر(، افزایش سرکوب، منجر به افزایش  داده است که در بسیاری از موقعیت
تر شدن اعتراضات نخواهد شد  تنها باعث کوچک اقدامات سرکوبگرانه نه   قدام اعتراضی شده است. تحرک و ا

می موجب  برعکس  گستردهکه  اعتراضات  باشیم. شود  شاهد  را  تظاهرات   ای  علیه  خشن  کنندگان  سرکوب 
در داخل    غیرمسلح اغلب به ایجاد خشم شدید و برآشفتگی  اخالقی، جلب حامیان بیشتر برای جنبش اعتراضی

بین  از جنبش، میجامعه و پشتیبانی  بینند،  حاکمان ممکن است که در مقطعی، وقتی که می انجامد.  المللی 
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کننده است.  ی زمان بسیار تعیین تصمیم به سازش بگیرند. اما برای این کار هم مسأله دهد،  سرکوب جواب نمی 
ند که دیگر دیر شده باشد و نتوان جلوی فراگیر چرا که ممکن است آنها زمانی تصمیم به دادن امتیازات بگیر

گرفت. را  اعتراضات  ماه   شدن  آبان  در  ایران  شاه  که  وقتی  مثل  نخستین  1357درست  از  پس  ، یک سال 
های بحران و امتحان انواع مختلف سرکوب، اعالم کرد که »صدای انقالب شما را شنیدم«. ماکیاولی به  نشانه

خواهند امتیازی به مخالفان داخلی بدهند در زمانی که اعتراضات کوچک است  کند اگر میحاکمان توصیه می 
اقدامی سخاوتمندان تا  دهند  انجام  را  کار  به این  رژیم  اگر  برسد.  نظر  به  و  ه  نزند  اصالحات  به  دست  موقع 

به   است  ممکن  عوض  در  داشت.  نخواهند  اعتباری  هیچ  دیگر  اصالحات  این  شود،  گسترده  اعتراضات 
   تری از سوی مخالفان منجر شود. های بزرگ خواسته 

تارو   دورهمی   (Tarrow ،2011) سیدنی  وقتی  چرخه نویسد:  و   مردمی  جنبش  اعتراضات  های  های 
 ی اساسی باید توجه کرد:  شود، به دو نکته شروع می 

 تر شده.  «  برای حاکمیت و جنبش فراهم امکاناتکدام »  –  اول

 ها را حاکمیت و جنبش باید تحمل کنند.  «هزینهکدام » -دوم

ها )بین مردم ناراضی و حکومت( را  تغییر دهد،  ای که تعادل نیرودر هر دو مورد باید هر عامل و حادثه  
 به دقت بررسی کرد. 

ها و پایین آمدن  آیا منابع اقتصادی حاکمان تقویت یا تضعیف شده است؟ برای مثال، تشدید تحریم •
پیروان  به  پاداش دادن  برای  را  توانایی »نظام«  نفت،  )نیرو امکان فروش  تبلیغاتی و سایر  اش  امنیتی،  های 

 .  کندتر میهای اقتصادی مردم محدود وفاداران( و مهم تر از آن، پاسخ به نیاز 

آیا پایگاه اجتماعی حاکمان تقویت یا تضعیف شده است؟ آیا آن مردمی که ناظر بر نبرد میان حکومت  •
ای از مردم های تازهپیوندند؟ اگر گروه اند و به جنبش می تر شده و فعالین جنبش اعتراضی بودند، حاال ناراضی 

جم را دچار اختالل کند، تشتت میان ی خود، پیشبرد یک سیاست منسبه جنبش بپیوندند، این امر به نوبه 
دهد. رقیبان سیاسی های جنبش اعتراضی را افزایش میفرصت   زند، و »امکانات« و های حاکم را دامن می نیرو 

 بین بگذارند.  کند که رهبران ضعیف و فاسد را زیر ذره را تشویق می 

گسترده  • رژیم  از  خارجی  حمایت  رابطهآیا  است؟  شده  محدودتر  یا  حتر  و  ی  همسایگان  با  کومت 
 کند. تر میتر و یا  بیش های بزرگ، امکانات حاکمیت و جنبش را کم قدرت 

شعار  • بیش آیا  مقبولیت  از  حکومتی،  تبلیغات  و  کم ها  یا  آیا تر  است؟  برخوردار  مردم  میان  در  تری 
 شوند. های بدیل بیشتر منبع موثق تلقی میشوند یا رسانه تر می های حکومتی محبوب رسانه 

ها ی پژوهششود ؟ نتیجه تر یا بیشتر می های سرکوب حکومتی کم آیا ترس معترضان و مردم ازدستگاه  •
همرنگ جماعت« بودن در  »  اجتماعی سکوت سازگارانه و-حاکی از آن است که وقتی که فرایندهای روانی
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می رژیم شکسته  جمعیت  از  بخشی  میان  در  استبدادی  رفهای  کوچک،  اعتراضی  حرکات  به  ته شود،  رفته 
شود. زمانی که یک سد شکسته شد، دیگر ترس شهروندان فروریخته است و  های بزرگ تبدیل میخیزش 

 . (Johnston, 2014:629)شود ای شروع میی تازه مرحله 
های های سرکوب برای حکومت را بررسی کرد. سرکوب برای حکومتاز سوی دیگرباید تبعات و »هزینه«

 شود:های زیر می ی سرکوب باعث فرایند . ادامهدیکتاتوری عواقب دارد

ها، به جدایی اعضای نخبگان مختلف )مذهبی، علمی، هنری و ورزشی( از  ی سرکوب ادامه •
می  جنبش  به  آنها  نزدیکی  و  سرکوب حکومت  از  آنها  زیرا  وحشیانه شود.  عدم  های  و  دولتی  ی 

بینند که دیگر پیشبرد منافع و یا  شوند، یا به این دلیل که میپذیری  حاکمان خشمگین می انعطاف
شیوه ارزش پاسداری   و  حکومت  این  با  آنها  اعتقاد  مورد  حکمرانی های  نیست  های  سازگار  اش، 

(McAdam، Tarrow، & Tilly،2001). 

نا دارسرمایه  • احساس  و  جامعه  در  سرکوب  تشدید  با  سرمایهها  برای  خروج  امنی  به  گذاری، 
،  شوندبرو میها( رو کنند. بخش دیگری هم که با تنبیه و سرکوب )مثل پلمپ مغازهسرمایه اقدام می

 نند.  زبه این روند بیشتر دامن می 

انسانی )متخصصسرمایه  • انبوهی پول برای به ثمر رسیدن آنها خرج شده و  های  هایی که 
  شود.کنند، و بخش تولید و خدمات با کمبود کادر مواجه می موتور رشد اقتصادی هستند( مهاجرت می 

«. تصور آنها چنین است که با مهاجرت  بره جمع کنه هر کی دوست ندارهگویند: »گاهی تندروها می 
ی تحقیقات  شوند. اما نتیجه های معترض، از بخشی از جنبش اعتراضی خالص می کردهاین تحصیل 

تر اهل اعتراض هستند  ها، آنهایی که اهل مهاجرت هستند، کم کرده نشان داده که: در میان تحصیل 

(De Vogel،2022). 

دارهای جامعه هستند، اعتبار اجتماعی آنها  وقتی که معترضان دستگیر شده از میان نام و نشان  •
رود و برد تأثیر  شود، اتوریته آنان باالتر میتر از گذشته میبا حبس، توهین و تضیقات بسیار بزرگ 

 شود.  شان تقویت میگفتمان 

های ها به کادردستگیری و در زندان معترضان جوانی که اهل سیاست و کادر جنبشی نبودند، با   •
شوند. زندان و شکنجه، آنان را در راهی که آغاز  ی جنبش اجتماعی تبدیل می با مهارت و دانش آینده

 کند.  کرده بودند، مصمم تر می 

بی  • و  کور  با سرکوب  اعدام وقتی حاکمان  و  زندان  با  گونه  رحمانه،  دادن هر  از  امتناع  با  ها 
دهد، احساس خشم و افزایش همبستگی میان مردم را افزایش های مردم پاسخ می امتیازی به خواسته 
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زند و انزوای سیاسی در افکار عمومی دهند، خشم علیه حکومت را در داخل کشور بیشتر دامن میمی
 کند.  جهان را تشدید می 

نیستند  حاکمان با این احتمال روبرو هستند که بخشی از حامیان خود را که با سرکوب موافق   •
 از طریق چنین اقداماتی از خود دور کنند.  

های اعتراضی تکرارشونده را به وضعیت انقالبی یا فروپاشی  تواند جنبش مجموع عواملی که بر شمردیم، می 
 فرابرویاند.  
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 در کردستان  یشاهنگیپ  نا،یژ زشیدر خ یناموزون

 حامد سعیدیی نوشته 

 

 مقدمه
این خیزشْ  آهنگ حال ضرب مین ماه خود است. بااین چهاری واردشدن به ژینا در آستانه شکوهمند  خیزش  

ای و سراسری، در سپهرهای اجتماعی و اقتصادی های محلی، منطقه مقیاس در  و    ی مختلففضاها  ها و مکان در  
است. پیشتازیِ    جریان داشتهسنگ  نایکنواخت و ناهمهمواره  اجتماعی،  های  و گروه اقشار    ،و نیز در میان طبقات 

بیش  را  نامتوازن  روند  این  مناطق،  سایر  با  نسبت  در  کردستان  در  درخشان  برنشاند،  توجه    کانون ازپیش 
به همراه داشته  اجتماعی و سیاسی  گران  هایی از کنش بعضاً دلسردی و نومیدی را در میان بخش   کهطوریبه

دلی ی خود احساس هم نوبهتواند به که این نیز می   ، ی نرم در فضای مجازی منجر شدههاو گاه به جدل و تنش 
های  اقتران ِ فضامندیکه درکی تاریخی از  درواقع، بدون این   دیدگان را تضعیف کند. سرنوشتی میان ستم و هم 

ست داده شود، دبه   سانناهم  ها و فضاهایساحت های مبارزاتی در  و پویش  ی سیاسیهاپیچیدگیانقالبی،  
)اولی در خواب و دومی در   پیرامونو    مرکزو تقابل بین    ناالزم، های  سازیها تا سطح دوگانه گاهی این تفاوت 

 شود. داده میتقلیل  ( خیابان
های آن سرتاسر ایران  قراول خیزش انقالبی ژینا بود که شعله طور مشخص، کردستان هم آغازگاه و پیش به

از سایر مناطق ایران در حال    تر یافتههم در طول این مدت از بسیاری لحاظ پیشگام و سازمانو    درنوردیدرا  
بوده است.  مقاومت و پیش   ،پیکار بیانگر گسستِ  روی  پدیده  ناهم ـمکانیاین  پیوندی و عدم تعادلِ فضایی، 
سازی  همواره در تالش بوده با نظامی  ی سیاسی در امتداد زمان و مکان است. حاکمیت نیزآهنگِ مبارزه ضرب 

ها این شکاف   لوچستان(، ازجمله در مناطق کردستان و ب)  ستمهای تحت اقلیت   ترِو سرکوب و کشتار سهمگین
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ناموزونی  وو  تشدید  را  رشته   ها  و  بخشد  مکان تعمیق  در  را  ستمدیدگان  اتحاد  و  پیوند  فضاهای  های  و  ها 
شان در سرتاسر ایران،  سرنوشتان هم   تنهایی و بدون همراهیِآنان را به جغرافیایی از هم بگسالند و  ـاجتماعی 

سترده هنوز ی ایران در مقیاس سراسری و گ است که جامعه  وارد نبرد نهایی و زودهنگام کند. این درحالی 
 ملزومات و آمادگی واردشدن به این مرحله را سامان نداده است. 

متمایز در ایران )یا   فضاهای جغرافیاییِدر  ی سیاسی  مبارزهها و  جنبش  در شکل و محتوای  این ناموزونی
منطقه  و  کشور  پدیدهاهر  دیگر(  فهم نامأنوسای  ی  تاریخی،  واقعیت  با  بیگانه  و  اجتماعی  ناپذیر  نیست.    و 

یکپارچه و فارغ از شکاف    و  سان یک کیان و کلیت سیاسی همگونی ایران را به بینانه نیست کل جامعه واقع 
و    ی اجتماعیهاو با همین منطق به سراغ تبیین و تحلیل پویش  در نظر گرفت   و تضادهای آشکار و نهان 

رفت.  واحوالاوضاع  جاری  شکل   متحول  گرروند  قوام  و   ندِ یفرآ  کی  قلمرومندْ  ملتِـدولت  کی  فتنگیری 

ویژه   که   است   یاسیسـیی ایجغرافـی خیتار و  متفاوت  مسیرهای  خاص،  کشور  هر  سر  در  از  را  ای 

از جلوه   1گذراند. می انتقادی  و تحلیلی  امر مستلزم درک  این  با  ناهمروش مواجهه  و  ناموزون  زمان در های 
 اجتماعی و سیاسی است. های گریکردارها و کنش

و  ی سیاسی و اجتماعی، امری است تاریخی که از خالل سیر تکوین  ناموزونی در گستره و ژرفای مبارزه 
ی  و نیز در توسعه   ی تودرتو ها مقیاس و  ها  بین مکان   از حیث جغرافیایی، در تمایزهای فضایی  هر جامعهی  توسعه 

، هاو مؤلفه   هاطور مستقیم و یا به میانجی قسمی از عامل ، به امر  یابد. اینانسانی و تکثر اجتماعات، تبلور می
طبقاتی   ستیزهای، تضادها و  تناسب قوای مبارزاتی است.    گری و پیکار طبقاتی و سیاسی اثرگذاردر روند کنش 

های مختلف و متکثری  فرم، جملگی  شاندر سیر تاریخیِ رشد و تکامل   میان ستمگران و ستمدیدگان   و سیاسی 
 .بخشدهای مختلف می ه مبارزات سیاسی و اجتماعی در زمان و مکانب

اند  های شکوهمندی که مردم کردستان این روزها خلق کردهانگیز و رزمندگیهای شگفت آفرینی حماسه 
ایران« ظاهر شد( نه پدیده گونه)به  های زودگذر.  اند و نه هیجان الساعهای خلق ای در قامت »چشم و چراغ 

بهای مقاومت  ویژه ریشه در تجارب گران هایی از رزم و ایستادگی، به تبارهای آن ریشه در سیر تاریخیِ اندوخته 
اراده دارد که امروز نیز این   57و مبارزه در کوران انقالب   شان تجلی ی جمعیچنین در همبستگی، اتحاد و 

اینمی از  چنان یابد.  »مسئله رو،  با  رابطه  در  گرامشی  جچه  می ی  مطرح  ایتالیا  در  به    2کند، نوب«  پرداختن 
ضروری است،    لحاظ عوامل »ساختاری« )اقتصادی و طبقاتی( به  تنها  ی امری سیاسی، نه مثابه کردستان، به 

 
 یافته در جغرافیاهای سیاسی(های قوامملتـ)یا دولت  که مقیاس ملی (  Methodological Nationalism« )شناختیروش  م »ناسیونالیسها و تحوالت اجتماعی، رویکرد  در تحلیل ما از دگردیسی 1

  ی دیگر یاهابا مقیاس  اش ی متقابلرا معموالً از حیث رابطه  یا مناسبات درونی و تحوالت در هر جامعه   هر مقیاس خاصی  در عوض،   ، جای ندارد.نگارد امی  بدیهی  عنوان واحد تحلیلی اساسی وبه  را

 کنیم.میوتحلیل  تجزیه  کنشیِ این مناسبات با سایر جوامع برهم

2 Gramsci A (1999[1926]) Some aspects of the southern question. In: Hoare Q (ed and trans) Selection from Political Writings, 1921–1926. 

London: ElecBook, pp. 595–625. 
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به هم آن  با  باید  پرسمان  زمان  به   ایمنطقه عنوان یک  از جنبه یعنی  یکی  )فرایند  های مسئله عنوان  ملی  ی 
 یک جغرافیای سیاسی برخورد کرد.سازی( در ملتـدولت

با تأمل بر بُعد جغرافیایی )مکانی ـ فضاییِ(    ،کند که های سیاسی و مبارزاتی اقتضا می رو، ضرورت از این 
ویژه ، به ی طبقاتی و سیاسیمبارزه   تکوین و گسترش درکی پویا و دیالکتیکی از سرشتِ  پراکسیس مبارزاتی،  

در خیزش   آهنگیناهم به دست دهیم تا ناموزونی و سیاسیِ کردستان ساحت  در   رشد و شکوفایی جنبش زنان
  پیوندی،هم   های پیشارو و نیز تمهیدات هماهنگی، ها و چالشژینا را بهتر دریابیم و مسیر غلبه بر ناهمواری

 سازیم.  مهیارا  در سرتاسر ایران گسترش و همبستگی سراسری میان کارگران و فرودستان

 

 کردارهای اجتماعی در مکان و فضا ناموزونی 
ی ناموزون«  »توسعه   داری است.ناپذیری از حیات نظام سرمایهماندگار و عنصر جداییناموزونیْ سرشت درون 

بلکه مشمول عناصر و    نیستی اقتصادی  داریْ صرفاً مختص به سپهر توسعه در روند رشد و گسترش سرمایه
 های اقتصادی و سپهر سیاسی،میان شالودهدیالکتیکی  های  کنش برهمتضادها و  شود و  نیز می   روبنایی قلمرو  

ی اجتماعی را از حیث کمّی )متکثر( و  ، توسعه های دیگرو بسیاری مؤلفه  ایدئولوژیکی  ،فرهنگی  ژئوپلتیکی،
   بخشد.فردی به آن می های منحصربه کند و پیچیدگی دهی می کیفی )متفاوت( سامان 
توسعه ها در سیاین تکثر و پویش تاریخیِ  بُعد  ر  بر  ناموزون در جغرافیاهای )سیاسی( مختلف، داللت  ی 

می که  دارد  سیاسی  و  اجتماعی  کردارهای  »فضاییِ  را  آن  کنش توان  فضامندیِ  های گریمنطق 

های ارگانیک و دیالکتیکی میان پراکسیس جمعیِ  کنشی برهم « نام نهاد؛ منطقی که دربرگیرندهاجتماعی

سیاسی و   های جمعیِ مرتبط با آن، سازماندهییابی و آگاهیهای اجتماعی مشخص، هویتگروهطبقات و  
 جغرافیایی است. ـهای اجتماعی و نیروهای سیاسی در فضاهای اجتماعی داربودن جنبش ریشه

رو مهم  اینوتحلیل خود کنیم، از های جغرافیایی را وارد مدار تجزیهمایهکه الزم است بُعد فضایی یا درون این
ها شان در مکان های جمعی گری است که با ارجاع به خاستگاه طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی در کنش 

 ( فضاها  محالت(،  و  خیابان  عمومی،  اماکن  دانشگاه،  مدرسه،  کارخانه،  افقشبکه )شهر،  و  اجتماعاً ها  های 
های مختلف و  مند با اندازه مراتب تودرتو از فضاهای کران سلسله ها )( و مقیاس ی حیات اجتماعیشده ساخته 
و شناخت پدیدهای اجتماعی را    ی تحلیل (، دامنه ای و جهانیای، ملی، قاره محلی، منطقه همچون    ، سانناهم

 1کند. فراگیر و پویاتر می 

 
باب چنین، بنگرید به  ی حامد سعیدی؛ هم«، ترجمهسازی در تحلیلپرداز فضاییوان نظریهعنگرامشی، بهی باب جسوپ »تر در خصوص مکان، فضا و مقیاس، بنگرید به مقالهبرای بحث مفصل 1

 ترکمه   نیدیآ  ی «، با ترجمهییفضایروابط اجتماع  ی پردازهینظر. »برنر  لی جونز, ن نی جسوپ, مارت

https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://dialecticalspace.com/theorizing-sociospatial-relations/
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  وسختی سفت مرز    چی ه  کهاین   جامعه و فضا، بدون  مشترکِ  دیتول  ق یاز طر  یکیالکتیبه صورت د  یاسیامر س
پیوندِ  که    ییها ییایپو   نیب ب  یدروندر  ملبا    یرونی و  گرفته   یقلمرو  مباشند،    قرار  بدین سان،ردیگ ی شکل   . 

است،    ی اسیو س  یختاری  محصول یک فرآیند  ـ آن    است یو س   خ یتار  ت،ی فکی   گستره،  قلمرومندسازی ـ از حیث 
سازد، نباید تمایزها و تکثر کردارهای  چه گرامشی در این خصوص خاطرنشان می چنان   .اثرامری ایستا و بی نه  

فی  را  مختلف  جغرافیایی  فضاهای  و  سرزمینی  قلمروهای  در  و  اجتماعی  فیزیکی  محیط  »ذات«  از  نفسه 

«، دهشدادهمفروض/ازپیش»چیز    ک ی  فضا جغرافیایی، یعنی مستقل از مناسبات اجتماعی خاص، فاکتور گرفت.  

یِ  اجتماع  یای از فرایندها و مناسبات برساختهعنوان مجموعهبلکه آن را باید به   ،ستین  «یکیزیو »ف  «یعی»طب
 1در نظر گرفت.  مند و شکل فضایی روابط اجتماعی غالبکران 

بلکه  به همین سیاق، از نظر هانری لوفِور، فضا یک »چیز«، »فرآورده« یا حتی »سوژه« یا »ابژه« نیست،  
 2های اجتماعی است. ها با پراتیکها و پیوند اینمتقابل، شکل   ای از روابطواقعیتی اجتماعی، یعنی مجموعه

های اجتماعی،  ی کنش ها تولید و بازتولید یک »فضای اجتماعی« است، فضایی که »دربرگیرنده برآیند این
زاده میهای سوژهکنش  رنج میشوند و می های فردی و جمعی است که   3کنند.« کشند و عمل می میرند، 

 4، است«  یاس یس   فضا   رایز»   های فضایی خاص خود را دارندورزیِ نیروهای اجتماعی خاستگاه بنابراین، سیاست
 .گذاردی م ری تأث ی جمع گریِکه بر روند کنش امری  

اجتماعی است، پیوندهای ارگانیک  گاه که مسئله بر سر کردارهای فضایی و سازماندهی  در تحلیل نهایی، آن 
مراتبی وجود دارد که اهمیت بنیادین  و دیالکتیکی میان شکل مادی، کارکردِ اجتماعی، و ساختارهای سلسله 

می  تأیید  را  فضا  در  اجتماعی  این  کنشگری  از  نگریستن  با  منزله دیدزاویهکند.  »به  فضا  دانشِ  ،  پیامدِ  ی 

وجود دارد ـ به خورد که  ای پیوند می]...یعنی[ به آزادترین فرایند آفریننده شود،  شده در نظر گرفته میانباشته 

  5است.«  " فرمانرواییِ آزادی"فرایند داللتگری که در دلِ خود حاوی بذرهای 

 

 های جهانی و ملیدر مقیاس  ناموزونی

نظام سرمایه  در  ناموزونی  و  با  تکثر  است  همراه  ولی    نشینیهمو    همزمانیداری  تضادمند  روند  دو 

با گرایش پیوسته به جهانی تنیده و دیالکتیکی:  از یکدرهم توأمان  اقتصاد   و   شدن سو،  ادغام  یکپارچگی و 

 
 « سازی در تحلیلپرداز فضاییوان نظریهعنگرامشی، به»باب جسوب،  1

2 Lefebvre ND (1991) The Production of Space, trans, Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, p. 116. 

 . 7۳  همان، ص    ۳

 . ۵۹همان، ص.  ۴

 171ی آیدین ترکمه. تهران: انتشارات علم و فرهنگ. ص.  ی اجتماعی، ترجمهفضا و نظریه  .( 1۳۹۹آندری، ژلنیتس )  ۵

https://pecritique.com/2021/12/17/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
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یابند.  رشد و توسعه می   ی اقتصادی در سطوح و سپهرهای مختلف به شکلی ناموزون هنگام توسعه جهانی، هم 
های های ژئوپلیتیکی میان دولت ها و تنش ملتـهمچنین، چندپارگی و قلمرومندسازی سیاسیِ ساختار دولت

ها بر ی دولت شود و جنگ و منازعه بر سر کسب هژمونی و سلطه داری همواره تشدید و تقویت می سرمایه 
تکثی و  بازتولید  ممکن  بارزترین شکل  به  را  روندها،  ر مییکدیگر  این  ماحصل  )برهم کند.  روابط  کنشیِ(  در 

  سانِناهم  مختلف و  مندِ کران   هایها و مقیاس مراتبناموزونِ بیناجوامع در مقیاس جهانی و در هیأت سلسله 
ی  سلطه ها در هیأت  مراتب و به تبع آن، این سلسلهیایبد.  پیکره می    ای و جهانیای، ملی، قاره محلی، منطقه 

 1. شوندگیرند و بازتولید میقوام می  »مرکز« )یا جهان شمالی( بر »پیرامون« )یا جهان جنوبی(
در کشورها    سازی ملتـو فرایند دولت   داریی سرمایهشوند که سیر تکوین و توسعه ها باعث می این مؤلفه 

کند. بر متن این  تر می شکل چندراستایی و متمایز شکل بگیرند و آن را پیچیده و متنوعو مناطق مختلف به 
ها و تناقضات است که روند رشدیافتگی و تکامل ساختار طبقاتی جامعه، مبارزات طبقاتی و اجتماعی،  پویایی
ن و متمایز بوده و مسیرهای تاریخیِ نسبتاً متفاوت ها و تحوالت سیاسیِ کالن و خُرد همواره ناهمگو انقالب 

 اند. و سرشار از فرازوفرودهای متعدد را طی کرده

( نیز  یافته در جغرافیاهای سیاسیِ تاریخاً قوام ملی )  مقیاس   مناسبات ناموزون در  درها،  این روندها و پویش
، هم در سپهر اقتصادی  ای )استانی( و ملیمنطقه های تودرتوی محلی،  مقیاس خردهبه آشکارترین شکل در  

شکل از حیث اقتصادی، تمرکز و انباشت سرمایه به   یابد.تجلی می   هم در سپهر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی،
تقسیم فضایی کار تنها به صورت  گیرد. در واقع این روند نه ها و فضاهای مختلف قوام مینامتوازن در مکان

شود و پیکربندی می   ایمنطقه سان محلی و  و ناهم   مختلفاقتصادهای  که همچنین در  بلبین شهر و روستا،  

شکل   پیرامونی(نیافتگی« در سایر مناطق )و »توسعه   مرکز(یافتگی« در برخی مناطق )صورت »توسعه به

 کند. گیرد و روابط نامتوازن مرکز ـ پیرامون را )باز(تولید میمی
جغرافیایی( و هم  ـهای متعدد، هم از حیث فضامندی )مکانیها به شکل بالواسطه و یا به میانجیمؤلفه  این

اقتصادی  سپهرهای  شکل ـدر  کنش اجتماعی،  در  متفاوتی  و  متکثر  ساحت های  در  سیاسی  نیروهای  گری 
های  ملتـو فرایند قلمرومندسازی دولت  داریسرمایه نظام    ها بخشیده است. گری، اعتراضات و اعتصاب مطالبه
و    سیاسی بازتولید  با  و  یافته  تناقضات ساختاری و موضعی نضج و گسترش  و  از تضادها  انبوهی  با  همواره 

به    سانناهم، متکثر و  گونگونه  هایریخت، مذهبی و غیره،  های طبقاتی، جنسیتی، ملیآمیختن ستم درهم
در جوامع مختلف   و طبقاتی   های اجتماعی و نیز بروز و ظهور تضادها و تنش  های سیاسی ساختار اقتصادی، نظام 

 بخشد.می

 
 سعیدی حامد / پلیتیکی نفوذ چین در ایراناقتصاد ژئو به:  بنگرید    داری،ی ناموزون سرمایهتوسعه  بیشتر در خصوص  بحثبرای   1
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گری نیروهای اجتماعی و سیاسی در سپهرهای مختلف  گری و مطالبهنگاهی به کنشطور خالصه، اگر نیم به
در طول   بود.  شاهد این ناموزونی و نایکنواختی خواهیم  ح وضو و در جغرافیاهای مختلف در ایران بیندازیم، به 

سیاسی ایران بوده که    سپهرترین نیروی اجتماعی در  ترین و رزمنده اخیر، جنبش کارگری پرتحرک   هایسال
های باشکوه خیابانی بدیل شده است. در  طور مستمر به کانون گرم اعتصاب، تحصن، اعتراض و راهپیماییبه

اجتماعی سپهر  گسترهاین  و  در سطح  تنوع  حوزه ـاقتصادی،  از  اعتراضات  این  حوزه ی  به  از ای  و  دیگر  ای 
در جریان بوده است.    و نامتعادل  از حیث کیفی، متفاوت ی و هم  ی دیگر، هم از حیث کمّای به منطقه منطقه 

طور مستقیم به این ی کارگر به جز چند مورد محدود، جنبش کارگری هنوز در هیأت طبقه خیزش ژینا نیز، به 
 خیزش انقالبی نپیوسته است.

ضات مستمر  گریِ نیروهای کار و زحمت، تحصن و اعتصاب و اعترای مطالبه ای دیگر، در حوزهیا در نمونه
باشکوه  جنبش معلمانو سراسریِ   و  بارزترین  از  اجتماعی و مطالبهترین جلوه یکی  مبارزات  بوده های  گری 

اعتصابات و    های صنفی فرهنگیان ایران«، های »شورای هماهنگی تشکل ی فراخوان اما در هنگامه  1. است
استقبال نشده است. کردستان همیشه پای ثابت   هایکسان از فراخواندر همه جای ایران به   اعتراضات معلمان

ازجمله  )برخی شهرها    درکردستان نیز    پیوستن معلمان و فرهنگیان به تحصن و اعتصاب بوده است. حتی در
تر از سایر شهرها متفاوت )نسبتاً(    معلمان گری  گیرشدن کنش و توده  گستردگیمیزان    و سقز(   سنندج و مریوان 

 بوده است. 
ی خیزش انقالبی ژینا بوده است.  های پرقدرت و بالنده دیگر، جنبش دانشجویی یکی از ستون   ییا در سپهر 

آفرینی  نقشها  ها و اعتراضدر خیزش طور یکسان  ق و )کالن(شهرها، به ی مناطها در همهی دانشگاهاما همه
از دیگری، و در هر    گری، سازماندهی و استمرار تجمع و اعتراض در هر دانشگاه متفاوت اند. امکان کنش نکرده
ی شهر تهران، درجه است. حتی در کالن   عمل کردهشهرها و مناطق دیگری  سایر متمایز از   ایو منطقه   شهر 

های . یا اگر در اکثر دانشگاهها یکنواخت نبوده استی دانشگاهگری در همههای کنشسازماندهی و ظرفیت 
به    دانشگاه کردستان  دیاساتی دانشجویان مانده، اما در سنندج، اکثر  کشور تجمع و اعتراض محدود به بدنه 

و   پیوسته  دانشجویان  اعتصابات  و  به  اعتراض  اعتراض  و  در کردستانسرکوب خونین  در  تجمع  به  ، دست 
 اند. کشانده اعتصاب کامل  را به  دانشگاه  نیاتحصن زده و  

میانجیِ   به  تحوالت کردستان  سازمان درجه ،  اجتماعیـتاریخی  بسیاری  اِسیاسی  یابیی  مستمر  ،  عمال 
ی طبقاتی، ملیتی، جنسیتی و غیره، تضادهای نهفته در ژرفای این جامعه همواره  تنیده های چندگانه و درهم ستم 

 است.  ارتقا بخشیده سیاسی را  پایداریِو  استقامتمن بوده و توان پیکارگری، زحاد و م
 

 
1
 اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان؛  شوقِ یک خیز بلند  

https://www.instagram.com/p/CZaQOgnMSKL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/senfi_uni_iran/7206
https://www.instagram.com/p/CZaQOgnMSKL/?utm_source=ig_web_copy_link
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 در کردستان  پیشاهنگی یِتبارهای تاریخ
شبه خلق نشده بلکه ماحصل تاریخی مملو از مقاومت، مبارزه و سازماندهی  گذرد یکآنچه در کردستان می 

از   بوده است. کردستان، چه در دوران نظام سلطنتی پهلوی و چه در نظام جمهوری اسالمی، همواره یکی 

در    پیرامونیترین مناطق  ستم ترین و تحت محروم نیافته« از حیث اقتصادی و به تبع آن جزو  مناطق »توسعه

گیری ناموزونیِ مرکز ـ پیرامون، ازجمله ریشه در ستم معنایی دیگر، شکل جغرافیای سیاسی ایران بوده است. به 

 1مضاعف ملی نیز دارد. 
تنش  و  ستیزها  با  گروهتوأمان  و  طبقات  میان  سیاسی  و  طبقاتی  فرودست،  های  و  فرادست  اعمال  های 

ستمگری ملی از سوی دولت مرکزی بر مردم کردستان، تضادها و تخاصمات سیاسیِ دوچندانی را میان مردم 
ها شکل جنبش های جمعی را به همراه داشته که به ها واکنشهای حاکم تشدید کرد. این مؤلفه کردستان و رژیم

ی سیاسی و اجتماعی و  خاصی به توسعه های اندام کرده و به تبع آن ویژگی و نیروهای سیاسی مختلف عرض
بخش در این جامعه  گرایانه، طبقاتی و سوسیالیستی، جنسیتی و رهایی ی جمعیِ ملی ها و حافظه یابینیز هویت

این است.  در شکل بخشیده  گرایشها  ملیگیری  سیاسیِ  جریانات  و  )با  ها  و  لیبرال  کمونیستی،  و  گرا، چپ 
نوعی در روند این  اند و هر کدام به نمود پیدا کرده   2مذهبهای اسالم سیاسیِ سنی ی بسیار کمتری( گروه درجه 

پیرامون، جغرافیای  ـهای بینامقیاسیِ مرکز کنش اند. اگرچه در نظم ماتریسیِ برهم آفرینی کرده تحوالت نقش 
ی  قاومت و مبارزه سیاسی کردستان در جایگاه مقیاس تابع و پیرامونی قرار داشته، منتها همواره به محل م

 و به »سنگر آزادی و انقالب« بدل شده است. بخش و پیشاهنگالهام
میان،   این  جغرافیایی  مفهوم  کُرد  ستیونالیناس  یهاان یجردر  یا ـفضای  »کردستان«  »مناطق   سیاسیِ 

های منافع و تنش و به تبع آن، تضاد    دهندیمتقلیل    ملیِ »کُردبودگی«  تیهو   یمسئله   تا سطحرا    «یردکُ
ها »هویت کُردی« محو روایتها و تاروپود این جامعه را در کالن طبقاتی، سیاسی و اجتماعیِ نهفته در بنیان 

آن می نتیجه،  در  کنشکنند.  در  ایدئولوژی  این  که  پیدا میگاه  نمود  جمعی  جنبش گریِ  هیأت  در  های  کند 
طبقات و  که    شودمی   لیتبد   یابه رشته ها  تیهو اقع، این  آید. در وگرا به حرکت درمی ناسیونالیستی و هویت

 
پایان  شده دراعالم  تورمبر اساس نرخ  رسمیِ اعالم شده،    آمارهای های محرومیت ساختاری لحاظ کنیم. طبق  عنوان یکی از شاخصتوانیم به، نرخ فالکت را میمثال  عنوانبه 1

)نرخ  درصد    62.2های آذربایجان غربی با نرخ فالکت  است. استان درصد رسیده  ۴۹.۴معادل با    در ایرانشاخص فالکت  همین مدت،  شده در  اعالم   بیکارینرخ  و  1۴۰۰سال  

 (، کهگیلویه % ۵7.6انشاه )(، کرم % ۵7.7(، لرستان )%۵7.۸کردستان )های استانو شاخص فالکت را داشته باالترین درصد(  ۴۳.۹درصد و نرخ تورمی معادل  1۸.۳بیکاری معادل 

 دارند. قرار  کشوری میانگین از بسیار باالتر (%۵۳.۳( و ایالم )% ۵۵(، هرمزگان )%۵۵.۴(، چهارمحال بختیاری )% ۵۵.۵(، اردبیل )% ۵6.6بویراحمد ) و

 گرا و سوسیالیستی باشند هیچگاه نتوانستند رقیبی برای نیروهای ملیاما  اند،  های اسالم سیاسی در کردستان، گرچه پیوسته از پشتیبانی حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی برخوردار بودهجریان   2

 و بر سپهر سیاسی کردستان سیطره بیابند. 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1547601-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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اندرسون  در یک کل واحدِ همگون و یکپارچه، آن را    اقشار مختلف و متضاد در کردستان  بندیکت  طور که 
 کند. و پیکربندی می  دهدیم  وند یبه هم پ  1« تصوری جماعت»یک  سان کند، به بندی میصورت 

ها بر سپهر سیاسی کردستان سیطره داشتند، اما به موازات  ناسیونالیستی برای دهههای  که گرایشبا این
شدند:   وارد صحنه  جدیدتری  سیاسی  نیروهای  جامعه،  در  ژرفی  تحوالتی  گسترش  )الف(  مجموعه  و  رشد 

در  سرمایه  دگرگونی  و  اجتماع  شیدای پ   ،یاقتصاد ـاجتماعیساختار  داری  اقشار  و  )کارگر،   د یجد  یطبقات 
هنگام، آنگاه هم  .هامرتبط با آن   ی جمع  تصوراتو    هاتیهو گیریِ  نیز شکل و    دار، اقشار متوسط و غیره(، مایه سر
و    یجمع  تیهو آید،  یی در می فضاـی اجتماع  ورزیاست ی س ی از  مختلف  یهاشکل   به  اجتماعیپراتیک  )ب(  که  

  الت نامبرده، و به موازات تحو   کندمی  رییزمان تغ  گذردر و طبقات اجتماعی  ها، گروه آن افراد ییِفضا تصورات 
 بخشد. ی سیاسی در کردستان میبه مبارزه یزیمتما هایصورت 

گیری  یابیم که شکل اگر نگاهی اجمالی به متأخرترین دوران حیات مبارزاتیِ مردم کردستان بیندازیم، درمی
ای که  جمعی   یهای سیاسی و اراده یابیای و مردمی، سازمان تودههای  های مترقی و رادیکال، تشکل جنبش 

 57ی انقالب  های آن در بحبوحه ایم، نطفه اکنون در کردستان در جریان خیزش انقالبی ژینا مشاهده کردههم
وخیز( به دستاوردهای ارزنده و  و تحوالت پس از آن بسته شدند و در فرایندی ناگسستنی )هرچند بسیار پرافت 

 بدل شده است.    شان بستهیافته و هم ی سازمان تجارب انباشته از مبارزه 
نقبی بزنیم به  بگذارید برای ردیابیِ تبارهای درخشش و رزمندگی امروزیِ مردم کردستان در خیزش ژینا،  

سقوط رژیم پهلوی در    ارزاتی. مب  هایجنبشگیری نهادهای دمکراتیک زنان و دیگر های تاریخی شکل تجربه 
نتیجه   1357بهمن   تودهدر  انقالبی  قیام  ایران،  ی  را  »خأل قدرت«نوعی  های مردم  در    و گشایش سیاسی 

در همان  پدید آورد که نیروها و جریانات سیاسی و اجتماعی هرکدام به نوعی این خأل را پر کردند.  کردستان  
های مناسبی برای سازماندهی کراتیک و پیشرو به ظرف و، نهادهای دمقیام انقالبی در ایران و کردستانروزهای  
چپ و انقالبی قرار    یکار نیروهاهای مردم کردستان تبدیل شد. این ابتکار عمل در دستور یابی تودهو تشکل 

به  و  در هیأت تشکیل  گرفت  اتحادیه  نهادهای دموکراتیکسرعت  معلمان،  بیکارزنان، شورای  ،  ی کارگران 
محلهیابیسازمان  )های  شورا  (هابنکه محور  متجلی ساخت  یاتحادیه/و  تشکیل  دهقانان  دیگری،  در سطح   .

ی امور جامعه ای برای اداره وستایی و شهرها به نهاد تودهشوراهای مردمی )مستقل از حکومت( در نواحی ر
انقالبی و کمونیست  اش  اصلی دهندگان  معماران و سازمانکه    تبدیل شدند؛ نهادها و سازوکارهایی مبارزان 

 بودند.

 

 در کردستان های دمکراتیک تشکل جنبش زنان و 

 
 ی محمد محمدی. رخداد نوتصوری. ترجمههای  (. جماعت1۳۹۳بندیکت اندرسون )  1
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سیاسیِ کردستان(  ـمامِ میهن )یا فضای جغرافیایی  1ناسیونالیستی، ها و نمادهای  از حیث تاریخی، در گفتمان 
  گران یبازو به تبع آن،  2«شودیساله تصور مچهارده دختر    ک یعروس و    ک یخواهر،    ک یمادر،    ک»یعنوان  به

ناموس،    ، ی»از آزادرا برای خود تعریف کرده تا    این وظیفه   که است    هامرد  مختص  ردکُ   ی جنبش مل  ی واقع
( در تملک ملکودر این ایدئولوژی و پارادایم سیاسی، زنان )همانند خاک و مال  3«کنند.و زنان خود دفاع    هنیم

 ها حفاظت کنند. مردان قرار دارد و مردها نیز موظفند از آن 
 رادیکال و سوسیالیستی در کردستان، این گفتمان های  ها و جنبش موازات ظهور و رشد گرایش در عوض، به 

طلبانه و مترقی  های برابری وبیش به حاشیه رانده شد و جای خود را به اندیشهو رویکردهای مردساالرانه کم 
گرا و انتزاعی های هویتداد. گرایش رادیکالِ جنبش رهایی زن در کردستان، دیگر خود را در قامت روایت

که در میان انبوهی از تضادها و ستیزهای طبقاتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به مبارزه و کند، بلتعریف نمی 
ی  بخش را برساخته و هم مسئله های جمعیِ نوین و رهاییها و هویتگری پردازند. و نیز کنشگری میمطالبه

های رادیکال این بوده که زنان  اندیشه ها و ی این تالش ستم بر زنان را به امری اجتماعی تبدیل کردند. ثمره 
اند. این رویکرد برآمده از  های اصلی مبارزه و مقاومت جنبش انقالبی کردستان تبدیل شده به یکی از ستون

چندین میدان برای رهایی از ستم و استثمار پیکار  در    این واقعیت است که زنان در کردستان همواره ناچار بوده
و    ]مذهبی و فرهنگ واپسگرا[   ردساالری مردان کُرد و غیرکُرد، در میدانی با بنیادگراییدر میدانی با م»  کنند: 

های ایرانشهری و فمنیسم مرکزگرا و  ینیستوشده از سوی رژیم حاکم، در میدانی با شو ستم ساختاری تحمیل 
 4. طبقاتی جنسیتی، ملی و ـجنسی «  بندی موقعیت ستم متقاطعِدر میدانی دیگر در مبارزه برای صورت 

دانیم که شعار »ژن، ژیان، ئازادی«، نخست در مراسم خاکسپاری ژینا در آرامستان آیچی در سقز سرداده  می
اند، آن را، این شعار پرداخته   منشأ سرعت در سرتاسر ایران تکثیر شد. نوشتارهایی که تاکنون به  شد و سپس به

گونه است که بر زمین بکر، قارچ   »وارداتی«   صرفاً  امریاند گویی  طوری به تصویر کشیده خواسته یا ناخواسته،  
اند. این  خودِ کردستان ایران منتزع کرده   و اجتماعیِ  های تاریخیزمینه ها و  پویاییآن را از  رویده باشد. درواقع  

مبارزات    ریشه در که خودِ شعار »ژن، ژیان، ئازادی«  انکار کرد    و نباید  توان اسی را نمی واقعیت تاریخی و سی
 

 داشته است.  ویژه در دوران پهلوینی به در ناسیونالیسم ایرا  ایبرجستهبسیاری  و نماد  عنصر    «مردانگیِ ایرانی »مثال این امر در مورد ظهور ناسیونالیسم در ایران و کشورهای دیگر نیز صادق است.     1

 در این خصوص بنگرید به:  

 نیا. انتشارات همان. ی لعیا عالی. ترجمه: در اواخر قاجار و اوایل پهلویمردانگی ایرانی(. 1۴۰۰سیوان بالسلو )

2 A. Hesen, ‘Xewna Rastiy^e’ [The Dream of the Truth], Hawar (Arabic Alphabet Section), Year 1, No. 19 (17 April 1933), p.5. 

3 J. Nagel, ‘Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations’, Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 2 (1998), 

p.244. 

 همچنین بنگرید به:  

Ahmet Serdar Aktürk (2016) Female Cousins and Wounded Masculinity: Kurdish Nationalist Discourse in the Post-Ottoman Middle East, 

Middle Eastern Studies, 52:1, 46-59 . 

 فمینیستی اخیر در ایران های چپ کُرد درباره خیزش  بیانیه جمعی از فمینیست   ۴

https://www.radiozamaneh.com/733213/
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ای پیدا  دارد که در جریان مقاومت باشکوه روژآوا قد کشید و بازتاب گسترده  در بخش ترکیه و سوریه   کُرد زنان  
 1بخش خیزش ژینا در ایران بدل شده است.کرد و اکنون به بیرق رهایی 

های مختلف همواره بر یکدیگر و بر روند تحوالت در  است که مبارزات مردم کردستان در بخشبدیهی  
های اجتماعی،  مندی و فضامندی پراتیک در کنار اهمیت مکان ،  حالاند. بااینگیری گذاشته خاورمیانه تأثیر چشم 

  مند زمینه ی اول باید  در درجه   ی زنان در کردستان و سردادن شعارهای مترقی را بروز و ظهور فعالیت و مبارزه 

بر باد دادن  رسد، دست یافت. به تبع آن،  ی ظهور می چه بر متن آن به منصهکرد تا به دریافت بهتری از آن 
بر بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسیِ   طور انضمامی به  را باید توسط زنان سقز  روسری و سردادن این شعار  

   . پیدا کرد در این منطقه  اجتماعی  هایمبارزات زنان در کردستان ایران برنشاند تا درک بهتری از پویش
پساانقالب  چنان  تحوالت  گفتیم،  باالتر  برای شکل زمینه که  را  مساعدی  توده های  نهادهای  و    ایگیری 
زنان مهیا   دمکراتیک  هایو تأسیس تشکل   ی مبارزاتی در عرصه   پررنگ زنان برای حضور  ویژه  به   اجتماعی 

  طرح اجباری شدن حجاب در اسفند   یبحبوحهگیری جریان اسالم سیاسی در ایران و در  پس از قدرت .  ساخت
)سنندج، مریوان و    کردستان   برخی شهرهای در  ازجمله  های اعتراضی در برخی شهرهای ایران  ، واکنش 57

به    ( روز جهانی زن)   مارس   8مراسم    هم برگزاری در کوران این مبارزات بود که    را نیز برانگیخت.   (کرمانشاه
و هم بسیاری از زنان مبارز کردستان را به این فکر واداشت   شدبدل  پیشرو در جنبش رهایی زن    یک سنت 
  شان و انسانی   ق برابرهای مستقل و دمکراتیک زنان برای مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و احقاق حقو که تشکل 

  ی زنان مبارز سقز«.ی زنان مریوان« و »جامعهسنندج، »اتحادیه  ازجمله تشکیل »شورای زنان«،  تشکل دهند 
ی زنان  های گستردهشاهد نخستین اعتراض   1357به همین ترتیب، از همان نخستین روزهای بعد از انقالب  

 بودیم. 

مند زنان در تهران علیه طرح حجاب  (، تظاهرات شکوه1979مارس    8)  57اسفند    17شنبه  روز پنج :  سنندج

ی موقت زنان«، تظاهراتی  در قالب »کمیته   ،گرای سنندج جمعی از زنان چپ برگزار گردید. پس از آن    اجباری 
، تظاهرات چندهزار نفری زنان مبارز سنندج به  1357اسفند    20به همین مناسبت تدارک دیدند. روز یکشنبه  

شعارهای اصلی این تظاهرات    2مارس و در اعتراض به اجباری شدن حجاب در ایران برگزار گردید.   8مناسبت  
»آزادی زن، نشان آزادی    و  عبارت بود از: »نه روسری، نه توسری«، »ما انقالب نکردیم که به عقب برگردیم«

در اوایل سال  اندکی بعد    ، آمیز این تظاهرات را به عهده داشت ای که تدارک موفقیتهسته   3جامعه است«. 

 
اما همزمان باید این نکته را لحاظ کرد که   اند سرمنشأ این شعار را انکار کنند.دانند، تالش کرده.ک.ک را رقیب خود میکه جریان پ  ایران،  های ناسیونالیستی در کردستانرهبران جریانبرخی   1

تر از درک عمومی مدافعان این شعار در ایران یا جاهای دیگر )حتی بخش مترقی و رادیکال جامعه( است. شعارها ی زن( بسیار متفاوتتفسیر و برداشتِ عبداهلل اوجاالن از این شعار )و حتی از مساله

 شوند.گیر میگیرند و توده هر کشور، معنا و مفهوم خاص و منطبق بر شرایط آن جامعه به خود میها و بسترهای اجتماعی و سیاسیِدر زمان

 ۴62-۴۵7ص.   «، مهناز متین و ناصر مهاجر. 1۳۵7» خیزش زنان ایران در اسفند   2

 ۴66همان، ص.  ۳
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های گوناگون طیف  . اعضای این شورا عمدتاً از گرایشکردند تأسیس »شورای زنان« سنندج    اقدام به  1358
: »شورا جایی بود که ما زنان سیاسی یکدیگر  از فعالین شورای زنان سنندج   ی گلی قبادیچپ بودند. به گفته 

اهی و درگیر کردن زنان شهر در مسائل سیاسی، با هم تشریک ی نحوی باالبردن سطح آگ دیدیم و دربارهرا می 
 1کردیم.«مساعی می

که فعاالن آن متشکل بودند از    شدل  ی تشک  همان سالی زنان مریوان« نیز در اسفند  »اتحادیه:  مریوان

  مارس مراسمی  8به مناسبت  در مریوان نیز    .عمدتاً چپ سیاسی    گر مریوان با گرایشزنان انقالبی و کنش
علیه طرح ،  با شعارهای »نه روسری، نه توسری« و »مرگ بر این دیکتاتوری«برگزار گردید و سپس    باشکوه
اجباری  اعمالِ   اعتراضی حجاب  تظاهرات  به  قطعنامه   زدند  دست  قرائت  با  مارس،  و  مناسبت هشت  به  ای 

ها، جریانات اسالم سیاسیِ  تظاهرات   ی ایندر هر دو   2. رساندندرا به پایان  های شهر  در خیابان شان  پیماییراه
به تظاهرکنندگان    سویی با سیاست دولت مرکزی،در هم  زاده و مکتب قرآن،مذهب، جریان معروف به مفتی سنی 

 . دنددر سنندج و مریوان حمله کر

«  قز سه   ریشه ۆکێت  تانیئافره  یۆڕ ک، تشکل دمکراتیک »و تحوالت  مبارزاتاین    وتابتب   در:  سقز

ی زنان مبارز سقز( نیز تأسیس شد. این تشکل زنان، ضمن تأکید بر »برابری زنان و مردان در مسائل  )جامعه 
ی ای از آن در روزنامهکند که نسخهای مترقی و رادیکال تدوین می اقتصادی، سیاسی و فرهنگی«، اساسنامه 

بررسی مشکالت زنان روستا و زنان کارگر و  (  1: )بودبدین ترتیب    جامعهی این  برنامه   3آیندگان منتشر شد. 
( ارتباط  4)؛  سواد( سوادآموزی زنان بی 3)  ؛ی فلسفه، تاریخ و اقتصاد ( آموزش تئوریکی اعضا در زمینه 2)  ؛دارخانه 

( مبارزات صنفی  5)   ؛های زنان مبارز و مترقی و کوشش در جهت ایجاد تشکیالت سراسری زنانبا سایر جمعیت
داری کودکان زنان انات رفاهی در دوران بارداری و پس از زایمان. ایجاد مهد کودک و نگه در جهت تأمین امک

( کوشش در راه ایجاد 7)  ؛ و ( تشکیل شوراهای محلی زنان6)  ؛خصوص زنان کارگر و زحمتکششاغل و به 

 4های آموزش نظامی.«کالس 
 

 .۴7۵همان، ص.  1
 ۴6۰همان، ص. 2

طلبانه نتوانست به هایی نصیب خلق قهرمان ایران نماید ولی به علت عدم سازماندهی مبارزات حقچه توانست پیروزیاگر  ماهبهمن  21  تا   2۰»قیام مسلحانه   ی زنان مبارز سقز:  ی جامعهاساسنامه۳

های ی توطئهنمودن کلیهمناسبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران قطع گرداند. لذا برای خنثیهای ارتجاع را بر کند و دست امپریالیسم را به کلی از  ریشه  یپیروزی نهایی دست یابد و کلیه

دارد، اهداف ی نیروهای زحمتکش و لغو استثمار فرد از فرد، زنان مبارز سقز تشکل خود را در جمعیتی به نام زنان مبارز سقز اعالم میی مبارزات و به ثمر رساندن آن تا آزادی کلیهارتجاع و ادامه

 جامعه عبارتند از:

ی طبقات و اقشار مردم. آزادی کامل مطبوعات، بیان، تبلیغات، آزادی اعتصابات و تظاهرات، های سیاسی، مذهبی، صنفی برای همه( تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق بر اساس آزادی کامل جمعیت1)

( تشکیل شوراهای دهقانی و نظارت آن بر امر اصالحات ارضی و تقسیم زمین به نسبت 2امر تولید و توزیع کاالهای کارخانه باشند. )  ( تشکیل شوراهای کارگری که ناظر بر1آزادی آموزش نظامی. )

در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی«   ( برابری زنان و مردان۴های ایران در چارچوب ایران آزاد و دموکراتیک. )( خودمختاری و حق تعیین سرنوشت برای تمام خلق۳دهقانان. )   اعضای خانواده

 . (1۳۵۸خرداد   ۵)آیندگان، شنبه  

 ۴7۳خیزش زنان، ص.    ۴



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

یالیستی در میان زنان کردستان  بها پژواک رشد و گسترش گرایش رادیکال و سوسهای گران این تجربه 
های رهایی داران افقیابد و به طالیهچنین در پراکسیس جمعیِ مبارزاتی و اجتماعی زنان تبلور میاست که این 

هم  با  همبستگی  در  کُرد،  زنان  می سرنوشتان بخش  بدل  ایران،  سرتاسر  در  حقیقتشان  در  برگزاری    شود. 
اعتراضیموفقیت راهپیمای   57اسفند  در    آمیز تظاهرات  و  به رهبریدر سنندج  زنان اتحادیه  ی در مریوان  ی 
  های برگزاری سنت پیشرو و رادیکال هشت مارس در کردستان ایران را بنیان نهادندها و شالودهنطفه  مریوان

دادخواهیِ    و به مناسبتی مبارزاتی برای  گردد های مختلف برگزار می شیوه طور مستمر و به نیز به   امروز تا به  که  
 زنان برای احقاق حقوق انسانی و برابر بدل شده است. 

و برای رهایی   گری و تبعیض علیه زنان فعالیت و تالش پیگیر زنان برای آزادی و برابری و مبارزه علیه ستم 
  های مدنی محدود نماند. در گام گسترش و تعمیق یافت و به فعالیت به گام  از ستمگری و استبداد نظام حاکم، 

مبارزه و  ی  گری و پیکار زنان وارد حوزهی کنشعرصه ،  به کردستانعیار  فرمان تهاجم نظامیِ تمام   جریان
مسلحانه کمونیست  مقاومت  و  چپ  نیروهای  نیز،  مورد  این  در  شد.  اصلیِ  میراث   نیز  و  تابوشکنی داران  ها 

در آبان   ت نظامی، پیشگام شدند.داری و پیوستن زنان به فعالید و در میدان ستیزی شدنهای غالب زن فرهنگ 

بار برای  ،  1360 مردم    اولین  مبارزاتی  تاریخ جنبش  انقالبی  دسته   ،های بخش کُرد در همهدر  زنان  از  ای 

ای  ، زنان در ابعاد گسترده و تودهترتیببدین  1. پیوستند  لهنیروی پیشمرگ کومه به صف  مسلح شدند و    کردستان 
های طلبیی جنبش انقالبی کردستان برای مقابله با لشکرکشی و جنگ و مقاومت مسلحانه   ایستادگیصف    وارد

 رو شد.  ها با استقبال گرم و وسیعِ مردم کردستان روبه پیوستن زنان به صف پیشمرگه  2شدند.  دولت مرکزی 
حقوق    مردان بود وکامل  در انحصار    در جنبش ملی کرد  ورزیی سیاستعرصه ،  57انقالب  اگر تا قبل از  

، سرودزنان انقالبی نیز با خواندن    گرایانه به محاق رفته بود،های ملی ی هویتزیر سایهزنان  آفرینیِ  نقش   و
 خواندند:  چنین به صف مبارزه و مقاومت فرا می شان را اینسرنوشتان هم

پاخیزید که قیام است / دوشادوش مردان برخیزید و به صف انقالب  »آی ای زنان این سرزمین، به 

مبارزیم.  هراسیم، ما زنان  ایم / از کار و انقالب نمی چون بال پرنده ایم / هم بپیوندید. ما که نصف جامعه

ها، در کارخانه و مزرعه و  ی میدان ناپذیریم/ حاضر در همه تسلیمترس و  در این راه مهیب و پرخطر، نه

 سنگر ]مبارزه[ هستیم.«

 
اشاره های ناسیونالیستی کُرد به این  های زنان سیاسی در احزاب سیاسی کرد نیست. گاهی جریانشمار و حضور برخی چهرهرانیم، منظورمان استثناهای انگشتوقتی از »اولین بار« سخن می 1

ی کارگر و از طبقه ای از زنان کردستان، هم قشر متوسط و باسواد و هم زنانحضور گسترده و توده مانداشته. منظور  سیاسی حضورکنند که همسر )زنِ( فالن شخصیت/رهبر کُرد در فالن حزب  می

های واالیشان جان باختند. اینجا بود که موانع ها در راه تحقق حقوق زنان و آرمانبسیاری از آنمانده از تحصیل است که آگاهانه به جنبش انقالبی کردستان پیوستند و  محروم  فرودست و

 گردن نهند.حضور زنان در صفوف خود  به  های ناسیونالیستی نیز ناچار شدند طوری که بعداً جریانورزی تا حدودی برداشته شد، بهمردساالری در مقابل حضور زنان در این عرصه از سیاست
 بخش سوم ،  بخش دوم،  بخش اولله،  کومه  مراسم مسلح شدن اولین دسته از زنان پیشمرگ  2

https://www.youtube.com/watch?v=gayBvjTzSug
https://www.youtube.com/watch?v=gayBvjTzSug
https://www.youtube.com/watch?v=x6xIMZFc488
https://www.youtube.com/watch?v=fUKhYNT35KA


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

ای سنتی و مذهبی که  ، در جامعه ها و حضور چشمگیر در میدان مبارزه چنان تأثیرگذار بود کهاین تالش 
در    پیشمرگ  انقالبیِ   های مضاعف قرار داشتند، زناناز همه لحاظ تحت جور و ستم ها  ها و دههقرن زنان  

  گرفتندجایی که حضور زن حرام است( قرار می   ، منبر مساجد  در تر از آن،  و مهم )   مساجد روستاهای کردستان
های ی عرصه به تبلیغ و ترویج درخصوص حقوق برابر زن و مرد )در همه کردند و می سخنرانی  مردهاو برای  

 پرداختند. های سوسیالیستی میاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی( و آرمان 
اگرچه جمهوری اسالمی سرانجام به زور سرکوب خونین و تهاجم نظامی، بر کردستان حاکم شد، اما مبارزه  

، فعالین پیشروِ حقوق زنان در سنندج پیوسته جریان داشت. پس از دو دهه  و مقاومت در زیر پوست این جامعه
گری در این و آگاهفعالیت  به  و   کردندمجدداً احیا را  »شورای زنان« سنندج  تشکل    1387و حومه، در تابستان  

حقوق زنان    ی دفاع از در شهرهای دیگر کردستان نیز، فعالین زنان پیشرو و رادیکال در حوزه  زمینه پرداختند.
ستیزانه و مردساالرانه به فعالیت مشغول شدند. سنت برگزاری هشت های زن فرهنگ و سنتو مبارزه علیه  

های گذشته ادامه یافته است.  های دولتی، در اشکال مختلف در طول سالگریرغم فشارها و سرکوب مارس، به 
 1بود.  1400در اسفند   هشت مارس در سنندج  داشت یمراسم گرام یبرگزار ی آن آخرین نمونه 

اند و همواره  گریبان بهستیزانه دست که زنان در اشکال مختلف با فرهنگ و قوانین مردساالرانه و زن با این
مورد خشونت، سرکوب و آزار و  و محلی    حکومتیگر  های واپسگرا و نیروهای سرکوب از سوی عناصر و گروه 

های مبارزه در میدان های نوین و ُپرشوری به  ی خود، جلوهبا حضور مؤثر و برجسته   گیرند، امااذیت قرار می
و  مبارزه طبقاتی  کارگریی  زیست،  معلمانجنبش  ،  جنبش  دیگر محیطیجنبش  و  ملی  ستم  رفع  جنبش   ،
 اند. ها بخشیده عرصه 

، پیشتازیِ  در چند سال گذشته   های جنبش معلمانترین ویژگیو باشکوهترین  ، یکی از شاخصعنوان مثالبه
سراسری معلمان ازجمله در شهرهای سنندج، مریوان،  ی تحصن و تجمع  تنیده زنان در صفِ پرشکوه و درهم

گری زنان های کنشمبارزه با خشونت علیه زنانْ یکی دیگر از عرصه   2. ه استبود    سقز و زیویه، کرمانشاه
آزادی مردان  و  زنان  نمونه،  برای  است.  بوده  برابری کردستان  و  در  خواه  مریوانطلب  شهر  در آرامستان   ،

می  1398اردیبهشت   ارتجاع  با  نیست،  ناموس هیچ کس  با شعارهای »زن  و  آمدند  »از  گرد هم  جنگیم«، 
جنگیم« و غیره، علیه  جنگیم میکردستان تا تهران، ستم علیه زنان«، »ما زنان کارگر، علیه قتل و ستم، می 

 3کردند. قتل و خشونت بر زنان اعتراض  
 

 هشت مارس در سنندج  داشتیمراسم گرام  یبرگزار   1

 ۳۰،  تجمع اعتراضی معلمان در مریوان؛  1۴۰۰بهمن   ۳۰،  در سنندج؛ تجمع اعتراضی معلمان  عکس، و  2شماره  ،  1شماره  . فیلم  1۴۰۰بهمن  11،  تجمع باشکوه معلمان در سنندج تصاویری از 2

تجمع معلمان در ؛  1۴۰1، اول اردیبهشت  هیویز  و  سقز با شکوه معلمان در    یتجمع اعتراض در؛ حضور چشمگیر زنان معلم در  1۴۰۰بهمن   ۳۰،  تجمع اعتراضی معلمان در مریوان؛  1۴۰۰بهمن 

 .1۴۰۰بهمن   11،  کرمانشاه

  1۳۹۸، اردیبهشت  قتل ناموسی و خشونت بر زنانتجمع اعتراضی مردم مریوان علیه   ۳

 1۴۰۰، آذر « کشیتجمع به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سنندج؛ »نه به زنهمچنین بنگرید به  
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آمدند    ابانیبه خ   ، یرسول  ر یباختن شلپس از جان و نیز، یک هفته قبل از قتل دولتیِ ژینا امینی، زنان مریوان  
  ری»شمش ، فاجعه« ن ی، عامل اه یو سرما ی »مردساالر، م«یریگ ی انتقامش را م م، یهست ر ی »ما همه شل اد یو با فر

شو  خارج  شهر  از  خنجر،  و  گلوله  خیابان د«یو  مناسبات  ،  تمامیِ  علیه  پیکار  میدان  به  را  مریوان  شهر  های 
سرمایهزن  و  مردساالرانه  ارتجاعی،  کردند. ستیزانه،  تبدیل  بیانیه  1دارانه  طی  خیابان  در  ای، ضمن  معترضان 

 علیه زنان، اعالم کردند: خشونت و تعرض محکوم کردن 
ر»ما   برکندن  عل  یشه یخواهان  ستم  و  تجاوز  و  هست  ه یتعرض  آنمیزنان  خواستار  که    هستیم   . 

با    زین   دارانه یدادن به آنها متوقف شود و قدرت و سرما  دانیو م   ی افراد  نی و دفاع از چن  ی پروراوباش 
که    می ستآزاد و برابر ه  یارا گسترش ندهند. ما خواهان جامعه   ی پرورالت   ابزار پول و فرهنگ غالبْ 

 یبا هم زندگ   شیزنان و مردان در آن در کمال آرامش و آسا  یکرامت زنان در آن حفظ شود و همه 
 کنند. 

  ی طبقات  یزنان و مردان کارگر و زحمتکش و آگاه  یمستلزم آگاه  یاجامعه  نیگمان ساختن چن  یب
برابر طبقات  انیپا  ،یتی جنس  ی است.  ستم  به  د  یدادن  و   گریو  ستم  گرو    ضی تبعاشکال    ایجاد در 

 2« است. یو طبقات  یاتوده یهاتشکل 
باشکوه و شعارهای رادیکالی که زنان در روز مراسم خاکسپاری ژینا در آرمستان آیچی    هایپرفرمنسآری!  

ی  حافظه از  ای »خودانگیخته« و تصادفی نبود، بلکه کنشی آگاهانه بود که  در سقز به نمایش گذاشتند، واقعه 
از دل و  زنان کرد  جمعی  تاریخیِ  ـ  اجتماعی  و    امری   ستان، شرایط  مقاومت  از  انباشته  که ماحصل تجارب 

ی خشم عمومی را برانگیخت و در چنین فوران کرد و جرقه ، این شان استبسته یافته و هم ی سازمانمبارزه
و سوسیالیست    طلبو مردان برابری بذرهایی که زنان  قامت خیزش باشکوه و انقالبی ژینا زایش یافت. در واقع،  

به اشکال   ی گذشته کاشتند، در طول چهار دهه   57مان فردای سرنگونی رژیم پهلوی در سال  از ه  در کردستان
های متعدد مبارزاتی تکثیر و از  در عرصه طور ناگسستنی  و به   نشو و نما کرد، جوانه زد، قد برافراشت  مختلف

این  به نسل دیگر منتقل شد؛  آزادی و  ها بذرهایینسلی  نهال  امروز  افقی روشن و    اند برابری شده اند که  و 
 اند.نویدبخش را در برابر جامعه گشوده

 

 و روستا  در شهر مردمی نهادهای دمکراتیک
، بالفاصله پس از سقوط شاه، مراکز و »ستادهای انقالب« در شهرهای کردستان  57در همان اثنای قیام  

ی امور  های موقت برای اداره عمالً به ارگان ها متشکل کرده و  تشکیل شدند که نیروهای سیاسی خود را در آن 

 
 . 1۴۰1شهریور    17، باختن شلیر رسولیتجمع اعتراضی مردم مریوان در پی جان هایی ازفیلم 1

 ، برگرفته از کانال تلگرامی سرخطدر دفاع از زنان  وانیمردم مر  یاتوده زشیخ  ی هیانیب  یترجمه فارس 2
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، این  «لهکومهنوظهور »ها تشکیالت  در رأس آن و    نیروهای چپ و کمونیست در کردستانجامعه تبدیل شدند.  
های مردم و  ای برای متشکل کردن تودهگیری را به میان مردم برد که با »ایجاد نهادهای توده خط و جهت 

های دفاع از آزادی و انقالب، زنان شورای زنان و معلمین  اع از انقالب، مردم جمعیت برای تداوم و مبارزه و دف
 1شورای معلمین را تشکیل بدهند.« 

این تشکل و نهادها در پاسخ به دو ضرورت مبارزاتی تشکیل شدند: از سویی به ظرف اتحاد و قدرت جمعی  
ی تضادها و  شدند و از سوی دیگر، در نتیجه های دولت مرکزی تبدیل  گریدر برابر لشکرکشی و سرکوب 

ی کردستان شکل گرفتند. به  ستیزهای عینی و واقعی در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی در درون جامعه
برای سازمان گفته  بودند، تالش  این مسائل درگیر  با  فعالینی که در آن دوره  اول  ی  از همان روزهای  یابی 

 که: اینانقالب شروع شد و نظر به 
دادند، چپ و  »بورژوازی کردستان و جریانات لیبرال و رفرمیست کردستان هم خودشان را سازمان می 

برد مبارزه و گرفتن هژمونی در کردستان، این نهادها را ها و برای پیشها هم در تقابل با آنکمونیست
انقالب، جمعیتدرست کردند. جمعیت  از آزادی و  با نهادهای هایی بودند که براهای دفاع  ی مبارزه 

گیری بود، ایجاد شدند. چون در  که در حال شکل حکومت مرکزی  گر  بورژوایی و نهادهای سرکوب 
کردند  های کردستان و کسانی که احساس خطر میروزهای پس از انقالب، بالفاصله خوانین و فئودال

درست کرده بودند. جمهوری  های خود را  و از لحاظ طبقاتی ممکن است در تنگنا قرار بگیرند، تشکل
ایران نیز، مشابه سیاستی که در سراسر  انقالب   اسالمی  تدارک  پیش می  برای سرکوب  برد، درحال 

له نیز ناچار بود نهادهایی را برای  در نتیجه کومه   گر خود در کردستان بود. تشکیل نهادهای سرکوب 
 2دفاع از انقالب و دستاوردهایش ایجاد کند.«

اجتماعی   شکل بافت  روستاها،  و  شهر  در  فضایی  کار  تقسیم  و  و  طبقاتی  ستیزهای  به  متفاوت  های 
ی  نخستین تجربه ها بخشیده بود.  های جمعی میان ستمگران و ستمدیدگان در این فضاها و مکان گریکنش 

ی ی دهقانان« در مریوان بود که معمار اصل ایجاد نهادهای دمکراتیک در مناطق روستایی، تشکیل »اتحادیه
ایجاد    نام جنبش چپ و کمونیستی در کردستان، بود.ی کاریزماتیک و بهآن کاک فواد مصطفی سلطانی، چهره 

جایی از آن های محلی.  ها، در گام نخست پاسخی بود به ستیزهای درونی میان دهقانان و فئودالاین تشکل 
و نیروی مزدور مسلح    داده  کردستان نهاد »شورای عشایری« را تشکیل  هایمالکان و خان هایی از  که بخش 

بودندبرای خود دسترا   برای زحمتکشان  وپا کرده  امری ضروری  به  نیز  نیروهای مسلح دهقانان  ، تشکیل 
دارهای بزرگ یابی و اتحاد زحمتکشان علیه زمین سازمان  آمیزِی موفقیت روستایی بدل شد. این ایده و تجربه 

 
 .۸2  تا   1۴ ی، دقیقهمستند سنگر انقالب، قسمت اول   1

 مستند سنگر انقالب، قسمت اول 2
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فئ بهودالو  نیز    بهسرعت  ها،  کردستان  دیگر  یافتشهرهای  رنجبران    تسری  راروستاییْنواحی  و  خود  در    
، زوال  در پی داشت یابی جمعی و سازمان   مبارزه سازمان دادند. دستاورد مستقیمی که این   های دهقانیاتحادیه

های دهقانان و نیروهای چپ از  ، اتحادیه در بسیاری مناطق.  های کردستان بودو ناپدید شدن سریع فئودال
کردستان    فقیر  در میان دهقانانو آن را  محلی سلب مالکیت  های  بزرگ و خان های متعلق به مالکان  زمین

 . کردندتقسیم  
ی تشکیل  در مناطق شهری، دومین تجربه تری به خود گرفتند.  مبارزه و مقاومت در شهرها شکل متفاوت 

تشکیل   دمکراتیک،  جمعیتنهادهای  اتحادیه  هایشوراها،  و  تشکل دمکراتیک  مختلف،  کارگری  های  های 
اولین جمعیت  پور،  یاد امیر حسن ی زنده به گفتهمحالت بود.    یبنکه ،  شهری  شورا  ،دمکراتیک زنان و معلمان

در سایر شهرهای کردستان    هااین جمعیت   سپس  و  1در مهاباد به نام »جمعیت راه رهایی زحمتکشان« تشکیل 
از تجربه . در این میان، می ایجاد شدندنیز   یاد صدیق  زنده  ها یاد کرد. ترین آن عنوان مهمی سنندج به توان 

از سازمان   ، کمونیست رزمنده کمانگر، وکیل شجاع از آخرین  و  دهندگان اصلی مقاومت در سنندج، در یکی 
انقالبیِ پس  گفت روزهای  و تجربه وگوهایش، نخستین  پهلوی  رژیم  فروپاشی  در  ای  تودهی سازماندهی  از 

 کند: چنین بازگو میسنندج را این 

انقالب"»در سنندج حاکمیت چندگانه وجود داشت.   آزادی و  از  ی  یدر کارهای اجرا  "جمعیت دفاع 
دوفاکتو طوری طور  دادیم. به کرد. بسیاری از کارهای مربوط به دادگستری را ما انجام می دخالت می 

  اًراه هم اگرچه ظاهرشناخت. پلیس رسمیت می های ما را به ها و ابالغیه شده بود که دادگستری نامه 
عمالً اما  بود،  خود  جای  می  سر  انجام  ما  را  مسکارها  داشتیم.  مردم  بین  زیادی  نفوذ  ی  لهأدادیم. 

روزهای قیام ادامه پیدا کرد و    ی زمین توسط مردم که در جریان قیام شروع شده بود، بعد ازمصادره
اداره  تا  بیمارستان گرفته  از  ادارات،  تمام  در  قرار گرفت.  پشتیبانی جمعیت  دارامورد  بهیی  و  ویژه  ی 

اش  توانستیم در کارها دخالت بکنیم. استانداری به نحوی دوباره دایر شد، ولی قدرت ی کار، ما میاداره
اقدامات    ی امور شهر، رای سازماندهی نیازهای مردم و اداره در دست ما نبود. ]...[ از طرف جمعیت ب 

کانون جدی  شد.  انجام  دانشای  کانون  معلمان،  کانون  مثل  زیادی  ازجمله  های  سندیکاها،  آموزان، 
توسعه   سندیکای جوشکاران سنندج که قبالً هم وجود داشت، و سندیکای خبازان شکل گرفتند و 

ویژه خیلی فعال بود و مورد پشتیبانی جمعیت قرار گرفتند.  دج بهیافتند. سندیکای کارگران شهر سنن
ی این سندیکاها با ها در سندیکای کارگران بودند. همه بریکارگران سد، کارگران پوشاک و سنگ 

اسالمی جمهوری  بنابراین  داشتند.  مستقیمی  همکاری  تقریباً  برهه[  جمعیت  آن  توانست نمی   ]در 
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کند، برقرار  را  خود  نه   حاکمیت  رادیکالچون  مردم  حرکات  بلکه  نداشت  قدرتی  چنین  و  تنها  تر 

 1شد. تر مییافتهسازمان 
(  محور سازماندهی محله   )مراکز   ها«بنکهدر واقع »جمعیت دفاع از آزادی و انقالب« در سنندج و بسیاری از »

تبدیل شدند که جوانان، زنان و انقالبیون رادیکال و چپ سنندج در آن    اییابیِ تودهسازمان اصلی  بسترهای  به  
، انتخابات شورای شهر سنندج برگزار و »شورای موقت 58از دل این تحوالت، در فرودین    سازمان یافته بودند.

ام گ   نیکه در اول   انتخاب گردید  و بدون دخالت نهادهای حکومتی   توسط مردم سنندج انقالب« )با یازده عضو(  
که  رغم این ، و بهگرو سرکوب   واپسگرا  یروها ی ن  یهایکارشکن   رغم بهشورا    ن یشهر را بر عهده گرفت. ا  یاداره

 ببرد. شیرا پ و حومه امور شهر سنندج ی اداره شکل ممکنْ ن یترکیتوانست به دموکرات   عمر چندانی نداشت،
ی نظامی در کردستان بود که پس فرمان حمله ای  های پیگیر و داهیانه برای سازماندهی تودهاز دل تالش 

نشینی  ی آن، عقب کنند که ثمره ای را خلق می ایِ غرورآفرین و حماسه به کردستان، مردم سنندج مقاومت توده
 بود. ی سنندج روزه  24جنگ در  و نیز مقاومت جانانه   2گر در جریان »نوروز خونین سنندج«نیروهای سرکوب

نمونه نونهاالن و  ی دیگری، حماسه ی برجسته در  زنان و مردان،  این روزها دختران و پسران،  هایی که 
های این شهر خلق کردند، یادآور روزهای پس از انقالب است که مردم  در خیابان   شهر مهابادساالنِ  بزرگ 

   3( برگزار کردند. 1979)اول ماه مه    58روز جهانی کارگر در اردیبهشت  مهاباد راهپیمایی پرشکوهی به مناسبت  

امروز نیز  ریزی کرد که تا به  این راهپیمایی در مهاباد، سنت برگزاری روز جهانی کارگر در کردستان را شالوده
  تظاهرات ضربتی ،  گشتگل ،  راهپیمایی خیابانیو اماکن عمومی،    هادر سالن   سخنرانیدر قالب گردهمایی و  

 4ادامه دارد.در سطح شهر و بسیاری ابتکارات دیگر  
ها در  ای در محالت تبدیل شدند، این تجربه ها به نهادهای سازماندهی توده بنکه،  57اگر در اثنای انقالب  

عنوان  های همیاری محالت« در شهرهای کردستان شکل گرفتند و به جریان بحران کرونا در هیأت »کمیته 
مردم محروم فعالیت کردند. در جریان خیزش ژینا نیز،  رسانی به  محور برای کمکهای مردمی و محله ارگان 
کردستان«،  کمیته  محالت  انقالبی  »جوانان  )ازجمله  کردستان  شهرهای  در  محالت  جوانان  انقالبی  های 

 پرداختند. « و »پشاباد« تشکیل شدند و به سازماندهی در سطح محالت کامیاران«، » سنندج «، »مریوان»

 

 ها و فضاها مکان پیوندیِ مبارزه در هم

 
 « به یاد صدیق کمانگر» 1

 قسمت دوم   - 1۳۵۸مرداد   2۸،  «سنگر انقالب»مستند    2

 1۳۵۸راهپیمایی مردم مهاباد به مناسبت روز جهانی کارگر در سال  ۳

 ای است.کاویِ جداگانهتاریخ جنبش کارگری در کردستان و سنت اول ماه مه مستلزم وا   ۴

https://www.youtube.com/watch?v=cdwZTRCAn2Y&t=315s
https://t.me/BlackFishVoice1/2894
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s
https://cpiran.org/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7/
https://www.azadi-b.com/F-Album/1may2005-sanandej/slides/IMG_0039.html
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=94484
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=26577
https://www.iraj-farzad.com/2011/09/post_209.html
https://www.youtube.com/watch?v=MAUKC5FtLUk
https://www.youtube.com/watch?v=NfZZM70smes&t=306s


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های اجتماعی و سیاسی ـ امری که برآمده از منطق  گیری و پیشروی جنبش شکل  آهنگِضرب ناموزنی در  
وخیز  عنوان چالشی گریزناپذیر در مسیر ناهموار و پرافتداری است ـ را باید به ی ناموزون نظام سرمایهتوسعه 
زمانی و درهم  ـهای کنشِ مکانی دگرگونی افق   به بیان گرامشی، اینجا پایی سیاسی در نگر آوریم.  مبارزه

ی جمعی باید »با  ک ارادهکند یو استدالل می   های مختلف در میان استمندیها و مکان مندی بافتن زمان 
ی جغرافیایی که رویداد  هنگام در زمان و فضای الزم و کافی برای دستیابی به کنشی هماهنگ و هم درجه 

 1. دهد،« شکل بگیردتاریخی در آن رخ می 
ها و  مکان های اعتراضی در  و خیزش   های اجتماعی ، جنبش که جامعه در جوش و خروش استرغم این به

و   . برای غلبه بر پراکندگی، شکاف اندو هماهنگ نشدهمتوازن    ، تنیدههمهنوز در   جغرافیاییـفضاهای اجتماعی
های پیوند و هماهنگی میان تمامی این  حلقه های مختلف،  های موجود، الزم است در سطوح و مقیاس گسست

اعتراضات و اعتصابات ایجاد کرد تا این جویبارهای پراکنده از خشم و اعتراضات اجتماعی و سیاسی را به هم  
 . د و روشن هدایت کردمتصل و به رودی خروشان و پرقدرت بدل کرد و آن را در یک مسیر هدفمن 

جای  در کوران خیزش انقالبی ژینا، امیدهای نویدبخشی برای اتحاد و همبستگی میان ستمدیدگان در جای 
آذربایجان اویاخدی ی ترک با شعار »اند که پیوسته در حال رشد و گسترش است. مردم ستمدیده ایران جوانه زده

بیدار است، حامی کردستان است(    کوردستان دایاخدی«  ـ با مردم )آذربایجان  را  حمایت و همبستگی خود 
با شعار »کردستان فریاد می « و »کُرد، بلوچ،  کردستان  ن یاشاسـ ی  جانیآذربا  یبژزنند؛ مردم کردستان نیز 

های ایران، سوی مرزسرنوشتی و اتحاد را رساتر اعالم کردند. در آن آذری ـ آزادی و برابری«، پاسخ این هم 
پژواک این همبستگی از سوی مردم تحت ستم بلوچ با شعار »کُرد تنها نیست، بلوچ پشتیبان اوست« شنیده 

و چراغ ایران« و »تهران بشه کردستان، ایران    شد. در تهران و شهرهای دیگر نیز فریاد »کردستان، چشم 
 شود.انداز میمیشه گلستان« طنین 

وکنار ایران را های اعتراضی در گوشه خوردن مبارزات و خیزش   ینیِ جوش ها تمهیدات و بسترهای عاین
شان از وضع  اند که رهایی سازند. کارگران و زحمتکشان به این بلوغ سیاسی و آگاهی جمعی رسیده مهیا می

ا  که مسیر رهاییِ ستمدیدگان هموار و ساده نیست، امموجود در گروه همبستگی و اتحاد سراسری است. با این
از مجرای شبکهزدن کنش  گره ارتباطی در مکان های جمعی و فردی  ها، شهرها و مناطق جغرافیایی  های 

های رادیکال و پیشرو در سپهرهای اقتصادی و اجتماعی، انتقال تجربیات مبارزاتی، مختلف، پیوند دادن جنبش 
می سازمان  دیگر،  ابتکارات  و  اقدامات  بسیاری  و  اتحاد  و  گامیابی  دست بهتوانند  بر  گسستگام  و اندازها،  ها 

 ها غلبه کند.  ناموزونی

 
1 Gramsci, A. (1971) Selections from Prison Notebooks, ed. and trans. Q. Hoare & G. Nowell-Smith (London: Lawrence and Wishart), 194, 

Q8§195. 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

م از حیث نظری و هم در پراتیک مبارزاتی، به فکر ترسیم و شکل دادن  در همین راستا، ضروری است ه
گسترده بلوک  بود؛  قدرت  بلوک  یک  ضدسرمایهبه  جوانان،  ی  زنان،  زحمت،  و  کار  نیروهای  که  داری 

اقلیترانده حاشیه به آورد  ستم  های تحتشدگان،  گرد هم  را  جامعه  تا  و محرومان  و  ،  مبارزاتی  قوای  توازن 
 1خود تغییر دهند. را به شکل بارزتری به سود موجود طبقاتی 

  

 
 سعیدی  ی حامد/ دریک بوثمن / ترجمه  بلوک تاریخی گرامشی  1

https://pecritique.com/2022/10/28/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

 خشونت، قدرت و انقالب
 پور مهرداد درویشی نوشته 

 

 

ای دانست  باروری نطفه   یتوان نشانه را می   «زادیآزن، زندگی،  »  «ابرجنبش»گیری  : شکل گفتارپیش

  ها، سرخوردگی از کل نظام، نشانگر گسترش نارضایتی خیزشی که  شکل گرفت.    96دی  عمومی  که در خیزش  

ها اعتصاب ای  با تداوم زنجیره   پس از آن  .است   1« یران آبستن انقالبی دیگرکه »ا  این حقیقت بود  تحقیر ترس و

 2قرار گرفته است.   ی«ناپذیرمسیر بازگشت »  تحوالت ایران در که   روشن شد  اقتصادی و سیاسی   اعتراضات و  
  ینطفه   به سقط تنها  نه ی روبرو شد  سرکوب خونین  ی گرانی بنزین با آن که بابه بهانه   98آبان    تر گستردهخیزش  

  1400خیزش خوزستان در    3.ودبدر زهدان جامعه  جنین انقالب    تر شدننشد، بلکه گواه بارور   گرفته منجرشکل 
گیری یک جنبش تقاطعی )اینترسکشنال( بود که در آن همپوشی  نشانگر شکل   اما  سراسری نشد،   با آن که 

 
 ۹6دی  1۰پور، اخبار روز، ، مهرداد درویشایران آبستن انقالبی دیگر؟1

   ”ایران آبستن انقالب دیگر است “۹7مرداد  22پور، دماوند با مهرداد درویشگفتگوی سایت  - 2

 ۹۸آذر  11پور، به نقل از تریبون زمانه، ، گفتگو با مهرداد درویشخیزش آبان بارور انقالب دیگری است ۳

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=83864
https://www.tribunezamaneh.com/archives/164682
https://www.tribunezamaneh.com/archives/214139


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های اقتصادی و فقر، تبعیض اتنیکی، مشکل محیط زیستی و کمبود آب با امر مخالفت با استبداد محرومیت
  دیگری انداز  چشم   ی نوینی بود کهی دیگر نیز پدیدهبرخی شهرهادر    با خوزستان  «همبستگی »  گره خورد. شعار

داد: قرار  رو  پیش  پیش  که قابل  بود  از خرده   که -  «همبستگی»گفتمان  با رشد  بینی  عبور  های  جنبش شرط 

همپوشی   ی که برخاسته از ابرجنبش  1«. ایران در مسیر یک ابرجنبش است»  – است    هم پیوستن آنهاپراکنده و به 
یک انقالب  ی زایش  زمینه شدن گفتمان همبستگی،    فراگیر   و چندگانه    و   های مجزا، موردیجنبشها و  خیزش 

   کند. نوین را هموار می
  شد، ی آن افزوده می ها کم و بر دامنهی بروز آن که هر روز از فاصله   اعتراضات و اعتصاباتای  زنجیره  موج 

انفجار ابرجنبش و انقالب    ی جرقه »به    1401( امینی در شهریور  ژینا )مهسادستگیری و جان باختن  سرانجام با  

از شعارها در  گفتمانوجود ردپای    2. انجامید  «زنانه در ایران  های نوستالژیک و مردانگی اقتدارگرا در برخی 

»اگر    این بود کهن بر  بینی مپیشبا این همه    3.هایی را دامن زده بودنگران   پیشین، البته   عمومی  هایخیزش 

ستیز بیش  زن   ترین قربانیان نظامی اصلی ی که همچون  زنان   4«. انقالبی در ایران شکل گیرد، زنانه خواهد بود
تر کسی باور  کم  96. حتی در پی خیزش دی  ترین چالشگر آن نیز بدل شدندبه اصلی  با ایستادگی  از همه

مهر  اما    زادیآزن، زندگی،    جنبش باشند. ابر   5« دختران خیابان انقالب نماد انقالب زنانه در ایران»کرد که  می
در این چهل و چند سال   همگانی  انقالبی   ترین خیزش بزرگ   نصیبرا    « نخستین انقالب فمینیستی جهان»

 6. های رقیب بسیاری در داخل و خارج از کشور روبرو استها و گفتمان با چالشنیز این جنبش  البته .کرد

دانند. اما  برخی تکیه بر همگانی بودن یا خصلت تقاطعی این جنبش را نافی انقالب زنانه خواندن آن می
قراولی آنان در جنبشی  نظیر زنان )و جوانان( و نقش پیشتنها برخاسته از میزان مشارکت بی معنای انقالب زنانه  

ز آن و شعار »زن، زندگی، آزادی« مرتبط پرهیکه مردان نیز با آن همراهند نیست، بلکه با رویکرد خشونت
 است.  

 

 2۰21ژوالی 26پور، به نقل از سایت گویا، ، گفتگو با مهرداد درویش ایران در مسیر یک ابرجنبش است 1 

  2۰22 سپتامبر 22سی، بیپور، سایت بی مهرداد درویش ،"جار ابرجنبش و انقالب زنانه در ایرانجرقه انف

  2۰1۹  می 27پور، میهن شماره ، مهرداد درویشهای عمومی؛ صدای سوم در عبور از تمکین به نظام یا جنگ خیزش  ۳

   2۰1۵می  1۹پور، گفتگو با مهرداد درویش  اگر انقالبی در ایران شکل گیرد، زنانه خواهد بود۴

 2۰1۸فوریه  ۳سی، پور، بی بی ، مهرداد درویش دختران خیابان انقالب نماد انقالب زنانه در ایران ۵

 1۴۰1پاییز   ۳۰پور، آوای تبعید، شماره ، مهرداد درویش زن، زندگی، آزادی "ابرجنبش"جنسیت و قدرت در  6

https://news.gooya.com/2021/07/post-54287.php
https://www.bbc.com/persian/articles/c87k43lr7ggo
https://mihan.net/1398/03/10/1990/
https://www.facebook.com/watch/?v=366492746869891
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-42929767
http://avaetabid.com/?p=3702&fbclid=IwAR0Ll1NvKximekeDJswVTAiQe4xfUZH4-zWmW7LLGYzJMwzXH1Qs5_r3jrU


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

  جنبشی در گرماگرم    توانسختی می جنبش، به   و فرجام اینماهیت    ،درباره انگیزه  1مستقل از هر تفسیری 
ی برخی بیم و  توان درباره تنها میدست داد و ه  آینده بز  ا روشنی  سه ماه، تصویرنزدیک به    پس از   ناپذیره قفو

این دوران بدل شده که در ترین خصلت  موقعیت ناپایدار به پایدار   ویژه آن که گوییبه .  ردزنی کامیدها گمانه 
هرچند با شدت  .  ندبرخوردار نیستنشینی  واداشتن دیگری به عقب آن هیچ یک از دو سو از توان کافی برای  

اعتراضاتسرکوب خشن   یافتن معترضان   تر  اعدام   اعتراضات از  اندنشینی، چشم از عقب نظام    و خودداری  و 
است. آیا معترضان با وحشت از گسترش   فرو رفتهای از ابهام  هاله  ندارند دررا    به خانهبازگشتن  که قصد    مردمی

با   یا آن که رها خواهندکرد؟    -ولو به صورت موقت    - خیابان را    تر شدن اعتراضات،فرسایشی با  سرکوب و  
خوداری از شناسایی حق مردم    یا آن که   ت؟د جسنتوسل خواهسرانجام به قهر متقابل    شدن هرچه بیشتر قطبی

 داری با خویشتنو یا شاید،  ؟  ای شدن ایران را محتمل خواهد کردو سوریهانداز جنگ داخلی  چشم  در نهایت
ای اعتراضات و اعتصابات و رشد هرچه بیشتر وم موجی و زنجیره اپرهیز و تدو حفظ رویکرد خشونت  معترضان 

ها  باالیی   بلکه  «نخواهند»  هاتنها پایینی گذار خواهیم کرد؟ موقعیتی که در آن نهقعیت انقالبی  مو   به   همبستگی 
به حاکمیت خود  نیز   به    ادامه دهند همچون گذشته  نتوانند  این   بینجامد.ای  گیری قدرت دوگانهشکل و  در 

تأثیری خواهد داشت روندها چه  این  در  )آلترناتیو(  بدیل  فقدان  میان    ؟صورت  ها، چگونگی  انبوه پرسش در 
  امروز   هایترین پرسماناز مطرح   ، آن با خشونت و قدرت  یو رابطه   عیارامل این جنبش به یک انقالب تمام تک

 پردازد.هایی از آن میکه این مقاله به گوشه   است
 یگسیخته ، نفی آن را در برابر خشونت لجام«خشونت مشروع»حق قانونی استفاده از    برخی با حرکت از  

انقالبات    نتایجبهار عربی در سوریه و لیبی و    هایدانند. برخی دیگر اما با تکیه بر تجربهنادرست میحاکم  
فراگیر شدن اعتراضات    های اجتماعی و انسانی وبرای کاهش هزینه  پرهیز راقهری، تأکید برگفتمان خشونت

پذیر کردن آن  و آسیب  دادن جنبش به خشونتسوق    تحریکات برای  در دام  نباید  نداپراهمیت دانسته و برآن 
نمونه البته  .  افتاد و   یتاکنون  نشده  مشاهده  خشونت  به  جنبش  این  توسل  از  تحلیل   معناداری  گران  برخی 

ترین اعتراضات  آمیزها در خیابان در مسالمتآتش زدن الستیک   همچون آصف بیات برآنند که اقداماتی نظیر 

را نمی درجهان هم مشاهده شده و   از خشونت خواند. توان جلوهآن  با توجه به گسترش    2ای  روشن نیست 

 
  « انقالب در انقالب» آن را نوعی    «،انقالب ملی در انقالب اسالمی » سیدجواد طباطبایی در    رای نمونهدیگری نیز نگریست. ب  هایتوان از منظراین جنبش می   به 1

بیش از آن که درپی دموکراسی در ایران بوده باشد، شورشی تحت رهبری بنیادگرایان اسالمی    ۵7اگر انقالب    زعم اوبه  گیرد.انتقام می  ۵7د که از انقالب  خوانمی

بیشتر نماد یک انقالب ملی ایران است که به نفی تمام   « زن، زندگی، آزادی» دموکراتیک انقالب مشروطه بود، امروز جنبش  و    های تجددخواهانهعلیه آرمان 

   است. پرداخته  ی و حاکمانهای انقالب اسالمارزش 

 

 .، سایت زیتون1۴۰1آذر  1۳کنند، گفتگو با آصف بیات، چرا معترضان در ایران خیابان را رها نمی 2



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

آمیز تا کجا خصلت مسالمت  -افزاید  خود میخشونت    ی ر دامنه که هر روز ب  -نظام  شکاف و رویارویی مردم با  
  نوشته این  ؟  خواهیم شداندازی روبرو  یا در صورت رواج قهر متقابل با چه چشم  خواهد یافت  این مبارزات ادامه

بر آن است تا   1« خشونت و قدرت»   ی پیشین منمندرج در مقاله   برگرفتن و بسط برخی مفاهیم تئوریکبا  
 . های اجتماعی و انقالب را واکاوی کنددر جنبشخشونت   جایگاه  و معنا

 

 تعریف قدرت  
منابع و امکانات    یپایهمنظور از قدرت، امکان تأثیرگذاری، تغییر و دستیابی به هدفی معین است که گاه بر  

اقتصادی یا نفوذ معنوی و هنجارها و گاه بر زور و خشونت استوار است. در شکل آخر، قدرت با وادارکردن 
اما شود.  منجر می   « قدرت برهنه»دیگری به انجام کاری خالف میل او از طریق اعمال خشونت، به استقرار  

 گیرد.  شود، مقاومت نیز شکل می دستی و سلطه( اعمال میجا که قدرت )درمعنای فراآن هر فوکو  یبه گفته 
تواند محصول همکاری و دادوستد متقابل  البته قدرت همواره به معنای اعمال سلطه نیست، بلکه گاه می

قدرت نوعی وابستگی است.    ی. با این همه، بنیاد رابطهباشد یابی به اهداف نیز  افزایی منابع و دستبرای هم 
تر  تری برخوردارند و هرچه این وابستگی کم ها بیشتر وابسته به دیگری باشند، از قدرت کم ا گروههرچه افراد ی

در کاهش وابستگی و افزایش توان تغییر اوضاع نقش مهمی    بدیلد داشت. وجود  ن باشد، قدرت بیشتری خواه
 دهد.میرا افزایش   بدیلگیری نیز بخت شکل  ،دارد. همان گونه که افزایش توان تغییر 

گردد. اما این الزامی نیست. در هنگام بروز  قدرتی و انفعال تلقی می ای از رضایت یا بیسکوت اغلب نشانه
گوی نیازهای یکی از طرفین  دهد که استراتژی همراهی یا تمکین، پاسخ تضادها، زمانی رویارویی آشکار رخ می 

شود؟ بسیاری از    به رویارویی آشکار منجر  نباشد. اما تحت چه شرایطی ممکن است تضاد منافع و نارضایتی 
خود را پنهان یا توجیه کنند یا از اعتراض عریان    فرودست قدرتی تمایل به آن دارند تا موقعیت  مردم هنگام بی

 چنین یابند. در  و پرهزینه می ، زیرا از نتایج رویارویی با قدرت برهنه وحشت دارند یا آن را آزاردهنده  سرباز زنند
که امکان واقعی   اعتراض خواهند کرد رودستان تنها زمانی علیه سلطه و لگدمال شدن منافع خود  ف  ی، شرایط

ولو    - تن دادن به شرایط موجود یا کاهش سطح توقع    ، د. در غیر این صورتن قدرت را داشته باش  یتغییر رابطه 
شناس  رود. والتر کورپی، جامعهبرای پرهیز از نتایج بدتر به شمار    «عقالنی»تواند رفتاری  می  -  به صورت موقت

ورزد که خودداری از اعتراض و رویارویی  تأکید می   2(1987)  «قدرت در زیر سطحکوه یخ  »سوئدی در مقاله  
کند. رضایت و نارضایتی البته مفاهیمی  میزان رضایت و نارضایتی بیان نمی  یآشکار، تمامی حقیقت را درباره
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2 Korpi, Walter (1987) "Maktens isberg under ytan" i Petersson Olof (red.) Maktbegreppet. Stockholm: 
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قدرت تا آن جایی باثبات است که   یشان وجود ندارد. اما رابطهگیری هستند و معیار واحدی برای اندازه ذهنی 
زمانی که  دهد. تنها  طرف فاقد قدرت، سطح توقع خود را کاهش داده و خود را با توازن قدرت موجود تطبیق  

توانند وضع موجود را تغییر دهند. منابع قدرت  افراد در عین نارضایتی، ازمنابع قدرت نوینی برخوردار شوند می
تر است.  اجتماعی کاربرد زور و خشونت البته معموالً سنگین   یشامل منابع مالی، زور و ارزشی است. هزینه

تر هزینه یت، دانش، نفوذ سیاسی و معنوی و باورها کم کارگیری منابع ارزشی قدرت نظیر مشروعحال آن که به 
 گوید:انجامد؟ کورپی در ادامه میاست. اما در چه شرایطی تضاد منافع به رویارویی آشکار می

 
منابع قدرت دو فرد و یا فاعل اجتماعی زیاد باشد، احتمال سوق یافتن تضاد منافع به رویارویی    ی»اگر فاصله 

کشی بیشتر است.  بهره   یگیری و تن دادن به رابطهدراین حالت احتمال عدم تصمیم  آشکار بسیار کم است. 
طرف    رویپیش  ییابد، هم احتمال و هم انگیزه منابع قدرت هر دو طرف کاهش می  یاما زمانی که فاصله 

 (  97  .ص، )همان منبع «دهدرویارویی آشکار را افزایش می  خطر یابد. امری که تر افزایش میضعیف 

  
نارضایتی نیست، بلکه نشانگر کاهش    یتنها نشانه   هاو انقالب   ها، قیام هابروز اعتراضات خیابانی، اعتصاب  

زیادی بین منابع قدرت این دو وجود    یمنابع قدرت فرودستان با حاکمان است. هنگامی که فاصله   یفاصله 
گیرد. به خود می   -شرایط  منظور جلوگیری از بدترشدن  به   -  مطالباتی دفاعیی  دارد، اعتراضات بیشتر جنبه
توقع و خواست خود،    منابع قدرت بین دو سو، طرف فرودست با افزایش سطح   یحال آن که با کاهش فاصله

تعرضی در چالش  رفتاری  پیش میبا  تر  در  فرادست  اگر طرف  طرف  بهبود بخشد.  را  تا موقعیت خود  گیرد 
های طرف فرودست، به تجدیدنظردر روابط قدرت روی آورد، فرادست یا قدرت حاکم با تن دادن به خواست

تنها   ،امافرادست پیشین  بر حفظ موقعیت  بخت توافق و سازش میان این دو افزایش خواهد یافت. پافشاری  
را به مرحلهآ رویارویی   باناپذیر میشتی آ  یشکار  گیری خشونت  کاری عریان تضادها، خطر به رویرویا  رساند. 

شان منجر  گیرد، هرچند که به کاهش مشروعیت اجتماعیشدت می   و سلطه   توسط فرادستان برای حفظ قدرت 
معطوف به چالش قدرت حاکمان    یتنها اراده  ، ت برای مهار فرودستان اماشود. ناکامی استفاده از خشونمی

 فرادست را تقویت خواهد کرد.
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 قدرت با خشونت یرابطه 
ترین تعریف خشونت همچون شکلی از اعمال قدرت، عملی است برای آسیب رساندن به دیگری.  در کلی 

چشمگیری وجود دارد که مشروعیت کاربرد آنها را متفاوت  با این همه بین خشونت دفاعی و ویرانگر تفاوت  
پردازان یکسان نیست. نظریه  یآن با خشونت نزد همه   یسازد. همچنین، برداشت از جایگاه قدرت و رابطه می

یا به    « که دیگران را وادار کنم آن گونه که من میل دارم عمل کنندقدرت عبارت است از این»ولتر    یبه گفته 
باالترین  »رایت میلز  سی.  . از نظر  «خود را در برابر ایستادگی دیگران مستقر سازم  یاراده »س وبر  زبان ماک

 . «آیدتفنگ بیرون می   یقدرت سیاسی از لوله»است و نزد مائو  «نوع قدرت، خشونت

تصویر دیگری از    1«خشونت»قدرت و خشونت در کتاب    یهایی از رابطههانا آرنت در نقد چنین خوانش
مشترک   یاراده  یخشونت و فرمان راندن و گردن نهادن، بلکه بر پایه   یپایهدهد که نه بر دست میه قدرت ب

داند. آرنت حاکمیت می  شکل اقتدارترین  ترین اما کم رو حکومت جبار را گرچه خشن اینمردم استوار است. هم از 
 گوید:می

همه در مقابل یکی قرار بگیرند، شکل افراطی خشونت آن است که  صورت افراطی قدرت این است که  »
پذیرد... قدرت یا اقتدار یکی در برابر همه بایستد. حالت اخیر هرگز بدون کمک و آالت و ادوات صورت نمی 

الواقع جزیی از ماهیت حکومت است ولی خشونت چنین نیست. خشونت دارای ماهیت ابزاری است و مانند  فی
ن  )هما  «کند، توجیه گردددیگر بدین نیاز دارد که هدایت شود و از طریق غایتی که تعقیب می   یهر وسیله 

 (. 69ص  منبع
فضایی بین    یبه خود شخص مربوط نیست، بلکه برپایه  زور مستقیماً   ف آرنت بر آن است که قدرت برخال

قع آنجایی که افراد با هدف معینی  سازد، استوار است. در واها که اتحاد و اتفاق عمل آنها را ممکن می انسان 
تنها  قدرت یا اقتدار، ناظر است بر توانایی آدمی نه»یابد.  شوند، قدرت معنا می گرد آمده و با یکدیگر متحد می

 جا(.  )همان  «گیردبرای عمل، بلکه برای اقتدار عمل. قدرت هرگز خاصیت فرد نیست، بلکه به گروه تعلق می 
، بلکه به توجیه نیازمند است، اقتدار نه به توجیه بلکه به مشروعیت نیازمند  اگر خشونت نه به مشروعیت

  نزد  ،رواینگردد. از مین می أاست و شکل دموکراتیک آن از طریق گردهمایی اولیه، اتفاق، و اتحاد عمل مردم ت 
مطلق یابد   یدیگرند و آنجا که یکی سلطه کبا خشونت ضد ی  -مشروع    در معنای اقتدار  -هانا آرنت، قدرت  

د.  ن تنهایی وجود نداربهیک  هیچ و مرجعیت و نه خشونت    اقتداردیگری وجود نخواهد داشت. البته نه شکل ناب  
اما هر    ، اقلیت و ترس اکثریت از خشونت اقلیت حاکم استوار است  ینظام مبتنی بر جباریت بر سیطره   هرچند

دهند.  را تشکیل می   آنقدرت    یهرحال بر گروهی از مردمان متکی است که پایهه حکومت متکی بر خشونت، ب
کم در برابر تهدیدهای موجود ناگزیر از توسل به خشونت نیز دست   اقتدارهای متکی بر  از سوی دیگر حکومت

 
 ، انتشارات خوارزمی  1۳۹۴اهلل فوالدوند، سال خشونت، هانا آرنت، ترجمه عزت  1



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

بارز مرجعیت شناسایی    یخصیصه»  :گویدتعریف مرجعیت می   هستند. آرنت در  -  هرچند به صورت فرعی   -
 جا(. ن)هما  «را گردن نهندرود آن کسانی است که انتظار می  یوسیلهه وچرای آن بچون بی

یا مرجعیت ممکن است ماحصل صالحیت علمی و دانش و تبحر تخصصی شخص باشد، یا محصول    اقتدار
اتوریته یک    یاخالقیات رایج باشد. در هر حال، رابطه   و  یا سنن، فرهنگ  ،باور به عقاید، اشخاص و قدرت آنها

، روی دیگر آن سوی آن میل به فرمان راندن و به تبعیت درآوردن دیگران استدوجانبه است. یک   یرابطه 
شود تا با اتکا به مرجع به منافع  ها حکومت میمیل به هدایت شدن یا زیر فرمان آمدن کسانی است که بر آن 

 هستند.   تنها به اتکای خشونت بلکه به یمن اقتدار و مرجعیت سرپاها نه خود دست یابند. بدین ترتیب حکومت
بنیان مشروعیت و  ام اقتدار سنتی و در نظ  های سلطنتی مطلقهدر نظام   اقتدار کاریزماتیک  توتالیتر  های 

به شمار نظامنرومی   مرجعیت  مبنای  اما  برپایهد  که  است  اقتدار عقالنی  دموکراتیک،  محاسبه، حق    یهای 
های سیاسی  است. تفکیک اشکال گوناگون قدرت و نقش خشونت در آن در اقتدار   گزینش و جابجایی استوار

  یویژه آن که به گفته تر است. به قدرت و خشونت با انقالب پیچیده   یتعیین رابطه   اما  ،همواره ساده نیست
ممکن نیست کسی به تاریخ و سیاست بیندیشد و از نقشی عظیم که خشونت همیشه در کار بشر ایفا  »  آرنت

 جا(. )همان «خبر بماندکرده است بی 

 

 قدرت انقالبی و قدرت برهنه  

 1« قدرت»گیرند. راسل در کتاب  قدرت انقالبی و قدرت برهنه رویاروی هم قرار می  ها معموالًدر انقالب 
 نویسد:می

عقیده یا برنامه    یمنظور من از قدرت انقالبی قدرتی است که متکی باشد بر گروه بزرگی که به واسطه »
استقالل ملی. منظورم  یا احساس خاصی متحد شده باشند. مانند جنبش پروتستانی یا کمونیستی یا مبارزه برای  

ترس    یشود و مردم را به واسطه ی ناشی می یهاطلبی افراد یا گروهاز قدرت برهنه قدرتی است که از قدرت 
فقط وادار به تسلیم کند، نه همکاری فعاالنه... قدرتی را که بر اساس سنت یا رضایت استوار نباشد، من قدرتی  

 ( 34ص  ) .«ناممبرهنه می 
ها است که اکثریت جامعه را در  قدرت توده  ینقالب قبل از هرچیز نمایش گستردهیک ا  یوجه مشخصه 

با استفاده از خشونت درصدد   که اقلیت حاکم معموالً دهد. حال آن اقلیت حاکم قرار می  یمقابل قدرت برهنه 
شود اغلب نه مصاف خشونت آن با قدرت  آید. آنچه سبب پیروزی انقالب می ها برمیقلع و قمع قدرت توده

نقش   خشونت  باشد  قرار  اگر  است.  حاکمان  خشونت  و  برهنه  قدرت  با  انقالب  قدرت  تقابل  بلکه  حاکم، 
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ترین ادوات جنگی، ارتش و  رفته کننده در این مصاف داشته باشد، اقلیت حاکم با مجهز بودن به پیشتعیین 
که حتی در هنگام    -انتظامی و کارآزموده، شانس بیشتری برای غلبه بر قهر و خشونت دفاعی مردم نیروهای 

خواهد داشت. اما آنچه اغلب -سبک مجهز هستنده های سبک و نیمبیشتر با کوکتل مولوتوف و سالح نیز  قیام  
انقالب است.   یه ها و برتری چشمگیر قدرت همبسته و گستردقدرتی آن شود، بی موجب شکست حاکمان می

 سازد. اثر میهای حاکمان را نیز بی قدرتی که حتی سالح 
خود را در معرض از    یافزایند که اقتدار و اتوریتههای استبدادی وقتی بر میزان خشونت خود میحکومت

یابند. اما چیرگی حکومت اقلیت و غلبه بر قدرت مردم تا جایی قابل دوام است که قدرت و  دست رفتن می
ها اطاعت شود، ترس و احترام گذشته از بین نرفته باشد، سنت  . یعنی از فرمان به زیر سؤال نرودآن    یاتوریته 

  تبعیت و تسلیم پابرجا باقی مانده باشد، دیسیلپین و نظم برقرار باشد و نهادهای جامعه به کار خود ادامه دهند.
های  خود را علیه مردم به کار گیرند و دستگاههای  ارتش و پلیس و دیگر نیروهای انتظامی سالح   همچنین

 دولت حاضر و قادر به کار باشند. 
کشند. با فروپاشی  ال میؤ حاکم را به زیر س   اقتدار اما قدرت انقالبی با پیشروی خود، بیش از پیش اتوریته و   

های  از دستگاه   داری از سرکوب و حتی پیوستن بخشی ، در صفوف خود حاکمان نیز تزلزل، تردید و خودقتدار ا
کند. در چنین شرایطی همه چیز واژگون  حکومت )نیروهای سرکوب، کارمندان، و...( به صفوف انقالب رشد می 

دست مردم بیافتد. راز پیروزی ه تواند بشدنی نیستند بلکه قدرت نیز میها دیگر سرکوب تنها خیزش شود. نه می
 در همین نکته نهفته است.  ن معموالًها چه از نوع کالسیک و چه از نوع نوین آانقالب 

ن معنا نیست که قدرت انقالبی همواره عاری از هر نوع خشونتی است یا هرگز نیازی به آن ندارد  دا این ب
انقالب  حاکمیت اما  برچیدن  بخت  روانی،  و  پیروزی سیاسی  یمن  به  بیشتر  را می ها  بهها  این  در یابند.  ویژه 

نوین که عنصر خشونتانقالب  به چشم می های  بیشتر  است،  پررنگ  خورد. حال آن که در  پرهیزی در آن 
تولید  بازهای کالسیک که در آن قهر ستایش شده و به بخشی از گفتمان انقالبی بدل شده بودند خطر  انقالب 

 استبداد چشمگیرتر بوده است.  
های دموکراتیک این نه خشونت بلکه مشروعیت و  قهر در انحصار دولت است، اما در نظام  گرچه عموماً

اصلی   است که نقش  و دموکراسی  ادارهرا  اقتدار عقالنی  به    یدر  اجتماعی  جامعه و سوق دادن تضادهای 
را در میان  ترین حامیان خود  های دیکتاتوری همیشه قوی. حال آن که نظام کندایفا میآمیز  مسیری مسالمت
کنند و حاکمان با خشونت و ایجاد رعب و وحشت  های پلیسی و امنیتی و سرکوبگر جستجو میارتش و دستگاه

نقد و  »د. مانس اشپربر در  نتوانند از آن دست برداررو هرگز نمیکوشند مردم را به تمکین وادارند. ازاینمی

 نویسد:در توضیح این مکانیسم می  1«تحلیل جباریت
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الاقل    -کند. عنصر وحشت موجب توفیقدر حکومت جبار، قدرت به کمک رعب و وحشت حکومت می»
تشدید شود. چنین است که اگر قدرتی    ماند که دائماًشود. ولی زمانی کارآیی آن محفوظ میمی  -در آغاز کار

)ص «  رود.اید ازآن دست بردارد، وگرنه خود از بین می گاه نبشت متوسل شود، دیگر هیچ حبه عامل خوف و و
115 .) 

گراید.  بین رفتن توانایی آن به زوال می  کارگیری خشونت یا با از در نظام استبدادی، حکومت با خودداری از به
رسد. توجیهی که نظام استبدادی حال آن که اگر بنیاد اقتدار دموکراتیک بر خشونت استوار شود، مرگ آن فرامی 

گیرد، تقسیم تمامی جامعه به خیر و شر و ضرورت پیروزی اولی بر دومی ن بهره می آ برای توسل به خشونت از  
شناسد. حال آن که اقتدار دموکراتیک فیزیکی را راه محو باطل و ایجاد امنیت و ثبات می است و کشتار و نابودی  

و   باز  فضای  ایجاد  مردم،  فعال  دخالت  و  مشارکت  تآاز  و  انسان أزاد  برابری  شرایط  گسترش مین  برای  ها 
و کسب مشروعیت سود میخالقیت  انسانی  کاربرد خشونت    یجوید. خالصه های  و  نقش  آن که  در کالم 
تنها فرعی است، بلکه نوع آن نیز خشونت دفاعی است که از خشونت  ها و اقتدارهای دموکراتیک نه جنبش 

 های مبتنی بر جباریت متفاوت است.  ویرانگر نظام 

 

  خشونت دفاعی و خشونت ویرانگر
مفهوم   از  مشروع»استفاده  خشونت  « خشونت  برخی  توجیه  جنبشبرای  در  مسالمتها  و  های  آمیز 

پرهیز شاید به لحاظ حقوقی قابل استناد و پذیرفتنی باشد. با این همه در استفاده از این مفهوم به لحاظ  نتخشو 
ها قرار  در انحصار دولت   المللی مشروعیت استفاده از خشونت را عموماًشناختی باید دقت کرد. قوانین بین جامعه

المللی حقوق بشر پذیرفته شده است. موازین بین دهد، هرچند که حتی حق قیام مردم علیه جباریت نیز در  می
جامعه  یواژه  لحاظ  به  نیز  هرجنبش مشروعیت  نمونه  برای  است.  سوبژکتیو  و  نسبی  مفهومی  شناختی 

از  تواند دست ای میمسلحانه نزاع  برای یک طرف  که    «مشروعیت »کم  آن  باشد، حال  برخوردار  )پذیرش( 
دهند کاربرد قهر دربسیاری  های علوم سیاسی نشان می بخواند. بررسی   «تروریست»دیگری آن را خرابکار و  

  ها، اغلب از مشروعیت باالتری برخوردارها یا با پیروزی آن با گسترش این جنبش  ،بخشهای رهاییاز جنبش 
 .اندبوده «سودمند»خود   کم در رسیدن به اهدافشده یا دست 

از درجه انقالب در حالی که   آنها، معموال خطر    یهای قهری مستقل  تولید استبداد را دربر  باز مشروعیت 
پرهیز )نظیر  کالسیک خشونت  هایانقالب  ،های چین، شوروی، کوبا، کامبوج و...( انقالب   یاند )تجربهداشته 

یا   گاندی(  رهبری  تحت  جنبش انقالب هند  و  خشونت  هایها  از    پرهیزنوین  برخی  و  التین  آمریکای  در 
اند. با این همه، تفکیک مفهوم خشونت دفاعی  بیش به دموکراسی منجر شده وکشورهای عربی و آفریقایی، کم 
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ها با گفتمان مسالمت و  ها و انقالبجنبش   یتری از پیچیدگی رابطه از خشونت ویرانگر شاید تصویر روشن 
 دست دهد.ه قهر ب 
رخاشگری و خشونت اگر خصلتی دفاعی داشته باشد، یعنی واکنشی دفاعی باشد در برابر تهدیدات پیرامون  پ 

عنوان  از آن به   1« آناتومی ویرانسازی انسان» بر شرایط هستی فرد و جمع، امری است طبیعی که اریک فروم در  
نام میپرخاشگری خوش تمامی  برد. چنین روحیه خیم  انسان ای در  و  با جانوران  تقابل  ها وجود دارد که در 

شوند )هرچند  ها را به خطر اندازد به پرخاشگری و خشونت دفاعی متوسل می تهدیداتی که زیست و حیات آن 
در مواردی ممکن است این تهدیدات خیالی باشند(. اما خشونت و پرخاشگری اگر خصلت تهاجمی و سادیستی  

مین برتری استوار است، پرخاشگری  أآوردن دیگران و ت   رل و آزار و تحت اراده درکنت   یداشته باشد که برپایه 
.  گری و خشونت دفاعی از شور زندگی ریشه گرفته و درصدد پاسداری از آن است ششود. پرخابدخیم نامیده می

دی حیات  که درصدد نابو   دارد  طلبی و آزار  دوستیشور مرگ  ریشه در ساز  خشونت سادیستی و ویران   در حالی که
مین  أها است، دومی ابزار تمین آزادی انسان أآوردن آن است. اگر خشونت دفاعی ابزاری برای تو تحت سلطه در

سالمت فرد و جامعه    یشناسی وجود اولی نشانهجویی و کنترل دیگری است. به لحاظ روان طه و برتریلس
 د.روی و خوی سادیستی داراست، حال آن که وجود دومی نشان از کج 

تواند یکسره از هر گونه خشونت دفاعی بری باشد، تقلیل آن به ضیافت شام  تصور این که یک انقالب می
مقابله با خشونت، ضرورت هرنوع تحول   یبه بهانه آن که  یا انکار حق دفاع از جان خویش است. از آن بدتر  
های اجتماعی و سیاسی منجر  بشتواند به عقیم کردن جن ساختاری و انقالب را همواره نفی کردن، گاه می 

 .گردد
توسل ناگزیر به زور و خشونت دفاعی نباید به معنای مطلوب دانستن یا ستایش آن و تبلیغ و تبدیل خشونت  

رعایت  » چنین    2«اخالق آنها و اخالق ما»تروتسکی در کتاب    حال،بااینبه بخشی از گفتمان رهایی بدل شود.  
و بدین ترتیب  شناسد  به رسمیت نمیگونه دوگانگی بین هدف و وسیله را  جا شمرده و هیچ هرا ناب  «اخالقی

از جنبش تاریخی ناشی    هدف طبیعتاً»گوید:  . او می «.تواند توجیه کندوسیله را فقط هدف می »  ست که ا  برآن 
 (.  52جا، ص  )همان  «شود برای اهداف بعدیای میگردند. هدف فعلی وسیله تابع هدف می  شود. وسایل ذاتاًمی

نام عدالت انقالبی به  سادگی بههدف و وسیله به   یتابع هدف نیست. چنین برداشتی از رابطه   اما وسیله ذاتاً
تنها دوگانگی و تضاد بین  منجر شد. نه ..  ها و ترورها در شوروی و چین و کامبوج و.ترین اعدام توجیه گسترده

هدف   یدیگری بینجامد. توجیه وسیله به واسطه یتواند یکی به استحالههدف و وسیله ممکن است بلکه می 

 
 انتشارات آشیان(  1۳۹1پرخاشجویی و ویران سازی، اریک فروم، ترجمه احمد صبوری، شال آناتومی ویرانسازی انسان،  1

 ۴1۳۵، لئون تروتسکی، انتشارات طلعیه، اخالق آنها و اخالق ما 2
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تفاوت  تواند بی وسیله به خودی خود می »  موختند: آای استوار است که یسوعیون میالبته بر آن درک عامیانه 
تیراندازی به خودی خود نه    شود. مثالً وسیله از هدف منتج میاخالقی این    یتباشد. ولی حقانیت یا محکوم

هاری که کودکی را مورد حمله قرار داده، فضیلتی است، تیراندازی به    خوب است و نه بد. تیراندازی به سگ 
 جا()همان  «منظور قتل ویا تجاوز، جنایت

از دریچه  سودمندی هم قابل درنگ است. فرانتس فانون بر آن بود که خشونت    یمشروعیت خشونت 
سروش دباغ نیز در پاسخ  .  ستایش استناپذیر و قابلمرز استعمارگران، گریزاستعمارشدگان در برابر خشونت بی 

 گوید:تواند از نظر اخالقی موجه باشد می به این پرسش که آیا خشونت معترضان به یک وضعیت استبدادی می

  " چه بیشترین سودمندی را به بیشترین افراد برساند آن "شمرد که  گرا این قاعده را معتبر می اخالقِ نتیجه»
زمانی سبب شود بیشترین افراد از زیر یوغ   یامری اخالقی است؛ بنابراین اگر خشونت معترضان در یک بازه 

توان گفت که خشونت آنها اخالقی بوده است. حتی اگر باور داشته باشیم که خشونت خشونت رهانیده شوند، می 
از هر حیث غیراخالقی است، بازهم در یک اعتراض مدنی علیه یک حاکمیت استبدادی که بیشترین سود به  

 1« ی از حیث اخالقی موجه است.بیشترین افراد برسد خشونت جمع
های ها برای غلبه بر خشونت درازمدت نظام مدت در جنبش ی بودن خشونت کوتاه قاو بر اخالبدین ترتیب،  
  کند.قدرت تأکید می

  دانند که حتی به قصد امر خیر نیز اما بسیاری همچون گاندی و لوترکینگ خشونت را از مصادیق شر می
کنند که نشانگر آن است که تبلیغ و  همچنین، بسیاری به تجربیات تاریخی اشاره می  شود.باید از آن پرهیز  

را افزایش داده   - یدر صورت پیروز-تولید استبدادی نوین باز ها، خطر ها و انقالب ستایش خشونت در جنبش 
   .است

 

 شود؟ آیا انقالب همیشه به خشونت ختم می
بهار عربی،  های  خیزش   های اخیر فرجامدر سال های قرن بیستم و  پیامدهای استبدادی بسیاری از انقالب 

انقالب و نقش خشونت در آن منجر شده است. در دوسوی موافقان و مخالفان انقالب،   یبه بازاندیشی درباره
قابل  انقالآرایی کردهای صف اندیشانهشک و جزماحکام غیر  استبدادی  اند. مخالفان  پیامدهای  بر  با تکیه  ب 

گویند و  سخن می  «انقالب  یاسطوره »آمیز آنها از پایان عصر  های ویرانگر و خشونتها و جلوه بیشتر انقالب 
های ضد آرمانی که فردریک جیمسون از آن سخن گفته بود را یکی از دالیل روی برگرداندن بیشتر  نگرانی 

تنها برای ویرانی نظم  ل، بسیاری از هواداران تئوری انقالب از ضرورت آن نه دانند. در مقابمردم از انقالب می 

 
 1۴۰1آذر  6سروش دباغ ، گفتگو با خشونتِ اخالقی و اخالقِ خشونت سایت زیتون  1

https://www.zeitoons.com/107431
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د و  نخوانمیگران سخن گفته و نقش خشونت در آن را فرعی  کهن، بلکه برای دگرگون ساختن خود انقالب
این نه دانند. ازنظر آنان  برانگیز میهای توتالیتر را مسئله های نظام یکی دانستن خشونت انقالبی با خشونت 

اما  های توتالیتر نوین منجر شود.  تواند به نظام نفس خشونت، بلکه هدف و ایدئولوژی حاکم بر آن است که می 
توان از ناهمخوانی گفتمان خشونت  نه، آیا نمی   همانی بین خشونت و انقالب وجود دارد؟ و اگرراستی اینهآیا ب

 یابی به نظام دموکراتیک سخن گفت؟  با هدف دست 
انقالب بررس  تاریخ  ذاتاًها نشان می ی  آنها  تو خشونت  دهند که  با آن  اغلب  بلکه  نیستند  شوند.  م می أآمیز 

اند که با  های جبار بوده این حکومت  آمیز شروع شده و معموالًها نخست به صورت مسالمتبسیاری از انقالب
ها برعلیه مردم  اند. خشونت حکومت از آن را بر مردم انقالبگر تحمیل کرده   ی متقابلتوسل به خشونت، استفاده

ویران گر، جلوهانقالب  و  پرخاشگری سادیستی  از  است.  ای  اقتدار  و حفظ  مردم  کنترل  و  انقیاد  به قصد  ساز 
ونت ها تهدیدی است واقعی بر شرایط زیست و حیات مردم انقالبگر که نه درصدد اعمال خشگونه خشونتاین

پا خاسته و گاه برای دفاع از قدرت خویش در مقابل خشونت  به   حاکم  بلکه در پی نفی اقتدار و زور و ستم
. به فراموشی سپردن این  اندرفته خیم را به کار گ ، به واکنش دفاعی روی آورده و خشونت خوشهاحکومت

ساز )غیر دفاعی( ت سادیستی و ویران سالح قدرت انقالبی و دموکراتیک و بقای خشونتواند به خلع تفاوت، می 
 منجر شود.  

  ی سازی انقالب و خشونت را تحریف اندیشههمسان  1« از روسو تا لنین»سوف ایتالیایی در  لکولتی، فیلوچیو  
مثابه قدرتی که کارکردی جدا محوری انقالب همانا ویرانی نظم کهنه به   یخواند. به باور او نکته مارکس می

معنای . ویرانی نظم کهنه نه به استجدیدی از قدرت به جای آن    یها دارد و جایگزینی گونهودهو در تقابل با ت 
این پیشامدها ممکن است رخ   یی سنگربندی است، هرچند همه امعنوزارت کشور و نه به   به آتش کشیدن
چه یک انقالب باید بدان بپردازد، ویران کردن آن سدی است جان کالم انقالب نیست. آن   یدهد. اما این همه

های مارکس تأکید داشت که ضرورت  هایی از اندیشهسازد. اما لنین بیشتر بر جنبه ها را از قدرت جدا میکه توده 
عملی   مارکس، انقالب نه صرفاً   یکه در اندیشهرا توجیه کرده است. حال آن   «مامای تاریخ»قهر همچون  

انقالب آخشونت خود  دگرگونی  برای  است  طریقی  بلکه  قدرت،  تصرف  برای  از  میز  آنان  تبدیل  و  کنندگان 
رو او انقالب را همچون روشی برای پایان بخشیدن به  این. هم از «برای خود  ایای در خود به طبقه طبقه »

 (.  220ص   جاهمان حاکم به تابع مردم ضروری خوانده است ) جدایی دولت از مردم و تبدیل آن از 
به انهدام نظم کهنه منجر    آمیز الزاماًتر است. انقالب خشونتدر این خوانش، نقش خشونت در انقالب فرعی 

آمیز که خشونتو قدرت مردم را مستقر سازد بی آن   د تواند نظم کهنه را ویران کنشود، اما یک انقالب مینمی
مارکس خشونت و انقالب مفاهیمی همسان به شمار نرفته و او از امکان انقالب    یرو در اندیشهاینباشد. هم از 

 
1 Lucio Colletti:From Rousseau to Lenin; studies in ideology and society: New York, Monthly Review Press,1973 

https://ketabkoo.com/book/author/lucio-colletti
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اگر تحول در انگلستان    گویدحتی می   او گوید.  آمیز در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و هلند سخن می مسالمت
کارگر   ینیست، بلکه طبقه گناه آن تنها به گردن طبقات حاکم  »میز روبرو شود  آبا یک انقالب خشونت  احتماالً 

 )همان جا(. «نیز مقصر است
میبررسی  نشان  تاریخی  انقالب های  در  خشونت  کاربرد  پیامد  نظامدهند  و  سیاسی ها  اجتماعی    -های 

اند. حال آن  ده که امر بازسازی و نوسازی را با مشکل روبرو ساختهش چنان لطماتی  باعث  برخاسته از آن، گاه  
باآمیز  که تحول مسالمت اجتماع است.  بازسازی  به سود دموکراسی و  از همه  اغلب   یهمه تجربه اینبیش 

ها است. این تجربیات در حالی که نزد حضور پررنگ خشونت در آن   یدهنده های قرن بیستم نشانانقالب 
مخالفان    بین، در    به دنبال داشته   را   ن آستایش خشونت و همسان پنداشتن انقالب با    هواداران انقالب معموالً

اعتمادی نسبت به انقالب را شده است. گروه دوم با تأکید بر پیامدهای استبدادی  گریز و بیبه  خشونت، منجر  
ند دست یابی به آزادی و دموکراسی در تقابل با انقالب و خشونت قرار دارد.  اهای قهری برآن اغلب انقالب 

مخملینانقالب » و های  و  جنبش   «  ساختارشکن  نوین  چشم خشونتهای  البته  حاضر  قرن  اندازهای پرهیز 

با تکیه    1دان همچون جاناز پژوهشگران برجسته انقالب ها رخی  ب که   دیگری را نیز پیش رو قرار داده است 
انقالب  عصر  پایان  انقالب  بر  )که  قهری  کالسیک  نمونه  57های  آخرین  الگوی  ایران  را  آن  بود(  آن  ی 

 .داننداجتماعی میتری برای تحوالت تند مناسب 
ویژه  و به   آمیز های کالسیک قهردر نقد انقالب  دارندورفرالف    و  آندره گرز  ،گرامشیبسیاری نیز همچون  

درهم شکستن ماشین »و    «اساسی هر انقالب را تصرف قدرت سیاسی  یمسئله»خوانش لنینی از انقالب که 
ی فتح قدرت سیاسی کنند و به انقالب نه همچون لحظهمی « را رد  گرانقالب معجزه »داند باور به  می   «دولتی

از فتح می   مدنی  یدولت سیاسی توسط جامعه  نگرند که در آن مثابه فرایندی می بلکه به    رو براینشود. هم 
استراتژی   کنند که بر ای تأکید می و زنجیره   «انقالب مولکولی»  های ساختارشکن و توسط جنبش   کسب هژمونی 

   .استوار استی پرهیز خشونت
استبداد نوینی را در برداشته و فرزندان  جایگزینی  تواند خطر  ، می یانقالب هر نوع  در  که  تضادمندی    یهسته 

  به خشونت ویرانگر   بالقوه   انقالب را به نخستین قربانیان خود بدل سازد، در احتمال گذار از خشونت دفاعی
 نهفته است.  بالفعل

 

 دوگانگی انقالب  

 
1 Dunn, John, 2017, “Modern Revolutions and Beyond: An Interview with John Dunn,” Contention: The 

Multidisciplinary Journal of Social Protest, Vol. 5, No 2. 
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دوگانهناگزیر  بهانقالب همواره   انکشاف  عناصر  اگر  دارد که  در خود جمع  را  آزادی می  یکیای  به  تواند 
دهد که بحران سراپای . انقالب زمانی روی میمنجر شودتواند به استبدادی نوین  ی میبینجامد انکشاف دیگر

 ی . بحرانی که ناتوانی طبقات حاکم در ادامه ه استشددرهای اصالحات بسته    یو همه   هدیجامعه را درنورد
بارز آن است. انقالب خیزش   یگذشته و عدم تمایل مردم به اطالعت از حاکمان جلوه  یحکومت به شیوه

علیه ستمگران است. خیزشی که دگرگونی رادیکال،   دیده برهای ستم همگانی انبوه توده   ناگهانی، شجاعانه و
درصدد شکستن آن بندهایی است که    «طغیانی»دهد. چنین  ساختاری و سریع وضع موجود را هدف قرار می 

های گوناگون را به بار آورده است. انقالب ابزاری است برای پایان ها و ستم طی سالیان متمادی محرومیت
حل  ، بلکه راه زدهی بحران جامعه نشانگرتنها د تعادل در جامعه. طغیان مردم نه بخشیدن و رفع کمبودها و ایجا

 است.  و انفجار شور زندگی   بازیابی قدرت خویشپایان آن از طریق معنا بخشیدن به زندگی و 
نشینی  تر است و حکومت هیچ نشانی از عقب تعادل اجتماعی گستردهدر جوامعی که ستم و سرکوب و عدم 

منجر گردد و در کنار شور زندگی گاه   دوسویهسادگی به خشونت  تواند به می   انفجار اجتماعیدهد  می دست نهب
های تواند خیزش حتی می گاه  شده به صورت کور و ناخودگاه شویم که  شاهد رهایی نامعقول امیال سرکوب 

این حقیقت تلخ است. هم    ای از ایران نمونه   57گرا بدل سازد. انقالب  ای را به آلت دست طبقات واپستوده
 نویسد:رو گرامشی می ایناز

ارزش شمردن، یعنی از سیری  هارا بی اعتنایی نشان دادن و یا بدتر، آن های خودجوش بی نسبت به نهضت»
تواند سیاسی، می   یها در عرصه ها دادن امتناع کردن و خودداری از گنجاندن رفعت مقام آن آگاهانه به آن

به   اغلب عوارض بسیار  اندوهناکی  نتایج  طبقات فرودست را    یهای خوانگیخته بار آورد. چه، جنبشوخیم و 

 1.(131) ص   .«کندهمیشه جنبش راست ارتجاعی... همراهی می  تقریباً
آن از پیش    یکه نتیجه دهد بی آن هررو انقالب در گام نخست رهایی از موانع جاری را هدف قرار میبه

روشن باشد. شاید انقالب را بتوان به نوعی جراحی جامعه تشبیه کرد که اگر با مهارت و آگاهی صورت بپذیرید،  
بینجامد و اگر ناشیانه وغیرعقالنی باشد، ممکن است به وخامت بیشتر منجر  می بیمار  تواند به بهبود وضع 

 گردد. 
دهد،  حاکم را هدف قرار می   یدی و کیفی ساختارهای پوسیده جهش و تعییر بنیا  وری،آرو که نو انقالب ازآن 

خشونت انقالبی )دفاعی(    خیم و بالنده است. در عین حال پرخاشگری و آفریننده، سرشار از شور زندگی، خوش 
سازی را بالقوه در بر داشته باشد. البته ویرانی برای ساختن  تواند خطر ویران شود، مین تحمیل می آکه گاه بر  

 ه بخش زائدی از بدن بیمار برای زند  جدا کردن و برای دفاع از هستی و حیات هرچند ناخوشایند باشد، همچون  
درستی نسبت به خطر تبدیل پرخاشگری دفاعی به  هگاه ضروری است. اما فروم ب   اشنگاه داشتن و معالجه
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دهد. او در  تواند در پی داشته باشد، هشدار میور ویرانگری و مرگ دوستی که انقالب نیز میش  و  سادیسم

 نویسد:می  1«سازی انسانآناتومی ویران »
دفاع از زندگی،    یاین واقعیت که پرخاشجویی انقالبی راستین همانند هرگونه پرخاشجویی که با انگیزه »

حاظ زیستی منطقی است و بخشی از کارکرد انسانی معمول است، نباید  شود، از لآزادی یا منزلت خود ایجاد می
کسی را بفریبد تا فراموش کند که نابودی زندگی همیشه نابودی است، حتی هنگامی که از لحاظ زیستی موجه  

چه آسان با ویرانسازی )غیردفاعی( و آرزوی   باشد.... مهم است که بدانیم پرخاشجویی به طور کامل دفاعی، 
آمیزد. اگر چنین روی  ستی برای بازگرداندن وضعیت اداره کردن دیگران به جای اداره شدن، درهم می سادی

تباه می رپرخاشگ  آن هنگام،  دهد، در انقالبی  شود و گرایش به تجدید اوضاعی خواهد داشت که در پی ی 
 ( 309)ص    .«امحایش بوده است

نظام میدر  باعث  هراس  استبدادی،  شهروندان  های  که  و  شود  ضمیر  خواست آروزها  به  را  خود  های 
های اجتماعی و انقالب که اقتدار  پس رانده یا پنهان کنند. حال آن که در دوران برآمد جنبش   «ناخودآگاه »

شود، امری که  ذاشته می های نهفته در ناخوداگاه به حرکت درآمده و به نمایش گ پاشد، انگیزه ترس فرو می 
ندگی، همبستگی، میل به آزادی و برابری و عدالت و  ندوستی، آفریشجاعت، نوع  د. کن انرژی شگرفی تولید می 

ناخودآگاه در فرایند    یهای مثبت امیال و انرژی آزاده شده جمله جلوه معطوف به رهایی از اقتدار حاکم از  یاراده
دوستی  تواند به تقویت شور انتقام، مرگته از سرکوب و تحقیر و ستم میانقالب است. در عین حال خشم برخاس

رانده شده منجر شود و  ویژه در گروهو ویرانگری به به حاشیه  به پرخاشگری    حتی خشونتهای  را  دفاعی 
شور زندگی و مرگ را   یاها همزمان در خود شور سازندگی و ویرانگری  د. بسیاری از انقالب کن ساز بدل  ویران 

تواند  ، اما تحت شرایطی می شودشکفته می شور زندگی و آفرینش در روند انقالب    بیشترد. گرچه  ن به همراه دار

 نویسد:می 2« بحران روانکاوی»باره فروم در دوستی فزونی و حتی غلبه یابد. در اینشور مرگ 

گیرند. مردم ممکن است تحت  می اکثریت مردم شور مرگ ندارند اما در موقع بحرانی تحت نفوذ آن قرار  »
البته هدف واقعی یعنی ویرانگری پنهان گشته و یهاثیر و نفوذ شعارها و ایدئولوژیأت عقالیی    ی قرار گیرند. 

گویند. اما گاهی نیز دستاویزشان اند. شوریدگان مرگ به نام افتخار، نظم، دارایی و گذشته سخن می گر شده جلوه
 (. 264)همان جا ص  .«زادی و عدالت استآآینده، 

های برآمده از انقالب که به نام آزادی و عدالت و  ساز در حکومتهایی از چیرگی شور مرگ و ویران نمونه
توان ایران و هم در انقالب روسیه، چین وکامبوج و... می   57طلبی، مرگ و نیستی آفریدند را هم در انقالب  حق
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های دیگری هستند  فرانکو در اسپانیا، سوکارنو در اندونزی و...نمونه  دید. هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا، 
 که به نام نظم، افتخار و پاسداری گذشته، جنایت آفریدند. 

یابد؟ فروم  دوستی در مردم قربانی آن گسترش می جویی، روح ویرانگری و مرگ چگونه میل به انتقام   اما
ویران می انتقام افزاید:  بر  جویانه،  سازی  که  است  موجه  غیر  و  شدید  رنج  بلکه  نیست،  خودانگیخته  واکنشی 

دو جهت با پرخاشجویی دفاعی   دانند، تحمیل شده باشد و از شخص و گروهی که خود را با آن همانند می 
رو دفاع در برابر خطری ایندهد و ازپس از آن که آسیب واقع شده است، روی می  ( 1)کند:  معمولی فرق می

رو عطش اینناپذیر است و هم ازانگیز و سیری رحمانه، شهوت بسیار شدیدتر و اغلب بی   ( 2)ست  تهدیدگر نی
 .شودنامیده می انتقام 
های استبدادی و جبار بر مردم وارد  اوت گرچه خود بر اثر رنج شدیدی که نظامقتوزی و ش جویی، کینه انتقام  

نشانه    مادی برخوردار است، لیکن این امر الزاماً  یاز زمینه و    «طبیعی»اند، شکل گرفته و بدین معنا امری  آورده
می  اسپینوزا  نیست.  آن  بودن  انسانی  و  بدان »گوید  خردمندانه  آزاده  انسان  که  است  چیزی  آخرین  مرگ 

دوستی اما برای آن که بتوان مردم انقالبگر را به مرگ   «.اندیشد، و خرد او در تعمق در حیات است نه در مرگ می
برداری، ایمان  ، به برانگیختن احساسات و هیجانات روانی چون ترس، خشم، نفرت، ویرانگری، فرمان واداشت

آفرینی و ویرانگری نیستند لیکن  ت، جنگ، مرگ ننیاز است. چنین روحیاتی علت وجودی رواج خشو   و انتقام و... 
است نه لذت،    که آنچه به خودی خود بد  مدعی شد  شرط تحقق آن هستند. اگر بتوان در همراهی با اسپینوزا

دوستی  باید برای از میان برداشتن رنج و محرومیت تالش کرد تا بتوان با محو آن شور مرگپس  که رنج است،  
 را کاهش و شور زندگی را گسترش داد.

  دست آوردن امنیت، عدالت و آزادی است. ه بآن یعنی    ر پی د  «زادیآزن، زندگی،  »  جنبش  همان امری که
ی امنیت به مفهوم مورد تهدید قرار نگرفن شرایط اساس »   ای که درآن یعنی انقالبی همگانی برای ایجاد جامعه

، عدالت به این معنا که هیچ کس نتواند هدف مقاصد دیگری واقع شود، و  باشد  مادی برای زندگی آبرومندانه

   1« اشدآزادی به این معنا که هرکس بتواند در جامعه عنصر فعال و مسئول ب
سازی  های نامتعقل، کور و ویران ساز انقالب بخواهد بر جنبه فریننده و دگرگونآمعقول،    یبنابراین اگر جنبه 

گیری که جز لذت از نابودی دیگری نفعی برای جامعه دربر ندارد، به  د، باید روح انتقام بطلبانه آن غلبه یاانهدام 
گردد. انقالب با ایجاد قدرت مردم در مقابل خشونت حاکم، چنین امکانی  نفع روح تربیتی و آموزشی آن مهار  

هایی مجهز بوده یا در روند خود به ایدئولوژی  های قرن بیستم غالباًانقالب   ،سازد. با وجود اینرا فراهم می 
ابتدا مشاند که روح شقاوت و ویرانگری را به تحت رهبری آن قرار گرفته از  یا  وق آن  تدریج گسترش داده 
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رو  طوالنی استبداد و رنج و ستمگری شدید روبه   یماندگی، تاریخچهاند. تمایلی که در جوامعی که با عقببوده
 تواند فراگیر شود.  هستند، به سادگی می

انقالب بیشتر  انقالب   کالسیک های  در  آغاز    گانکنندگرچه  فضای    قتداراکشیدن  چالش    به  با در  حاکم 
د که امکان تنفس نردبهای نوینی پناه  قتدار ا برای چیرگی بر گذشته، گاه به رهبران و ادموکراتیکی آفریدند، ام

دور از اقتدارگرایی را دشوار ساخته است. این در حالی است که در جریان  ه در فضای آزاد، چندصدایی، برابر و ب
شود. در این میان  خیابان وارد می انقالب ضربات نیرومندی بر اقتدار فرادستان در خانواده، اجتماع، محیط کار و  

به خیر و شر تقسیم میایدئولوژی را  به خشونت و  هایی که جهان  برای توسل  کنند، توجیه ذهنی مناسبی 
 دهند.  دست میه شقاوت به قصد پیروزی بر دشمن ب

شان  «مدینه فاضله»ها با قاطعیتی که در خود دارند، با نوید حتمی پیروزی، با حقیقت محضی که  ایدئولوژی
کنند.  گاهی کاذب در مردم ایجاد میآ، توهم و  «حق و باطل» ناپذیری خود در جدال  نماد آن است، و آشتی 

عتماد به رهبری، امید به پیروزی  ایمان، یگانگی، خودسپاری و اعتقاد کامل به حقانیت مطلق ایدئولوژی و ا
گر که میراث فرهنگی و عادات  آفریند. مردم انقالب بخشد و امنیت فکری میشور مبارزاتی را گسترش می

ای  ها متوسل شوند. همزمان و به گونهکشند ممکن است برای تضمین پیروزی به ایدئولوژیها را یدک می قرن 
 کند. و باور به خویشن و آزادی را فراهم می  های کهنه هایی از اقتدارال( انقالب شرایط ریکناسازه )پارادکس

های نوین و  سو باور به قدرت خود، خالقیت ها که از یک انقالب   و تکامل   تکوین  فراینداین دوگانگی در   
وینی  ن  ی اقتدارگرایهاتواند به تقویت و تحکیم ایدئولوژی کند و از سوی دیگر مینافرمانی مدنی را فراگیر می 

  تواند به نظامی دموکراتیک منجر شود. از سوی دیگراز یک سو می  .یابدیکسویه می  اغلب فرجامی منجر شود،  
ها و قدرت مستقل مردم و حذف چندگانگی  شکل گرفته یا برآمده از انقالب اگر به محو خالقیت   اقتدار سیاسی 

لید استبداد را دربر نخواهد داشت. توسل به  تو بازمنجر شود، جز    «خبرگان»امور به    یهمه   یو سپردن اداره
خشونت جزیی از منطق جنبش و رهبران توتالیتری است که همه چیز را به خیر و شر تقسیم کرده که بنا بر  

رخ داده   «یگانگی و وحدت»  ها به نام ایجادای که در بسیاری از انقالب سره محو شود. تجربه آن شر باید یک
  ییزناپذیر نیست. به میزانی که سطح فرهنگ و آگاهی و قدرت شهروندان و اندیشه رروندی گ . اما چنین  است
برابری تکثر  آزادی،  به  میل  آفرینندگی،  گرایش  یابد،  گسترش  اندیشهگرا  و  ضد    یخواهی  و  تبعیض  ضد 

ابد. پرسش یافزایش می  دموکراتیکای  یابی به جامعهیابد و بخت دستگسترش بیشتری می نیز  اقتدارگرایی  
و   روشنفکران  است که  جا  دوگانه  «نخبگان سیاسی»این  عناصر  از  کدام بخش  کنار  در  را  انقالب    یخود 

نان همچنان با ادعای رسالت مسیحایی )نجات امت، ملت، طبقه( و بازآفرینی ایدئولوژی  آآیا بخشی از    ؟یابندمی
گرایی گاهی انتقادی، تأکید بر تکثر آه با گسترش  یا آن ک  ؟ دارندریزی استبدادی نوین گام برمیپی راستای    در

   ؟خواهی و دموکراسی به پشت سر گذاشتن گذشته یاری خواهند رساندستیزی و برابری و تبعیض 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

برپایهدر  دینامیسم تحول   گیرد و رفتار  های سیاسی شکل نمی میزان مطلوبیت گفتمان   یجامعه همواره 
ممکن    جنبش زن، زندگی، آزادی نیز در صورت تداوام  کننده است. وسوی آن تعیین حاکمان در تعیین سمت 

ستایش و   . این ربطی بهپرهیز حاکم بر آن به خشونت )دفاعی( کشیده شودرغم گفتمان خشونتاست علی 
برای  این جنبش  ترین بخت  مهم   های کالسیک ندارد. امری که ز گفتمان انقالبتبلیغ قهر همچون بخشی ا 

کند و دست حکومت  را تضعیف می جامعه    یاز خطر جنگ داخلی و ازهم پاشیدن شیرازه جلوگیری    ، فراگیر شدن
و    گرا پرهیزی همچون بخشی از عقالنیت مراقبت تأکید بر خشونتکند.  تر آن بازتر می را برای سرکوب خشن 

کاربرد خشونت و متکی بر دورنگری است.  مخاطرات    هزینه و   برای کاستن از ، روشی  دموکراتیکرویکردی  
دهد.  در جامعه را افزایش می متقابل  خشونت    یو اشاعه شدن بیشتر  گسترش خشونت دولتی، خطر قطبی گرچه  

ورد، مسئولیت مستقیم و  آروی    هم  در این صورت حتی اگر این جنبش به خشونتی دفاعی هر چه بیشتری
 . است حاکمیتاصلی آن متوجه  
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 انقالب مردم؟ ای یمل انقالب :آزادی – زندگی  –زن 
 یوسفی ابراهیم توفیق و سیدمهدی ی نوشته 

 

 

از   نگوییم  ماه  هنگام  اگر  دی  از  حداقل  سبز،  خیزش   1396جنبش  بازپسبا  متناوب    گیریِ های 
گرا، دیگه طلب، اصولی سیاست از سوی مردمی در حال ساخته شدن روبرو هستیم. »اصالح خواهانهبرابری 

انکار انحصارگران امروزین سیاست نیست؛ آن   هتموم از منظر زنماجرا« تنها  آزادی به آن  -زندگی-گاه که 
های  یم که بر اساس دوگانه شو می   هایی مواجهتر: ویرانشهر(سازی ی آن آرمانشهر )دقیقنگریم، با انکار همه ب

باستان -تجدد، سکوالر-غرب، سنت-شرق شدهاسالم -گرادینی،  برساخته  لحظه  گرا...  میان و  را  ما  حال  ی 
رفع تعلیق از اکنون    ،گیریِ سیاستاند؛ بازپسهای مجعول منجمد ساخته و به تعلیق در آوردهها و آیندهگذشته 

- گذاری خود به عنوان انقالب زن با نام   1401یز  یطلبانه است. خیزش پابه موضوع نزاع برابری اکنون  و تبدیل  
اش  ای که ضامنآینده کند.  ای دیگر را تخیل می زاع را ترسیم و هم آیندهی نآزادی توأمان هم صحنه -ندگیز

استبداد و حکومت قانون    یا  ی دولت و ملت دوگانه نزاعی که معیارش    و   « نیست گی»وحدت کلمه« و »یکپارچ
 نیست.  

رهبری )بخوان به   ضرورتِ و حتی نگاهی سطحی و بیرونی گواه بر این است که تذکر به ضرورت وحدت 
این جنبش مانعِ ساختن(    «دولتِ در سایه» نابرابری در همه محابای  بی نقد    هرگز در  ها و  ی ساحت ستم و 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

با   1، جنبشی علیه تحقیر است  «آزادی-زندگی-زن»درستی گفته شده  سطوح حیات اجتماعی نبوده است. به 

دهند که  گویی بسیاری دائماً به خود و دیگران تذکر می  .این حال ما با جنبش تحقیرشدگان روبرو نیستیم 
کله  رابطه مسئله  نیستپاکردن  فرمانبری  و  فرماندهی  بهی حقارت،  زن  ، موضوع  اگر  است.  آن  نفی  روشنی 

گی معنایی داشته باشد فراتر از معنای  ی جنسیتی، اگر زندی سلطه کلیدی باشد برای فراتررفتن از نظام دوگانه
مراتب مدیریت سیاسی به نظم درآید، یعنی »حیاتِ« اسیر در ضرورت که باید با سلسله-ی آن  کارانه محافظه

گویی به خود، خروج از صغارت در هر فرم و  های برابر، آری متفاوت/متفاوت   هایاستلزام زندگی، آزادی برابر
 . اهد بودخو   بستر آن و حکومت بر خود

پایانِ ی تأسیس آزادی که همچنان در وضعیت تکرارشونده و بی ما را نه در لحظه شده  سپری   اما نخبگانِ 
( یا تکمیل دولت مدرن ملی  )بهبینند. چراغ ( می nation-stateبنیادگذاری  اصیل  کلیددار  دنبال  به  یا دست 

ی معیوب را باالخره از چرخه تا بیاید و ما  ردند  گ میکه باید مثل »غالمان ترک« تربیت شود(    یکلیددار دروغین 
ی تمدن« بازگرداند. با نگاهی مضطرب به معترضین در خیابان  استبداد خارج کند و به »غافله-شورش-استبداد

موقع کلیدهای خود را به کلیددار فعلی که رام شده یا کلیددار بعدی تحویل خواهند داد و به نگرند که آیا بهمی
ای ای ضروری هستند که در آن حیات این بار به شیوه نگران آیندهخانه و بازار باز خواهند گشت یا نه.  خانه، کار

ی متوسط  »طبقه   2ی مدنی«شان، شبه علمی »جامعهنصایح  پس با  تر و بیشتر رام شده باشد.  تر درستدقیق
طلبند در  دهند، یا از حاشیه می »حاشیه«های اجتماعی و جغرافیایی پرهیز می   مدرن«شان را از غوغا و آشوبِ

 ی مرکز باقی بماند. هر نفس تعهد و وفاداری خود به متن را اعالم دارد، تا مستحق دلسوزی پدرانه 
دو    3عنوان »انقالب ملی«ه  آزادی ب-زندگی -زن  گذاریِطباطبایی با نامشده،  سپری   در میان این نخبگان

سازی آن را یکی  سیاست و دوباره دولتی   گیریِی بازپس دولت ملی، دو لحظه  ی ی تأسیس آزادی و احیاحظهل
کند. البته او پیش از این چنین تفسیری را در مورد انقالب مشروطه تمرین  زده میکرده و خواننده را شگفت 

و  اریخی انقالب مشروطه قرار دارد، کرده است. هرچند برای ما نیز همچون طباطبایی رخداد کنونی در بستر ت
با مشروطه پیوند می از نبش قبر  نماید.  یابد شگفت میزمانی که در بستر تاریخی بلندی  اما شگفتی ناشی 

 
علیه صغارت، برای نجات  » بشیر خادملو:  اند متونی این جنبش را به طور کلی جنبشی علیه تحقیر )سایت منتشر شدههایی که در همین  ازجمله در تحلیل  1

گردد«( و متونی آن را حاصل تحقیر سیستماتیک جنسیتی )سعیده کشاورزی: »شعار و  « و فاطمه صادقی: »فروریختن دیوار: خدایی که دیگر باز نمی زندگی

 اند.  نگر«( برشمرده ه صادقی: »از انقالب زنان تا دموکراسی زنانهموار آن« و فاطشالق نیروی 

( قبالً چنین نقدی را به فهم و کاربردِ »جامعه مدنی«  1۳۹۸بهمن    12محمدرضا نیکفر )»جامعه مدنی: تعلیق و رفع تعلیق«، منتشر شده در رادیو زمانه،    2

آزادی تا چه حد به نقد خود وفادار بوده و از نگاه هنجارین  -زندگی -هایش از زن با نیکفر وارد این گفتگو شد که در تحلیل   توانخوبی بسط داده است. البته می به

 و اتوپیایی به واقعیت فاصله گرفته است. 

 ه جواد طباطبایی.های کوتا. نوشته«ها و جستارهادر انقالب اسالمی«، در کانال تلگرامی »یادداشت ‹ملی›جواد طباطبایی: »انقالب  ۳
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تأسیس  »ناپذیر  ی تقابل آشتی جمهوریتِ انقالب مشروطه قابل مقایسه نیست با شگفتی حاصل از مشاهده
شود؛ در واقع  گی رخداد منکشف می در هرروزه و   روی ما است  گونه که پیشِ، آن « تأسیس دولت»و    «آزادی

 شود.ی بایگانی مشروطه ممکن و معنادار میاز این جایگاه است که خواندن دیگرگونه
بیند  طباطبایی چه انقالب مشروطه و چه این »انقالب ملی« را پیامد به میدان آمدن ملتی چندهزار ساله می

اش را  ها زوال و انحطاط از خواب غفلت بیدار گشته تا دولت نداشته از طی قرن ی فرزانگانش پس  که با بوسه 
که   « چپی-شریعتی»  های انترناسیونالیستیِ غبار ایدئولوژی   کردنِ بسازد )برایش بسازند(. از نگاه او با فروکش

ی احیای امت در ورطه را  در انقالب اسالمی به بار نشست و هر آنچه در راستای دولت ملی رشته شده بود  
پنبه کرد، این زنان و جوانان هستند که از نو از خواب غفلت برخاسته و در این »انقالب ملی« ملت تاریخی  

زن، جوان و هر نیروی دیگری  گرایی و دولت ملی باز خواهند گرداند.  تاریخی ملی   راهِ«شاه»ایران را دوباره به  
ای برای تحقق آن مفهوم  شود به وسیله دهد و فروکاسته می میدر این تصویر معنای خاص خود را از دست  

های بیداری نه حاصل ستم و نابرابری، نه حاصل خواست   1»تاریخ بیداری ایرانیان« کلی، آن آگاهی ناب. در  
ی صور روشنفکرانی است که در عصر پیش از  های مردم، که حاصل نفخه متکثر سیاسی و نه حاصل بدن 

از وضعیت    طباطباییاند و البته امروز آن هم در تصویری که  نوخواهی ملی را فریاد زده  مشروطه، مشروطه و 
شناس و نادانی عموم ایرانیان، قاعدتاً  »امتناع اندیشه« ساخته یعنی قحطی منورالفکران نوخواه و رجال موقع

ه به طباطبایی داشته باشیم،  . هر نقدی کخود او است که فروتنانه باید در جایگاه بیدارگرِ انقالب ملی بنشیند
تر کسی چون او قادر است با »تاریخ« وقایع و رخدادهایی که تاریخ  توان چشم بر یک توانایی او بست: کمنمی

برد  ، هر آنچه امروز را از گذشته و فردا را از امروز فراتر می زدایی کندزنند، تاریخ معاصر ما را رقم زده و می 
اند به خواستی مترقی و نوشونده و متکثری را که علیه نظم موجود متحد شده   هاینادیده بگیرد و خواست 

 زدگان بوده است. انتظار بیداری خواب زمانِ تاریخ باستانی چشم فروبکاهد که از اعماقِ بی 
، شورشی  عنوان جمهوری اسالمیه  ی استقرار ب، در لحظه1357زدا، انقالب اسالمی  برخالف خوانش تاریخ 

. بلکه در  که در قامت سلطنت پهلوی سامان یافتنبود  ملتی  یا اختفای آن  انحالل  زده برای  خواب  متوهمانه و
ی  زدهگرا( و غرب « )باستان طاغوتی رژیم »پنداشت  میکه  بود  ی همان »مام وطنی«  اسالمگرایانه  بازآراییِ  پیِ

بود اسالمی همان ملتی  -میبو   بازتربیتِدر گرو  حفظ این ناموس    ناتوان است.حفظ »ناموس«ش  از  پهلوی  
نظم تربیتیِ پهلوی هم بر همان استوار بود: ملتی که از جایگاهِ مردِ فارسِ شیعه وحدت یافته است. وقتی که  

شود، روشن است که به دلیل فقدان  انقالب اسالمی شورشی برای انحالل ملت و تأسیس امت دانسته می

 
االسالم کرمانی نگاشته است. منظور شکلی از روایت مدرنیته و خصوصاً سیاست مدرن در ایران است که چه در کتاب  منظور کتابی با این نام نیست که ناظم  1

 های دیگر یافتنی است. کرمانی و چه در روایت
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آزادی، نه  -زندگی-زن  1شود.ه ناسیونالیسم فرو کاسته می ملت به ایدئولوژی و ملت ب-ی دولت، دولتنظریه
ساله که بازتعریفِ روشنِ معنای ملت، تربیت و ناموس است.  خواهی پس از چرتِ پنجاه بیداریِ مجدد روح ملت 

وحدت  روح  آن  معنای  به  هم »ملت«  و  همدلی  که  داده  »مردم«  به  را  خود  جای  تاریخی  سوییِ بخشِ 
یف روابطی مواجهیم که حتی پیش از عصر پهلوی در کند. ما با بازتعرها را متحد میشان آن خواهانهبرابری 

عنوان  وقتی انقالب اسالمی به   .اندتثبیت شده   با زور نهادین دولت پهلوی   اند و سرانجام گرفتن بودهحال نضج 
زمانی بیرون از جهان »نو« فهمیده شود، درک از  کردن در فضای بی ملت و خانه -خروج اشتباه از مسیر دولت 

 الجرم درکی غیر سیاسی خواهد بود.جمهوری اسالمی 
تر  ی طباطبایی کم گرایی مورد مشاهدهامت کند.  زدایی میاین تصویر، خود انقالب اسالمی را هم تاریخ

ملی  با  اسالمیستی  نسبتی  انقالبدهه)در  گرایی  به  منجر  )و دولت شدن    (های  استقرار مدت آن  از  ها پس 
که در حکومت  گرایی نشان از دگردیسی دولتی دارد که بقای خود را بیش از آن این امت  .دارد  (جمهوری اسالمی

که    وضعیتکند. آیا این  سازی و عمق استراتژیک جستجو میبر سرزمین و جمعیت ملی ببیند، در امپراتوری
جهانی نیست    ی اخیر تمامی خاورمیانه را به کام خود کشیده است، صورت افراطی و مشدد گرایشی در دو دهه 

که نشان نه از پایان دولت، بلکه دولت ملی دارد؟ و چه بسا همین »استعالی« دولت از سرزمین و جمعیت  
آزادی را در  -زندگی   -پذیر ساخته و انقالب زنگرایی را رؤیتملی است که گسست میان دولت و ملت/ملی 

تواند ببیند این است خواهد و نمی اطبایی نمیکند. آنچه طبترین رخداد تبدیل می هنگامه اش به ب هنگامیهناب
، خواه  (و ملتش)و گسست رادیکال از آن دولت    محابا« مورد ارجاعش در فرایند نقد بی که »زنان« و »جوانانِ

 گرا، در حال خروج از آن خط تاریخی هستند تا بتوانند »مردم«ی نو بسازند. گرا و خواه اسالم در قامت باستان 
انقالب  یابیِ نهاییِ نظم ملی و حاکمیت قانونی یکسان کرد.  توان با بازسامانیسی را نمیی تأساین لحظه

ای دیگر، بر مبنای  . طباطبایی در نوشته است  ی امر نو آزادانه  تأسیس  یلحظه   نیست،  حاکمیت   تأسیسی  لحظه

انقالب   انقالب مشروطه و  به مقایسه بین تأسیس  از »انقالب« آرنت،  پرداخته است. برداشتی  او    2اسالمی 
هایی که  اند و انقالبهایی که بیشتر در پی برابری اند، انقالبها دو نوعکند آرنت گفته است انقالب تصور می 

ها بندی و البته درست کردنِ فهرست خوب ای است برای طبقه گردند، و این ضابطهبیشتر به دنبال آزادی می
طباطبایی از آرنت است، و البته او نگران است که چنین سطحی از پیچیدگی  ها. این فهم و بدها برای انقالب 

محور و انقالب پذیر نباشد. در هر صورت او با چنین فهمی از آرنت مشروطه را انقالبی آزادیدر ایران فهم 

 
سازی حقوق و ایدئولوژی چقدر  نگرند. فارغ از اینکه این دوگانهلوژی محدودند و به حقوق نمی کند که به ایدئواش را محکوم می طباطبایی نگاه رقبای فکری  1

خواند، این تمایزِ واژگانی به تمایز مفهومی بدل نشده و او عمالً کل انقالب  معنادار است، روشن است که در تحلیل او از انقالب اسالمی و آنچه انقالب ملی می

ای به تغییر موضوعات  کاهد، و در متن نه چندان کوتاهش هیچ اشارهخواهد ملت و حقوق ملی را پنهان کند فرومی ئولوژیکی که میاسالمی را به دستگاه اید

 حقوقی نشده.  

 .۵۳6-۵۳۵(، 1۳۸6، تبریز: ستوده )حکومت قانون در ایرانطباطبایی، ج.، نظریه  2
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آن را   خواند. روشن است که او متوجه معنای آزادی در کار آرنت نیست ومحور میاسالمی را انقالبی برابری 
کاهد. او به بیان آرنت »آزادی سیاسی« را با »حقوق به آزادی حقوقی ملت بر اساس حکومت قانون فرومی

کند. آزادی سیاسی و  های مدنی« یا حکومت مشروطه خلط می مدنی« و »تضمین مشروط حقوق و آزادی
ه برابری بنیادی همگان  های حکومت قانون که مشروط است بی تأسیسیِ انقالب نه محدود به ضرورت لحظه

ی انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، تمایز که در بحث طباطبایی دربارهبرای مشارکت در حکمرانی. اما این
ی اجتماعی و تأسیس آزادی به تفاوت اولویت برابری و آزادی فروکاسته شده، چه اثری برای  آرنت بین مسئله 

برِ آزادی سیاسی ذیلِ حقوق ملت بدانیم غازی برای تحققِ زمان ی کنونی دارد؟ اگر مشروطه را سرآفهم لحظه 
ی کنونی چیزی جز رفع نیرنگ انقالب اسالمی  و انقالب اسالمی را نیرنگی علیه این سیر قطعی تاریخی، لحظه 

اش به ملتی که از پیش داشته نیست. اما »روح انقالب« مشروطه، یا آنچه و بازگشتِ تاریخ ملی به سیر طبیعی 
خواهیِ عصر مشروطه که خود را در مشروطه به معنای درست کلمه نشان آزادی سیاسی بود، جمهوری  در

خواهانه چیزی  سازیِ مشروطههای مشروطه محقق کرد و قانون اساسی مشروطه و فرایند بعدی قانونی انجمن
 جز از بین بردن این روح نبودند.

است، نیتش نه تسخیر دولت که ساختن اشکال سیاسی  گرِ دیگر در سیی تأسیس مشروطه مانند هر پروژه 
های فرانسه  غیر حکومتی بود، اما فرجامش شباهت به فرجام انقالب فرانسه داشت. اگر تمایز آرنت بین انجمن 

ها شکل گرفت را مبنا بگذاریم، در ایران  های امریکا که انقالب درون آن که از دل انقالب برآمدند و انجمن 
ها از درون  های سیاسی محلی پیشاپیش وجود داشتند اما در عین حال انجمنی و گروه ساخت حکومت محل

چندپاره ساخت  این  بر  و  برآمده  مشروطه  طرفدار  انقالب  از  را  روبسپیر  که  نیرویی  شدند.  استوار  پیشین  ی 
آن انجمن اصلی سرکوب  نیروی  به  تقیها  ایران هم کسانی چون  بدل کرد در  به مسیرها  را  ی مشابه  زاده 

نیرویی که می  آن،  انداخت.  در  قدرت  تفکیک  و  تجزیه  و  فدرال  مبنای  به حکومت  قدرت  کوشید »علیه  را 

درنتیجه تأسیس    1.«ملت را علیه نخستین سرآغازهای جمهوری حقیقی به کار گیرد-منحصر کند، یعنی دولت
تأسیس  بود. حکومتیحکومت مشروطه درست به معنای نفی  که مانند ژاکوبنیسم به    گریِ اصیل مشروطه 

را در برابری  « ایجاد کند، آزادی را در ضرورت حقوقی و »وحدت نظر«ی بود که بتواند »مرد نیرومنددنبال »
است که  به معنای تأسیس امر نو  ی شکست انقالب است. انقالب  « خالصه کند. برای آرنت این لحظهبرادری
که تا است  کارکرد فلسفه یادآوری این تکرار  و    شودکرار میصورت نامشابه و تکین ته  ها بی انقالبدر همه

. شباهت آنچه امروز با آن روبروییم با دوران مشروطه نه ملت له شده است-به حال همواره ذیل ساختن دولت
ی تأسیس آزادانه و مبتنی  تأسیس مجدد حاکمیت ملی )که اصالً احیا است نه تأسیس( بلکه تکرار دیگرگونه

 است.بر برابری  

 
1 Arendt, H., On Revolution, London: Penguin (1990 [1963]), 245. 
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گرا از  محور و نخبه به خودی خود تمامی روایت آگاهیاند، زیرا  از تاریخ بیداری غایبهای مشروطه،  انجمن
شود اما آن را به  آگاهی نخبگان به جامعه تزریق میدر روایت »تاریخ بیداری«،  کنند.  مشروطه را ناممکن می

در  گرچه    شود،می   بیدار  گرانآگاه  این  و  آگاهی  ینای  که ناگهان جامعه به واسطه نوردد. تا آن تمامی در نمی
ها هیچ سنت ها در شهرهای کوچک و بزرگی که از آن نهایت درک درستی از مشروطه ندارد. تأسیس انجمن 

نمیروشنفکرانه  انجمنای  این  نبودن  وابسته  آنشناسیم،  طرد  حتی  و  نخبگان  به  مهمها  توسط  و  ها  ترین 
های نیادین اعضا برای تشکیل صورت ها بر برابری بترین نخبگان فکری نظام پیشین و ابتنای انجمنخواهآزادی

اند  ها نه حاصل ناآگاهی که حاصل آگاهی سیاسی متفاوتی بودهدهد که انجمنجدید سیاسی به ما نشان می
ها نبودند که نخبگان این توده گوید  برخالف آنچه تاریخ بیداری می که برای نخبگان شناخته شده نبود. درواقع  

ها بر حس »شادی و آگاهی به  بودند که هیچ درکی از مردم نداشتند. انجمن کردند، این نخبگان  را درک نمی 
توانایی انسان برای آغازگری« استوار بودند، که با تمایل به ایجاد ثباتی قانونی گره خورده بود. نخبگان اما  

ما این ثبات را نه در های انسانی بودند که تنها تمایلی به ثبات داشتند اشادی و ناآگاه به تواناییساالران بیفن
ها به دنبال کردند. آن های اجتماعی دنبال میخواهانه که در آزادی مدنی و ارزش آزادی سیاسی و جمهوری 

ارزش  از  نو  قصری  نخبه ساختن  ثابت،  اخالقیهای  و  تولید  -محور  برای  مسیری  گشودن  نه  بودند  هویتی 
 ای نو. های جدید و استقبال از آینده ارزش 

ها نه قانون، نه دین، نه هیچ چیز دیگر که تأسیس سیاست نو در بسترهای  نانجم   این   ترکمشی  مسئله 
ها در هر بستری به شکلی ویژه با مسائل محلی و خصوصاً اقتدار حاکمان محلی  ناهمگون بود. این انجمن 

کردند. جذب می افتادند و درون خود نیز به نسبت بافت اجتماعی متفاوت هر منطقه نیروهای مختلفی را درمی
گذشت نداشت.  گذشت ربطی به آنچه در انجمن اصفهان یا حتی گرگان می درنتیجه آنچه در انجمن رشت می 

دانستند  های ایلی یا رهبران مذهبی بودند و بعضی نه، بعضی خود را واضع قانون می ها زیر نفوذ گروه بعضی از آن 
امنأو بعضی نه، بعضی وظایف احتساب، حاکمیت، ت یت و ارزاق، نوسازی معابر شهری و... را به عهده مین 

ها مشترک بود: تالش  بخشید و در تمام آن ها را وحدت می گرفتند و بعضی نه. تنها یک چیز این انجمن می
خواهانه برای سازمان دادن زندگی سیاسی بدون دخالت مقتدرین و با مشورت  های برابریبرای تأسیس نظم

  عمومیها خواستار گسترش خدمات  و گسترش آنچه در خدمت زندگی است. آن   و مشارکت مردم در تأسیس 
 اما نه در دستگاه دولتی بودند.  

ها دید،  انجمن  یمجلس ملی نتوانست مسیر این خیزش را باز کند، به تدریج بدنامی خود را در کژکارکرد
پراکندگی و تکثر آن  نیرو در راه دیسیپلینه ها هراسید و به مهماز  انجمنترین  اولین  کردن  این  ها بدل شد. 

طلب خواندن  ها، با غوغایی و آشوبو در هراس از آن   هاانجمنی  نیروی تمرکزگرا بود که علیه تجربه ی  هسته 
شکل گرفت و سپس در ی »روح انقالب«  خواهی و با مصادره ها، با خط و نشان امنیتی برای جمهوریآن
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ولوژی ناسیونالیستی بدل شد. درواقع  ایدئ  ساخت  مرکزی ی  ی به هسته تصعیدی تاریخی از نیرویی در مجلس مل 
انجمن را    ، کارانها مخالفت کرد و محافظه کاران با وجه دموکراتیک انجمن مجلس برای جلب نظر محافظه

های شان با مجلس قرار دادند. به تدریج و خصوصاً بعد از درگیرشدن ایران در بحران قربانی اهداف مشترک 
  ی ایرانهاکاران با دامن زدن به این گفتار که بحران جنگ اول، این تقاطع میان مجلس و محافظهجهانی  

مشروطه از  شکلی  هستند  مشروطه  مدرن  پیامد  نظمِ  برای  تالش  به  را  مشروطه  که  کرد  ایجاد  هراسی 
انجمن فرومی  تکثر  و  پراکندگی  به  به وجه دموکراتیک و خصوصاً  را  آن  . دادت می نسب  هاکاهید و شکست 

که در واقع چیزی جز از بین بردن    نیرویی مقتدر و تمرکزگرا برای رسیدن به نظم مدرن را برآمدن  درنتیجه  
 . خواندمی  مشروطهنواقص اصالح روح مشروطه نیست، 

ها در بار برای همیشه شکل نگرفتند. آن هراسی« در این دوران یکخواهی« و نه »مشروطهنه »جمهوری 
های ی جمهوری اند. تجربه اند و به هم معنا دادههای متفاوت یکدیگر درافتادهبا یکدیگر، با زایشجدالی طوالنی  

به  الهوتی  و  خیابانی  پسیان،  جنگل،  مشروطه جنبش  کرد: تدریج  بازتعریف  دیگر  هراسی  حول  را  هراسی 
تجزیه تجزیه  جمهوریهراسی.  که  بود  نهایی  گامی  مشروطههراسی  و  دهراسی  را  مداخالت  هراسی  دل  ر 
گرایی را شکل داد که بارها گراییِ تمرکزگرا و وحدت گرا، اقتدارگرا و نظامی بازتعریف کرد. درنتیجه ملی وحدت 

و تا امروز مدام در حال  1357تا شوراهای پس از انقالب  1320ی  ها در آغاز دههی مجدد جمهوریاز تجربه 
لی فروبکاهیم انقالب اسالمی دقیقاً تکرار مشروطه بود، تنها باززایی بوده است. اگر مشروطه را به حاکمیت م

خواست این ملیت را به شکل دیگری ایدئولوژیک کند، یا به رنگ دیگری درآورد اما روشن است که نه  می
هراسی و  هراسی، تجزیهگرایی و اقتدارگرایی را کمرنگ کرد و نه از چیزی جز مشروطهتمرکزگرایی، وحدت 

استفاده کرد. آنچه امروز شاهد   1357ی انقالب  خواهانهبرای از بین بردنِ لحظات جمهوری هراسی  جمهوری 
آن هستیم زایش مردمی جدید است که درست رو در روی آن حاکمیت ملی ایستاده است. درنتیجه شباهتی با 

 مشروطه دارد اما درست به این دلیل که مانند روح مشروطه نیرویی است علیه حکومت قانون.
گری روبرو نیستیم، اما آن  های سیاسی تأسیس روشن است که ما هنوز به معنای دقیق با تشکیل وضعیت

خواه است؛ مردمی که  روحی که در این جنبش هست نه روح ملیِ تمرکزگرا و اقتدارگرا که روح مردمی برابری 
ها، و  بودنِ چرخش معانی و گفته ها، پایین به باال  گردد. تکثر بنیادین صورت خواهند آمد نه ملتی که بازمی

سر بودنِ جنبش اساساً مستعد چنین اقتدارگرایی و مرکزگرایی نیست. پیوندی که کرد، ترک، بلوچ و فارس  بی
و... را متحد کرده در پی حذف یکی زیر دیگری نیست بلکه در پی مشارکت برابر در ساختن اشکال جدید  

شود که نیرویی پیشرو است که باید آن را از  هراسی پس رانده می ای که با تجزیهسیاسی است. کُرد نه سوژه 
افتد نه مخالفت با نظام  هراس بیرون کشید. به همین ترتیب آنچه در مدرسه اتفاق میزیر نگاه و گفتار تجزیه 

ایدئولوژیک مدارس، که مقاومتی علیه وجوه غیردموکراتیک مدارس است؛ زنان تنها با حجاب و قانون مجازات  
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کنند بلکه برای رفع ستمی هم که در قانون مدنی مصوب عصر رضاشاه مستتر است به  اسالمی مقابله نمی 
جنگند که  اند؛ و دانشجویان نه برای رفع ایدئولوژی اسالمی دانشگاه که علیه فضای نابرابری می میدان آمده 

گرایانه که فراتر از آن  وژی اسالم ی محمدرضا پهلوی است. ما نه صرفاً با مقاومت علیه ایدئولمحصول زمانه
ای است برای  بخش مواجهیم. این مبارزهبا مبارزه برای ساختن چیزی بیرون از نظام دولتی تمرکزگرا و وحدت 

گرانش، با هر ایدئولوژی و ظاهری؛ مبارزه برای ساختنِ زن و مناسبات پس گرفتن روح مشروطه از مصادره
 ردن زندگی از مرزهای حاکمیت و برای »آزادی سیاسی«. جنسی به شکلی جدید، برای فراتر ب

دهد نه تالش آن برای تسخیر مجدد دولت و برگرداندن  آزادی وجهی انقالبی می-زندگی- آنچه به زن
وضعیت به مسیر ضروری تاریخ که تالش برای رفع انحصار حکومت بر سیاست است. ما با وضعیتی طرف  

د که دست از خواهد آن را چنان محدود کن نیستیم که در آن نیروی مردم حاکمیت را از آن خود کرده و می 
های سیاسی و مداخالت  کوشد عرصه های غیر سیاسی زندگی بردارد، ما صرفاً با وضعیت نئولیبرال که میحوزه

دولتی را کاهش دهد روبرو نیستیم. بلکه با وضعیتی مواجهیم که در آن سیاست )و به طور مشخص سیاست 
شود. اینجا اگر  کال متعدد و متکثر تأسیس می جنسیتی، انضباطِ زندگی و آزادی سیاسی( بیرون از دولت به اش

تمامی مستقر  ای است که اگر هم به خواهانهنیرویی مردمی وجود دارد، نه ملت حقوقی واحد که اتحاد برابری 
رود، درنتیجه نه انقالبی در انقالب اسالمی که انقالبی شود، از حدود ملت تمرکزگرا و اقتدارگرا فراتر می نمی

 شروطه است.  ی مدر مصادره
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 بدون انقالب:  ونیانقالب

 راند؟یمردانه را به عقب م یسلطه ینگر گونه زنانه چه
 فاطمه صادقیی نوشته 

 

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

چگونه این جنبش    1گشاید.های اجتماعی در ایران و خاورمیانه می اندازی را به روی سیاست و جنبش چشم 
آموزد که آن را کنش نسبت میان انقالب و آزادی را معکوس کرده و به ما فهم جدیدی از کنش سیاسی را می

نه استوار است که در آن سیاست  ی مردانامم. استدالل من این است که حاکمیت فعلی بر سلطه نگر می زنانه
نگرْ به معنای قدرت است و حفظ قدرت به هر قیمتْ اصلِ حاکم بر سیاست. در مقابل کنش و سیاست زنانه 

برد. این رویکرد با دو نوع کنش متعارف سیاسی دیگر یعنی انقالب و براندازی  خود این سیاست را زیر سؤال می
این کنش ح تعارض است. معتقدم  نتواند به همه نیز در  اگر  اما در شرایطی که تی  ی معضالت پاسخ دهد، 

گشاید. البته میبخش را به روی سیاست  ی مردانه آزمون ناموفق خود را پس داده است، افقی رهاییسلطه 
توانم به  های زیادی وجود دارند که نه می ها را در خود دارد. پرسشی پاسخ نیستم که این رویکرد همه مدعی
 جا اتکایم تنها بر مشاهدات عینی استوار بوده است.  دانم. در اینشان را می کر کنم و نه پاسخ آنها ف

 
با همین عنوان   ایمقاله تر نیز امین بزرگیان در  پیش  ارائه کردم.  دیترد  یفلسف  یدر مدرسه   1۴۰1  ی د  ۸  خیاست که در تار  یتر بحثحاضر متن کامل  یمقاله 1

 .را بررسی کرده است  «جنبش »زن، زندگی، آزادی 

https://www.radiozamaneh.com/741799/
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 از انقالب تا آزادی
آلود. یکی شاد است و دیگری غمگین.  ها دو چهره دارند: یکی خندان است و دیگری خشن و اخم انقالب 

زنند. انقالب  ی مردمی است که برای تغییر سرنوشت خود دست به طغیان میسو بازتاب ارادهانقالب از یک 
ها اوج جوشش یداد. انقالب شوند برای غلبه بر ظلم و باوج همبستگی آحاد ملت است که با یکدیگر متحد می

های بشری را به عقب شود. انقالب محدودیتمی ی رهایی منجر به خالقیت  خالقیت هم است، زیرا لحظه
رسد. جملگی اینها گویای  گشاید. در افق انقالب همه چیز ممکن به نظر میراند و افقی به رهایی را می می

 اند.  ی خندان انقالب چهره 
 یک بهار آزادی وجود دارد. همانطور که بهار گذرا است، بهار آزادی نیز کوتاه است و  ها عموماًدر انقالب 

ی میان فروپاشی نظم قبلی و برآمدن نظم جدید  ها در خأل قدرت و در فاصله عبارت است از زمانی که آدم
کند و به همین  ای در کویر توصیف می چشند. آرنت آزادی را واحه زمانی طعم آزادی واقعی را میبرای اندک 

گوید. آزادی همچون فضای سبزی است در کویر سیاست. به نظر او این  دلیل از فضاهای آزادی سخن می
، در اوایل انقالب اکتبر و تشکیل  19-1918طور موقت در هنگام تشکیل شوراها در انقالب آلمان  لحظات به 

و نیز شوراها در    1776انقالب آمریکا در  )بخش(ها در    ward،    1789، شوراهای انقالبی  1917ها در  سوویت
 تجربه شده است.    1956انقالب مجارستان در 

در انقالب ایران هم این لحظه به صورت موقت تجربه شده است. شاهرخ مسکوب که بسیاری از لحظات  
ینطور  را ا  57بهمن    23و مقاطع مهم سیاسی زمان خود را به زیبایی ثبت و ضبط کرده، بهار کوتاه آزادی در  

 کند: توصیف می 
دانم  امروز صبح که از خانه بیرون آمدم برای اولین بار در عمرم احساس آزادی کردم. پس از نمی 

چندین سال که فکر و آرزوی آزادی در من جوانه زده است. برای اولین بار احساس کردم که سنگینی  
و پلیس و ژاندارم و نیروهای هایم نیست و ترس از نظامی  شوم، مخفی و دائمی استبداد روی شانه 

انتظامی و دستگاه مخوف دولت و ساواک و قانون و همکار و آشنا و اداره و کار و خودم و هزار چیز  
های دوست و دشمن، از درون روشنی  کننده، آرام و پرحوصله که از پشت چشم دیگر، آن ترس کمین 
روهای  و از میان جمعیت عابران در پیاده  بست، در پای دیوارهای متروکهای بنو تاریکی، از ته کوچه 

 (. 60پاید، آن ترس رفته است )شاهرخ مسکوب، روزها در راه، ص شلوغ مرا می 
ها در تداوم این بهار آزادی  آید. اما انقالب ی خأل قدرت است که از پی انقالب می بهار آزادی عموماً لحظه

با تثبیت نظام جدید، آزادی رخت بر  شویم.  می روبرو    ی غمگین و خشن انقالبموفق نبودند و اینجا با چهره
ها چنین شده  ی انقالب بیش همهو دهد. در کم خواه جدید می بندد و گاه جای خود را به یک نظام تمامیتمی
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توان این تناقض را پارادوکس انقالب نامید که از این قرار است: انقالب اوج آزادی است، اما قابلیت است. می 
رد که به اسارتی جدید بدل شود. انقالب فرانسه، انقالب روسیه، انقالب کوبا، انقالب ایران و اخیراً آن را دا
ی این موارد با وجود خواست آزادی یک اند. در همه شوم  هایی از این دگردیسیهای بهار عربی نمونهانقالب 

ی مواردی که انقالب  تقریباً در همه   تر جایگزین رژیم سابق شده است. در بهار عربی،رژیم سرکوبگر و مخوف 
توانست به سقوط نظام منجر شود، رژیم سرکوبگر جدیدی جایگزین شد. این مسأله به نحوی است که آصف 

به تعبیر دیگر    1گوید آنها در سازماندهی قوی ولی در تغییر ضعیف بودند. ها میبیات در توصیف این انقالب 
سرعت به خزان تبدیل شد. طوری که بسیاری از مردم متقاعد شدند که همان  بهار آزادی دوامی نداشت و به

 کردند. این تجربه برای ما کامالً آشنا است.  کاش انقالب نمینظام قبلی بهتر بود و ای 
سیاری بود و حتی برای اشاره به  ی انقالب مورد تنفر بکه تا پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی، واژه این

نفرت از انقالب و  ی »براندازی« محبوبیت داشت، از همین حس عمومی حکایت دارد.  تغییر نظام گاهی واژه 
« رن؟شد در ذهن جمعی این پرسش در نوسان باشد که: »اینا کی می شود، باعث میهر آنچه به آن مربوط می 

آمد. این پرسش نشان از لزوم  تگوها این پرسش به نحوی به زبان می های خانوادگی و دوستانه و در گف در جمع 
باره آب بشوند،  جا که طبعاً بنا نیست »اینا« یکتغییر یا بهتر است بگوییم میل مفرط به تغییر دارد. اما از آن 

طوری   ای رخ بدهد و کار را »تمیز« تمام کند،دهد: معجزه این پرسش همزمان از سرکوب و تعویق هم خبر می 
که مردم از ته دل که بنا نباشد با انقالبی دیگر مواجه شویم و وحشت و کابوس دیگری تجربه شود. با این

و با یک انقالب چنین کنند. بنابراین »اینا   57خواهان تغییر نظام هستند، اما بسیاری حاضر نیستند به سیاق  
 دهد که ارزشی ندارد.  و خبر میکی میرن؟« در فقدان سازماندهی و استراتژی تنها از یک آرز

بار دیگر غسل تعمید گرفت و تا حد زیادی توسط معترضان پس گرفته  ی انقالب یک در خیزش اخیر، واژه 
خواست به کار  شد. »انقالب« که تا همین چندی پیش عمدتاً متعلق به حاکمیت بود و آن را هر طور که می

کار حاکمیت ناگهان خود را در موضع ضد انقالب دید. شعارهایی  بُرد، توسط معترضان به کار رفت. با این  می
از جمله: »این دیگه اعتراض نیست، این خود انقالبه!« و »دیگه نگین اعتراض، اسمش شده انقالب« حکایت 

تر است.  از آن داشت که این موج صرفاً یک رویداد اعتراضی نیست، بلکه در عمق و وسعت به انقالب شبیه 
توان در آن گسستی را با گذشته مشاهده  سابقه است، طوری که میقیام و رادیکالیسم آن بی   گستردگی این

گرفتن یک واژه نیست. بلکه به معنای آن است که خواست تغییر جمعی را  گرفتن انقالب تنها پسکرد. پس
ست که »اینا« قرار توان به اعتراضات موردی نسبت داد و به تعویق انداخت. همچنین به این معنا ادیگر نمی 

 هایی از جامعه به این آگاهی دست یافتند که باید کاری کرد.  کم بخش وار بروند. دستنیست معجزه 

 
 بنگرید به:  1

Asef Bayat, Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring (Harvard University Press, 2022). 
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این است که همه این عاطفه اما واقعیت  با آنی مردم در  نیستند.  انقالبی شریک  آنها  ی  از  که بسیاری 
تواند رؤیا را به کابوس بدل ر انقالب ممکن باشد، میاند، زیرا حتی اگ خواهان تغییرند، هنوز از انقالب در هراس 

اند که به جای دستیابی به آزادی، کابوس خون و خشونت تکرار شود. البته این نگرانی  کند. بسیاری نگران 
از دستیابی به آنچه که به خاطرش حادث می چندان ناموجه هم نیست. انقالب  شوند، یعنی آزادی،  ها غالباً 

 ای انقالبی منتج شود، باید مستثنی باشد؟ را این خیزش اگر به نتیجه مانند. چ بازمی
شود، اما  میکند که به دلیل قدرت خود موجب سقوط یک حکومت  گویی انقالب نیروی عظیمی را آزاد می 

ویرانگر ظاهر می  پس به صورت  نیرو  انقالب همین  باعث سقوط از  نیرویی که  دیگر همان  تعبیر  به  شود. 
برداشتن و  تابد و خواهان از میان د به صورت تمامیتی ظاهر شود که هیچ اختالفی را برنمی شو حکومت می 

آن له هر  دیگریکردن  این  نباشد.  او  پسند  مورد  که  است  می چیزی  ادامه  بدان سازی  تا  حلقه یابد  که  ی جا 
ی  یابد تا همه می   شوند. طرد و تبعیض آنقدر ادامهمیشود و همگان طرد  تر می تر و تنگ ها« تنگ »خودی

گذاشته شده  بیرون  که  مؤتلف میکسانی  یکدیگر  با  و  اند  می شوند  پدید  را  بعدی  همان  انقالب  این  آورند. 
که انقالب نفی هرنوع قانونمندی  ایم. با اینوضعیتی است که در ایران بعد از انقالب تا به امروز تجربه کرده 

اند  ها طی کرده هایی هستند. مسیرهایی که اغلب انقالب قانونمندی   ها خود تابعرسد انقالباست، اما به نظر می 
شدن رژیم  گذارد: انقالب و کنارزدن نظام قبلی، بهار آزادی، ساخته های چشمگیری را به نمایش میشباهت 

 گرفتن نارضایتی، بروز شرایط انقالبی و ...  جدید، بازگشت و ترمیدور، اوج 
کند. مفهوم  تصوری از این وضعیت را با تمرکز بر ایران مدرن ارائه می  دهمقاومت شکننجان فوران در کتاب  

مقاومت شکننده در این کتاب اشاره به وضعیتی سیاسی اجتماعی در ایران دارد که در آن قدرت مردمی بر  
ا های بیگانه قادر نیست آزادی ر و نفوذ قدرت   شود، اما هم به دلیل ضعف خود و هم مداخله دشمن پیروز می

شود. در انقالب مشروطه پاس بدارد و نهادینه کند. الجرم عصیانْ به یک حاکمیت سرکوبگر دیگر منجر می
انقالبیون توانستند بر استبداد قاجار و حامی خارجی آن یعنی روسیه پیروز شوند، اما مشروطه در ایجاد حاکمیت  

 روند بود.   نیز نشانگر همین  57قانون ناکام ماند. سرنوشت تراژیک انقالب 
توان انقالب را به آزادی پیوند زد؟ چگونه  ی معیوب را متوقف کرد؟ چطور می توان این چرخه چگونه می 

توان قدرت مخرب را به قدرت مؤسس و های تغییر بدل کرد؟ چگونه می های خشم را به سوژه توان سوژه می
ایم؟ تر آزمودهبه تکرار روندهایی هستیم که پیشسازنده تبدیل کرد؟ آیا اساساً این کار ممکن است یا ما محکوم  

اند.  های قانع کننده دریافت نکرده ها چندان مطرح نشده و پاسخ در ادبیات سیاسی عامه در ایران این پرسش
ی قبل به دهنده نیست. از جمله اینکه دفعهها، تأکید بر روی عواملی است که چندان توضیح در بیشتر پاسخ 

ی پیش  بار دیگر فریب نخواهیم خورد. دفعهنبودیم و توسط این و آن فریب خوردیم. اما اینقدر کافی باهوش  
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به   اما عامل فریب  انقالبیون فریب بخورند،  اینکه ممکن است  با  چنان نکردیم و حال چنین خواهیم کرد. 
 تواند ناکامی را توضیح بدهد.  تنهایی نمی 

ها، تأکید نه بر  ا به اجمال بررسی خواهم کرد. در این پاسخ های باال ردر زیر من یکی دو پاسخ به پرسش 
های فردی ها و عاملیتعوامل ذهنی، بلکه بر علل ساختاری است. همانطور که انقالب تنها با اتکا بر اراده

گیرد و عوامل متعددی باید دست به دست هم بدهند تا اسقاط یک نظام ممکن شود، در شکست و  شکل نمی 
 قالب نیز عوامل متعددی اعم از داخلی و خارجی دخیلند. ناکامی یک ان 

 

 ی اجتماعی ی مسألهغلبه 
کند تا به این پرسش  دو انقالب فرانسه و آمریکا را با هم مقایسه می  انقالب،   ی درباره هانا آرنت در کتاب  

پاسخ دهد که چرا انقالب آمریکا در تأسیس آزادی موفق بود و انقالب فرانسه به حکومت وحشت و خشونت  
را  ها استثنا است که توانست آزادی راه برد. پاسخ او به اجمال این است که آمریکا از این حیث در بین انقالب

داری را در نظر بگیریم، انقالب آمریکا نتوانست آن را  محقق کند. البته در اینجا آزادی نسبی است. اگر برده 
ی استقالل بر آنها تأکید شد.  های اساسی است که در اعالمیه کردن حقوق و آزادیملغی کند. منظور نهادینه 

ها شد.  ابتدا باعث تمایز انقالب آمریکا با دیگر انقالب به تعبیر آرنت اهتمام پدران بنیانگذار به آزادی از همان  
ی استقالل بر آن تأکید ویژه صورت گرفت. انقالب آمریکا انقالبی برای  آزادی چنان مهم بود که در اعالمیه 

ی اجتماعی موجب شد آزادی به  ی مسألهکه در انقالب فرانسه نابرابری هدف بود. لذا غلبه آزادی بود. در حالی
ی نان باعث شد تا ی اجتماعی، نابرابری و فقر است. به نظر او مسأله ه رانده شود. منظور آرنت از مسألهحاشی 

الشعاع قرار گیرد. بنابراین او معتقد است اگر موتور محرک انقالب نابرابری باشد، محتمل است که  آزادی تحت 
ی نابرابری کار داشته باشیم که به بهانهما به جای حکومتی که پاسدار آزادی باشد، با نظامی سرکوبگر سرو

ی این نظام، نظام کمونیستی در شوروی بود. با اتکا بر تحلیل آرنت  ها را قربانی کند. بارزترین نمونه آزادی
کردن آزادی ی اجتماعی نابرابری بر آزادی غالب شود، در نهادینهها مسألههایی که در آن توان گفت انقالب می

دهد و آزادی  ود و به احتمال زیاد با رژیمی روبرو خواهیم بود که نابرابری را در اولویت قرار میموفق نخواهند ب
را قربانی خواهد کرد. البته این تحلیل و پاسخ منتقدانی داشته است که نه تنها خوانش آرنت از انقالب فرانسه  

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

آن را ارائه کرده است. به نظر الینسون، ما شکست یک    1عصر ضدانقالب های عربی منتشر شده به نام  انقالب 

 
1 Jamie Allinson, Age of Counterrevolution: States and Revolutions in the Middle East, Cambridge 
University Press, 2022. 
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این مگر  فهمید  نخواهیم  را  مفهوم انقالب  کتاب  این  در  او  باشیم.  داشته  ضدانقالب  موفقیت  از  درکی  که 
ضدانقالب را که در فرهنگ سیاسی ما بیشتر یک دشنام است، بیرون آورده و آن را به یک مفهوم تبیینی  

های عربی در آنها وضعیت انقالبی  دهد که در شش کشوری که در انقالب ون نشان می تبدیل کرده است. الینس
ذبح  شکست خورد و  شکل گرفت شامل تونس، مصر، لیبی، یمن، سوریه و بحرین، انقالب توسط ضدانقالب  

استفاده کردند. کردن  المسلمین مصادره شد و آنها از این فرصت برای اسالمی شد. در مصر انقالب توسط اخوان 
اما خود با کودتای ارتش کنار زده شدند. بدین سان انقالب توسط ضد انقالب نابود شد. در لیبی و یمن اسقاط  

ی نظامی از بیرون سرکوب شد. در سوریه،  نظام منجر به جنگ داخلی شد. در بحرین و سوریه انقالب با مداخله 
و مداخله از بیرون سرکوب کرد. در نتیجه انقالب به جنگ    گرایان داخلی رژیم اسد انقالب را با کمک اسالم 

دهد که کند و نشان می داخلی ختم شد. این کتاب از این حیث اهمیت دارد که درکی از ضدانقالب را ارائه می
موفقیت یک انقالب تنها در گرو اراده و عاملیت انقالبیون نیست. بلکه باید ضدانقالب و عاملیت آن را هم به  

این عصر، عصر  حساب   او  نظر  به  اما  بدانند،  انقالب  را عصر  برخی قرن حاضر  است  اینکه ممکن  با  آورد. 
ها نیست،  ضدانقالب است. نه تنها شرایط داخلی بلکه شرایط جهانی نیز بر خالف قرن بیستم به نفع انقالب

 ها گرایش دارد.  بلکه به ضدانقالب
ترین موانع بر سر راه آزادی  رسد یکی از مهم هستند، به نظر می نقد  ها که در جای خود قابل سوای این پاسخ 

توانند وضعیت جدید و  آید و نمیها به گروگان وضعیت درمیهای توتالیتر تخیل آدم این است که در وضعیت 
 گیرددهد، وجهی آخرالزمانی به خود می مناسباتی دیگر را به تصور درآورند. در نتیجه حتی وقتی انقالبی رخ می

نیز به دلیل  و اسقاط در اولویت قرار می از اسقاط نظام  گیرد. اسارت تخیل تا بدان حد است که حتی پس 
ترین کارها های قبلی وجود دارد. لذا یکی از مهم شدن مناسبات قدرت، تمایل به تقلید و پیروی از رویه درونی 

ت. این کار نیازمند آن است تا آنچه بدیهی  کردن آنها اس آزادکردن تخیل از بند مناسبات فعلی قدرت و بیرونی 
ی مردانه است که به ناخودآگاه سیاسی راه یافته  شود، به مسأله تبدیل شود. یکی از این عناصر سلطه تصور می 

 بخش نظام حکومتی تبدیل شده است.و به عنصر هویت
هر دوی آنها این باشد    های چشمگیری داشت. اما شاید وجه مشترک میان با بهار عربی تفاوت   57انقالب  

که در آنها انقالبیون آنقدرها هم انقالبی نبودند و در نتیجه انقالب به تغییر محسوسی در سیاست منجر نشد. 
های عربی را »انقالب بدون انقالبیون« در نتیجه اوضاع از هر حیث بدتر شد. آصف بیات از همین رو انقالب 

می  بالثُوّار  الثوره  آنها  یا  او  رفولوشن  نامد.  می  refolutionرا  انقالب  )انصالح(  از  است  ترکیبی  که  نامد 
revolution    و اصالح.reform    وجه اشتراک دیگر این است که هم در انقالب ایران و هم در بهار

ها شکلی آخرالزمانی داشتند و به این فکر نشده بود که چه مناسباتی بنا است جایگزین مناسبات  عربی انقالب 
شو  می پیشین  چطور  آزادی  د.  رژیم،  برافتادن  به صرف  که  بود  این  تصور  کنیم؟  مراقبت  آزادی  از  خواهیم 
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خود محقق خواهد شد. اما چنین نشد، چون مردم تصوری از اینکه چگونه باید این کار را بکنند، نداشتند. خودبه
دانستند چه  خواهند، اما نمیدانستند چه نمیاین صورتبندی دیگری است از این گفته که در انقالب مردم می 

 خواهند.  می
ها که کدامیک از این نطفه های نظم بعدی در نظم فعلی موجود است. البته اینواقعیت این است که نطفه 

ی  قدرها بر پایه ها مربوط است. اما سیاست آن به عاملیت ما انسان   به بار بنشیند و به موجود زنده تبدیل شود،
 گیرد.   رود که بر اساس روندها شکل میی های افراد پیش نمنیت

 

 انقالب و زنان 
ها پیش از  انگیز است. زنان از مدت ها به خصوص در ایران غموقتی پای زنان در میان است، وضع انقالب 

بیرون  امور سیاسی و اجتماعی و  بودند. در خود نهضت  انقالب مشروطهْ خواهان مشارکت در  از پرده  آمدن 
عیت آنها ایجاد نکرد. آنها حتی  تحول چندانی را در وض  شدت فعال بودند. اما پیروزی مشروطه مشروطه نیز به
شدند و در کنار سُفَها و صِغار قرار گرفتند. در انقالب  عقل محسوب  کردن هم بازماندند، ناقصاز حق انتخاب 

کننده داشتند، اما  که زنان در پیروزی انقالب نقشی تعیین نیز این پدیده به نحو دیگری تکرار شد. با این   57
کار گرایان و روحانیت محافظهکردن« و هدف نفرت سیستماتیک اسالم نی »اسالمی پس از انقالب نخستین قربا

افتاد. اما واقع شدند. رویارویی میان دستگاه فقاهت و زنان در ایران همواره به سبب وجود دربار به تعویق می
ر حالی بود که بسیاری  ، این رویارویی ناگزیر شد. ابتدا به آنها حکم شد که در حجاب شوند و این د57با انقالب  

از زنان خود در همبستگی با انقالب، به حجاب روی آورده بودند. سپس 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 

تر از یکسال ی کمسان تنها در فاصله شان محروم کرد. بدیناولیه   اسالمی ایران زنان را از حقوق شهروندی 
که هم در انقالب مشروطه و هم  ی حقوق خود را از دست دادند و به کنیزک تبدیل شدند. نتیجه آن زنان کلیه 

 به زنان خیانت شد.     57در انقالب 
ن چگونه تضمین خواهد شد؟ کافی  آیا در صورت وقوع یک انقالب دیگر یا تغییر رادیکال سیاسی حقوق زنا

تر چنین نشده کند. پیشنیست بگوییم زنان در این جنبش جلودارند و همین حقوق بعدی آنها را تضمین می
کردن حقوق زنان کار  است و تضمینی نیست که در آینده هم چنین بشود. ممکن است کسی بگوید نهادینه

توانند فعال باشند، ولی در »فردای آزادی« آنها سرکوب نمی ی مدنی است که در ایران امروز به دلیل  جامعه
خواهند توانست این حقوق را ایجاد و تضمین کنند. اما تضمینی وجود ندارد که چنین شود. برعکس، وضعیت 

 کند که فردای آزادی سریعاً به اسارت گره بخورد.  فعلی این احتمال را تقویت می
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 های سهمگین پرسش
 های سهمگین را در نظر آورد: های یادشده باید پرسش دغه سوای مسائل و دغ

با برشمردن    آشوب برد. جرد دایموند در کتاب  سر می اکنون در یکی از مقاطع بحرانی تاریخ خود به ایران هم 
هایی که در صورت  کشد، بحران شان را به تصویر میهای وجودیها با بحران ی برخورد ملت موارد متعدد، نحوه

ها در این مقاطع با یکدیگر متفاوت  دهد، رفتار ملتطور که او نشان میابودی آنها را به همراه دارد. آن تداوم ن
کنند. برای مثال، آلمان کشوری بود که با جنگ دوم جهانی از درون  است. برخی بحران را به فرصت تبدیل می

های عمیق نژادپرستی و یهودستیزی ا گرایششده بو بیرون ویران و چندپاره شده بود. یک کشور ویران و اشغال
بود که تا مغز استخوان جامعه نفوذ کرده 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 

برای برخی اصالحات اساسی بود. آلمان تا حدی از سر اجبار و تا حدی هم داوطلبانه    استفاده از فرصت بحران
اندازی کارزاری فرهنگی و اجتماعی سیاسی برای مقابله با نژادپرستی  مسیر دوم را برگزید. این کار به معنای راه 

تر بود  چه پیش ت، اما با آن و یهودستیزی بود که کماکان ادامه دارد. آلمان امروز همچنان درگیر نژادپرستی اس 
 ی زیادی گرفته است.  فاصله 

ی بحرانی برای این کشور بود، اما رهبران  ی روسیه درست برعکس است. فروپاشی شوروی یک نقطه نمونه
های گذشته استفاده نکردند. برعکس، با خزیدن به دامن شووینیسم،  روس از آن برای تجدیدنظر در سیاست 

اقتصاد دولتی به اقتصاد   ی شبهسو و تبدیل یک گری سطحی از یکتزاریسم و قهرمانیستایش از روح روسی،  
حلی برای درمان رکود اقتصادی از سوی دیگر عمالً راه را بر دگرگونی بنیادی بستند. در  بازار آزاد به عنوان راه 

های عمیق  وق با زخمی امروز کشوری مغرناپذیر تبدیل شد. روسیه نتیجه، بحران به زخمی عمیق و درمان 
نمی نظر  به  که  نوعی  است  نیز  غرب  به  نسبت  کشور  این  تهاجمی  رویکرد  باشد.  آنها  درمان  به  قادر  رسد 

ی ضعف و تباهی و فساد عمیق ی قدرتمندی باشد، نشانه که نشانه ستیزی بیمارگون است که بیش از آن غرب 
 درونی است.  

بیزاری در ایران امروز،  هایی دارد. زن در زمان فروپاشی شباهتایران امروز به آلمان بعد از جنگ و شوروی  
بخش نظام حکومتی تبدیل شده است. از سوی دیگر  قابل مقایسه با یهودستیزی است، زیرا به عنصر هویت

توهم مقاومت،  رویکرد  محور  همچون  پرطمطراقی  عناوین  قالب  در  جهان  در  خود  وضعیت  به  نسبت  آمیز 
های اقتصادی درونی است که به وضعیت شوروی در  نها، نشانگر تمایل به تعویق بحران استکبارستیزی و جز آ

برای تجدید نظردر مسیر طی زمان فروپاشی شبیه است. دوم خرداد لحظه اما مقامات ای بحرانی  بود.  شده 
حات« و  سو و خزیدن به دامن توهم »اصالهای اجتماعی به نفوذ غرب از یکترجیح دادند با انتساب خواسته 

ها، مانع از تجدیدنظر اساسی شوند. بدتر شدن وضع نه تنها باعث  شدن وضعیت و خواستهجلوگیری از واقعی
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بینی بیشتر و فرورفتن در توهم بیشتر انجامید. رؤیاهای باشکوه امپراتورمآبانه  تجدیدنظر نشد، بلکه به خودبزرگ
فاجعه حکایت داشت. اما این توهم تنها مختص  که در مهمالتی همچون مدیریت جهان نمود داشت، ازعمق  

افسانه  تصور  نیست. جعل یک  از گذشته حکومت  جلوه ای  باشکوه  و  ایران  در محافل ی  آن که  تاریخ  دادن 
های بارز این خودفریبی است. میل به فرار از واقعیت و خزیدن در حکومتی نیز خریدار داشت، از دیگر نمونه

 ترین عامل ویرانی بوده است.خود بزرگ توهم اشکال گوناگون دارد و 

 

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

ی راهکاری برای  ئهاست. اما نه حکومت و نه اپوزیسیون برانداز مایل به دیدن این وضعیت نیستند و توان ارا 
دادن این وضعیت و از سوی دیگر القای حس  اهمیت نشان سو کم ی غالب از یکآن را ندارند. رویه مقابله با  

حالی در  است.  آن  بر  غلبه  برای  بشری  مافوق  میتوانایی  وانمود  خود  بقای  برای  حکومت  این که  که  کند 
دشمنبحران  یا  نیست  جدی  به ها  نتیجه  در  و  است  ایهیچساخته  در  را  خود  مسئولیت  آنها  رو  تداوم  و  جاد 

تمامی با  ی مشکالت در ایران امروز به که مسئولیت همه  کندپذیرد، اپوزیسیون برانداز اینطور وانمود مینمی
ها مهار شوند و به زندگی  حکومت است. کافی است حاکمان فعلی جای خود را به براندازان بدهند تا این بحران 

نیست که حکومت بیابیم. تردیدی  بر    معمولی دست  تداوم آن  از بحران فعلی است و وجود و  خود بخشی 
هایی دست به گریبان خواهد بود افزاید. اما حتی در صورت تغییر حکومت، ایران با بحران وخامت وضعیت می

که غلبه بر آنها اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. بحران محیط زیست، بحران خشکسالی، بحران فساد، 
عتماد اجتماعی، بحران فروپاشی اخالقی، خودفریبی فراگیر و ترجیح توهم بر واقعیت از  بحران مرجعیت و ا

روند. تا همین امروز به  ها را جدی بگیرند و از آنها طفره میبراندازان بنا ندارند این پرسش ی آنها است.  جمله 
ها را حل کنند.  خواهند این بحران ایم که چگونه می های کلی انتزاعی حتی یک خط از آنها ندیدهاستثنای حرف 

هوا وخواهند بر معضل آب گونه میای برای محیط زیست دارند؟ چای برای اقتصاد دارند؟ چه برنامهچه برنامه 
قانونی را از میان بردارند؟ برای  خواهند بی ای دارند؟ چگونه می و ... غلبه کنند؟ برای فقر و نابرابری چه برنامه

شنویم این است که حکومت باید برود.  بازسازی اعتماد عمومی چه خواهند کرد؟ و ... تنها حرفی که از آنها می
است، البته در بهترین حالت و با کمک تحریم و تهاجم نظامی   57قلیدی ناشیانه از انقالب  براندازی بیشتر ت 

 که در موفقیت آن هم تردید زیادی وجود دارد.
قول امیرحسین  بهتخیل سیاسی براندازان به حاکمان فعلی شباهت بیشتری دارد تا به رهبران آزادیبخش.  

هایی چون عدالت و آزادی را هدف نگرفته است، بلکه هدف، ارضای  این کیفوری فانتزتیک آرمان  بخشیعلی 

https://enkarmag.com/articles/9213e4c2-914e-4c8c-8262-dbc9f44ee7f4/
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را نادیده   2گرایانه«آزادی سخن گفت و این »تمنیات واپس -زندگی-توان از زن نمی  1میل نارسیستیک است. 
بودن جنبش زن، زندگی،آزادی، یک صدا را »صدای دولتی«  بودن و دوسیاستی گرفت. او با تأکید بر دوصدا

خواند که خواستار تغییر عاجل دولت است. سیاست دولتی اساساً کاری با جامعه ندارد، بلکه آن را ابزاری  می
است دیگر، »سیاست همبستگی« است که تغییر را بیند. صدا و سیبرای براندازی حاکمیت و حاکمان فعلی می

داند. تمایز این دو در فهم زیربنایی آنها از سیاست است. در یکی ای قوی و استوار ممکن میاز رهگذر جامعه
آنها هدف سیاست، کسب قدرت است و در دیگری قدرت  آزارنده از  -ی مردگرفتن جامعه. طنین مزاحم و 

 و زدن برچسب مزدور به منتقدان از مظاهر سیاست دولتی است.های رکیک،  آبادی، فحش-میهن

با تصاحب جنبش  بنا دارد  از سیاست  ها و کنش براندازی  های زنانه، آن را به سکویی برای نوع دیگری 
بدل کند. به همین دلیل خشم و عصبانیت سوخت موتور آن است. حاکمیت با خشونت بیشتر، بر آتش    مردانه

کند که احساساتْ اصل حاکم بر رفتار و ها را به موجوداتی عصبی و پریشان تبدیل می دمد و آدمخشم می 
کند.  گیری آنها است. از سوی دیگر براندازی این خشم و عصبانیت مهارنشده را به قدرت خود تبدیل می تصمیم 

دارد.  و متوهمانه وامی   پردازی واهیگیرد و اذهان آنها را به خیال های خشم را هدف میهیاهوی براندازانْ سوژه 
آینده است. اما حتی  ی حیات سیاسی فعلی و  شود که الزمه می در حقیقت با این کار براندازی مانع از عقالنیتی  

رسد، برهوت واقعیتی که در بخش قبلی توضیح دادم،  اگر براندازان در براندازی موفق شوند که بعید به نظر می 
می رخ  زود  را  خیلی  نشئگی  و  می نماید  سرها  همهاز  نتیجه  در  سر پراند.  در  خیاالت خوش  که  کسانی  ی 

رسند که پس اساساً تغییر امکان ندارد. این ناامیدی و  پرورانند، افسرده خواهند شد، چون به این نتیجه می می
زودی شاهد امواج سهمگین آن خواهیم بود، ماحصل همین تخیل متوهمانه است. خالصه  افسردگی که به

 اندازی خصلتی آخرالزمانی دارد و روی دیگر حاکمیت فعلی است.  کنم: بر 

 

 انقالبیون بدون انقالب 
ی بارز و مسلطی وجود  شود. اما در آن رگههای مختلفی دیده میدر جنبش زن، زندگی ، آزادی، گرایش

سه  همین  بر  که  رویکرد  دارد  با  نه  دارد  سازگاری  سر  مرسوم  براندازی  با  نه  رگه  این  است.  مبتنی  گانه 
دی است. من این رویکرد را  طلبانه و نه حتی با انقالب در معنای متعارف. بلکه در آن هدفْ خود آزااصالح 

نامم. به نظر من این کنش، با دختران خیابان انقالب خلق شد. این کنش، نه فقط حاکمیت،  نگر میکنش زنانه 
 ی مخرب و ویرانگر مردانه را هدف گرفته است.  بلکه سلطه 
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کند.  ر تبدیل می های تغییهای خشم را به سوژه کنش زنانه بر خشم استوار نیست. بلکه با مهار خشم، سوژه
گیری توان انقالب بدون انقالب دانست. زیرا در آن تغییر سیاسی از رهگذر جامعه و قدرت کنش زنانه را می

های عربی را کنشگرانی رقم  آن میسر است. این کنش درست برعکس انقالب بدون انقالبیون است. انقالب 
انقالب نداشتند و انقالب ایران به دست رهبران    ای برای فردایزدند که چندان انقالبی هم نبودند و نقشه

ی قدرت سیاسی مسیر تاریخ را به عقب برگردانند. اما انقالبیون بدون ارتجاعی افتاد که بنا داشتند با قبضه 
 آورند. دست بیاورند. آنها انقالب را از طریق آزادی به دست می انقالب بنا ندارند آزادی را از طریق انقالب به 

توانند منتظر بمانند تا یک منجی بیاید و آزادی را تقدیم آنها  اند که نمیزنان بر اساس تجربه متوجه شده 
جانبه، انقالب و اصالح رغم پشتیبانی همهاند که چطور به کند. منجیْ خود آنها هستند. کنشگران آزادی دیده 

افکندن روسری، الغای رداشتن حجاب و درآتشبه آنها خیانت کرد. لذا تصمیم گرفتند طور دیگری عمل کنند. ب
های معطوف  وآمد آزادانه در شهر و جز آنها جملگی کنش سواری و موتورسواری، رفت تفکیک جنسیتی، دوچرخه 

 اند.  به آزادی 
این کنش خصلت اجرایی دارد و به هیچ چیز جز خود راجع نیست. در آن هدفْ آزادی است، نه چیزی دیگر.  

، یعنی رهاندن تن و ذهن از اسارت. بر خالف  شودمیترین معنای کلمه محقق  آزادی به دقیقها  در این کنش 
افتد. بلکه  های انتزاعیِ مردانه آزادی یک امر انتزاعی دور از دسترس نیست و به تعویق نمیها و نظریهکنش 

. رهایی تن از اسارت  اینجایی و اکنونی است. نه به حجاب اجباری و برداشتن روسری یک کنش معمولی نیست
گویم. آزادی گسستن گوید تو باید چنان باشی که من می فرمانی است که زن را در چنگ خود دارد و به او می 

ترین  ترین و عینی ی مقابل بردگی است و این همانا دقیقزنجیر اسارت از ذهن و بدن است. آزادی در نقطه 
 مفهوم آزادی است. 

توان انقالبیون بدون انقالب  دیدی از کنش سیاسی را خلق کردند. آنها را می دختران خیابان انقالب نوع ج 
گیرد و  ی مردانه و مذکر را به چالش میاندازی جدید به روی کنش سیاسی گشودند که سلطهنامید. آنها چشم

یم و جز آنها به  گشاید. در این رویکرد بنا نیست منتظر بمانیم تا با یک انقالب، انتخابات، تغییر رژافقی را می 
کند. در آن سیاست مساوی  نگر رهبری را در یک رهبر عمدتاً مرد جستجو نمی آزادی دست یابیم. کنش زنانه

این   2. کند غلبه می نشیند و زندگی بر مرگ  و مراقبت به جای نسق می  1پروا با قدرت و حکومت نیست، بلکه  
ی مردانه  گویی مطلق به اعدام متجلی شده است. اعدام یکی از ابزارهای اصلی سرکوب در سلطهنگرش در نه 

ی مردانه با یک  کنند، اما سلطه زایند و بزرگ می ها میاست. زنان با مشقت و تحمل انواع دردها و سختی 
سو بدن زن را به کشتزار  ی مردانه از یکدهد. سلطه شدن میسی، حکم به معدوم تصمیم آنی، کور، و احسا 

 
1 Care 

 .نقد اقتصاد سیاسی ، نگرزنانه انقالب زنان تا دموکراسی فاطمه صادقی، از از  2
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سپارد. اما سیاست های دار می های عزیز و فرزندان همان زنان را به جوخه کند و از سوی دیگر جان تبدیل می 
 نگر به صورت نامشروط با اعدام مخالف است.  زنانه

ی منسجمی برای مقابله با آن  گروه سیاسی در ایران برنامه  معضالت بسیاری وجود دارند که تاکنون هیچ
ویرانی می  بر عمق  تنها  فعلی  تداوم وضع  که  است  روشن  عین حال  در  است.  نداده  اما کنش ارائه  افزاید. 

راندن حاکمیت مبتنی است. زنان در زندان نیز همین کنش را  انقالبیون بدون انقالب بر تسخیر فضا و عقب 
رسد و اسارت به حداکثر. اما زنان و مردان  اند. زندان جایی است که در آن آزادی به حداقل می در پیش گرفته

ی بهاره هدایت با عنوان  اند. نامهو به سخره گرفته   این روزها در زندان هم مناسبات سلطه را زیر سؤال برده

  افشای آزار جنسی زنان و مردان های نرگس محمدی از زندان که در آنها به  و نامه  1« تانقالب حتمی اس»

از  های برجسته نمونه   2در زندان پرداخت،  های بدون  اند. عکس های انقالبی معطوف به آزادیاین کنش ای 
های سرکوب خود مفتخر برگی دیگر این مقاومت است. حاکمیتی که به سازو حجابی زنان پس از آزادی نمونه

 شود. دادن آنها بالاثر میاست، با ازدست
برای زاییدن تبدیل شدند، اما امروز    وپاداردست   هایتدریج به کنیزک و رحِم زنان در ایران بعد از انقالب به

اند و از این رهگذر انسان ایرانی را ناپذیرتر شده رهبری خیابان را در دست دارند. امروز زنان از همیشه حکومت
ها برای تحقیر، تجاوز، تصاحب،  ترین مکان دستترین و دم ی سهل اند. بدن زن که در زمرهناپذیر کرده حکومت

ها است. شجاعت که زمانی گوترین بدن ترین و »نه«ت بوده است، امروز یکی از مقاومخشونت و نمایش قدر
 رود.  ، اکنون برای زنان به کار می  صفتی مردانه بود

ی مردانه همواره خود زنان را به ابزار سرکوب زنان تبدیل کرده است. به همین دلیل زنان بسیاری  سلطه 
گویند. هنوز هم زنان ی مردانه همراهند و برعکس، مردان بسیاری که به آن نه می وجود دارند که با سلطه 

را تقدیس می بسیاری در خدمت سلطه  دهند، به  انی که تذکر حجاب میکنند. زنی مردانه قرار دارند و آن 
دهند، از  کنند، زنان دیگر را لو می آیند، فرمان آتش به روی معترضان را صادر می استخدام گشت ارشاد درمی

ی  اند. در سلطه کنند، بازجوخبرنگارند و... از این جمله خواهند با زنان برخورد کند، پرستوگری می حکومت می
نانی هم برای آنها بیندازند و به  ان به مردان وابسته باشند و التماس کنند تا تکه مردانه اصل بر این است که زن

شان بیندازند و جایی  ی انکار خود، سهم ناچیزی از قدرت سیاسی، دینی، علمی، و اقتصادی را جلویهزینه 
یادی چنین بوده ها تا حد زکنارها درنظر بگیرند. سرنوشت زنان پس از انقالب کوچک را برای آنها در گوشه 

دهد، خدایی را نقد زنند که آنها را به خود راه نمی توان دید که زنان دست رد بر سیاستی می است. اما حال می
عقل و مهجور زنند که آنها را کمی دین و مذهبی می کنند که از آنها متنفر است، دست رد بر سینهو رد می 

 
1 https://iranwire.com/fa/news-1/111259-اختصاصی -بهاره -هدایت- از -زندان -اوین- انقالب-قطعی- است/ 
2https://www.bbc.com/persian/articles/cd1z7pzg3q4o 
https://t.me/kaleme/29901  
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کشند که آنها را  کند، و تاریخی را به پرسش می آنها را تحقیر می   کنند کهداند، دانشگاه و علمی را نقد می می
اند، برعکس، این سنت،  و سنت  دار تاریخ ساکت کرده و از خود بیرون رانده است. دیگر این زنان نیستند که وام 

به جای نقد آن    اشفیلسوف نادان شود  دار زنان است. سنتی که باعث میی مردانه است که وام تاریخ و فلسفه 
دهد و حتی نفهمد که دارد به زنان توهین  فتخار بگوید پروین را به فروغ ترجیح می سنت با صدای بلند و باا

 1کند.  می
ی ابزارهای سرکوب، رو به افول است. در مصاف تاریخی میان  ی مردانه با وجود برخورداری از همهسلطه 

دانه محو شود. ما هنوز اول ی مراند. البته هنوز راه زیادی مانده تا سلطه دستگاه فقاهت و زنان، زنان برنده 
ی مردانه که بر  راهیم. زنان باید حق خود را از تاریخ و سنت و علم و سیاست بازستانند. اما برخالف سلطه 

نگری با دوگانگی زن/ مرد مواجه نیستیم، بلکه کند، در زنانهدوگانگی زن/ مرد استوار است و زنان را حذف می 
دهد. کنش زنانه فقط به زنان اختصاص ندارد، بلکه مردان را هم به خود راه می با زنانه/مردانه مواجهیم. زنانه  

ی قدرت رسمی  شود و به عرصه جا تغییر از پایین حادث می نگر کنشی است از پایین به باال. در اینو زنانه 
ای  هکند، درست برخالف سیاست و نگرش مردانه که درصدد کسب قدرت سیاسی و تحمیل دیدگاهسرایت می 

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

 گیرینتیجه 
های دیگر نیست، بلکه بحرانی وجودی است  ایران در مقطعی بحرانی قرار دارد. این بحران از جنس بحران 

ی مردانه روبرو هستیم  میتی متکی بر سلطهسو با حاککند. ما از یککه بود و نبود این سرزمین را تعیین می 
نهد و لذا حتی به قیمت نابودی این سرزمین و تبدیل آن به شناسد و ارج می که فقط قدرت و سلطه را می 

ای  ای پایبند نیست. در چنین جامعه برهوت بنا دارد بماند و در این راه به هیچ اصل اخالقی و انسانی و دینی
تر اینکه  های زیادی خواستنی نیست. مهم ی باشد که در آن تردید هست، برای بخشانقالب، حتی اگر هم شدن

آن  بر  دال  شواهد  برساند.  آزادی  به  را  ما  بتواند  نیست  سرنوشت معلوم  است.  پرمخاطره  مسیر،  این  که  اند 
است. اما های قرن گذشته دال بر دشواری این مسیرند. مسیر دیگر براندازی  های عربی و نیز انقالبانقالب 

کردن حاکمیت فعلی ناتوان است، بلکه حتی در صورت موفقیت آزادی را برای ما به  براندازی نه تنها از ساقط
ی دیگر راه خواهد برد و وضع ی مردانه ارمغان نخواهد آورد. بلکه به احتمال قوی به یک حاکمیت و سلطه

اند از پس بحران برآید. در براندازی هدفْ کسب قدرت  آنکه بتو فعلی را به نحو دیگری بازتولید خواهد کرد، بی 
 به هر وسیله است. 

 
 ، نقد اقتصاد سیاسی. ظلمت  از مغاک عصرشیرین کریمی،   1
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شدت فقیرشده و درگیر با  ی به سو با یک جامعههای چندانی نداریم. از یکدر چنین وضعیتی ما انتخاب 
را ها روبروهستیم که به دلیل غارت منابع، فساد، تباهی و سرکوب روز به روز توان خود  انواع مسائل و بحران 

ی مطلوب حاکمیت است. از سوی دیگر در این جامعه جنبشی شکل دهد. این همان جامعه بیشتر از دست می
ی زن، زندگی و آزادی استوار است. زنان در این جنبش جلودارند و با اشغال فضا و گانهگرفته است که بر سه 

ایراهای خالقانه سعی دارند سلطه کنش  را که جامعه و تمدن  به پرسش ی مردانه  به ویرانی کشانده  را  نی 
هایی به ی مسائل را حل کند. اما درس توان انتظار داشت همهبگیرند و به عقب برانند. طبعاً از این جنبش نمی 

جا هم اند. ما در آغاز راهیم. تا همینهایی را به نمایش گذاشته است که قابل تأمل ما آموخته است و ظرفیت 
د. اما واقعیت این است که این دستاوردها در قیاس با آنچه به آن نیازمندیم اندکند. اندستاوردها کوچک نبوده

ای باشد، باید در مورد آن نه آرزومندانه بلکه واقعی  ای در کویر سیاست خاورمیانهاگر نخواهیم آزادی صرفاً واحه 
ی  جانبه شده بر بحران همه کند که آیا خواهیم توانست با بازنگری در مسیر طی  بیندیشیم. آینده مشخص می

دار گذشته، تاریخ، سنت، کند غلبه کنیم یا خیر. آیا خود را وام امروز که دارد حیات و تمدن ما را تهدید می 
آیا محکوم به آنیم که یک   شناسیم؟می های دیگر را به رسمیت  دانیم یا انتخابسیاست، علم و دین مردانه می

ی دیگر عوض کنیم و نابود شویم یا توان آن را داریم که خود را تغییر دهیم و  ی مردانه را با یک سلطهسلطه 
رسد گام  از نابودی حتمی نجات یابیم؟ هیچ تضمینی نیست که بتوانیم از پس این بحران برآییم. اما به نظر می

آید مان برمی هایمان تکیه کنیم و آنچه را که از عهدهباشیم، بر داشتهنخست این است که با خودمان صادق  
 انجام دهیم.  
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»زن،  زشیخ در یاسی س یو تداوم سوژگ س یتأس

 « یآزاد ،یزندگ

 پریسا شکورزادهی نوشته 

 

 انقالب و اندیشه
تأملی شاعرانه و زیبایی آغاز  ناگزیر در  انقالب،  به  انقالبی در وهله لحظه شناسانه است.  اندیشیدن  ی  ی 

شده است که همراه با های مخدوش صورت یا صورتنخست، همچون مواجهه با امر واال، مواجهه با عینی بی
را امکان خشونت و رنج، تخیل را به مرزهایش می تعیینی مبتنی بر مفاهیم  از  ناپذیر میرساند و تأمل  کند. 

یابد. انقالب همچون انقالب در زبانِ هنر بهترین بیانش را می   شوند وروست که در انقالب همه شاعر می این
شده را  های پنهان های مفهومی را سست و شکاف ای، بناهای تئوریک پوشالی را ویران، چفت و بستزلزله 
گنجد، هر بودنی را  ای نمی کند. انقالب آغاز وآفرینشی نو است که در هیچ قالب از پیش ریخته پذیر می رؤیت

زند و با شتاب در شدنی مستمر است. به همین دلیل اندیشیدن به انقالب، از نو آغاز کردنی دشوار و  پس می
 تالش برای به چنگ آوردن ناممکن است.

ای از مفهوم انقالب آن  انقالب رخدادی یکباره برای واژگون کردن نظم سیاسی حاکم نیست. چنین تلقی 
ان را  آن  فرایندبودگی  تهی،  محتوا  از  اجتماعیرا  و  فرهنگی  فکری،  استلزامات  و  نادیده میکار  را  گیرد. اش 

ایده درحالی در  انقالب  چیز  هر  از  پیش  انقالب  ارزش که  زبان،  تخیالت،  انداختن  ها،  کار  از  هنجارها،  و  ها 
دانیم که از کار انداختن این ماشین  سازوبرگ ایدئولوژیک دولت و زیر و رو کردن نظام شناختی است و می 

که  ویژه هنگامییم ایدئولوژیک و تمرین دگرگونه اندیشیدن، دیدن و عمل کردن، خودِ سیاست است، به عظ
سازی حقیقت با سرعتی بیش از پیش در حال کار کردن و مبهم و مخدوش کردن فضای  های وارونه دستگاه 

 سیاست هستند.  
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بر پدیده به کارگیری و اطالق مفاهیم  نامگذدر زمین سیاست،  یا  نوعی مداخله در وضعیت  ها  آنها  اری 
تکانی و غبارزدایی اساسی از ابزارهای شود و این مداخله در وضعیت انقالبی مستلزم یک خانهمحسوب می

انتزاعی معیّن و معرّف ماهیت یک چیز نیستند، بلکه در نسبت با رخدادهای  مفهومی است. مفاهیم کلیات 
شوند و ای است که مفاهیم بازآفرینی می قالب بیش از همه لحظه شوند و ان تاریخی هر بار از نو آفریده می 

مفصل بندی مفصل  و  متالشی  مفاهیم  عناصر  میان  پیشین  می بندیهای  برقرار  جدیدی  این های  از  رو شود. 
پرسش از مفاهیم و بازتعریف آنها در نسبت با رخداد انقالبی همچون پرکردن خشاب اسلحه ضروری است. در 

کنیم است، چرا که  ازاندیشی درباب مفهوم »مردم« در پیوند با آنچه در این روزها تجربه می اینجا قصدم ب 
کنم به های پیشِ روی یک خیزش انقالبی است. سپس، تالش می ها و امکان ی افقکننده تعریف مردم تعیین 

یری را پیش ی سیاسی این جنبش انقالبی چگونه ساخته شده است و چه مساین پرسش پاسخ دهم که سوژه 
 رو دارد.  

 

 مردم یا مطرودان
ی »مردم چیست؟« به روش  گرایانهجای پرسش ذات در گام نخست در اندیشیدن به مردم بهتر است به 

کنند؟ یا در میدان نیروهای  ای پرسش از نیروهای پدیده را طرح کنیم: کدام نیروها مردم را تعریف مینیچه 
مثابه یک کل یکپارچه  ای پیشاپیش درک مردم به است؟ این پرسش نیچه مردم چه نسبتی میان نیروها برقرار  

یابد. مردم نه  ی مردم می گذارد و خود را ناگزیر از اندیشیدن به تکثر و تفاوت در مسئلهو همگن را کنار می 
اثر اتصاالتی موقت بین نیروهای متکثر ایج  اد هویتی معیّن و قطعی، بلکه نامی برای سیّالیتی است که بر 

جای  کند، مفهوم »مردمان« به ای طردکننده عمل می عنوان مقولهکه مفهوم »مردم« از پیش به شود. درحالیمی
تر پرسش از مردمان تواند در مقابل منطق حذف و طرد به مسئله بیندیشد. بنابراین، پرسش دقیق»مردم« می

 است.  
سازی جعلی پهلوی، از آغاز  ، در امتداد ملت 57الب  در تاریخ معاصر ایران، ناسیونالیسم شیعی برآمده از انق

با تعریف مردم به امت واحد اسالمی بر منطق حذف و طرد عمل کرده و هر روز بیش از پیش اقدام به بیرون  
ترتیب،  ی مردمان کرده است. حاکمیت مذهبی پدرساالر و مرکزگرا بدین ها از دایره گذاشتن، انکار و طرد دیگری

ب ایدئولوژیک هویتنظامی مبتنی  انکار و سرکوب  بنا نهاده که اساساً بر  های  ها و گروه ر تبعیض و ستم را 
ای همراه شد که بیش  های اقتصادیی حیات خود با سیاست مختلف بنا شده است. جمهوری اسالمی در ادامه 

کثیری از مطرودان   گیری خیل شدگان و محرومان افزود. در نهایت، این منطق به شکل ی حذف از پیش بر دامنه
توان آنها را در میان عامالن شناسایی  شدگانی منجر شده است که در جنبش اخیر می شدگان یا نامرئی و حذف 

شوند، آنهایی  ای در ساختار سیاسی حاکمیت ندارند و در هیچ جایی بازنمایی نمیکرد؛ کسانی که هیچ نماینده
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از آنها در صدا و که فاقد نهاد، حزب یا صنفی برای طرح مطالبات شان هستند، آنهایی که تصویر و صدایی 
شود.  آیند، آنهایی که وجودشان توسط حاکم انکار می سیمای ملی نیست، آنهایی که شهروند به حساب نمی 

غیرفارس  غیرشیعیان،  بلوچ غیرمسلمانان،  عرب ها،  کردها،  طبقه ها،  زنان،  کارگران،  ها،  فقیرشده،  متوسط  ی 
اقلیت  کاران، ثبات بی مهاجران،  شیوه فرودستان،  در  که  کسانی  تمام   ،... و  حاکمیت های جنسی  بازنمایی  ی 

کنند. این مطرودان شوند و از سوی دیگر، حاکمیت را چون تهدیدی برای بقای خود حس می ناپذیر میرؤیت
نامرئی  می و  را  یکدیگر میشدگان  با  آنها  نسبت  که  دانست  مردمان  پدیدآور  نیروهای  در  توان  را  آنها  تواند 

 ی سیاسی تبدیل کند.  ای واحد برای تغییر وضع موجود قرار داده و آنها را به سوژه جبهه 
ی متعددی از سوی هر گروه از این  ها و حتی اعتراضات پراکنده ی اخیر شاهد مقاومت در طول چند دهه

ای شده شناخته هرگونه حق به رسمیت که آنها فاقد قدرت نهادی و سازمانی و  ایم و از آنجاییمطرودان بوده 
عنوان عناصری نامطلوب و تهدیدکننده از سوی حاکمیت با نفی و سرکوب اند، همواره به برای اعمال قدرت بوده

قدرت، گرچه نارضایتی عمیقی از انواع استبداد، ستم  شدگان، فرودستان یا مردمان بیاند. اما حذف مواجه شده 
ی سیاسی شوند و سرشتی  توانند تبدیل به سوژه خود نمیخودیاند، به ن تجربه کرده و استثمار را در طی سالیا

ی سیاسی کافی نیست و باید پرسید چه چیز مطرودان و حذف  جمعی بیابند. حذف و طرد برای ساخت سوژه
سیاسی تبدیل   یکند و آنها را به سوژه ای جمعی برای تغییر ایجاد میدهد، اراده شدگان را به یکدیگر پیوند می

ی تغییر تبدیل  ی جمعی و سوژه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به سوژه کند؟ چگونه هویتمی
ی سیاسی جنبش »زن، زندگی، آزادی« تبدیل  عبارت دیگر، مردمان فرودست چگونه به سوژه شوند؟ به می

 شدند؟

 

 ی سیاسیساخت سوژه 
« صرفاً از خالل نفی شدن توسط حاکمیت و در برابر »دشمن« گیری »مای جمعی و شکل بندی سوژهپیکره

اند. چگونگی متقاطع  های متعددی در آن دخیل تواند حاصل شود، بلکه حاصل فرایندی است که دقیقه نمی
ی سیاسی های مختلف و در پی آن تأسیس سوژهها و الیه های رفته بر گروه شدن استثمار، ستم و تبعیض

ی سیاسی، ماهیت و قدرت آن تابع شرایطی است که در  از منظر سوبژکتیو، ساخت سوژه   نیازمند تبیین است.
توان به تضعیف هژمونی گفتار حاکم، تجربیات جمعی، تخیل سیاسی و یافتن نامی مشترک اشاره این میان می 

جنبش »زن،    تواند دوام یابد. این شرایط سوبژکتیو دریابی، این سوژگی میکرد که در صورت آموزش و تشکل 
ی سیاسی برای اقدام  های مختلف و شکل گرفتن سوژه ها و هویتزندگی، آزادی«، امکان پیوند مردمان، گروه

دموکراتیک را ایجاد کرده است که موفقیت   جمعی مشترک در جهت الغای ساختار نابرابر اجتماعی و ایجاد نظم 
 آن در گروی شرایط دیگری از جمله تداوم این سوژگی است. 
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سازی  های مختلف و ناتوانی حاکمیت از هژمونیکزوال مشروعیت گفتاری جمهوری اسالمی در عرصه 
یابی ها، خانواده و ... هویتایدئولوژی خود توسط نهادهای آموزشی و فرهنگی، مراجع مذهبی و فکری، رسانه 

یِ ایدئولوژی حاکم در تعریف  ها و افراد از خود را دگرگون کرده است. با از میان رفتن هژمونو تعریف گروه
شیعی که با تعریف    -یابی اکثریتی از افراد در گفتار حاکم ممکن نیست. هویت جعلی ایرانیمردم، دیگر هویت

و در پیوند با اسالم شیعی  -در اتکا به تعریف وضعیت استثنائی )انقالب، جنگ، تحریم(-ها )دشمنان( دیگری
مرور دچار بحران  کرد، به اه ایدئولوژیک و اجبار سیاسی مردم را تعیین میی دستگشکل گرفته بود و به پشتوانه

ها گرایی« دیگر ناتوان از تعریف هویتاسالمی در دوران »پساانقالبی« و »پسااسالم-شده است. گفتار انقالبی
ان جامعه با الگوی  گی است. برای مثال، اکنون نه زنها با این مواضع سوژهمانی افراد و گروه یابی و این و هویت

عنوان  شوند، نه غیرمسلمانان به عنوان »مستضعف« تعریف میکنند، نه کارگران به یابی می»فاطمه« هویت
کنند. غیر از اقلیتی که در تحوالت گفتار حاکمیت همچنان  »نجس« هویت مسلمانان را از بیرون تقویت می

ی مردم )امت یا ملت( شوند و اکثریت از دایرهی انکار میتمامهای کثیر دیگر به یابی دارند، هویتامکان هویت
یابند. بنابراین، این  شدگان در این زبان می مانند که خود را بیگانه از گفتار و زبان حاکمیت و فراموشبیرون می 

نمی بازنمایی  گفتار حاکمیت  در  دیگر  که  به چالش میرانده شدگان  را  گفتاری مستقر  نظم  و  شوند،  کشند 
توان اولین های مستقر را میزدن ارزش کنند. این تغییر در ساحت گفتاری و پسهای نویی را بنا می ش ارز

شدگان درنظر گرفت ی مردمان با حاکمیت و برقراری پیوند میان حذف آلود شدن رابطه شرط سوبژکتیو منازعه
 شود.که با حضور شروط بعدی مستحکم می 

توان در فرایند تأسیس  بیات همبستگی در لحظات مختلف را می از سوی دیگر، تجربیات جمعی و تجر
ی جمعی مؤثر دانست. در تقویم این سوژه هم تجربیات اجتماعی سهیم هستند و هم  عنوان سوژه مردمان به

های هایی را شناسایی کرد که بحران توان دقیقه ی گذشته، می های سیاسی مقطعی. از سویی، در چند دهه کنش 
و ضعف و ناکارآمدی حکمرانی، نوعی از همبستگی جدید مقطعی را برای حل مشکالت و مسائل   ساختار قدرت

ی همبستگی و خودگردانی را در مقاطعی که دولت از انجام وظایف خود سرباز  مختلف ایجاد کرده است. تجربه 
توان مشاهده کرد.  می   1396ی کرمانشاه در سال  زده است، برای نمونه در مواجهه با بالیای طبیعی مثل زلزله 

اند، برای نمونه  ی تروماهای جمعی که حاکمیت مسئول ایجاد آنها بوده است و هیچ مرهمی نیافته یا تجربه 
ی کنش سیاسی نیز  فروریختن پالسکو و متروپل، ذهنیتی از »ما« را شکل داده است. از سوی دیگر، تجربه 

بوده است. برای نمونه، از خالل توافق در شرکت    ی جمعی دخیلگیری این سوژهبه اشکال مختلف در شکل 
عنوان قسمی مقابله  ی انتخابات به گسترده در انتخابات برای انتخاب یک فرد یا گروه خاص یا تحریم گسترده

های حاکمیت در دوران اصالحات و دوران اعتدال. با تمرین عمل جمعی در فضای مجازی برای با سیاست 
تر از  ی نمونه، هشتگ نوید افکاری یا هشتگ مهسا امینی در توئیتر. و شاید مهم رساندن صدای اعتراض، برا
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ی حضور جمعی در فضاهای عمومی مثل خیابان و دانشگاه برای بیان اعتراضات و مطالبات متنوع همه تجربه 
ت را برای ای از سوژگی و عاملیهای گذشته تجربه )صنفی، اقلیمی، اقتصادی، ...( در مقاطع متعدد که در سال

، اعتراضات  های مختلف را ایجاد کرده است و البته گاهی به تروماهای جمعی تبدیل شده است. برای نمونهگروه
آبان    1396دی   بی1398و  به  اعتراضات  بازنشستگان، ،  معلمان،  اعتصابات  و  اعتراضات  خوزستان،  در  آبی 

سرنوشتی و حدّی از انسجام  ته است حسی از همترتیب، این تجربیات توانسکارگران و جنبش دانشجویی. بدین 
سرنوشتی در زیست اجتماعی گری را در فرایندی تدریجی و چندبُعدی پدید آورد. احساسی از هم برای کنش 

 کند.ی سیاسی را ممکن میگری جمعی در قالب یک سوژه که در بزنگاهی کنش 
ی سیاسی  تغییر و سوژه   یدر شکل گرفتن اراده   گذرد، آینده نیزبر آنچه بر مردمان گذشته و میاما عالوه

آینده  است.  تخیل میمؤثر  آرمان ای که همگان  برای خود تصور میکنند،  مردمان  تخیلی  شهری که  کنند، 
کند. این تخیل سیاسی در  شود و جهانی دیگر را تخیل می ای که در گسست از وضع موجود تصویر میجمعی 

ی »برای« ی تغییر خود را بسازد. برای نمونه در جنبش اخیر، در ترانه ند سوژه تواصورت حضور عوامل دیگر، می
که تخیل جمعی در تأسیس و نهادینه توان یافت. از آنجاییشروین، بیانی از این تخیل »برای آینده« را می 

متعیّن در  بخشی به این تخیل مبهم، سیّال و ناشدن امر سیاسی حیاتی است، نیروهای پیشرو باید در تعیّن 
ها و سازوکارهای انضمامی بکوشند. البته تخیل جمعی در پیوند با تجربیات تاریخی است و گذشته در  برنامه

که حاوی  شهری از آنجاییپنداریم، مؤثر است. همچنین، تخیل سیاسی آرمانتعیین آنچه برای خود ممکن می 
نی دموکراتیک  و  مترقی  تخیلی  لزوماً  است،  گذشته  از  میعناصری  و  ایدئولوژی  ست  نوعی  به  تواند 

شهری از گذشته با زدن رنگی فانتزی به نظم کهنه و در ها تبدیل شود. تصویری آرمانی تفاوت کننده سرکوب 
دهد، اما سرآخر ما را به همان نظم  شده را در مقابل جهنم کنونی قرار می آمیختن آینده و گذشته، بهشت گم

سازی  شهری با تقدیس گذشته، فراموشی و اسطورهورزی آرمانگرداند. سیاست کهنه با رنگ و لعاب جدید بازمی
بنابراین، تخیل سیاسی در عین بست میدر حقیقت با تکرار دورهای باطل سیاست را به بن  حال که  رساند. 

راست ی پوپولیسم و سیاست  تواند به ایجاد سوژه شهری می سازی دخیل باشد، در شکل آرمان تواند در سوژهمی
های سیاسی و تالش  رو، تصویر روشن و عینی از تخیل سیاسی، انتقاد از فانتزی و ارتجاعی ختم شود. از این 

بخش مستلزم آن است که  بخشی عناصر آن در فرایند یک جنبش ضروری است. سیاست رهاییبرای تحقق 
بر   و  زدوده  آن  از  را  و ضددموکراتیک  ارتجاعی  عناصر  خود،  تخیل  واکاوی  و  سیاست با  دموکراتیک  ورزی 

 گرایانه تأکید کنیم. کثرت 
های مختلف آن را بازنمایی خودشان بدانند و  ی انقالبی نیازمند نامی است که گروهدر آخر، ساخت سوژه 

ی واحد برای تغییر مبدل شوند. در جنبش ژینا این نمایندگی با نام رمز یک زن،  تحت آن نام به یک اراده 
هایشان، ذیل آن نام و های مختلف در حین حفظ تفاوت مینی متحقق شده است که گروه یعنی ژینا )مهسا( ا
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هایی جعلی مثل مردم، ملت، امت و ...  اند. این نام، برخالف نامدر یک اتصال موقت تبدیل به یک صدا شده 
یک گروه با گذاری،  کند، یا در طی این نامها ایجاد نمیی دیگرییک هویت واحد و یکپارچه و طردکننده 

نامد. بلکه این  های دیگر خود را مردم نمیهویتی معیّن که دارای قدرت بیشتری است، به نمایندگی از گروه 
دربرگیرنده تفاوت نام  تمام  این جنبش، »زن«  ی  در  است.  دیگری  نفع  به  یکی  بدون حذف  و مطالبات،  ها 

یسته و تَنَش در تاریخ استبداد و سرکوب ساخته  عنوان کلیتی که انواع ستم و استثمار را در این سرزمین زبه
ی ناشهروندی  شدگان این تاریخ شده است. تجربه ی به هم رسیدن تمام محذوفان و نامرئی شده است، نقطه

قانونی، آپارتاید مذهبی، تبعیض جنسیتی از خانواده تا دانشگاه و محل کار، استثمار مضاعف، کار عاطفی بدون  
و طردشدگی، خشونت و ... ، زن را به نام مشترک تمام آنهایی تبدیل کرده است که از    بودگیدستمزد، حاشیه

توانند خواست رهایی خود را  اند و اکنون می اند به تنگ آمده ستم و استثمار و تبعیض و استبدادی که چشیده 
مهساست« دقیقاً بیانِ  در نام زن و قیام »زن، زندگی، آزادی« بیابند. »ما همه مهسا هستیم« یا »اسم رمز ما  

ی سیاسی است. بدن جمعی و کلی »زن«  ی واحد و تبدیل شدن به سوژه یافتن یک نام مشترک و یک پیکره
اش رهایی تمام محذوفان  رو رهایی کند و از اینقدرت را بیان می اینک تاریخ متکثر ستمدیدگان و مردمان بی

 کند. شترک تمام فرودستان را اعالن می عنوان فرودست، خواست ماست. به بیان دیگر، زن به 
ها راستایی انقالبی در میان افراد و گروه سرنوشتی و هم ی تمام این تجربیات، نوعی احساس هم در نتیجه 

ی آن متقاطع شدن مبارزات جزئی و عمل مشترک در یک راستا در جنبش »زن،  پدید آمده است که نتیجه 
شمارآمدن و پاسخ گرفتن مطالبات جزئی، طرد شدن ی جمعی در بهزندگی، آزادی« است. ناکامی و سرخوردگ 

شدگان  و بیرون ماندن از گفتار حاکم، همراه با تجربیات اجتماعی و سیاسی سوژگی، موجب شده است که حذف 
یابند، مشترکاً اقدام به تولید فضایی برای مرئی قدرتان در بزنگاهی که نام مشترک خود را در »زن« می و بی 
ی  قدرت زن، سوژهی بی ترتیب، این نیروهای متکثر ناهمگون با تجسّد در پیکرهپذیرشدن کنند. بدینیت و رؤ

 سازند.  سیاسی متخاصم را در برابر منطق حذف می 
 

 تداوم سوژگی سیاسی
تبعیض، ستم و سرکوب،   نابرابری و  اشکال مختلف  با  آزادی« در اعالم مخالفت  جنبش »زن، زندگی، 

ای  تثمار، تاکنون توانسته است مردمان و مطرودان بسیاری را به یکدیگر پیوند داده و در قالب پیکره استعمار و اس
بخش تواند رهاییواحد، اما متکثر و سیّال، در برابر منطق حذف و طرد قد علم کند. اما این جنبش زمانی می

کم  ز آن حفظ شود و یا دست باشد که قدرت مؤسس مردمان متکثر همچنان در مسیر پیروزی جنبش و پس ا 
آمیز و پس زدن مناسبات نابرابر پیش برود. در جهت عقب راندن و تحدید قدرت مستقر، انحالل تعیّنات سلطه 

های هدفمند  یابی و ایجاد گروهخیزش ژینا اگر در تداومش بتواند با تقویت گفتار خود، تدقیق مطالبات، تشکل 
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آسانی توسط  فان به جنبشی قدرتمند و فراگیر تبدیل شود، دیگر به های مختلف محذوو در نتیجه جذب الیه 
بودگی مطالبات و  گفتارها و نیروهای ارتجاعی و غیردموکراتیک مصادره نخواهد شد. همچنین، تأکید بر خاص 

های مختلف به بهای اتحاد به نفع دیگری و واگذاری  تکثر سپهرهای منازعه، مانع از حذف مطالبات گروه 
دم به نیروهایی خواهد شد که پیشاپیش روشن است ناتوان از نمایندگی این تکثر هستند و در عوضِ قدرت مر

اند. بنابراین، در این مسیر آگاهی،  شکل و همگن به نام مردم ای بی نمایندگی مردمان، در پی نمایندگی توده 
پدرساالری، ورزیدگی تفکر    های ضدیت با اقتدار و کردن ارزش ی دموکراسی، درونی آموزش، تمرین روزمره 

ی جنبش دارد. ی مستمر با اشکال سلطه و ستم و استثمار اهمیت بسیاری در تعیین آینده ضد تبعیض و مبارزه
یابی و برآمدن نیروهای پیشرو است یابی و قدرت جنبش در این فرایند رو به رشد آگاهانه و در صورت تشکل

 ای آزاد و برابر حرکت کند. و جامعه ای دموکراتیک تواند در جهت آینده که می 
که از آغاز با شعاری مترقی پا به میدان  بر آن توان ادعا کرد که جنبش »زن، زندگی، آزادی« عالوه البته می 

ها و مسائل  ی آن پرسشی آموزشی و تمرینی نیز بوده است. جنبش و مختصات ویژهگذاشت، دارای جنبه 
ها و مسائلی که در  کنند، رقم زده است. پرسش ی تاریخی را تجربه می متعددی را برای کسانی که این لحظه

دارد. در خیابان، در  هایش را به اندیشیدن وامی ی واقعیت کنونی قرار داشته و سوژه واسطه با تجربه نسبتی بی 
های ا و دیدگاهکار، افراد با باورههای دوستی، در خانه و محل های اجتماعی، در دانشگاه و مدرسه، در گروه شبکه 

اند.  ها بودهتک مسائل و دشواریوگو، مباحثه و نقد برای تعیین موضع و مسیر در تک مختلف، ناگزیر از گفت 
که مرجعی فکری یا سیاسی برای حل و فصل فوری وارد میدان شده و از باال صواب و ناصواب را  بدون آن 

نها ارائه دهد. در غیاب  برنامه  و  راهکار  و  انجمناعالم کند  و  احزاب  از ها، الیه دهای مدنی،  های مختلفی 
شبکه  ارتباطی  در  مختلف  اقشار  از  عادی  افراد  و  مدنی  فعاالن  و  روشنفکران،  افقی  صوررت  به  و  ای 

اند. از  مراتبی در فضاهای مجازی و خصوصی به ایفای نقش در رشد آگاهی و خرد جمعی پرداخته غیرسلسله 
یابی جامعه تولید کرده است که تداوم آن  ضایی را برای تمرین دموکراسی و قدرت رو، این جنبش از ابتدا فاین
ای های تازهتواند افقی این ویژگی ارزشمند میتواند امیدهای بسیاری را ایجاد کند. حفظ، تقویت و توسعه می

ست و تضاد با  راستی در گسای باشد که به برای پیشبرد عملی یک انقالب حقیقی بگشاید و نویدبخش آینده
ی مفاهیمی چون آزادی،  وگو دربارهاند باشد. به همین دلیل، اندیشیدن و گفتآنچه مردمان علیه آن برخاسته 

های وضع موجود  ی بدیل های مختلف، دربارهی مطالبات و حقوق گروه عدالت، جمهوری، سکوالریسم، درباره 
طور که  بخشی این جنبش است. همانرط رهاییشهای بازگرداندن قدرت خودفرمانی به مردم پیشو شیوه

دند، »شیفت صبح مبارزه/ شیفت شب  دانشجویان دانشگاه اصفهان بر روی دیوارهای دانشگاهشان نوشته بو 
 هاست. ها و در اندیشهزمان در بدن آگاهی«، انقالب نیازمند تحول هم
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اکثر بسیج  بر  متمرکز  سیاسی صرفاً  فعّاالن  استراتژی  اگر  در  همچنین،  بدون  خیابانی،  برای حضور  یت 
ی تهییج و تهدید و تحقیر باشد، حاصلی غیر از یأس و فرسودگی های خیابان و اتکا بر شیوهنظرگرفتن میانجی

ها، امیدها و شورهایی که اکنون باید  ها، خشم ناپذیر بر جنبش نخواهد داشت. میل های جبران و تحمیل هزینه 
توان  آمادگی،  ایجاد  و تشکل یابه سوی  به بی  اگر  کنند،  پیدا  آگاهانه جهت یابی سوق  و  و  طور هدفمند  دهی 

شوند که  اثر بروز یافته و به شدت سرکوب می متمرکز نشوند، به اشکال محدود، یکباره، موقتی، پراکنده و کم 
ی  که ما به شور و امید برای کنش جمع ای جز خستگی و فرسودگی و نومیدی نخواهد داشت. درحالینتیجه 

مان را خلّاقانه و  برای خلق چیزی که هنوز نیست نیازمندیم. زمانی جنبش زنده است که ما زندگی روزمره 
ی کلی پیش برده و در مسیر  زمان با مبارزه هایش پیوند بزنیم. مبارزات جزئی را هم امیدوارانه با جنبش و آرمان 

بالفعل حرکت کنیم. عامالن جنجانشین کردن نظم جدید به باید همچون کوچ طور  با حرکت بش  گری که 
ها و مرزها، فضاهای جدیدی را خلق کنند. با قلمروزدایی و بازقلمروزایی  کشی اعتنا به خط آفریند، بی فضاها را می

کارکرد فضاهای پیشین را تغییر داده و ساختارهای پیشین فضا و نظم موجود را منحل کنند. پس، دیگر دانشگاه  
مراتبی گذشته را حفظ کند، بلکه باید به شکل روزمره عامالنِ این فضا آن  گر و سلسله ب تواند نظم سرکو نمی

توانند  را بازآفرینی کرده و مرزهایش را ملغی کنند. مترو و اتوبوس دیگر فقط وسایل نقلیه نیستند، بلکه آنها می 
گفت  مفضای  تحت  بدنی  دیگر  کنشگر  بدن  حتی  باشند.  تجمع  و  اعتراض  جمعی،  انضباط وگوی  و  راقبت 

گریزد. تواند باشد، بلکه بدنی است که با تبدیل شدن به بدن مبارز، از اسارت، خشونت، شکنجه و مرگ نمینمی
توانند اندام یک بدن جمعی را  آورد که می های نویی را پدید می یابیها و تشکل خلق فضاهای نو همبستگی 

تواند ایجاد تنوعی برای عمل سیاسی و همبستگی افراد میهای مترتیب، فضاها و پتانسیل تشکیل دهند. بدین 
کردن مناسبات استفاده کرد. در وضعیتی که احساس یابی و دموکراتیکشود که باید از آنها برای آموزش، تشکل 

تواند به رادیکال شدن فضا و کنش و امید و همبستگی بیشتری در افراد وجود دارد و هر رخدادی می   عاملیت
ی  ی جزئی را حول آنها تعریف کرد. برای مثال، حادثهانجامد، باید از پیشامدها استقبال کرد و مبارزه جمعی بی

تلخ خودکشی یک دانشجو به علت اجبار برای افزودن نام استاد به مقاله قابلیت تبدیل شدن به یک کمپین  
اشت. یا در حال حاضر پتانسیل مناسبی  ی علمی اساتید از دانشجویان را داستفاده دانشگاهی برای مبارزه با سوء

ها یا کمپین مخالفت با اعدام وجود دارد. ما با پیوند زدن جنبش هایی برای حمایت از زندانی برای ایجاد انجمن
روزمره به خواست ی خود، مطالبهبا زیست  دادن  روزمره، خلق فضاهای جدید، سامان  زندگی  در  و  گری  ها 

بخشی آنها حرکت کنیم. پیروزی جنبش توانیم در جهت تحققمان است که می ل کردن تخیها و انضمامیبدیل 
های  داشتن شعله های کوچک و استمرار مبارزات جزئی و روشن نگه »زن، زندگی، آزادی« در گروی انقالب 

 یابی جامعه و تحقق دموکراسی مدد برساند. تواند به قدرت حال میکوچک است که در عین 
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 یفراموش  استیس و یاجبار حجاب 
 زاده اصالن حانهی ری نوشته 

 

آن  پی  هفته در  در  لحظهچه  در  گذشت،  ایران  در  اخیر  آن های  پایانای  بسیاری  را  ابدی  چه  و  ناپذیر 
گیر چنان مطرح شد که باورکردنش در دنیایی ای همه عنوان اندیشهانگاشتند، تغییر یافت. خواست برابری بهمی

اطاعت   میکه  ناگزیر  این کردن  جمله  یک  بود.  سخت  عقب نمود،  به  »ما  است:  شده  تکرار  مرتب  روزها 
ی سوژه با اقتدار و فهم از  گردیم«. »به عقب برنگشتن« به معنای گسستی در روایت، گسستی در رابطه برنمی 

توان  ند که فقط میکعنوان حرکتی تکراری ترسیم میدهد که گذشته را به خویشتن، نوید طرحی برای آینده می
چه جامعه را  کند و آن چه جامعه را حفظ می در آن درجا زد، پیش رفتن دیگر میسر نیست. تأمل در مورد آن 

کند، در روزهای اخیر به پرسشی اساسی بدل شده است. خصوصاً در زمانی که جامعه راند و آزاد می پیش می
دارد. قدرت با تکیه صرف بر ایدئولوژی و فرهنگ قدم برمی  هایی گاه استوار و گاه لرزان به سوی تغییر با گام

چه زاده شده است سوژه تغییر است نه های اجتماعی قادر نیست نظم موجود را حفظ کند. زیرا آن یا ارزش 
ای  آنکه خدشه تواند با سالیق دگرگون شده کنار بیاید حتی چشم بر آن ببندد بیدگرگونی سالیق. قدرت می

های های اجباری مربوط به زندگی اجتماعی زنان، به هفته اعتباری ایدئولوژی و ارزش بی   1ارد آید. اش وبر حیطه 
ی سوژه با قدرت است. سوژه چه تغییر کرده است، رابطه گردد، از همان روز نخست بوده است. آن اخیر برنمی 
ط زدن مناسبات اذهان با جهان و  کند. بازنگشتن به گذشته به معنای خآورد اما دیگر تکرار نمی به یاد می 

چیزهاست. شوک مرگ مهسا/ ژینا امینی، روال یادآوری را خط زد. ترک برداشتن اقتدار به خط خوردن یادآوری 

 
1. Horkheimer, Max (2002) Critical Theory, selected essays, translated by Mathew  O’Connell and Others. 
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پس از آن بود که    و خط خوردن روال تکراری ارتباط با جهان انجامید. تکراری که اقتدار وابسته به آن است. 
 هایی انجامید که گریبانگیر بود.  عدالتی ها و بی نکار انبوهی از تبعیضاعتراض به حجاب اجباری به رد و ا

های رسمی تالش کردند اعتراضات را به خواستی کور، ضدفرهنگ و بدوی  بسیاری از مدافعان سیاست 
  کردند و محق بودند تکرار کنند. زیرا خود  برای چند دهه بدن زن را امری بدوی و طبیعیپیوند بزنند. تکرار می 

، جداسازی ساحت 57های پس از انقالب دانسته بودند. منظورم از طبیعی ضد روحانی است. در نخستین سال
شد. فرهنگی که کل  فرهنگ پاک و روحانی از ساحت طبیعت مطرود و لعن شده، اوج فرهنگ دانسته می 

کاسته بود. قدرت با جدا  ی نابرابری اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی و فرهنگی را به مدیریت بدن زن فرومسئله 
از اندیشه پاک دینی، با واصل کردن بدن به درکات ساحت طبیعتی محض و زدودن تاریخ و فرهنگ  کردن بدن  

بایست سرکوب شود. بدون آن که در نظر گرفته شود ی خامی است که میاز آن، در پیِ بدل کردن آن به ماده
شود و چه نیروی مخربی برای و فرودستان مجاز شمرده می های اجتماعی  با زدودن تاریخ چه ستمی بر اقلیت 

 شود.  دهی نیروی کار آزاد میسرکوب و سامان
ی فرادستان و فرودستان را با مسلمان  قانون حجاب به فراموشی آرمانی جمعی یاری رساند چرا که مسئله 

د. تمایزات جنسیتی و طبقاتی  ای موهوم برخوردار کرجا کرد و آنان را از موهبت برابری وغیر مسلمان جابه 
ها عدالتیی حجاب اجباری با بی یکسره در پرتو کلیتی خیالی به نام امت اسالمی پنهان شد. البته در ابتدا ایده 

ها و تضمین حقوق کردند »در صورت رفع تبعیض نمود. بسیاری فکر میهای اجتماعی مرتبط نمی و تبعیض 
کوشید مبارزه برای زمان، قدرت مسلط می آزاردهنده نخواهد بود. هم اساسی آحاد ملت«، پذیرش حجاب چندان  
که زنان ارتباط با مسائل عموم ملت معرفی کند. حال آنزده« و بی حقوق زنان را »مبارزه زنان مرفه و غرب 

 ای بر سرکوب که قانون حجاب مقدمه آزادی زنان آسیب دیدند. عالوه بر آن  فرودست بیش از همه از محدودیت
ی مهسا این ارتباط را آشکارتر از همیشه پیش چشم آورد؛ بدن و به تبع آن نظم سرکوبگر طبقاتی بود. فاجعه

ی طبیعی و به دور از  عنوان مادهدختری که برای گردش وتفریح به تهران آمده بود. فشار اجتماعی بر بدن به 
پایین متحمل فشار و آسیب بسیار بیشتری    مراتب روحانی ذهن، کل جامعه را تحت تاثیر قرار داد اما طبقات 

شدند. زنان طبقات باال نه به کار یدی اشتغال داشتند و نه برای تفریح وابسته به فضاهای دولتی و عمومی  
ترین  دلیل نیست که زنان جان به لب رسیده در محروم بودند. آنان این همه را در خلوت جبران کردند. بی 

 اخیر پیشگام بودند. های کشور در اعتراضاتاستان 
ی عمومی بود. دهی عرصه تنیده با کنترل بدن، مدیریت نیروی کار و سامان حجاب اجباری سیاستی درهم

وری نیروی کار و ابدان نسبت داده گویان رسمی )مانند مطهری( کنترل غرایز به باال بردن بهره در گفتار سخن
بسیار آسان صورت پذیرفت. بر این اساس، حجاب اجباری بر   شد. چرخش از بدن طبیعی به نیروی کارمی

ای موثرتر و سودآورتر به کار گرفت. زنان  نشین نکرد بلکه بدن را به شیوهخالف تصور تکراری، زنان را خانه 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

از فعالیت  های داوطلبانه و رایگان اقتصادی و اجتماعی را در دوران جنگ به خود اختصاص حجم عظیمی 
 شد. کاری زنان تقبیح می در گفتار رسمی بطالت و بی  دادند. چرا که

ی اخالقی که آنان  ی زنان وجود نداشت. در جامعهگرایان مسئله ی اسالم در اندیشه  57پیش از انقالب  
های  آل واجد ویژگی شد. تا همین امروز تصویر آنان از زن ایده کردند زنانگی چندان مهم تلقی نمی تصویر می 

ی زنان تبدیل  نمود، مسئلهتفاوت میای که نسبت به زنان چندان بی حال، در اندیشه. با اینشماری استانگشت
گرایی  ی اسالم های بعد، حمله به حقوق زنان به بخش مهمی از اندیشه گاه ایدئولوژیک شد. در سال به گره 

 سیاسی تبدیل شد.  
ت اجتماعی و اقتصادی را که به خیزش  ی اسالمی، نابرابری و غیرعقالنیتِ موجود در ساحتصویر جامعه 

انبان غرایز(  منتهی شده بود، رها کرد و به ساحتی طبیعی و تهدیدآمیز در بدن )به   57عمومی سال   عنوان 
ی عمومی های سیاسی و اجتماعی بر جای خود باقی بود اما کنترل عرصه پرداخت. تنازعات طبقاتی و تنش 

نمودند. داد. با کنار زدن مناسبات تن، همه در ساحت انتزاعی ذهن برابر می ای انکار ناپذیر می نوید فتح و غلبه 
بعد از انقالب منتزع    نیآغاز  یهاسال  یاس یو س  یاقتصاد  یهاو بحران   ی سبکبار که از نزاع اجتماع  ی تیذهن

. خشم از  دهمراه بو   یعموم  یه شده به تن( در عرصداده  لی از زنان )تقل  یبا نفرت  تی ذهن  نیشده بود. کرامت ا
زنان )حمله به آنانی که حجاب اسالمی نداشتند، یا محدود کردن گام به گام حقوق زنان( خشمی جابجا شده 
بود برخاسته از رها کردن کشمکش و تضاد عینی و دلخوش کردن به یکپارچگی و یکدستی انتزاعی. زنان این  

نالهبرابری و یکدستی را مخدوش می  هم فرودستان نیز صفوف مرتب امت را به ی کارگران و  کردند. آه و 
کرد. این یکپارچگی و  زد. خشم از زنان و خشم از فقرا باجابجایی موضوع خشم به فراموشی کمک می می

های اقتصادی بازار آزاد از طریق صنعت فرهنگ و  سازی گام به گام سیاستهای بعد با پیادهیکدستی سال 
 ایماژهای برخاسته از آن  میسر شد.  

 

 یاسالم  یو جامعه یانقالب یتن زنانه، سوژه 
کردند.  ی پنجاه تصویر میگرایان در آغاز دههای نبود که اسالم ی اخالقی شاید زنانگی بخش مهم جامعه

شک با گذشت ده سال از انقالب و پشت سر گذاشتن تنازعات اجتماعی متعدد به بخش اصلی آن بدل  اما بی 
»معلم انقالب« نامیده شد، در    1357چهل مرتضی مطهری که پس از سال    یهای پایانی دههشد. در سال

هایی ایراد کرد که بعدها در قالب کتاب »مسئله حجاب«، پیش و  انجمن اسالمی پزشکان مجموعه سخنرانی
ها او کنترل »غرایز و امیال نفسانی« را شرط اصلی  در این سخنرانی  1پس از انقالب بارها تجدید چاپ شد. 

ی خواهش های  ی عمومی برانگیزاننده دانست، با این فرض که حضور زنان در عرصه اجتماعی زنان می   حضور

 
 ( مسئله حجاب، تهران: صدرا 1۳7۹)  یمرتض ،یمطهر. 2
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ی عقالنی باید کنترل شود. به عبارت دیگر، زنانگی را مرتبط با ساحت  غریزی و طبیعی است که در جامعه 
نحو، بدن زنانه ساحتی از    دانست که باید با نیروی عقالنی، به مدیریت درآید. بدینآشوبناک غیرعقالنی می 

خوبی مرزی را نشان  ها به کرد. این سخنرانیطبیعت بود که نظم اجتماعی و فرهنگی )اخالقی( را تهدید می 
های بعد با قوت بیشتری پی  ای که در سالدهد که بین خویشتن و بدن زنان در حال برقراری بود، ایده می

مهار بود، و با اندکی  ی انسان و به طور کلی غیر قابل ین غریزهترگرفته شد. از نظر مطهری غرایز جنسی مهم 
کند، به هیچ توانست تبعات اجتماعی بسیار وخیمی داشته باشد. آشوب طبیعی که مطهری ترسیم میغفلت می 
 یابد. اندازی برای کنترل عقالنی غرایز از سوی سوژه های فردی نمی نحو چشم 

است. هرچه بیشتر اطاعت شود    "دریا صفت"ای نیرومند، عمیق و  »غریزه جنسی غریزه 
شود...  ورتر می گردد، همچون آتش که هر چه به آن بیشتر خوراک بدهند شعله تر می سرکش 

چه با ارضاء تسکین می یابد  عطش روحی در مسائل جنسی غیر از حرارت جسمی است. آن 
ورتر شدن شهوات  آزادی در مسائل جنسی سبب شعله   حرارت جسمی است نه عطش روحی.

سراهای رومی گردد، از آن نوع حرص و آزهایی که در صاحبان حرم به صورت حرص و آز می 
تر عرضه شود، حرص  و ایرانی و عرب سراغ داریم.....}بنابراین{اگر امری عرضه نشود یا کم 

 شود.«  و ولع هم نسبت بدان کمتر می
ها ساحت طبیعت  یری هیچ ارتباط دیالکتیکی با نظم اجتماعی و اقتصادی نداشتند، آن غرایز در چنین تصو 

محض بودند. این گونه، عقالنیت خود به وجهی طبیعی بدل شد چرا که برقراری کنترل عقالنی، جز از طریق 
واده برآورده  تر باید گفت غرایز در جامعه سرکوب و در خانسرکوب و اعمال محرومیت ممکن نبود. به طور دقیق 

 کرد.  شد. بدین نحو خانواده ساحت ارضای غرایز و منطقی جدا از منطق جامعه پیدا میمی
دوگانه غرایز،  به  دادنی  بها  پر  چنین  می تبعات  زنان  روان  و  تن  بین  که  بود  مطلقی  در  ی  )اولی  ساخت 

ن فرو بردن هر چه بیشتر هر  ی آشد( و اتفاقاً نتیجه ی عمومی طرد و تحقیر و دیگری قدر دانسته میعرصه 
مفهومی از ذهنیت در ساحت طبیعت مطلق بود. چرا که چنین برکنار ماندنی از طبیعت به معنای فرورفتن در  
آن بود به این ترتیب که پیامد منطقی چنین اغراقی در قدرت غرایز که ضرورت محدود کردن حضور اجتماعی 

حجا با  مرتبط  رفتاری  کدهای  و  قواعد  به  میزنان  توجیه  را  عرصه ب  تصویر  مگر  نبود  چیزی  ی  کرد؛ 
زندگی اجتماعی به آلودگی و فسادی ناگزیر. به عبارت دیگر در این نگرش به همان نحو که ضرورت  عمومی
شد. به همان  شد، ساحتی غیر اخالقی به نحوی موحش گشوده میسازی فضای اجتماعی مطرح میاخالقی 

تر  شود به همان نسبت تن زنانه ناگزیر اروتیک ی جنسی خواسته می جاذبه   نحو که بدن زنان پیراسته از هر 
مند کردن بدن زنان با اروتیک کردن آن و خواست زدودن  آمیزی قاعده شد. بدین ترتیب به نحو تناقض می

از فساد ی عمومی بهی عمومی از خواهش ها و تمایالت نفسانی، ترسیم عرصهعرصه  عنوان محلی آکنده 
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بود. این تناقض با پیروزی انقالب و اجباری شدن حجاب، بروزی دردسرساز داشت چرا که مستلزم   اخالقی
 ی اسالمی در تناظر با فساد و ناپاکی بود. تصویر جامعه 

داند کرد که نمی ای در ادبیات فقهی ندارد و اعتراف می کرد که مفهوم حجاب سابقه مطهری تصریح می 
از کی و به چه صور را به واقعیت این واژه  پیوند و اغتشاش مفهومی  این فقدانِ  اما  ت متداول شده است. 

ی فقهی واژه حجاب مناسبتی با کاربرد امروزین  عنوان پیشینه گفت »ستر« به داد. وی میاجتماعی ربط نمی 
سازد. اما گفت که بنا بود ستر و حجاب را به یکدیگر متصل می این واژه ندارد. او از پیوند مفهومی مفقودی می 

کرد. از نظر او  ریختگی در ساحت عینی تلقی نمی وجه اغتشاش و درهمهیچ ریختگی را به هماین اغتشاش و به 
رو بازشناخته نبود. او هنگام سخنرانی  هیچ ارتباط بین مفاهیم و ساحت عینی زندگی اقتصادی و اجتماعی زنان به 

ها در ساحت اجتماعی، از زیست شاهان ساسانی  ی آن های جنسی و ارضا در باب مخاطرات مواجهه با تکانه 
ی زنان  آورد و در تأثیرات نامطلوب آزادی زنان بر مناسبات خانوادگی، تک مثالی از زندگی روزمره نمونه می 

کرد. حرکت نوسانی میان  های فراوان از زندگی »زنان غربی« نقل می متعلق به طبقات اجتماعی باال و مثال 
با »زندگی اجتماعی لجام گسیخته در غرب«،  اجتماعی و از حرم   مرزهای تاریخی و سرای شاهان ساسانی 

اغتشاشی در ساحت ذهن   او ساحتی درون خود و    وبیانگر  عین بود، همان طور که ساحت غرایز در گفتار 
ی بدن و پوشش شد. حال آن که پنجاه سال قبل از سخنرانی او مسئله نسبت با مناسبات اجتماعی تصویر می بی

متفاوتی طرح می و سیاسی  اجتماعی  و  اقتصادی  با مسائل  ارتباط  در  با زنان،  مرتبط  گفتار سیاسی  در  شد: 
های نساجی، آموزش زنان، واردات پارچه و جنگ  خواهی، منازعات اقتصادی بر سر ورشکستگی کارگاهوطه مشر

گرفت. اما حجاب های ایران و روس در ارتباط مستقیم با ساماندهی نیروی کار و ضرورت بازتولید آن قرار می 
اپ شد، در مقایسه با دوران قبل  های پنجاه و شصت تجدید چها که بعدها بارها در طول دههدر این سخنرانی

ی غرایز و  تری با وضعیت عینی زندگی اجتماعی زنان داشت و بیشتر در نسبت با مسئله مناسبات مخدوش 
به  آن  بحران کنترل  از  به هیچ یک  اشارتی هر چند مختصر  و  بود  نیز  عنوان ساحتی طبیعی  اجتماعی  های 

ون آمده اما به کجا رو آورده است؟ به سینماها به کنار دریاها، شد. مطهری معتقد بود: »زن از کنج خانه بیر نمی
نشینی!« و برای آن که »معلوم شود اوضاع حاضر، زنان را به صورت چه  ها، مجالس شب ی خیابان حاشیه 

 کند: موجوداتی درآورده است« چنین نقل می 
ه درج شده  جا بد نیست متن شکایت مردی را از زنش که در یکی از مجالت زناندر این

 بود ذکر کنم در آن نامه چنین نوشته است:
گردد. موقع خواب برای این  زنم در موقع خواب به یک دلقک درست و حسابی مبدل می

پوشد.  بندد بعد لباس خواب می که موهایش خراب نشود یک کاله توری بزرگ به سرش می 
کن  صورتش را با شیر پاکنشیند و گریم  ی میز توالت می در این موقع است که جلو آئینه 
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کنم او زن من نیست زیرا اصالً شکل سابق  گرداند احساس میشوید. وقتی رویش را برمیمی
شود. از صورتش بوی  ابرو میرا ندارد ابروهایش را تراشیده و چون مداد ابرو را پاک کرده بی

مالد بوی یرسد زیرا کرمی که برای چین و چروک به صورتش م نامطبوعی به مشام من می
شد، ولی این تازه  اندازد. کاش کار به همین جا ختم می دهد و مرا به یاد قبرستان می کافور می 

کند آنگاه کلفت خانه را  جور می ورود و جمع ای در اتاق راه می ی کار است. چند دقیقه مقدمه 
آید. خانم روی  ی گوید کیسه ها را بیاور. کلفت با چهار کیسه متقالی باال مزند و میصدا می 

کند و بیخ آن را با نخ می بندد. چون  ها را به دست و پای او میخوابد و کلفت کیسهتخت می 
های دست و پایش مانیکور شده و دراز است، برای این که به لحاف نگیرد و چندشش  ناخن

 .  خوابدکند و به همین ترتیب می نشود و احیاناً نشکند دست و پای خود را در کیسه می 
ی حجاب  های مضحک این نگاه به حجاب، پیوندی که مطهری در کل کتاب بین مسئله نظر از اغراق صرف 

کرد همگی مرتبط با وضعیت زندگی زنان  برقرار می   1348و وضعیت زیست اجتماعی زنان ایرانی در سال  
م آرایشی که او آمار وارداتش ی چندهزار اقال کننده ی اجتماعی باال و احیاناً متوسط بود. یعنی زنان مصرف طبقه 
شان  های مانیکور شده یاری داد، زنانی که طبق مثال او کلفت و نوکر در مراقبت از آرایش موی سر و ناخنرا می 

کردند و... اما در نهایت به طرز متناقضی کنترل غرایز را به  نشینی برگزار می دادند، زنانی که مجالس شب می
 داد:ردن بهره وری ابدان نسبت میتقویت نیروی کار و باال ب 

کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماعْ نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف  
اند »حجاب موجب فلج  اند و گفته گیری کرده کند. بر عکسِ آنچه مخالفین حجاب خرده می

نسی موجب فلج  حجابی و ترویج روابط آزاد ج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماعی است؛ بی 
کردن نیروی اجتماع است..... آیا اگر مردی در خیابان و بازار و اداره و کارخانه و غیره با قیافه  

شود یا در  محرّک و مهیّج زنان آرایش کرده دائماً مواجه باشد بیشتر سرگرم کار و فعالیت می
کار و بیعار بنشیند  خواهد زن بیمحیطی که با چنین مناظری روبرو نشود؟....اسالم هرگز نمی 

گونه فعالیت  و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن بدن به استثنای وجه و کفین مانع هیچ 
آلوده   اجتماع است  نیروی  آنچه موجب فلج کردن  نیست.  اقتصادی  اجتماعی و  با  فرهنگی 

 های شهوانی است.« جوییکردن محیط کار به لذت 
تباطی بود که میان حجاب و کار و فعالیت وجود داشت. مسئله فقط  شد، ار چه در این میان تصریح میآن

درباره  به مخاطبان  بخشیدن  با  اطمینان  اسالم  نبود. مخالفت  زنان  فعالیت  و  کار  با  اسالم  ی عدم مخالفت 
شد که در مورد آن بحث خواهیم کرد. اما پیش  ی شصت تکرار می »بیکاری و بیعاری« زنان در تمام طول دهه

توجه است. نکته این عنوان »نیروی کار«، مهم و جالب چرخش از بدن »طبیعیِ« زن به بدن زن به از آن،  
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گرفت مربوط به لزوم  چه نتیجه می کرد و آن جاست که او ابتدا موقعیت طبقاتی زنی بسیار مرفه را ترسیم می 
از زندگی مجلل را ممکن  شان امکان تحقق آن سبک  کار و فعالیت زنان )و مردان( فرودستی بود که فعالیت 

گفت زنان کاری جز »استهالک ثروت و فاسد کردن اخالق اجتماع و خراب کردن بنیان  ساخته بود. او می
می مطرح  را  کسانی  اسالمی  پوشش  ضرورت  بعد  و  ندارند  فعالیت  خانواده«  و  کار  ضرورت  اولین  که  کرد 

زنانی که مشغاجتماعی  ترسیم تصویر  بود.  بدن  واگذاشتن  و مجالس شان  دریاها  کنار  در  نوش  و  ول عیش 
... هستند تناسبی با جامعهشب  ی زنان کارگر  ویژه دربارهی آن زمان  نداشت. این امر به نشینی و سینما و 

ترین بخش اشتغال زنان در آن زمان( صادق بود که استثمار شدیدی را  صنایع دستی روستایی )یعنی اصلی 
 1هزار نفر که حدود ده درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.  600ز  کردند، جمعیتی بیش اتجربه می 
ای گذرا پیوندی میان ساختار اقتصادی و چه نباید از نظر دور داشت این است که مطهری در اشاره اما آن 

برقرار می این است که وضع  کرد. بدین نحو تصدیق میاجتماعی جوامع و مسئله غریزه  کرد که »حقیقت 
اروپا هم داریم جلو میحجابی  بی از امریکا و  از مختصات جامعهرسوا که در میان ماست و  پلید  افتیم  های 

جا وجود دارد داری با همه احساسات ضد مذهبی که در آن های غیر سرمایهداری غربی است. در جامعهسرمایه 
باشد.«کمتر شنیده می داشته  آزادی زن وجود  نام  به  این دو    شود که چنین رسوایی هایی  نسبتِ میان  اما 
ی بازنمود غرایز در مناسبات  وجه دربارههیچ اقتصادی و غریزه( همچنان مخدوش بود. وی به-)ساختار اجتماعی

ی نسبت تاثرات غریزی با ساختار اجتماعی بحث کرد که در بطن آن بتواند دربارهای )امیال( صحبت نمی ایده
های عینی اجتماعی یعنی موضع دوگانه  خیالی بخشیدن به تنش  ی زنان به صورتکند، بدین ترتیب مسئله 

شد. تزهای او، تصویری یکدست و کلی از  داری و عدم ضدیت با استثمار نیروی کار ختم می ضدیت با سرمایه
داد. عالوه بر آن که   تمایز شکل می کرد که به همان بدن یکپارچه و بیجامعه ای نابرابر و متشتت ارائه می 

حلی کرد و راه ی تصعید امیال را نقد می کاست. مطهری فروید و بحث او درباره را به بدن فرو می جنسیت  
داد، بنابر نظر او »محرومیت« هر ای برای پیراستن حیات اجتماعی از غرایز جنسی پیشنهاد میاساسی و ریشه

آرام خواهد کرد که با تن زنان  چند ممکن است تبعاتی داشته باشد اما بهتر از هر چیز تکانه های روانی را  
 شد. مندی در ساحت خانواده به افراد داده میی بهره مرتبط است و در مقابل وعده

جامعه  منزه  و  پاکیزه  ساحت  خالصه  طور  و  به  متمایز  کامالً  ساحت  دو  برساخت  مستلزم  اسالمی  ی 
احت که مشروط به حضور اجتماعی ی فرهنگ دینی در مقابل غرایز طبیعی بشری بود. تباین این دو سیکپارچه 

شقاوت  تضاد  و  تباین  بود،  بر زنان  زنانه  ذهنیت  ساحت  در  روان،  میباری  و  تن  ساحت  بین  تباین  ساخت. 
عنوان انبان غرایز و امیال ممنوع با روان که به ساحت خرد دینی و مقدس تعلق  کشمکشی میان تن زنانه به 

ر واقعی »نه عروسک تجملی و روشنفکر توخالی« را تحقق بخشد.  داشت و قرار بود ذهنیت زن مبارز و روشنفک
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زنی که در نسبت با معصومین )گاه حضرت فاطمه، گاه خدیجه و گاه زینب( و به طور کلی برکنار از هر نسبتی  
بود که به شد، تصویر فتح و غلبه با طبیعت، تصویر می ایده ی فرهنگی  آل کلی بر طبیعت فائق آمده است. 

کلی رامِ ساحت فرهنگ  ای بود که آشوب طبیعی و خطرناک غرایز را بهاسالمی از این نظر، جامعه ی  جامعه
ی زنانه به یک مرجع آل بود، چرا که این گونه سوژه ی برخاسته از این ایدهسوژه   ˚دینی کرده بود. اما مسئله

نشده در برابر قدرت انتزاعی    گشت و کل طبیعت به مقاومت نامحدود تفکیک واحد، نامحدود و توخالی بدل می
جاست داد. نکته این سوژه. کشمکشی که تن را به طبیعت محض، یا به عبارتی ماده و مصالح خام تقلیل می 

که این تحقیر و تنزل دادن تن، قرار بود در ساحتی دیگر )خانواده( جای خود را به تمنّای برخاسته از همین  
همه بازنمود مرز فرهنگ و طبیعت مرز تن و ذهن زنان شد، این    ممنوعیت و بیگانگی دهد. در این دوران 

 ای دیگری یافته بود. هایی در ساحت اجتماعی و اقتصادی بود که دراین مرزبندی، صورت ایده تنش 
از نیروهای غیر پیرایهاین بود که خواست ساحت بی مسئله   عقالنی غرایز در  ی فرهنگ و زدودن جامعه 

در درگیر نیروهای غیرعقالنی در ساحت اقتصادی و اجتماعی در قالب سرکوب و استثمار ای که همان قجامعه
داد. در گفتار مطهری این انتزاع، بدن را به بود، کنترل عقالنی را در خدمت اهداف سرکوب و استثمار قرار می 

فضای انقالبی    کرد و با طرح آن در دهی آن در نظام سیاسی و اقتصادی جدا میکلی از سازوکارهای شکل 
 داد.  همان نظام سیاسی و اقتصادی را به نحوی مخدوش مورد اعتراض و شماتت قرار می

ی منفک  شد. ایماژ بدن زنانههای بعد از انقالب مرزبندی مطهری به طور مؤثری به کار گرفته می در سال 
پذیر جلوه داد. ذیل این  ا امکانزیستی استثمار بدن و آزادی معنوی سوژه رشده از نظام سیاسی و اقتصادی، هم 

عنوان ساحت طبیعت شود. انتزاع زنانگی به ی شصت معنا میزیستی بسیاری از منازعات اجتماعی در دهههم
 ی خام برای سلطه بدل کرد.  از نظم اجتماعی و اقتصادی، بدن زنان را به ماده

 

 مان باشند؟ی خود پشی داستان طاغوت و زن عروسکی؛ آیا زنان باید از گذشته 

روان  عرصه تقسیم  میان  کار نژندانه  ساحت  یا  خصوصی  و  عمومی  ساحت   و   ی  و  فرهنگ  و  فعالیت 
ی رو به رشد های اقتصادی و اجتماعی ایران پیش از انقالب )استثمار نیروی کار، فاصله لذت/طبیعت، تنش 

بی  و  نابرابری  می طبقاتی،  بیان  نحوی مخدوش  به  را  اجتماعی(  تقسیم عدالتی  این  آن جهت کرد.  از  بندی 
های اجتماعی و آزادی  نژندانه بود که یکپارچگی و یکدستی در ساحت ذهن و جامعه را با رها کردن تنشروان 

های آغازین انقالب در مواجهه با  کرد. این نظرگاه در سال آورد، حل می انتزاعی که برای ذهن به ارمغان می
ی آن را یافت که به  یروهای مختلف اجتماعی، زمینه انبوه مسائل عینی سیاسی و اجتماعی و در کشمکش ن 

روایتی مؤثر تبدیل شود. روایتی که ذیل آن یکپارچگی و یکدستی در ساحت روان، با یکپارچگی و یکدستی 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های غیرعقالنی ناخودآگاه )نوعی پیروزی مطلق فرهنگ بر طبیعت(، تکمیل  در ساحت اجتماعیِ زدوده از تکانه 
عنوان دورانی که فساد و لذت جنسی مشخصه اصلی آن بود و تقسیم بدن بین دو  به شد: روایت گذشته  می

ساحت کار و لذت و تقسیم زنانگی بین دو ساحت طبیعی بدن اروتیک و روان فرهنگی پاک و قدسی و بری  
  ی منطقی این وسواس درونی بود. اماعنوان بدن اروتیک نتیجهاز ساحت آلودگی شهوانی. تثبیت زنانگی به 

ی محض/طبیعت محض  چه باید یادآوری شود این است که بدن محض )همان بدن آکنده از جنسیت( مادهآن
های آتی تأکید مفرط بر ظرافت بی حد و حصر ی خام استثمار و سرکوب. بدین ترتیب در سالبود، همان ماده

 ی شرایط استثمار رو به رشد آنان در بازار کار نبود.  کنندهزنان، نفی 
تقسیمچنا دادیم  شرح  که  تکانه ن  سازماندهی  نوع  هر  از  ناتوان  را  ایگو  اول  وهله  در  مطهری  ها بندی 

حل را محدود سازی شدید در ساحت اجتماعی و )در ازای آن( برخورداری در ساحت خصوصی.  دانست و راهمی
شد.  میی جوالن اصل لذت و ساحت عمومی عرصه جوالن اصل واقعیت  در واقع ساحت خصوصی عرصه 

تضمین  نوعی  به  که  دو  این  خصومت  حفظ  عین  در  تعادل  ایجاد  برای  ایگو  تالش  نحو  ی  کننده بدین 
خودانگیختگی و خودمختاری او بود، ضرورتی نداشت. ایگوی قوی با تن دادن به سرکوب اجتماعی امکان 

لذت را می پذیرد و در عین  کند، موانع بر سر راه  واسطه را در قالب تصعید میل فراهم می فراروی از لذت بی 
های جامعه  بندی مطهری تصعید به معنای پیروزی سوژه بر محدودیتکند. با صورت ها تخطی میحال از آن 

 شد.  معنا میها به آرمانی شخصی یا جمعی بی و در عین حال عصیان از طریق تبدیل تکانه
داد بعد از تحوالت مختلف،  خالقی میی ای آزادی از طبیعت که مطهری در ترسیم جامعه یکپارچه وعده 

بندی یافت. ذیل این روایت پیش و پس از انقالب این گونه تقسیم پس از انقالب، در روایتی تاریخی کارکرد می
وقفه  شد: دوران لذت و هوس و دوران خودکنترلی. این روایت در بسیاری از نشریات زنان تا به امروز بی می

 شود. تکرار می 
های فساد و پاکدامنی و لذت و محرومیت، به یادآوری گذشته و فهم حال غلبه  یب دوگانهبه طرزی عج 

اراده  یافت. ذیل این روایت یکباره زنان ایران از مبارز و مخالف رژیم گذشته تبدیل شدند به ستم کشیدگانی بی
شمی در مقابل هر آن  ی زنان بود، خو کودکانی مایل به برهنگی. خشم مستتر در این روایت معطوف به همه

ترین عنوان گروهی که در حکومت سابق کم کند. زنان به چیزی که یکپارچگی و آزادی جامعه را تهدید می 
ها در دو سال اول پس از انقالب معترضِ به فراموشی  روزنامه  1قدرتی نداشتند، آماج بیشترین خشم قرار گرفتند. 

 ی مبارزه و مقاومت زنان در مقابل حکومت سابق بودند.  سپرده شدن سابقه 

 
دفی مشترک گردهم آورده بود  هایی که افراد را در هها قبل از قانون اجباری شدن حجاب و در راهپیمایی. حمله به زنانی که حجاب اسالمی نداشتند، سال 1

 آغاز شد.  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

زنان نه همراهان انقالب که به سرافکندگان از دوران گذشته تبدیل    1359تا    1357های  ی سالدر فاصله 
ی عقالنی بر  ی حاکمیت بدل شد، روایتی که نوید دهنده غلبه قهبندی به روایت مورد عالشدند و این تقسیم 

زمان امکان تکرار ابدی دوران لذت و هوس نیروهای غیرعقالنی شهوانی و مهار طبیعت جسمانی بود، اما هم 
جویی محض، محکوم کردن آن با لذتی پنهان های بعد با تبدیل گذشته به دوران کام نمود. در سال را میسر می 

ای عنوان دوره کرد. چرا که گذشته دیگر به بود که وحشتِ فشار و اجبار ابدی طبیعت را با خود حمل می   همراه
ای عنوان ماده تاریخی مطرح نبود بلکه با ذاتی از زنانگی مرتبط بود که زنانگی را با بدن زنانه، و بدن زنانه را به 

پیام آور میلی بود که نوید آزادی و سلطه را خام برای دخالت و دستکاری فرهنگ یکی می انگاشت. گذشته  
شد و در همان حال در مقام چیزی ممنوع،  ی چیزی پست و دربند تحقیر و طرد می منزله داد. تن به توأمان می 

واسطه،  جویی بی عنوان لذت و کام گرفت. تصویر غیرتاریخی از گذشته به شیءواره و بیگانه مورد تمنا قرار می 
ی  گذاشت و افراد را به طور یکسان در تجربه پنهان را در ورای ساخت میل پوشیده می مناسبات اجتماعی  

 کرد. مشترکی از واقعیت ادغام می

عنوان »زن عروسکی« در مناقشه در باب ذهنیت آزاد و مستقل  چه طی سالیان بعد در نشریات زنان به آن
ن ضدیت با تصویر »طاغوتی«، »استثمارگر« و  کم جانشیشد، تصویر خیالینی بود که کم زنان به میان کشیده 

ای بود که در اثر مطهری نیز به  شد، بیانگر تنش به تإمل درنیامده... شد. نفرتی که به زن عروسکی حواله می
ی استثمار ابدان، و استثمار اذهان به نحوی سرکوبگر در تصویر زن عروسکی نحوی آشکار شده بود. مسئله 

عنوان  ی برابری )به شد. بنابراین با گذشت زمانِ کوتاهی از انقالب مسئله ره نفی می پیوست و یکباهم می به
 شرط اصلی دمکراسی و آزادی اجتماعی( در این مناقشات ناخوانده باقی ماند.  

 

 فردیت و برابری انتزاعیشبه 

میسر شد که بیش از      1ی اسالمی خالی از غرایز، تا حد زیادی به مدد برساخت یک جمع مرزهای جامعه
بخش قدرتی بود کرد و بیش از هر چیز تجسم عنوان موجودیتی متفاوت و متکثر را انکار می هر چیز زنان به

ی زن  در بحث های طوالنی در نشریات درباره  شدند. که به مدد آن تمامی تمایزات در کلیتی خیالی ادغام می

   2ی برابری در یکدستی قالبی کم مسئله بقاتی نبود. کمباحجاب و زن بدون روسری دیگر اثری از مرزهای ط 
گذاشت. این یکدستی قالبی به فردیت محو شد که جایی برای فرارفتن از کلیت انتزاعی این جمع باقی نمی

 های فردی و تجربیات اجتماعی متفاوت بود.  داد که مبتنی بر حذف تفاوت انتزاعی شکل می

 
1 . collectivity 
2 . stero-typical 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

از سوی حزب جمهوری  ی »رهایی زن« معتقد بو روزنامه  د، تعیین روز زن جدید )والدت حضرت زهرا( 
پوشی از تمایزات در وضعیت عینی زندگی اجتماعی زنان مختلف، آنان را ذیل مفهوم »زن  اسالمی، با چشم

نگار حمایت از نابرابری بود که به صورت عینی  تمایز از نظر روزنامه کند. تصویر برابریِ بیمسلمان« یکی می
عنوان پیوندی با  شناخت. در مقابل، پایبندی به روز جهانی زن به داشت و مسلمان و غیر مسلمان نمیوجود  

 شد: های برابر برای زندگی بهتر برای زنان باید ارج نهاده می آل تاریخی برابری و ایجاد فرصتایده
اهداف    »}تعیین روز زن جدید{ درست بعد از راهپیمایی در اعتراض به حجاب اجباری برای

بندی که در نهایت افراد یک  سیاسی و تقسیم مسلمان و غیر مسلمان انجام شده است. تقسیم 
ی طبقات را از کارگر و دهقان گرفته  اندازد و زیر نام مسلمان همهطبقه را به جان یکدیگر می

از طبقات    کند و امروز هم با نام زن مسلمان زنان را کهکاسه می دار یکتا خرده بورژوا و سرمایه
شان  خواهد بسیج کند خانم را با کلفت و زن حاجی را با دختری که در خانه مختلف هستند می 

با خانم های سرمایهرختشویی می  را  کاران، زنان زحمتکش  داران و مقاطعهکند. زنان کارگر 
زنان زمین  با  را  یکپارچه می روستا  بدار جمع و  تز در  این  و  ین  کند چرا که مسلمان هستند 

تبلیغ میکارگران و دهقانان مدت  این روز که ریشه در جدایی بین زنان  هاست  شود. اعالم 
های زن برای گردانندگان حکومت و ایجاد ی ایرانی دارد در حقیقت در خدمت بسیج توده جامعه

شود که روز  گردد. چطور می گیرد وگرنه از یک سیاست عمومی منتج نمی ای قرار می پایه توده
وبیش شبیه روز جهانی زن دارد از طرف همین حزب  ماه مه که تاریخی و گزینشی کم اول  

افتد. انتخاب این روز چماقی است که مخالفان تعویض روز زن را مخالفین روز  مورد قبول می
 ( 1358« )رهایی زن، شماره دوم،    والدت فاطمه و ضد اسالم و منافق و ضد انقالب جلوه دهند.

های آتی مسئله فرادستان و  کند که در طول سالگیری را آشکار میقاله به خوبی جهت نویسنده در این م
فرودستان را با مسلمان وغیر مسلمان جابجا کرد و ذیل این جابجاییِ مفهومی فرادستان و فرودستان از موهبت  

 ای موهوم برخوردار شدند.  برابری 
قاتی و برساخت امتی یکپارچه و یکدست میسر شد،  برابری با فرافکنی تمامی نزاع های جنسیتی و طب شبه 

عنوان عضوی از اعضای امت و نه در موقعیت و موضع فرودست داشته  ای به چندان که افراد از خود تجربه
 باشند. یکی شدن با امتِ یکپارچه مستلزم دستیابی به یگانگی و یکپارچگی در ساحت فردیت نیز بود. 

 

 ران گذپرخاشگری و دگردیسی زن خوش



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

کم زن عروسکی  کردند، کم ای برای زنان تصویر می فردیتی که تبلیغات رسانه ی برابری انتزاعی و شبهغلبه 
ایده  در ساحت  تغییر  برد.  به محاق  اندیشه را  و  اجتماعی  در دهههای  ایدئولوژیک  نتیجه ی  در  ی  ی شصت 

طه با خود و جامعه پدید آورد. حضور مناقشات داخلی و جنگ خارجی، مناسبات سوبژکتیو متفاوتی نیز در راب
ی زنان که تصویر  کرد. بدن پودر و ماتیک زده های متفاوتی بر بدن و اندیشه اعمال میای زنان، ضرورت توده

ساخت درگیر تنش های جدیدی شد که درگیری ساحت روح و بدن را تا امروز  تاریخی دوران طاغوت را می
ی زنان امت و  ی نظم و صفوف آراسته زننده ت خشم و خشونت برهم ی شصمتاثر ساخته است. از آغاز دهه

ظرافت و لطافت دعوی زنانِ اولیاء و اوصیاء بود. زنان کارگر، زنان گودنشین، زنان بیکار، مبارزان سیاسی حامل  
کرد. بدن  خشم و خشونتی بودند که امر سیاسی و مناقشات اجتماعی و اقتصادی حول آن به آنان تحمیل می

 کرد. ی مکتبیِ« برابر، تشتت و سستی ایجاد میی »جامعه ی آنان در ایدهنظم و آشفتهبی
شد. در  تر در نشریات سخنی از »عروسک تجملی تازه به دوران رسیده« میی شصت دیگر کمبا آغاز دهه 

مقاالت  در  یا  شود،  می  تصویر  زنان  از  فکاهی  به صورت  که  محدودی  بسیار  تصاویر  در  اغلب  که مقابل  ی 
شد، زنانی با چادری گل گلی، الک ناخن و آرایش دراعتراض به وضع و اسباب آرایش و لباس آنان منتشر می 

شدند. زنانی قواره« در لباس و اندام سرزنش میشدند و با صفاتی چون »نامتناسب« و »بی غلیظ تصویر می
بتی داشتند، اما ارجاعات به خاستگاه گذران« مطهری نسشدند با ایماژ »زن خوش که به این شیوه توصیف می

کلی دگرگون شده بود. چیزی از ظرافت و آراستگی زن عروسکی و تازه به دوران  شان به اجتماعی و طبقاتی 
کرد: زن  رسیدگی و رفاه حالش باقی نمانده بود بلکه ایماژ جدید ترکیبی از دو زنی بود که مطهری توصیف می 

اال و خدمتکارش که احتماالً نصیبی از تناسب اندام و اطواری که با صرف  ی بآرایش کرده و پرمدعای طبقه 
شد  ی بسیار و رفاه طبقاتی حاصل شده است، نداشت: زن سلیطه. این ایماژ غالباً با کینه و نفرتی طرد میهزینه 

ازعات سیاسی  تر شاهدیم. )چرا که به طور کلی منکه مشابه آن را حتی در مورد مخالفان سیاسیِ نویسندگان کم 
یافت. سیاست در آموزش ایدئولوژی خالصه شده بود  و مسائل سیاسی به اختصار  تر مجال بحث میجدی کم 

شد.( بلکه در کمال تعجب آن زنان »دیگر« را مورد و در قالب طنز در کنار اخباری از اکتشافات علمی ارائه می
مبارزِ »زینبی« دیگر »زن تجملی توخالی« نبود. زنی چاق، تز زن مسلمان  آنتی   داد.حمله و تمسخر قرار می

ی پایین: یعنی چادری گلدار و همواره حاضر  حریص و بداخالق با آرایشی غلیظ و پوششی متعلق به زنان طبقه 
کجی  و به کمر پیچیده. تصویری از بدن سرکش و بری از هر تناسب و ظرافتی متمدنانه. تصویر چنین زنی دهن 

مثله بدن های    طبیعت  به  دادن  کار شکل  اندر  که سلطه دست  گذاشت  می  نمایش  به  دورانی  در  را  شده 
ی این  زمینه شان محو و زایل شده بود. در پسهایی که دهن کجی در یکپارچگی آموز دو جنس بود، بدن دست

ت و زشتی او به  ی متمایز خویش را حفظ کرده بود و به نشانی از انسانی کم چهره تولید انبوه، زن سلیطه دست
 شد.ردّ پایی از روح بدل می 
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برای زنان )و البته مردان( با توهمی از آزادی و فضیلت همراه بود.   1عنوان ساحت معنوی برساخت جامعه به 
ها و مرزبندی های اجتماعی ممکن شد و رهاشدنی که با سرکوبی  بندی آزادی که با مسکوت گذاشتن طبقه 

  درونی و بیرونی حاصل آمد. 

 

 ی زن عروسکیطبیعت بازار و تولد دوباره 

ی هشتاد تصویر دختران جوان معترضی که بخش مهمی از جنبش اصالحات اجتماعی را  از اواسط دهه 
با صورت دادند، کم تشکیل می  از عمل کم  متورم  در تخطی  های  که  جانشین شد  هنرپیشگانی  زیبایی  های 
هر، بازاریابی ملیحی برای نظم پدرساالر بودند. در آن دوران های اسالمی پوشش و ظاشان از مالک کنترل شده 

شان،  ی تبلیغ مؤسسات خیریه های تکراری با زنان بازیگر. آنان در زمینه یکباره نشریات زنان پر شدند از مصاحبه 
د،  کردن شان، کافه یا رستورانی که مدیریت می شان، خبر چاپ ترجمه یا کتاب داستان نمایشگاه عکس یا نقاشی 

های رشد مادی و  شان را برعهده داشتند و غیره و غیره، »راه مزون لباس شخصی یا برندی که طراحی لباس 
بود  انسان    یو اشراف   با یبزرگ، ز  د، ینوع جدخلق    غاتی تبل  نیا  ی درون  تیغادادند.  معنوی« خود را توضیح می 

بود()بر خالف دهه   که  بداخالق شکم   ی کلبه   ی شصت موفق شده  کارگر  لذت   پرستاز شر »زن  « طلبو 
از هنرپیشگان و مدل  .شودخالص   های فعال صنعت فرهنگ وام گرفته شده بود،  تصویر »زن مدرن« که 

کرد: د متصل می ی هشتاد و نو ی شصت را به بازار آزاد در پایان دهههمان خطی بود که ایدئولوژی سیاسی دهه
برابری انتزاعی و یکدستی و یکپارچگی که جایی برای سوژگی خودانگیخته و مستقل از نظم اجتماعی باقی  

 گذاشت.  نمی
ی جوالن طبیعت  ی شصت، ساحت عمومی ساحت تفوق فرهنگ و ساحت خصوصی عرصه در طول دهه

گذاران اجرایی شد، این نسبت قدیمی  ن و سیاست بود. ایدئولوژی بازار آزاد که با عالقه و اشتیاق از سوی مدیرا 
ی بنیادین بازار آزاد با اصل طبیعت یکسان است و مبتنی بر نظمی  را به نحوی واژگون کرد. چرا که هسته 

خودانگیخته و غیر اجتماعی و تاریخی است. اقتصاد به این ترتیب ربطی به نیازهای اخالقی و امیال عقالنی  
در نظم    2تر بیان افراطی لیبیدویی است که به شکل عقالنی به کار گرفته شده است. افراد ندارد، بلکه بیش

ها با فراموش کردن خشونت و قهری که به تجدید حیات بازتولید اقتصادی جدید عمالً زنان، فرودستان و اقلیت 
سازی  یی و خصوصی های رقابت، فردگراآلزیند که در آن ایده رساند، در »طبیعت ثانوی« می سرمایه یاری می

نظر می به  تغییر  و غیرقابل  از جامعه تصور می نرمال  اساس طبیعتی خارج  این  بر  بازار  واقعیتی رسد.  شود، 
 

1 . spiritual 
4. Gandesha, Samir (2018) Identifying with the aggressor: From the authoritarian to neoliberal personality, 
Wiley, Constellations 2018; 1-18 
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اسطوره و  آن غیرتاریخی  و  است.ای  مقدر  پیش  از  که    1چه  خشمی  و  ویرانی  بر  شگرف  تاأثیری  همه  این 
خواهی را به نحوی  برابری نظم بازار آزادی شبه کنند، گذاشته است. چرا که،  شهروندان از پی آن تجربه می 

کرد، دیگرْزنانی  ی شصت حاکم کرد. در برابر نوع اعالی زنانگی که ارائه می تر از دهه تر و غیرقابل تخطی بسته 
سرپرست و زنان سرپرست خانوار که در مقایسه با تصاویر زنان  شدند: زنان بی بودند که باید »توانمند« می

شان بیش از هر  ی دولتی بودند و رنج نمودند: آنان نیازمند اعانهخطر می ی پیش بسیار بی دهه   فرودست در دو
 شد.  چیز به تقدیری مرتبط بود که در قالب »سرنوشت« و »سرپرست« توضیح داده می

عنوان تصویری موهوم از  ی وام گرفته از صنعت فرهنگ را به شدند ایماژ اجتماعی زنانهافرادْ تشویق می
کنند. تصویری که به میانجی آن بتوانند سرکوب اجتماعی را تاب بیاورند. در پی آن، پیوند  فکنی  خود درون 

نمود. تر غیرقابل باور می زنده کرد که پیشسیاست ایدئولوژیک و اقتصاد بازار آزادی، صور زیباشناختی را از نو  
اواسط دهه  آنان  ی چهرهی هشتاد سرو کله از  پیدا شد.  انقالب  از  های بدل هنرپیشگان و خوانندگان پیش 

مشتقات زیباشناختی نظم اقتصادی موجود بودند. این تصور وجود داشت که برای کامیابی از مواهب بازار آزاد 
واقعیت موجود تن داد، بازتولید ایماژهایی این چنین به نحوی »پذیرش واقعیت در ساحت فرهنگ، باید به  

تر، »عالقه به قهرمانان صنعت  ناپذیر. به تعبیر روشن موجود« بود و واقعیت موجود نیز امری مطلق و خدشه 
به این    فرهنگ در طبع افراد جامعه نهفته شده بود«. آنان درخششی بدیهی و طبیعی داشتند. بیش از هر چیز

آموز شده و دست دلیل که ایماژ خواننده و بازیگر قدیمی، توأمان گواه طرفداری از طبایع آزاد و در عین حال رام 
بود. کف زدن برای »گوگوش اسالمی« عالوه بر قطار کردن توجیهات احترام به »طبع مخاطب ایرانی« و  

ر طبیعت پیروز شده بود، نه با سرکوب آن  کمک به »صنعت« سینما، تصویر فرهنگی بود که به طور کامل ب
خوانی در  آموز کردن آن. ایماژ مهناز افشار از این نظر اوج مهارت در رام کردن هر خشونت و ناهمکه با دست 

کرد و  ی عقالنی سود عمل می ای که به طور کامل مبتنی بر محاسبه سوژگی زنانه بود. تخطی مدیریت شده 
ها با چه این رسانه ی خاموشی و رخوت در جنبش زنان. آن شتی درآمده بود: طلیعه با اقتدار اجتماعی از در آ

کردند طرد سیاست، تبری جستن از فمینیسم و شانه خالی کردن از خودانگیختگی و هر نوع اشتیاق تبلیغ می
همان   بر  قضا  از  )که  عروسکی  زن  بود.  ارتجاعی  تصویری  به  ورزیدن  عشق  با  اجتماعی  و  سیاسی  تعهد 

آستانه  در  داشت(  قدیمی داللت  بازیگران  و  از  خوانندگان  برآمده  بود که  توحشی فرهنگی  نشانه  انقالب  ی 
نمودند، این نزاع )میان زن  ناپذیر می دارانه و امپریالیستی بود. زن زینبی با زن عروسکی آشتی مناسبات سرمایه

از آن  زینبی(  به نحوی هرچند شیعروسکی و زن  اهمیت داشت که  از خدشه جا  مراتب  پذیری سلسله ءواره 
ای بود. در  طور مقاومتی در برابر فرهنگ تودهکرد و همین اجتماعی و برابری و همدلی اجتماعی حکایت می

 
 نگاه کنید به:. ۵

 ( بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران 1۴۰۰اباذری، یوسف ) 
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عنوان گرامیداشت آزادی و زیبایی تن به غایتی مقبول و مطلوب بدل  مقابل در دوران جدید زن عروسکی به 
تبلیغ می شد. آن  بود: زنچه  بی   شد روشن  ناموزون و خشن زیبای  زنی که هر وجه  اش حذف شده،  نقص، 

 اش را کامالً به قدرت برتر واگذار کرده است.  آموز که کنترل نیروهای نفسای دست سوژه 
کنند. آزادی  ای است که نظامات اجتماعی فاشیستی با تن می تحقق »تن طبیعی« آرمان فاشیسم و معامله

شد، آزادی پرزرق و برقی که مدافعانش فراموش کرده بودند،  تمام واقعیت میسر می که به مدد پذیرش تام و  
ی عمومی  های مختلف کیف و کفش و لباس در عرصه گردی و خرید برندکه با رستوران بدن زنان پیش از آن 
شد؛ با خُرد کردن  گر شده با عنوان نیروی کار ارزان و رایگان جلوهگیری همان بدن به کار »آزاد« شود، باید با به

شده. به عبارت دیگر، طرح ایماژ انتزاعی و پرزرق و برق بدن آراسته و  همان تن در ساحت عمومی تخریب
شد با تثبیت میل در مصرف به  ی زن مدرن که فقط در ستارگان سینما و زنان »کارآفرین« خالصه می پرورده

ی شصت  همان تصویر زن خشن که در دهه  شد.ی پایین خالص میای از شر تصویر زن طبقه طرز ریشه 
 نمود. چندان مزاحم می

هماهنگی بین طبیعت درون و برون، میان طبیعت غیرایدئولوژیک زنان )همان ایماژ تن سرحال و قابل  
دهد( و حقیقت طبیعی و تاریخی مبادله در بازار که بیش از تحقق فردیت، فروپاشی و تخریب آن را نشان می 

پذیر  آور راه برده است. شکستن این هماهنگی فقط از طریق کنش یادآوری امکان گرایی خفقان بازار به اقتدار 
الواقع بر تن/ طبیعت رفته است. تقلیل تن زنانه به طبیعتی غیرتاریخی، آن را به چه فیخواهد بود. یادآوری آن 

از آزادی زنان را ای تا همین امروز سخن گفتن  عده   ی خام استثمار و سلطه بدل کرده است.ماده

می  جا  مرفه  طبقات  تجملیِ  آشکار  خواست  را  آنان  باطل  مدعای  بدن  تاریخ  روایت  زنند 

عدالتی و زوری که در اجرای این نظم بر همان تن  بازخوانی تاریخی به بازیابی خشونت، بیکند. این  می

نیستی طبیعت آشکار شود. مقصودم  عنوان میانجی آنتاگو تواند به رساند و جامعه میطبیعی رفته است، یاری می
عنوان کارگرانی منزوی  روایتی است که بر ما روشن سازد این سیاست طبقاتی چگونه به چرخه استثمار زنان به 

ها و ... کمک کرده است و چه  ی مهمانی عنوان نظافتچی منازل، پرستار بچه، آشپز، گرداننده و تک افتاده به
ها و دانشجویان در محیط  ها و کارخانه عنوان کارکنان و کارگران فروشگاهبه   شرایط کار و فعالیتی برای زنان

های پس از انقالب  دانشگاه ساخته است. سرکوب بدن همواره سرکوب یادآوری نیز بوده است. در طول سال 
  سرکوب بدن و واگذاشتن آن )نفی هر نوع توانایی »من« برای برقراری تعادل( در خدمت پنهان کردن و  57

انکار نزاع نیروهای متخاصم اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی در ساحت عمومی بوده است. هرچند نتایج آن در  
 عدالتی که امروز آشکار است. ی عمومی و تبعیض و بی ویرانی عرصه 

عنوان دوران کنترل عقالنی که  ی فعلی به پروا و فساد جنسی و دوره عنوان دوران لذت بی تصویر گذشته به 
ی سیاسی و اقتدار تاثیراتی  اره در معرض طغیان وشورش نیروهای کور غریزی است، در مناسبات سوژه همو 
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ویرانگر داشته است. زنان بر اساس چنین تصویری که همان تسری دوپاره کردن سوژه و جامعه به ساحت 
شدند یا دچار زحمت و    ی عمومی راندهارادگانی مایل به برهنگی از عرصه عنوان بی تاریخ نیز بوده است، به 

بهمضیقه  ذهن  میان  ایدئولوژیک  تقسیم  در  که  کیست  اما  شدند.  بسیار  همان  ی  بدن  و  اعلی  خیر  عنوان 
ی مسلط را تشخیص ندهد. درست است، طبیعت در مقام یک ی طبقه ی ابدی، لبخند پیروزمندانه شده لعنت

ا فکر است. اما به مثابه امری فهمیده شده و الگو و غایت  همواره دال بر دروغ گویی و ددخویی و ضدیت ب
 1تواند منشأ الهامِ مقاومت در مقابل نظم حاکم باشد. نوعی کنش یادآوری می 
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 م؟ یآموزیچه م  ریاخ یاز اعتصابات کارگر 

 اعتصاب کارگران »کروز« یبازخوان 
 کمانگر نیریشی نوشته 

 

 

، تجمعات اعتراضی و اعتصابات بسیاری از سوی کارگران  ی خیزش انقالبی »زن، زندگی، آزادی«در میانه 
هایی از جنبش جاری را متعین  تواند سویهو کارکنان صنایع مختلف شکل گرفت و بررسی و تحلیل آنها می 

رسانه  و    های غالبکند که در  بر مسائل سیاسی  تمرکز  با  یا  نشده  را  بازنمایی  آن  اقتصادی  اجتماعی وجه 
را برای  اهمیت جلوه دادهبی اعتراضی بستر و شرایط ذهنی و عینی مساعدتری  اند. واضح است که جنبش 

اعتصابات فراهم کرد چرا که کارفرماهای بخش دولتی یا خصوصی چاره شکل  ای جز برآورده کردن  گیری 
زنی کارگران ی موجود نداشتند. در نتیجه، توان چانههامطالبات کارگری برای جلوگیری از تشدید آنتاگونیسم 

در این شرایط به سبب شرایط مساعد محیطی افزایش یافت و امکان برگزاری موفق اعتصابات بیشتر شد. از  
های موجود در این جنبش توان از تکثر نیروتنیدگی اعتصابات با جنبش جاری می همخالل آشکار کردن در 

طبقاتی را نفی کرد و با دفاع از مطالبات  - ی مشترک و فراوحدت انتزاعی یا مطالبه  سخن گفت و هر شکلی از
 تنها علیه استبداد سیاسی بلکه علیه استبداد و دیکتاتوری سرمایه نیز گستراند. ی کارگر، خیزش جاری را نه طبقه 
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خودرو، صنعت ذوب  های اخیر در چهار بخش صنعتی شامل صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت  اعتصاب 
که برخی از نقل و کسبه و بازاریان رخ داد. در حالیوآهن و فوالد و همچنین دو بخش خدماتی شامل حمل 

ریزی قبلی ای و با برنامهگیری سیاسی و در اعالم همبستگی با خیزش تودهاعتصابات کارگری کامالً با جهت 
توان از اهمیت اعتصابات  شکل گرفتند. با این همه، نمیدهی شدند، برخی دیگر حول مطالبات اقتصادی  سازمان 

های اقتصادی به  گذاریهای سیاسی مطالبات اقتصادی را نادیده گرفت چراکه سیاست اخیر کاست یا سویه 
زده  دامن  بی شرایطی  معوقه،  از حقوق  ناشی  با مشکالت  امضای  ثبات اند که کارگران مکرراً  از  ناشی  کاری 
کاری اجباری، و اشکال متنوعی از استثمار مضاعف  دت یا سفیدامضا، دستمزد پایین، اضافهمقراردادهای کوتاه

اعتصاب شان مواجه نیروی کار  نتیجه، حتی  نیازهای معیشتی کارگران محدود اند. در  هایی که صرفاً به رفع 
ه آنها را به چالش  های اقتصادی و نهادهای مربوط بگذاریتر بخش بزرگی از سیاست شود، در ابعاد وسیع می
تبیین اعتصابات کارگری در این است که می می را به  توان هر مطالبه کشند. اهمیت  اقتصادی مشخص  ی 

تر تشدید استثمار نیروی کار  سازی نیروی کار، ناامنی شغلی و به بیان عام هایی که موجد فقر، ارزان سیاست 
های مختلف کارگری تأکید کرد. در ضمن  شتی گروه سرنو است، به ساختارهای کلی اقتصادی گره زد و بر هم 

گیری کرد و راه رهایی از استبداد  توان توأمان در برابر استقرار مجدد ساختارهای مشابه اقتصادی موضعمی
موجود را نه صرفاً در براندازی نظم سیاسی مسلط بلکه در احتراز از آرایش نیروها به شکلی مشابه جستجو 

ی تأثیرگذاری اعتصابات به بخش مربوطه الزم است که اقشار  اب از محدود شدن دامنه منظور اجتنکرد. به 
دیگر اجتماعی همچون دانشجویان، روشنفکران، فعاالن اجتماعی، و... از آنها حمایت کنند و با تأکید بر اهمیت  

ارهای کالن اقتصادی شان با ساختمطالبات اقتصادی، به فراروی اعتصابات از مطالبات معیشتی یاری و ارتباط 
توان متوجه شد که چگونه تجمعات اعتراضی که در  ی روند جنبش معلمان میرا برمال کنند. با بررسی تجربه 

اجتماعی رادیکالی  -بندی مشاغل بود در تداوم خود وجوه سیاسیی طرح رتبه جراابتدا حول افزایش حقوق و ا 
آموزان، حق آموزش به ان و باکیفیت به تمام دانشی آموزش رایگارائه   سازی آموزش، چون توقف خصوصی

ان  شدند به بی  موفقیابی مستقل،... را شکوفا کرده و  زبان مادری، حذف آموزش ایدئولوژیک، و حق تشکل 
های آنها توأمان نیازهای بخش کثیری از  چراکه خواسته   ، دبیران شورای معلمان »رو به جامعه« حرکت کنند 

کرد. به عبارت دیگر، برای تداوم جنبش جاری و تحقق انقالب در معنای بنیادین آن،  جامعه را بازنمایی می
نسبت تغییر  روابطیعنی  و  جنبش   ها  تمامی  است  الزم  و  مسلط،  کارگران  زنان،  جوانان،  جنبش  ازجمله  ها، 

شان  تنیدگی مشکالت و مسائلهمملی را هشیارانه و تیزبینانه دنبال کرد و با آشکار ساختن در-های قومیاقلیت 
پیوند با  تواند در  با سایر اقشار سعی کنیم آنها را گسترش دهیم و تعمیق بخشیم. این جنبش در صورتی می 

وجوه متفاوت فرماسیون اجتماعی تداوم بیابد که موفق شود رهایی هر فرد را در گرو رهایی جمعی سازد و از  

https://bidarzani.com/43303
https://bidarzani.com/43303
https://bidarzani.com/43303
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بیان خواسته  از سازمان طریق  با اتخاذ اشکال متکثری  دهی به پویایی و ها در قالب گروه، سازمان یا طبقه 
 ی جمعی یاری رساند.  تری از مبارزهکشف ابعاد تازه

ها بپردازد، قصد  هایی است که بنا دارد بر اعتصابات سایر بخشین نوشته، که یکی از مجموعه نوشته در ا
های  برانگیز در سالداریم تنها به اعتصابات بخش خودرو توجه کنیم چرا که یکی از موضوعات داغ و چالش
بررس داریم  قصد  واقع،  در  است.  بوده  بخش خصوصی  به  خودرو  صنعت  واگذاری  آن  اخیر  آیا  که  کنیم  ی 

گیری نظری پیشینی و  تمامی در دست بخش خصوصی است، بدون جبهه هایی از صنعت خودرو که به بخش
چالش  است  شده  موفق  بخش،  این  کارگران  شرایط  به  توجه  آیا  با  کند؟  رفع  را  کارگران  پیشاروی  های 

نافع آنها را در نظر بگیرد؟ اگرچه  گوی نیازهای کارگران باشد و مگذاری آنان به شکلی هست که پاسخ سیاست 
باری چون تغییر کاربری زمین کارخانه، اخراج نیروی واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی نتایج فاجعه

ثباتِ کاری، تعطیلی بنگاه و ... را به همراه داشته است، کماکان بسیاری باور دارند  کار، کاهش دستمزد، عدم  
چراکه در واقع این صنایع به نهادهای حکومتی یا افراد وابسته به قدرت سازی »واقعی« رخ نداده  خصوصی 

  ر ی)وز  ی خاندوز  داحسانی که س  ی زمان  ،1392در سال  سیاسی واگذار شده که منجر به شکست آن شده است.  
بود، در مصاحبه   یهااز مقامات مرکز پژوهش  ی کیاقتصاد(  کنونی   اقتصاد   ی همشهر  یبا مجله   یامجلس 

  اند!داده یکاربر ر ییسو تغ  ن یهشتاد به ا یشده از دهه  یواگذار یهادرصد شرکت 62ود د: ح عنوان کرد
اند  اند، هنوز هم به نهادهای دولتی وابسته که اکثر صنایعی که به بخش خصوصی واگذار شده با فرض این 

ر شرکت گذاری محصوالت آنها دخالت دارد، به بررسی اعتصاب دگذاری و قیمتو یا دولت همچنان در سیاست
 دی حمپردازیم که از ابتدای تأسیس کامالً در دست بخش خصوصی با مالکیت »سازی خودرو کروز میقطعه

درصد از    62  ران، یدر ا  یبر اساس گزارش منابع خبر ی« بوده است.  فطرت   پور یمحمد عل یی« و »کشاورز توچا
طور ه کروز توانسته ب  ن، یشده است. همچن  دهیکروز خر  یسازقطعه   عیابهمن توسط صن   ی سهام گروه خودروساز

طر  م یرمستق یغ ا  مجموعهریز  یهاشرکت  قیاز  شرکت  توسعه    هی سرما  ری تدب  ک، یاتوالکتر  سکرایمثل  آراد، 
را    پایخودرو، گروه بهمن و سا   ران یاز سهام ا  یتوجه موتور بخش قابل   ستمنیو و  ش،ی ک   ان یرانیسپهر ا  نارت، یو

: »کروز هم  دهدی م حیتوض  نهیزم نیدر ا  ران،یاستاد دانشگاه علم و صنعت ا ،ییکاکا  رحسنیام . کند یدار یخر
خر م   یهاسهام شرکت   د یبا  که  داده  نشان  توسعه  اشهیو سرما  ییتوانا  خواهدیخودروساز  در  صنعت    یرا 

  یتصد  ی واقع  ی صوصخبه کار ببرد. بر اساس منطق، وضع گروه بهمن بهتر خواهد شد. اگر بخش  یخودروساز 
قوان  ی دولتو شبه   ی دولت  یهاشرکت  به دست گرفته و  اعمال شود، مبر آن   ز ین  های خصوص  ن یرا    می توانی ها 

به قطب   تواندیکه گروه بهمن م  است   نیمن ا  ینیبشی. پ میخودرو باش   یخصوصبه قدرت گرفتن بخش  دواریام
از آن    اقتصاد کشور   ی نجمعنوان  به   ست که ا   هاییاین شرکت از جمله شرکت   .شود«  ل یتبد  یسوم خودروساز

 .  ندن کیم  یباز یدر بزرگ شدن و رشد اقتصاد مهمی ینقش  کهشود یم ادی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1237168-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.pardiskhodro.com/news/details/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-/
https://www.radiofarda.com/a/iran-bahman-car-compani-privatizes/27821668.html
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خودرو و    رانیتومان به ا  اردیلی کروز ساالنه حدود دو هزار م  ی ازسفارس گروه قطعه  خبرگزاری  به گزارش
  70پرسنل دارد که  نفر  هزار    12از    شیشرکت ب  نیا  .فروشدیانواع قطعه م  پایتومان به سا  اردیل یحدود هزار م

ترین  ترین و کلیدی اما پرسش این است که سهم کارگران از یکی از سودده  .دهندی م  ل ی را زنان تشکدرصد آن 
و بزرگ شدن این شرکت و رشد اقتصادی باالتر آن چه تغییراتی برای کارگران این    صنایع ایران چیست؟ 

 بخش به همراه داشته است؟ 
یل سطح پایین دستمزدها  دلکارکنان و کارگران این بخش ابتدا در آبان ماه سال جاری به مدت سه روز به 

اعتنایی کاری روز جمعه دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زدند و پس از بی های اضافهی شیفت و لغو کلیه 
ی کارخانه تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی  هایشان بار دیگر در ماه آذر در محوطهکارفرما به خواسته 

های هاست که از شرایط نامناسب معیشتی و تبعیض رکت کروز سالی آزاد کارگران ایران« کارگران ش»اتحادیه
 هیتومن، پا  20»خط فقر    شغلی نارضایتی دارند. سطح پایین دستمزدها از شعار اعتراضی آنها نیز مشخص بود:

در صورت   ی تیامن   یروهایبه تماس با ن  دیکشاورز، کارگران را تهد  درضای مح  شرکت،   نیمالک ا  تومن«.  6حقوق  
در مالکیت شرکت کروز است، در پایگاه  95ی گروه بهمن که از سال  عضو هیئت مدیره   شعارها کرد.  یادامه

ها اعمال  دولت  ستین   یازی ن   گفت اصالً   ی سالها قبل در تئور  ت یادام اسم»:  اذعان داشت   خبری »خبر خودرو«
  ندارد.   یاقتصاد  هی وجه توجچ یهبه   یخصوص  یهادولت در شرکت   یگذار هیانجام دهند چرا که سرما  یاقتصاد
 ی گذاره یماسر  ییهاشود در بخشیهم م  یگذارهیکشور را فراهم کنند و اگر سرما  تیامن  دیها تنها بادولت

نباید در امور اقتصادی دخالت دولت سازی، ی مدافعان خصوصی به گفته اگر  «.کشور الزم است  یشود که برا
آیا   متوسل شد؟   یسرکوب دولت  ی رویبه دخالت ن  توانیکارگران م   زیآمسرکوب تجمع صلح   یچرا برا کند،  

 داران« نیست؟ منظور از »تأمین امنیت کشور«، در واقع »تأمین امنیت سرمایه و سرمایه

با توجه به این نکته که کارگران  سال است.    32  ریشرکت، زنان مجرد و ز   نیا  یاستخدام  طی از جمله شرا
های شب انجام دهند، روشن است که به  طور در شیفت و همین  ستادهیطور اه ساعت کار روزانه بند ده  مجبور

موارد   یبرا  یحت در بازه زمانی کاری  استفاده از تلفن همراه    ،در ضمننیروی کار جوان و مجرد نیاز دارند.  
شوندگان ها از سمت مصاحبه سایتشده در وب . یکی از نکاتی که در اکثر نظرات ثبت ممنوع است  ی اورژانس

بود. میزان سختی کاری و خستگی    ی توانایی »کنترل خشم«کنندگان دربارهاعالم شده بود، پرسش مصاحبه 
ا کنترل توانند خشم خود رآن به حدی است که کارگران باید در ابتدا متعهد شوند که تحت هر شرایطی می

های روانی که متوجه کارگران این بخش است، در بسیاری از نظرات مطرح شده از سوی  کنند. عالوه بر آسیب 
مانند دیسک کمر و گردن    ی جد  ی فیزیکیهاب یآس ی کار چندساله در این شرکت داشتند،  کارگرانی که تجربه 

 د از نظرات کارگران را مرور کنیم: برای درک بهتر شرایط کاری، اجازه دهید چند مور .عنوان شده بود
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فشار    ح یو توض  ی کار  یسابقه  ،ی تیبار مصاحبه فقط موارد شخص  3  ینشد و ط   دهی پرس  یسواالت فن  کالً»
شرکت واسه افراد    ی نه. کنترل خشم واسشون مهم بود. ساعت کار  ای   ام یتونم از پسش بر ب  یبود که م  ی کار

  7نه تا خود    دم ید  م کار رفت  ی تو   . بعداًه یاجبار  5تا    ست،ین   ی هستش که اولش گفتن اجبار  7تا    7کارخونه  
 « کنهیمختل م و یکار کردن زندگ  نجایکال ا یبمون  دیبعدازظهر با

پاداش که البته    یطبق وزارت کار به اضافه  ،رون ی اومدم ب  دید  ب یسال کارکردم چون گردنم آس   6من  »
 « ...دهینم تی اهم به نظر کارکنانش  ادیبعدازظهر بودم ،کروز ز فتی من ش سین ادیز

 «دی کار کن نجا یا دییاین  دیدی م یتیاهم نیخودتون کوچکتر یو جسم  یروح  یاگه به سالمت»
توان به تجمعات اعتصابی شرکت بهمن  از دیگر اعتصابات کارگران بخش خودرو در آذر ماه سال جاری می 

از شرکت  دو  هر  که  کرد  اشاره  دیزل  بهمن  و همچنین  زیرمجموعه موتور  بهمن« های  هلدینگ »گروه  ی 
از جمله    گرید  یشامل چند کارخانه و بهمن دیزل  جز شرکت بهمن موتور  بهمن به   یگروه خودروساز هستند.  

 نیو چند  ران یا  ع یو ساخت قطعات صنا  ی دوچرخ، طراح  ران یموتور، ا  با یس  ران، یا   یگرخته یر  ع یشرکت صنا
به    95سال  . گروه بهمن  نفر کارگر و پرسنل دارد  4000است که مجموعاً بالغ بر    گرید  یشرکت و کارخانه 

گروه  های بسیاری  در خبرگزاری   آن است.  ی دار و مالک اصلسهام   کروز  شرکت بخش خصوصی واگذار شد و  
را   ها  ی کیبهمن  نمونه  خصوص  یاز  خودروسازان  برشمر  یموفق  کشور  به  ده در  ی  خبر  گاهیپاگزارش  اند. 

 زل یددارد؛ بهمن   یی باال  یورشرکت ما بهره » :  اذعان داشتهگروه بهمن    یرهیمد  تیأ عضو ه،  »عصرخودرو« 
رتبه اول را    ی وراز نظر بهره  یاپ یسال پ   3شرکت برتر کشور،    500ین  و ب  ی صنعت  ت یریسازمان مد  ی ابیدر ارز

ا  د یرتبه، رشد گر  30تا    20کسب کرده و هر سال   داران خود سود شرکت همواره به سهام   نی داشته است. 
  ی خودروها  ی را داشت و تنها شرکت سودده در حوزه   نی مأت  ن یشتریب  م، یپرداخت کرده و سال گذشته در اوج تحر

دولت   نفعانیاز ذ   یکیصورت،    نیپردازد و در ایبه دولت م  زی را ن  اتی مال  نیحال بهتر  نیاست و در ع  یتجار
دار، دولت وحاکمیت، کارگران  وری باال و سودده بودن شرکت برای سرمایه ه رغم بهر«. علی است  تیو حاکم 

اند چرا که مستمراً نسبت کاری اجباری نبردهجز اضافه وری کارخانه به کارخانه اما هیچ سهمی از سود و بهره 
 اند.  به سطح پایین دستمزدهای خود اعتراض داشته 

کاهش ساعت    برای افزایش دستمزد،   99تر در اواسط آذرماه سال  ی بهمن موتور پیش کارگران کارخانه
بندی مشاغل اقدام به اعتراض کرده بودند اما تاکنون به مطالبات آنها شنبه و طرح طبقه کاری، تعطیلی روز پنج 

ی آزاد کانال تلگرامی »اتحادیهکارگران این کارخانه در    99رسیدگی نشده است. گزارشی از اعتصاب سال  
 کارگران ایران« به شرح زیر منتشر شده است: 

موتور به  بهمن  ره یمد  أتیه   سیرئ   می پورابراه  ، دندی که کارگران دست از کار کشپس از آنپنجشنبه گذشته  
  دی تهد  نیبه ا  پاسخکارگران در  .  به قطع مبلغ کارانه از حقوق کارگران نمود  د یقصد مرعوب کردن کارگران تهد

https://tajrobe.github.io/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2/
https://www.ninisite.com/discussion/topic/5294873/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://www.irantalent.com/company/crouse/295858f4-667f-48b9-b67a-09a75ae12974/review
http://khabarkhodro.com/fa/news/557159/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://khabarkhodro.com/fa/news/557159/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

شرکت در   یاصل  انداراز سهام   یندگ یبه نما  یموسو   یآقا  نامبه    یپس از آن شخصو  معترض شدند    شتریب
انجام شود  کیکارگران ظرف مدت    یهاجمع کارگران حاضر شد و قول داد که تمام خواسته    ی برا  .هفته 

.  ابندیمذاکره با مالکان شرکت حضور  یبرا شانندگان یاز کارگران دعوت کرد که نما  رسیدگی به این موضوع
 دادند.  انیتوافق، کارگران به اعتصاب پا  نیپس از ا

شرکت حضور   نیبا مالک  هکه قرار بود در مذاکر ندگانشانینمانفر از   3دوشنبه کارگران مطلع شدند که    روز 
پس از    و  دندی شان دوباره دست از کار کشدر اعتراض به اخراج همکاران کارگران  .  اندداشته باشند اخراج شده 

بر    دیحاضر شده و با عجز و البه و تأک   کارگران شرکت دوباره در جمع    نیمالک  نده ینما  یساعت موسو   مین
از کارگران خواست تا به کارشان ادامه دهند.   گردندیشان اخراج نخواهند شد و به سر کار بازمهمکاران   نکهیا

 از عدم اخراج همکارانشان به کار بازگشتند.  نانیپس از اطم  زی کارگران ن

  یت یامن  یفضا  جادیخاطر اه تحقق مطالبات کارگران بود که ب   یبرا  یاهفته   کیمهلت    انیپنجشنبه پاروز  
اما مصرانه   افتندیروز آخر هفته است کارگران امکان اعتصاب و تجمع ن کهن یا هیتوسط حراست شرکت و توج 

انجام نشود دوباره   اتشان شرکت مطالب  نیمالک  ی ندهینما  ی هستند که اگر بر اساس قول موسو   م ی تصم  ن یبر ا
 دست به اعتصاب خواهند زد.

  یعصر و روزها  4:10صبح تا    7شنبه تا چهارشنبه از ساعت    یکارگران در روزها   یساعات کار  ترشیپ 
کرونا و به اسم کاهش ساعات کار در عمل ساعات    یمار یب  وعیبود. اما از زمان ش  ل یکارخانه تعط  زیپنجشنبه ن 
را در  افزاو مجمکار  اداده  شیع  به  تا ساعت    یمنوال که روزها  نیاند.  تا چهارشنبه  روز    3:30شنبه  عصر و 

 یعن یسر کار باشند.    د یظهر کارگران با1:30صبح تا  7اضافه شده و از ساعت    یکار   ی به روزها  زی پنجشنبه ن
کاسته شده اما روز پنجشنبه    یشنبه تا چهارشنبه حدود سه ساعت از ساعات کار  یمجموع روزها  در   کهنیا

ساعات   یمحاسبه   نیسر کار حاضر باشند. اکنون که کارگران به اشش ساعت و نیم    دیعوض باکارگران در 
از کار روز پنجشنبه    م ین   ساعت و   دو  ستیاند که با شرکت تازه اذعان نموده  ران یاند مداعتراض کرده   ی کار

کارگران    یهای کاراضافه   رکانهیز  اریکه به اشتباه محاسبه نگشته است و بس  شدهیکار محاسبه معنوان اضافههب
 شده است. دهیمدت دزد نیدر ا

از    شیکار است. تا پ   یسخت  یمشاغل و محاسبه   ی بندکارگران طرح طبقه   یاز مطالبات اصل   گرید  یکی
 یسال سابقه   20و کارگران با    شد ی کارگران محاسبه م  ی کار برا  یقانون سخت  95در سال    د یمالک جد  یدوره

  کارگران برداشته   یکار برا  یقانون سختسازی(  )پس از خصوصیچند ساله    نیاما در ا  شدندیکار بازنشسته م
مشاغل سخت    یشان قانوناً در زمره شغل   کهی سال کار کنند تا بازنشسته شوند درحال  30  د یو کارگران با  ه شد
 قرار دارد. آوران یو ز
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و    گروه بهمن  یمجموعهریز  یهاشرکت  گریو مطالبات کارگران بهمن موتور با غالب کارگران د  خواسته
 .  مشترک است سازی کروز همچنین شرکت قطعه 

ی اقتصاد،  های اخیر در حوزه برانگیز سال تر ذکر شد، یکی از موضوعات بسیار جنجال طور که پیشهمان
توجهی از سهام این دو شرکت  واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است هر چند که بخش قابل 

 روز خریداری شده است.  تر توسط مالکان حقیقی شرکت ک پیش
  ت یامن  ،یبه بخش خصوص   یدولت  عیصنا  یپس از واگذار  ایاست که که آ  نیای مطرح شده  هاال ؤ س  یکی از

شاید بتوان با بررسی    کاهش؟  ای  ابدییم  شیکار افزا  ت یبدتر؟ ظرف  ای  شودی قراردادها بهتر م  تی و وضع  ی شغل
معضالت و مشکالت کارگران در صورت واگذاری این صنعت سازی بتوان برخی از  نظرات مدافعان خصوصی 

پیش را  خصوصی  بخش  ازبه  مورد  چند  کرد.  سو واردانتقادات    بینی  از  خودروسازان  به  مدافعان    یشده 
 به شرح زیر است:  یساز ی خصوص

  ون یاسیس  ی سفارش  یروهایبوده که اغلب آنها ن  تیدو خودروساز مشغول فعال   نیمازاد در ا  یروی هزار ن  25» 
خودروسازان مربوط به حقوق و    دیتول  یهانه یدرصد از هز15تا    12  دهدی نشان م  یمتعدد  یهاهستند. گزارش 

  خودروران یو ا  پای سا  یها»در شرکت   ایاست«    یجهان  نی انگ یبرابر م3مقدار    نیاست. ا  ی انسان  یرو ین   دستمزد
  35تا    30در جهان    زان یم  ن یکه ا  یدرحال  شودی دستگاه خودرو ساخته م  10تا    9هر پرسنل    یساالنه به ازا 

بینی  توان پیش می   انتقادات،   ن یبه ا  جهدستگاه خودرو است.« با تو   65تا    45  زی ن  ایدستگاه خودرو و در شرق آس 
  یرو یهزار ن   25اخراج    دهد،یرخ م  عتاًیطب  ی صنعت خودرو به بخش خصوص  ی که با واگذار  یریی تغ   ن یاول  کرد
بنا به نظرات  دوم    ر ییاند نخواهد بود. تغسفارش کرده   ون یاسیکه مقامات و س  ییروهایاز ن   است که قطعاً  یانسان

رقابت   گرید  یصنعت قادر باشد در جهان با خودروسازها  نیکارگران است تا ا  یور بهره   شیافزاشده،  مطرح 
داشته باشند    شتریب ی وربرابر بهره 7 و حداکثر  برابر  3حداقل  د یکارگران با  گذاران،است یسبنا به نظر این  کند. 

 رقابت کنند.   ایتا بتوانند با خودروسازان شرق آس 

بررسی اعتصابات در واحدهای صنعتی بخش خصوصی »واقعی« از آن جهت حائز اهمیت است که نشان  
اقتصادی بیشتر، نه تنها هیچ بهبودی در وضعیت و معیشت کارگران رغم »بهره دهد علی می وری« و رشد 

بهره  بازار و تحقق  برای رقابت در  آنها  بلکه  به اضافه حاصل نشده است  بیشتر مجبور  اری و کار در کوری 
مهم  تعطیلی رسمی هستند.  آن، همان روزهای  از  از  تر  بسیاری  در  مالکیت شرکت کروز  و  نفوذ  از  که  طور 

های زیرمجموعه و صنایع بزرگ مشخص است، انحصارگرایی در بخش خصوصی نیز وجود دارد. به  شرکت 
بر ضد مناگذاریعبارت دیگر، سیاست  فع کارگران بوده و رشد  های بخش خصوصی و بخش دولتی کامالً 

 اقتصادی منوط به استثمار نیروی کار کارگران و کاهش دستمزد آنان بوده است. 
 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3829220-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3829220-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3829220-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 از مغاک عصر ظلمت

 ی می عبدالکر  ژنیب یها باب حرف در

 شیرین کریمیی نوشته 
 

 

زن، زندگی، آزادی وگوی بیژن عبدالکریمی با پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز با عنوان »نقد گفت 

 «شعاری است که با سنت تاریخی ما نسبتی ندارد

 
 وگویی گفتدر    1401ماه  بیژن عبدالکریمی، دانشیار پیشین فلسفه در دانشگاه آزاد اسالمی، در تاریخ اول دی 

با اظهاراتی دربارهبا »پایگاه خبری تحلی انقالبی »زن، زندگی، آزادی«، درست در  لی ساعدنیوز«  ی جنبش 
 ایستد.  گران آن میگیرد و در کنار سرکوب ی مقابل این جنبش موضع می نقطه 

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد  با مدرنیته زنان به صحنه گوید: »وگو، عبدالکریمی می در این گفت 
تر شده است و این یک های گوناگون پررنگظهور پسامدرن در واقع حضور زنان در عرصه شدند و همچنین با  

های عمومی« را  « چرا عبدالکریمی »حضور زنان در عرصه ی جهانی و نه صرفاً مختص به ایران است.مسئله 
می »مسئله« ایران  و  جهان  مسئله ی  واقع  در  غیرعادیداند؟  عجیببودن،  اشکال بودن،  و  داشبودن،  تن 

https://saednews.com/fa/post/zn-zndgi-azadi-sheari-ast-ke-ba-snt-tarikhi-ma-nsbti-ndard
https://saednews.com/fa/post/zn-zndgi-azadi-sheari-ast-ke-ba-snt-tarikhi-ma-nsbti-ndard
https://saednews.com/fa/post/zn-zndgi-azadi-sheari-ast-ke-ba-snt-tarikhi-ma-nsbti-ndard
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انجامد اصطالحاتی است که  زبان مردساالر به زنان و به موقعیتی که برای  بودن می بودنی که به مسئله بحران 

می  تحمیل  شده  گرفته  نظر  در  بگوییم  زنان  اگر  نگاه کند.  بلکه  نیست،  زنان  حضور  مسئله 

اندکی بار    در این صورت ممکن است  ی متکلمانی همچون عبدالکریمی به زنان استمردساالرانه

از روی دوش زنان برداشته شود و بتوانیم امیدوار باشیم که باالخره روزی برسد که    بودنمسئلهسنگین  

»فیلسوفانی« مثل بیژن عبدالکریمی زنان یا حضور زنان را مسئله ندانند، بلکه دریابند که »مسئله« در واقع  
 بینی شخص خودشان است.  جهان 

به خاس اشاره  با  آزادی« میعبدالکریمی  زندگی،  این شعار »تگاه شعار »زن،  اولین گوید  توسط  برای  بار 
او و گروه  به  مارکسیستی وی،  به گرایشات  باتوجه  و  اوجاالن مطرح شد  نظر وی،  عبداهلل  زیر  نظامی  های 

شده  های جنسی از زنان و تبدیل زنان به بردگان جنسی وارد شده است ... گفته برداریاتهاماتی از جمله بهره 
ی جنسی  های نظامی زیر نظر او ازدواج را کنار گذاشتند و زن را به یک بردهاست عبداهلل اوجاالن و گروه

اکنون در زبان برخی از جوانان و کنشگران ما هم جاری    "زن، زندگی، آزادی"تبدیل کردند و شعار وی، یعنی  
یل است، اما در نقد سنت و در واکنش  توان گفت که این شعار یک شعار اصشده است و به همین دلیل نمی 

دانی است، شاگردانی  «. عبدالکریمی استاد پیشین دانشگاه و مدعی فلسفه گرا سرداده شده استبه جریانات سنت
توان از وی داشت این ترین انتظاری که میهای مهیجی ارائه کرده است، بنابراین کم دارد و گاه سخنرانی 

« استفاده نکند. کجا گفته شده گفته شده استدر نقد خود از عباراتی مثل »تر حرف بزند و  است که دقیق
توانیم مرتکب  دهد؟ میهایی را به عبداهلل اوجاالن میهای تاریخی چنین نسبت است؟ با استناد به کدام داده

کند پس »حتماً درست خطای شناختی شویم و فرض کنیم وقتی فردی مثل عبدالکریمی چنین ادعایی می
نمی ا »اصیل«  را  شعار  این  او  همچنین  می ست«.  توضیحاتش  به  توجه  با  و  او  داند  که  بفهمیم  توانیم 

بودن« هم با توانیم در تعریف »اصیل داند. می نبودن خاستگاه این شعار« می نبودن« را معادل با »ایران »اصیل 
ای سر  یست و این شعار در چه زمینه او موافق نباشیم، اما الزم است کمی توضیح بدهیم که عبداهلل اوجاالن ک

 داده شد و نسبتش با جنبش انقالبی »زن، زندگی، آزادی« در ایران چیست.  
ی شعار »زن، زندگی، آزادی« دچار کژفهمی بدی است. طی سه ماه گذشته مقاالت  عبدالکریمی درباره

دی« نوشته و منتشر شده است.  بسیاری در شرح، نقد، معرفی خاستگاه و چیستی پیامِ شعار »زن، زندگی، آزا
سوما شعار »زن، زندگی، آزادی« از کجا آمد؟ امروز دیگر پاسخ این پرسش روشن است و بسیاری و ازجمله  

بار در سال نخستین   "ژن، ژیان، ئازادی"کنم: »شعار  از او نقل میاند،  به آن پرسش پاسخ داده   نیانگهداری 
آزادی  1987 نتیجه از سوی جنبش  در  مادران شنبه که  بعدها  داده شد.  ترکیه سر  زنان کردستانِ  ی بخش 

کردند این شعار اعتراضی را تکرار کردند. خیلی زود این شان در استانبول تحصن می ناپدیدشدن قهری فرزندان 
جنبش زنان    2014های فمینیستی کرد و ترک در شهرهای ترکیه بدل شد، سال ی اتصال گروهبه حلقه شعار  

https://www.aasoo.org/fa/multimedia/videos/4048
https://www.aasoo.org/fa/multimedia/videos/4048
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روژئاوا در نبرد با داعش در کردستان سوریه این شعار را به نماد انقالب فمینیستی زنان تبدیل کردند. سال 

وی هنرمندان در سالن  ی کن این شعار از سدر جشنواره  "دختران خورشید "در جریان نمایش فیلم    2018
شمسی( پس از قتل ژینا )مهسا( امینی به دست گشت ارشاد این    1401)  2022جشنواره سر داده شد. سال  

سرعت شهرهای ایران  شعار از زبان زنان در مراسم خاکسپاری ژینا در سقز سر داده شد. پس از آن این شعار به 
مهسا امینی و حجاب اجباری به خیابان آمده بودند سر داده   را درنوردید و از زبان زنانی که در اعتراض به قتل 

آزادی نماد جنبش  به  این شعار  اکنون  زنان و حلقه شد.  اعتراضات خیابانی و  ی همبستگی آن خواهی  ها در 
 های اجتماعی تبدیل شده که به هر زبانی ترجمان زندگی آزاد برای تمام زنان جهان است.« شبکه 

اش با  عبدالکریمی  اوجاالن اما  عبداهلل  به  )پ.ک.ک  اره  کردستان  کارگران  حزب  را    ( .رهبر  شعار  این 
نسبت    نیامی و    ن ینازن  ینوشتهی«  آزاد  ،ی بر شعار »زن، زندگ   یدرنگای با عنوان  داند. در مقاله»غیراصیل« می

 « ی ئازاد  ان،ی»ژن، ژتفصیل بررسی شده است.  ها )پیروان اوجاالن( با این شعار به عبداهلل اوجاالن و آپوئیست
. اوجاالن در سیر مطالعاتش به این نتیجه رسید  و احزاب خواهرش استها  آپوئیست  یِاهیپا  یاز شعارها  یکی

»زن«   علمکه  شناختِ  موضوعِ  به  -)پدر   سمیارکالیپاتر  یهیسا  ینیسنگ   لشیدل  و  نشده  لیتبد  یهنوز 
پوزیمردساالر و  اجتماع  سمیو یتی(  علوم  به  یبر  تاکنون است.  اقداماتِ  که  شد  متقاعد    سم،ین یفم  یعالوه، 

ن یشروع به تدو کار شد وبهاز این رو خودش دست اند. زن ناکارا بوده  ییرها یاها، برآموزه ریو سا سمیمارکس
کار  و راه   د،یاو بگشا  ی اجتماع  گاهیشناخت زن و جا  ی برا  ی نینو   یچهی( کرد تا دریشناس )زن   «ی»علم ژنولوژ

 .  ابدیزن« ب یی»رها  ی برا یاتازه 
او    بود.  یو مادرتبار  زدبانو یمحل ظهور ا  ایآغاز کرد که گو   ی اوجاالن کارش را با تمرکز بر دوران نوسنگ 
در جوامع    ،ییهالل طال  یدر منطقه  عت«یو طب  یندگ »زن، ز  ای  نگه«ی و ژ  انی»ژن، ژ  وندیشد که پ   یمدع
طب  ای-  یکمون آ  -یبدو  یست یال یسوس  ای  ی عیجوامع  در  و  شد  هم  ز ین  نده یبسته  مقام    ن یدر  زن  منطقه، 

  ی متحقق خواهد شد. به ادعا   «یو »آزاد  « یزن با زندگ   رومندین  وندیو »پ   افتیاش را بازخواهد  رفته ازدست 
 ی ندگ یکه از زا- (  نگهی)ژ  عتیزن و طب   یعی طب  یِ ذات(، و هم انی)ژن و ژ  «ی»زن و زندگ   ات لغ  یشگیراوجاالن هم 

 هاستیبخش آپوئالهام   هینظر   ن ی. ادیزنانه خواهد بخش  یاصه یخص  ی به انقالب بعد   -ردیگ ی دو نشأت م  نیا
  یهاافته یتنها بر  ( نهیاوجاالن )ژنولوژ  یی»علم« مورد ادعااما    شد.  « یآزاد  ،یپردازش شعار »زن، زندگ   یبرا

  چ یو از طرف ه  ارائه نشده   یاشده رفته یپذ   یِمتد علم  چ یه   از سویبلکه    ستیاستوار ن  یقاتیو تحق  یدانشگاه
و مقوالت   کیزی متاف  ،ینید  اتیروا  ر، یاست. استنادات اوجاالن عموماً بر اساط  نشده  د ییتأ  ینهاد معتبر علم

درنظرگرفته شود و نه   میپارادا  ا ی  کرد«ی»رو  ک ی  تواند یحالت م  نیدر بهتر  ل، ی دل  نی ؛ و به ااست  استوار   ی فلسف
 علم. 

https://pecritique.com/2022/12/14/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%db%8c%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
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ی  آوری شبیه سخنان بیژن عبدالکریمی درباره ی »زن« به شکل حیرت های اوجاالن درباره در ادامه اندیشه
کند بر ضد این شعار و بنابراین برضد  هم سخنانی که عبدالکریمی خیال میشود! آنوگو می»زن« در این گفت

های عبدالکریمی و اوجاالن از  قدری است که گویی اندیشهباهت به گوید! شهای عبداهلل اوجاالن می اندیشه
بر »اصالت ذات«    اوجاالن  یِشناسزناصطالح  به   یهینظر  انیبناند!  یا بر یک سنّت ایستاده  یک خاستگاه برآمده

  شود ی برجسته م  « یو »هوش عاطف  «ی»مادر  «،یندگ ی»زا  ی که زن با سه صفتِ ذات  به این معنا  : است  یمتک
امکان را    نیکه به زن ا ست  های ژگ یو  نیاست؛ هم   هن«ی»خاک« و »مامِ م  عت«،یزن با »طب   وندیپ   یکه نقطه 

باری،   .کند  تیهدا  تیشود و مرد و جامعه را به عدالت و انسان  ترکینزد  یهان یو هوش ک  قتی تا به حق  دهدیم
  ، یزن قو   »یکی  :یمشو یروبرو م  ی او در اندیشه  از زن  ریاوجاالن با دو تصو   ی اسیس   ات یح   دِیجد   یدوره   در

 بت یو به ه  دهی رهان  یفرودست  تِ یرا گسسته و خود را از ذهن  یاسارت اجتماع  یآزاد، دموکرات و رها که سدها

دیگردرآمده  "بانو زدیا" و  ذل  ،  دون   خوری توسر  ل، ی زنِ  امروزأ ش  و  در  ین  مرد  راه  سدّ  تنها  نه  به    لی ن  که 

تباه  "یافالطون  یهاعشق" اسباب  بلکه  است. چن  ی است،  انحطاط همگان  و  تنها ال  ی زن  ن یمردان    قینه 
عبدالکریمی نیز !«  است  خودی اساس وجودش ب  از  بلکه  ست،ین   یستی شدن و همزداشته دوست   دن، یورزعشق

ی فمینیسم درباره  ی آرش نراقیمقالهکه مرا به یاد  گوید که عالوه بر اینوگویش سخنانی می ی گفتدر ادامه
زن  گوید: »برم. عبدالکریمی میی عبداهلل اوجاالن نیز بیشتر پی میازد، به شباهتش با اندیشهانددر ایران می 

در    ی اجتماع  د یجد  یهازن در جنبش  ریکه تصو آنشود و حال ی شناخته م  ثار یعشق و ا  ، ی با مهر، فداکار  یرانیا
 ،ی از خودگذشتگ  ،یمثل عشق، فداکار   یکرده است و عناصر   دایپ   ل ی تقل  یوودیزن هال  کیسراسر جهان به  

»زنان  و اوجاالن معتقد است:    «.می نیبیرا در آن نم  یانسان  یمتعال  یهاو ارزش   ثاریا  ،یگرید  یبرا   دنیکشرنج 
 ن یتری به اساس  زدبانوانیا  تی ترب   پس .«هرگز وجود نداشته باشند  ایباشند    زدبانوانیدر حد قداست ا   ستیبایم  ای

نه    ، بخشندیمعنا و مفهوم م   ی هستند که به زندگ   ایزدبانوان  چراکه   ، شودی م  لیاوجاالن تبد  یفلسف  یدغدغه 
اوجاالن    یزنان قول  به  مدرن  ر یاس »که  رو  اند!مانده   یمصرف  یزندگ   یبرده   ی ستیتالی کاپ   یته ی در  این  از   »

ی کوردها و به طور  انگاریِ شعار »زن، زندگی، آزادی« که ایرانیان آن را از بستر مبارزات آزادیخواهانهیکی
معنا و  های عبداهلل اوجاالن بی اند با اندیشه خاص از زنان کورد گرفته، مصادره به مطلوب و از آنِ خود کرده

 شوند.  های انقالبیون سازگار می جویند و با خواستهد را می فریبانه است. شعارهای انقالبی بستر خو عوام
بودنِ« ی »زن آورد، گویی او شیوه وگو را به زبان می اش در این گفتترین جمله عبدالکریمی در ادامه تابناک 

جا تصور کنید  همین«  !دانمی م  تر از فروغرا زن   نیپروگوید: »داند وقتی میبعضی زنان را بهتر از سایر زنان می 
دانم!« تردید نکنید که از نگاه برخی این حرف توهین به نراقی  من بگویم: »عبدالکریمی را مردتر از نراقی می 

بوده و    تیاز آن همواره در اقل   ش یمعاصر و پ   خ یما در تار  ینان اسوه زاست! بگذریم. به نظر عبدالکریمی: »
  ن یپسندند با ای را نم   یو   دیجد  یهااست که نسل  یشاعر  یاعتصام  نیاز آنها مانند پرو  ی اریبس  ی هستند و حت

https://pecritique.files.wordpress.com/2020/09/sh-karimi-naraghis-piece.pdf
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  ی رانیزن ا  ندهیغالباً فروغ فرخزاد را به عنوان نما  د یجد  یهااست. نسل   دهیی مردانه و نه زنانه سرا  ی که و  ه یتوج
است. اما من    ده یی اش را سراو احساسات زنانه   یبود که زنانگ  یشاعر زن  نینخست  یقدند که و تشناسند و معیم

کنم و کماکان معتقدم  یزنانه محدود نم  ی دانم و حس زنانه را صرفاً در حس جنسی تر از فروغ مرا زن   نیپرو
دارد، هر   یظهور و تجل یدر و  یرانیاست و امر ا یرانی شاعر معاصر ماست و او مظهر زن ا نیترزن  نیکه پرو

برخ  دیشور  زی ن  یسنت   یهااز چارچوب   یاریبس  ه ی چند که عل ا  یو  نچارچوب   نیاز  را  « . پا گذاشت  ری ز  زیها 
های این پاراگراف »حرف مفت« است، درست به همان معنایی که هری فرانکفورت در کتابش  تک گزاره تک 

باب حرف مفت» با یکدیگر مقایسه میدر  را  از  کند و یکی را »زن « در نظر دارد. عبدالکریمی دو زن  تر« 
شدگان با بد و خوب کردن  گران است که هنگام مواجهه با فرودستی سلطهداند، این ترفند حقیرانه دیگری می

عالوه عبدالکریمی آثار فروغ فرخزاد را به »بیان حس به  گیرند. ی خود به کار می آنان، با هدف حفظ سلطه 
 شنوی؟«دهد! »وزش ظلمت را می جنسی زنانه« تقلیل می 

  یو فلسف   یحِکم  یاست که پشتوانه  ی شعار  "یآزاد  ،یزن، زندگ " شعار  گوید: »در ادامه عبدالکریمی می
 ی ا شه یسازد. اما اگر اندی ندارد و خود را در شورش بر سنت آشکار م  ی ما هم نسبت  یخیندارد و با سنت تار
سخن من، نه از منظر    نیتواند اثرگذار باشد. البته ای است و نم  شهیریخودش باشد ب   یخیمستقل از سنت تار

با   نه دارشناسایپد   یابلکه صرفاً از منظر مواجهه   ی سنت   ی اتیاله   یها)متکلم( و دفاع از نظام"نیسیتئولوژ"  کی
با  خیتار بشر  تفس  دیتفکر  و  منظر  ر یفهم  بع  یگردد،  بسی م  دی که  جامعه   یار یدانم  افراد  دل  یاز  به    لی ما، 

ی آخر که  « جمله.را داشته باشند   نقدرت هضم و فهم آ   ک،یدئولوژی ا  یهاشه یاند  یهاشان در چارچوب اسارت 
گذارد، زیرا به قول او »بعید  جایی برای بحث نمی گویی اتمام حجت مرد فیلسوف با »بسیاری از« ماست دیگر  

باشیم! ما نمی  را داشته  اظهارات ژرفی  بفهمیم شعار »زن، زندگی، است قدرت هضم و فهم« چنین  توانیم 
ی  ی جهان در حمایت از خیزش معترضان ایران بیان شد، پشتوانه ها فیلسوف برجسته آزادی« که از زبان ده 

بالیبار،  اا نو حِکمی و فلسفی ندارد! ام اتین  باتلر، آلن بدیو،  م چامسکی، آنجال دیویس، ژاک رانسیر، جودیت 
توماس پیکتی، یانیس واروفاکیس، اسالوی ژیژک، آنتونیو نگری، جورجو آگامبن و همچنین شمار زیادی از  

فکران از جنبشی  اند، آیا تمام این مت های دانشگاهی ایرانی در سرتاسر جهان از این جنبش پشتیبانی کرده چهره 
گوید این شعار »با سنت تاریخی ما ی حِکمی و فلسفی ندارد؟ عبدالکریمی میاند که پشتوانه حمایت کرده 

تواند اثرگذار باشد«، باری، به دلیل »شدت  ریشه است« و معتقد است که این شعار »نمی نسبتی ندارد و بی 
کنم. اما در  باره بحث نمیبر بسیاری از ایرانیان در این ویژه وضوح اثرگذاریِ این شعار« در سرتاسر جهان و به 

توانم بگویم که  ی مبارزات زنان در جمهوری اسالمی، می ساله   43کم در تاریخ  مورد نسبتش با تاریخ، دست
 نشدن این سه واژهاین شعار همواره به طور تلویحی در مطالبات آزادیخواهان حضور داشته است. در واقع، بیان 

ها در مطالبات مردم در طول ر هم، که هر کدام تفسیر و شأن خاص خود را دارد، به معنی غیاب آن پشت س

http://kargadanpub.com/book/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%AA/
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ها، بخش زیادی از معترضانی  تاریخ نیست. امروز معترضان زیادی در خیابان هستند و معترضان زیادتری در خانه 
هستند! این نوجوانان و جوانان با های هفتاد و هشتاد خورشیدی  رفتن دارند متولدان دههخیابان که شهامت به 

ی پنجاه و شصت های دهه ها فرزندان نسل اند، آن خواندن وِردی جادویی و به صورت ناگهانی ظاهر نشده
خواهی و شجاعت را  اند، نارضایتی و تظلمی پنجاه و شصت پرورش یافته های دهه های نسل هستند، در خانه
ی خودشان در برابر خفقان و سرکوب مقاومت ند، از کسانی که به شیوهای بزرگترهایشان آموخته زیر سقف خانه 

نسلی ها جدا نیست، هیچ نسلی از سایر نسل اند. هیچ اند اما راه خودشان را پیدا کردهاند، چیزهایی یادگرفتهکرده 
ا زنان ایران  طور که مریشه« نیست، همانتاریخ و به قول عبدالکریمی »بی و شعارهای اعتراضیِ هیچ نسلی بی 

شانه  فروغ بر  دولت  های  فیروز، صدیقه  مریم  اعتصامی،  پروین  پارسیفرخزاد،  سیمین آبادی، شهرنوش  پور، 
های ما خواهند ایم، فرزندان ما نیز بر شانه دانشور، سیمین بهبهانی و بسیاری از زنان و همچنین مردان ایستاده

 ایستاد.   
است   مخاطب  به  توهین  نیز  طرفی  مانند  از  حال  عین  در  و  باشد  »ایدئولوژیک«  ما  اظهارات  تمام  اگر 

 یهاشه یاند  یهاشان در چارچوب اسارت   لیما، به دل  یاز افراد جامعه  یار یبس  دانمیم   دیبععبدالکریمی بگوییم »
   « اظهارات مرا داشته باشند! قدرت هضم و فهم ک،یدئولوژیا

»زن، زندگی، آزادی« به تفسیر و در واقع تقلیل این  عبدالکریمی پس از نفی بنیادین جنبش اعتراضی  
در حال تکرار است.   زی اکنون نکه هم   میاشده   ی دچار دور باطل  خ یما در تارآورد و معتقد است »جنبش روی می

به وضع موجود هستند و    "نه بزرگ "  کی   شتریما ب  یاجتماع   یروهایامر است که ن   نیدور باطل حاصل ا  نیا
تفکر   از وجوهشه یر  یجنبش  اینه  برخوردار  ب باشند. آن  یجابیا  یدار که  آنکه وجوه  یها سلب مطلق هستند 

ترین شعار ممکن، یعنی  « جنبشی که ایجابیباشد.  افتهیها از سطح گمان به سطح معرفت، ارتقاء  آن  یجابیا
گوید ست. عبدالکریمی به جای »معترضان« یا »مردم« میدهد سلب مطلق نی»زن، زندگی، آزادی« را سر می

زمینه  چنین  در  اصطالح  این  اجتماعی«،  بی»نیروهای  و  نادقیق  »نیروهای  ای  از  بخشی  چراکه  معناست، 
اند. همچنین عبدالکریمی جنبش معترضان  اجتماعی« در ایرانْ هرگز یک »نه بزرگ« به وضع موجود نگفته 

دانم چطور ممکن است جنبشی که طی سه ماه سبب آورد، نمیداند، مصداقی نمی میایران را »عاری از تفکر«  
ها پرفورمنس اعتراضی خالقانه و صدها حامی در میان  ها سرود انقالبی، دهی تحلیلی، دهتولید صدها مقاله 

گویی وگو  روشنفکران و متفکران شده است »عاری از تفکر« باشد؟ به طور کلی عبدالکریمی در این گفت 
  تِ یّمسئول»  کندزند که به قول هری فرانکفورت آگاهی چندانی از آن ندارد و تصور می ی امری حرف می درباره

امورِ   یِکه به اداره   یز یکم هر چ دست   ای  ،ی ز یهر چ   یِاست که درباره  این   ساالر نظامِ مردم  کیشهروند در  
 !« داشته باشد یاده یکشورش ربط دارد، عق 
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»زن، زندگی، آزادی« به زبان مشترک    1401زندگی، آزادی« فقط یک شعار نیست، از شهریورماه  اما »زن،  
های فارسی، کوردی،  تمام آزادیخواهان جهان و به نوعی سبک زندگی تبدیل شده است، این شعار به زبان 

ای  یا اندیشه   توان آن را به حزب، شخص، منطقه شود و نمیانگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسوی سرداده می
 خاص قلیل داد و نفی کرد. 

تر نیز آرش  برم، چراکه پیش های عبدالکریمی را با پرسشی از اهالی فلسفه به پایان میاما نقدهایم به حرف 
ی مبارزات زنان ایرانی اظهاراتی از این دست منتشر کرده بود. چطور ممکن است امروز با چنین  نراقی درباره 

»زنان«، نگرش  به  خوانده   هایی  که  جایی  تا  باشد؟  »فلسفه«  اساس  از  ایران  در  نگاهفلسفه  چنین  های  ام 
هایی که ی جمله ای در دانش امروزِ فلسفه در جهان جایگاهی ندارد، در متون فلسفی امروز نمونه گرایانهواپس

منظور  عصر  ظلمت و به شود بیشتر به نقل از برخی افراد از مغاک  از زبان عبدالکریمی، نراقی و دیگران بیان می 
ی وضعیت ی بحث فلسفی و اظهار نظر دربارهمثابهشود، نه به جمالت بیان می   نقد و بازخوانی و تصحیح آن

 زنان در دنیای امروز!   
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 انقالب بدون رهبر کی عیتسر :نترنتیا

 پور میاهلل رح روحی ، ترجمهخالد قوبعه ی نوشته 
 

 
 

در    یعموم  استیس  ر یو مد  متولد تونس  ی،المللنیب   نترنتیکارشناس راهبری ا   قوبعه  خالداشاره:  

  یبرا  ینترنتیشرکت ا  یرهیمد   هیأت  رئیس  نیاو همچن  .است  Meta Platformsدر    قا یشمال آفر

پ »  یرهیمد  ( و عضو هیأتICANN)  یاختصاص  یها ها و شمارهنام ارتقا، حفاظت و   شرفت یسازمان 

ی خاورمیانه و عموم  استیو س  یروابط دولت  ریعنوان مدبه  نیاز ا  شیپ  اواست.    Frogans  ی« فناور

در تجارت و    یا حرفه  یسال تجربه  20از    شی ب  قوبعه  کرد. خالدیدر گوگل کار م  MENA  شمال افریقا

 . ها دارداطراف آن یاس یو س   یفن  یهاطیبا مح ییو آشنا ینترنت یا  یهایمقررات فناور 

 

 مقدمه
  است، اعتراضاتی که به خاطر   ها را تجربه کردهو خودجوش اعتراض   سابقهی، تونس موج ب2010دسامبر    از

  ی و طرد اجتماع  ی کاریب جمعی ناشی از    ی دیناام  شیو افزا  یخشم نسبت به فساد حکومت  ان، یب  ی فقدان آزاد
  ی علبن   نیالعابدنی جمهور تونس، زس یرئ  نی دوم  یو سرنگون  میرژ  سقوطمنجر به    یاعتراضات سراسر   نی. ابود
تظاهرات و  ها را آرام نکرد و  تبعید او به عربستان خشونت سال قدرت شد.    23پس از    2011  هیژانو   14در  

انقالب  این  از    یمثبت   ریتأث   ی کشور نیز اسیانداز سچشم   .ی ادامه یافتاجتماع   یهاها و شبکهابانی مقاومت در خ
مختلف مسئول حفاظت از انقالب    یعال  ی هاون یسیشده، کم  ل یجمهور و دولت موقت تشک س ی. رئپذیرفته است
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 و  بوکسیدر ف  بازتاب یافته  ریبا تصاو  یمقاومت اجتماع   نیا  .است  آغاز شده   یشده و اصالحات مختلف  نییتع
همین هم باعث شد  شد.    تیتقو   منشتر شده،   الینآن   یهاشبکه   گریها و دوبالگ  ، ترییتو هایی که در  نوشته 

. اما  اس«ی»انقالب    ای  تر«یی»انقالب تو   «،ینترنت ی: »انقالب اهای مختلفی را به خود گیردکه این انقالب نام 
در   ی اتیح مهم و    ی نقشامروز،    ی اجتماع  یهاو رسانه   نترنتیکه ای نشان دادند ، جوانان تونسگذاریفارغ از نام 
 دارند.  و حقوق بشر یآزاد  ی مبارزات برا

 یاسی س ینه ی شیو پ   استیس
لغو شد، قانون    1848سال  این کشور، در  در    یداربردهمناسبات  دارد:    جالب توجهی   ی اسیس  خ یتار  تونس

  یقانون  1973در سال    ن یلغو شد، سقط جن  1956، تعدد زوجات در سال  به تصویب رسید   1861در سال    یاساس 
در سال    یهیاتحاد  و  شد  بشر  ا  سیتأس  1977حقوق    ی عرب  یکشورها  ان یم  دررا    تونس  هاویژگی  نیشد. 
 . کردمی  ی معرف یکشور به دموکراس   نیترکیعنوان نزدبه

در    ی گذارهیساختن کشور با سرما   ی برابسیاری  ، تالش  این کشورجمهور  سی رئنخستین    ،به یبورق   ب یحب
  ن یالعابدن ی، ز1987نوامبر    7بخشد. در    قی را در کشور تعماما نتوانست دموکراسی    آموزش و بهداشت انجام داد،

از   یزیربدون خون   یکودتا  کیرا در    بهیبورقوزیری رسیده بود،  آن زمان تازه به مقام نخستکه    ،یعلبن
 «.بودالعمر نخواهد مادام یجمهور استی»ر د:وی در حالی به قدرت رسید که وعده داده بو قدرت برکنار کرد،  

بود،  تونس    یانهگراغرب   یها است یسبرای حفظ    یو رهبر مورد اعتمادمحبوب    یغرب  یکشورها  ی نزدعلبن
  افتی  ریو الجزا  یب یل  ی عنیتر آن  بزرگ   گانیکه در همسا  یگری کشور را از افراط  نی ا  در عین حال توانسته بود

  ی روها یها و ن با مهار مخالفان و کنترل رسانه  ی علبن چراکه  بود    یگری د  زیچ   تیواقع  اما  .دارددور نگه    ، شدیم
در یک    تونس را  یجمهور  است یانتخابات ر  نیاول  1999در سال    او  حکومت خود کرد.  می مسلح شروع به تحک

  پرسی همه.  در آن پیروز شوددرصد آرا،    99.44با کسب    توانست  کرد و  یدهسازمانفضای چند کاندیدایی  
،  باال بردسال    75تا    یجمهور  است یربرای  نامزد  فرد    ی را برا  حدنصاب سنی   2002در سال    ی قانون اساس 

درصد    89  کسب  او با این بار هم  .  یافت  2009دوره در سال    ن یپنجم  ی برای  نامزد  امکان   بار دیگرگونه وی  این
 شد.   روزیآرا پ 

  ایسابقه   ی جهان بدل شد کهکشورها  نیتراز محدودکننده   یک ی، تونس به  ساخته بود  او  ی که میرژ  در
و    هامیلای   ها،تیسا، نظارت بر وب فکریکردن رهبران  ی زندانبه  ، از جمله  داشت  حقوق بشر   نامطلوب در 

اذ  هاتشکل   یآزاد  برای  تیمحدود  ، ینترنتیا  یهات یفعال  ریسا و  آزار  فعاالن  و    تیو   فضای مجازی ارعاب 
 شناخته شد.  

 ییر تغ یبرا زور یعنوان کاتال به   نترنتیا
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بود.    2008در سال    الرّدَیِّف  منطقه  در تونس، شورش در  یمقاومت اجتماع  یهانشانه   نیاز آشکارتر  یکی
هم ، آن منتشر نشداز آن    و ید یبه جز چند و  یخبر  چیسرکوب شد و ه  سیتوسط پل  ی اانه یبه طرز وحش  قیام  نیا

پلت  و در  کم YouTube ییو یدیفرم  تعداد  بود.  شده  مسدود  مقامات  توسط  قبالً  فعاالن    ی که   و از 
و مورد  کرد    ی زندان آنان را    ی،علبن   مینگاران تالش کردند تا آنچه را که اتفاق افتاده افشا کنند، اما رژروزنامه 
 د. داقرار  تیآزار و اذ

که   یافراد  نی از اول  یکی  ی زهیر الیحیاواز قتل  بعد    ، کنشگران فضای مجازی2005در سال  تر،  قبل 

 ن،یند. عالوه بر ادید  بی، به شدت آسه بودمحکوم کرد Tunezine خود  تیسانقض حقوق بشر را در وب 
 گرید  حوادث   .ردتر ک آگاه  ،یعل نب  یخانواده  ژهیوبه   م،یشهروندان را نسبت به فساد رژ  کس،یلیکیو  اسنادانتشار  

ناآرام  ییهانشانه   ز ین بروز  عبدالسال  خبر را    یاجتماع  یهایاز  مرگ  تر داد:   Abdesselem) مهیم 

Trimeche)  که  یمتلو ال  شهر  در  2010در نوامبر    یهانال  نیالدشمسو    منستیرالشهر  در    2010  لیدر آور  
  تاطالعا   یجز برخ ها پوشش داده نشد، به دو مورد توسط رسانه   ن یاز ا  ک ی  چ ی. ه دندیهر دو خود را به آتش کش

 یو معترضان در منطقه   سی پل  نی بدرگیری    همین ترتیب،. به یاجتماع  یهاتیسامنتشر شده در وب   یهالم ی و ف
 شد.  بازنشر رنگیکم   صورتها به توسط رسانههم  2010 اوتردان در جنوب تونس در قبن

روز   بوعز  17صبح  محمد  دست  26ی  زیدسامبر،  که  تالش  بود  جاتیسبز  فروش ساله  از  پس   مأمور، 
درست   ، محمد  ی پسر عمو   یز یبوعز  ی کرد. بعدازظهر آن روز، عل  ی خودکش  ،سش اجنا  یمصادره   یبرا   ی شهردار

سوزانده  خود را    شیکه پسر عمو   ی چند متر دورتر از محل(  Sidi Bouzid)  دیبوز  ی د یس  ی در مقابل فرماندار
همان    در داشت.  تظاهرات    ی اولیه گیری هسته نشان از شکل   بوک خود منتشر کرد کهیی در فیس دئو یو  بود
 اعتراض را پخش کرد.  یدئو یو ره یالجز ی خبریشبکه   روز

بوک و به  سی در ف   دئوهایبا ضبط و آپلود و  ی، فعاالن تونس2009در سال    ران یسبز در ا  جنبش  عکسبر
قلب اعتراض    طبیعتاً   اما  ثر استفاده کردندؤ طور مبه   یاجتماع   یهااز ابزار رسانه  تریی ها در تو آن   یگذاراشتراک 

 کشور بود.  نی ا یدر شهرها
 ی اافسانه   یساختار ظالمانه  یرو   ی علرا به مدت پنج روز در مصر قطع کرد، بن  نترنتیمبارک که ا  برخالف

  چرا کهبود    یتوجهقابل   ساختار  ، نیکه به آن عادت داشت. ا کردیشهروندانش حساب م  یخود و خودسانسور
  فضای مجازی  فعاالن  بود.  د یجد  یاجتماع  یهاانه اطالعات با استفاده از رس  ع یانتشار سر  برای   همراهی  یآماده

  ی گذاشتند. اما در هفته می به اشتراک    کرده،  بودند که در صحنه بودند و اخبار اعتراضات را مستند   ی کسان  ن یاول
  ، شهرهای القصرینفعال شدند و به آنچه که هر روز و شب در  از پیش    شیب  ی نترنتیکاربر ا  هاون یل یم  ه،یاول ژانو 

ها شاهد سرکوب البته آن .  ندواکنش نشان داد  افتاد،یاتفاق م(  Menzel Bouzaiane)  بوزیان  تالة، منزل 
 شدید نیروهای پلیس نیز بودند.
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العرب 24فرانس    ره،ی)الجز  ی المللنی ب  یونیزیتلو   یهاشبکه   توانستند می تونس    شهروندان  ( که  رهی و غ  ه ی، 
این   ، تماشا کنند. کردندی را پخش م  میدانی و فعاالن    یها و اطالعات گزارش شده توسط شهروندان عاد لم یف

  یکودتا  قیقدرت را از طر   ی علکه بن   یزمان  1987نوامبر    7  یادبه  )که    TV7  یدولت  ونیزیتلو در حالی بود که  
وجود سانسور    با  داد.می ادامه    نده یفزا  یاجتماع  ام یگرفتن ق  دهیبه ناد  (بود  شده   ی گذارنام   آورد  دستخود به 

  YouTube  ،Dailymotion  ،Vimeoتصویر مانند  و    و یدیو   یگذاراشتراک   یهافرم تمام پلت  باًی تقر
دور زدن    یسازها و ابزارهاناشناس   ها،یگرفتند که چگونه از پروکس  ادیسرعت  به   یمعترضان تونس،  Flickr  و

پلت   یگذاراشتراک   یبرا در  ف  ییهافرم اطالعات  کنند   ترییتو و    بوکس یمانند   ی هاهشتگ ،  استفاده 
#bouazizi     و#Sidibouzid  شدند جهان برتر   ترندهای . 

،  اطالعات استفاده کردند  ان یکردن جر  یخنث  یممکن برا  یله یحال، مقامات تونس از هر وس   نیهم  در
  یعلسرگشاده به بن   یانامه  -  ورکیو یمستقر در ن  -از خبرنگاران    ت یحما  یته یکه کم همین هم باعث شد  

  ی خبر   تیساوب   یادیاند که تعداد زگزارش داده  یالمللن یو ب  یامنطقه   یها»رسانه   بگویند د و در آن  ن بفرست
گزارش، کشور شما   کیاند.  در تونس مسدود شده  دهندی را پوشش م  ی ابانیکه اعتراضات خ  یالمللن یو ب  یمحل

در    CPJ  یکرد. مطالعه  یمعرف  نترنتیکشور منطقه از نظر سانسور ا  ن یبدتر  ،یرا همراه با عربستان سعود
  یسیوبالگ نو   یجهان برا   نامناسب  کشور  10از    یکیتونس    لیدال  نی به هم  قریباًت نشان داد که    2009سال  
 [ 1]«.است

بدافزار    کیمیل فعاالن کرده بود.  بوک و ایس یف  یهاشروع به حمله به حساب   یعلبن   میرژ  نیهمچن
کشف    [2]یبر یتوسط فعاالن سا  بودنفوذ کردهمحبوب    یهاتیکه به صفحات ورود به سا  ی مخف  اسکریپتی 

 یهاورود به حساب   یبرا HTTPS کرد که از  هیها توصی به تونس  Electronic Frontier ادیو بن   شد
 [3]اطالعات را فراهم کنند.  یخود استفاده و امکان رمزگذار

  به خطر افتاده   ایها حذف شده  آن   یهاالین گزارش دادند که حساب نگاران و فعاالن آن از روزنامه  یاریبس
شبه است رمزها  یعلبن  ی بریسا  انینظام.  برا  یاز  شده  گروه   یعبور سرقت  وحذف  و   وهایدیها، صفحات، 

  نی ب   ی نترنتیگروه فعال ا  کی   Anonymous  لیدال   ن یهم  به     [4]بوک استفاده کردند.سی ف  یهاحساب 
تونس، از    یمختلف رسم  یها تیسابه وب  (DDoS) شدهعیتوز  سیسرو  عملیات لغو با استفاده از    یالملل

 [5]و دولت حمله کرد.  یجمهور است یر یها ت یجمله سا
تونس است،    ی که اصالتاً اهل سفکس در جنوب شرق   ی رپ تونس  ی، خواننده   ( El Général)   جنرال   ال

جوانان    ان یاو در م  یو یدی شد. و  ر یدستگ   یعلجمهور بن سی الین در انتقاد از رئ آهنگ رپ آن   کیپس از انتشار  
در    س یتوسط پل  گر یمنتشر شد. فعاالن د  ی مجاز  یکرد و به طور گسترده در فضا  دا ی پ   یادیز  تی محبوب  یتونس

 [6]شدند. ف یآنها توق یهاانه یو را  ری مختلف دستگ ی شهرها
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  ی سخنران  نیدر آخر  یخواند. و  «یستیها را »اقدامات ترورکرد و اعتراضات و شورش   یسه سخنران  یعلبن
و ها  رسانه   یآزاد  یوعده   نخواهد شد و همچنین  2014جمهوری سال  خبر داد که نامزد انتخابات ریاست   خود

  م یرژ  ،ی سخنران  نیدرست پس از آخر  ه،یژانو   13شب    در   کرد.  و پوزش   درخواست عفو   اتمام سانسور را داده و 
  ی علبن   ان طرفدار  تظاهرات،  RCDی خود  اس یاز حزب س   مزدور   ان ینظامکرد با استفاده از شبه   ی سع   ی علبن

سازمان  اندازه  یده را  به  فعاالن  زمان،  همان  در  سا  ی کاف  یکند.  در  مقاومت  به  تا  بودند   و   هاتیهوشمند 
 تظاهرات بزرگ در روز بعد منتشر کنند.  یدهسازمان   یبرا  یتا فراخوان   هندادامه د  یاجتماع یهارسانه 
تا آن زمان حما  نیا ب  تیاعتراض  آورده  ی المللن یگسترده  به دست  امور    ریوز  نتون، ی کل  یالر یبود. ه  را 

و    اعتراضاتبا    ی مشکل  چی در قطر اعالم کرد: »ه  هیژانو   13در    یسخنران   کیمتحده، در    االتیا  یخارجه 
مسالمت ندارد  زیآمتظاهرات  وجود  مسأله  مردم  این  جر  در.  تونس  در  اعتراض   و  دارد  انیحال حاضر  از  ما 

 [ 7]«.میکن یم  تیحماافراد و حق تجمع   زیآممسالمت
  ی علبن   میکه هزاران نفر در مقابل وزارت کشور که نماد سرکوب رژ  د یبه اوج رس  یزمان  هیژانو   14تظاهرات  

  یهایی محافظت از مردم تونس و دارا  یتونس برا  TV7  7  یشبکه که  ی ، تجمع کردند. از بعدازظهر، در حالبود
وضعآن وبالگ  ی اضطرار  ت یها  کرد،  فعاالن    سانینو اعالم    ی رو ین   کیکه    دادند گزارش    فضای مجازی و 
 بعدها   .کرده است  ری فرودگاه دستگ  کیرا در    یعلخانواده همسر بن  ی،ترابلس  یخانواده  یاعضا  ژهیو  ی تیامن

شود. وبالگ    صادر به مردم تونس    مهم خطاب  یبیانیه   کی  ی زودکرد که قرار است به  اعالم   ی هفت شبکه 
 در   . شروع شدکودتا    ورددر مها  صحبت کردند و    یجمهور  استیر  یمایشروع به گزارش حرکت هواپ   سانینو 
اعالم    ی رسم  یاه یانیوزیر تونس در ب نخست   ( Mohamed Ghannouchiی ) روز محمد غنوش  انیپا

بن  که  کناره   یعلکرد  خود  سمت  ماده  یریگ از  طبق  و  اساس  56  یکرده  ویتونس  یقانون  عنوان  به   ، 
ت  گرفته   به عهده  ، مسئولیت را کشور  نیجمهور موقت اس یرئ از    ی دیجد  تاریخشروع به نوشتن    ونس است. 

  دی ام  باعرب    انشهروندو    دن کنی عرب با ترس تونس را تماشا م  ان: »رهبرشده  نوشت  هاتییکرد و در تو   یآزاد
 [8]«.د نکن یم دنبال تونس را   یو همبستگ 

ادامه  کوشی خود  به سخت   ی، مجاز  یواکنش فعاالن فضا  هیاعالم  نیها پس از ای تونس  یخوشحال  رغمی عل
 س ی عنوان رئبه  ندگانینما  مجلس  سیالمبزع، رئ  فواد  انتصابو    یغنوش  یریگ د. آنها بالفاصله خواستار کناره دادن

ممکن است به   56  اصلکه   دآنها احساس کردن  [9]شدند. یقانون اساس  56و نه    57موقت، با استناد به اصل  
المبزع   ه،یژانو   15جمهور به تونس بازگردد. در س یعنوان رئ به  بتواند دوبارهفرصت را بدهد که اگر  ن یا یعلبن
 موقت منصوب کرد.  ریوزعنوان نخسترا به ی دست گرفت و غنوشجمهور موقت قدرت را بهسی عنوان رئبه

طر  یاجتماع   جیبس رسانه   قیاز  مدن  تیحما  یبرا  یاجتماع  یهاابزار  مقاومت  حمالت    یاز  برابر  در 
که در هر شهر چه    کردیگزارش م  situation#. هشتگ  افتیادامه    ی علپس از خروج بن  اننظامیشبه 
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  ک یافراد.    جاننجات    ی خون و حت  ی درخواست اهدا  رانداز،ی تتک   یها، هشدار در مورد مکان است  افتاده  ی اتفاق
کرد: »ارتش   تییتو  BulletSkan@ خود  ی با استفاده از حساب کاربر  یتونس  یساله هفده   یبر یفعال سا

  گرانیبه د  گونهو این !«  میدار   از یان مسلح هستند! ما به کمک نما مرد  اطیدهد! در ح ی ها پاسخ نمبه تماس 
 [10]داد.  نجاتکه او را   یاو به ارتش هشدار دهند، حرکت  تی کمک کرد تا در مورد وضع

  یماندند و خواستار استعفا  یریوزتونس در مقابل دفاتر نخست  پایتختنقاط کشور در    یاز اقص  معترضان
ها گروه   [11]قرار گرفت.   یاجتماع   یهاشبکه  یریگ یو پ   قیمورد تشو   در پایتختها  تحصن   شدند.  یدولت انتقال

  ی هماهنگ  یبرا   یاختصاص   یته ی کم  کی  ی اختصاص داده شد. حت   این شهربوک به  سیدر ف   یو صفحات مختلف 
سخت    طیو شرا  یطوالن   یشد تا از روزها  جادیها اکنندگان فعال در تحصنتوسط شرکت   یشهروند   یهارسانه 

دولت موقت اعالم کرد    یریوزخود را از نخست   یاستعفا  ی تحصن، محمد غنوش  نیاز ا  پس  ها گزارش دهد.آن
رئ بس یو  موقت،  السبس  یج یجمهور  )قائد  جا   (Beji Caid el Sebsiی  به  کرد.   یرا  منصوب  او 

 جمهور موقت سپس اعالم کرد که انتخابات مجلس مؤسسان برگزار خواهد شد. س یرئ

 

 یریگجه ی نت
 ی کایآمر  ادیدر استنفورد و عضو شوارتز در بن   مهمان، محقق  (   Evgeny Morozov)  موروزوف  یاوگن

را مطرح کرد: »اگر   ر یسؤال ز  ام« یدر ق  نترنتیدر مورد تونس و نقش ا  فکرها   نی اش »نخستدر مقاله  د، یجد
 [12]او »بله« بود.جواب  «داد؟ یانقالب رخ م  ن ینبود ا ترییبوک و تو  سیف

  ی دادهایدرباره رو  یرسم  یاه یانیدر ب  تریتوئ  یندهینما   (  Sean Garrett)   شان گرت  گر،ید  یسو   از
.  میارائه کن   تردقیق   یل یتونس، تحل  یدادهایرو  یپس از آشکار شدن همه   م یبتوان  د یتونس اظهار داشت: »شا

و   ترییاز تو   مکه چگونه مرد  م ی کنی و با تعجب تماشا م  می نینشی نقاط جهان، م  ریاما در حال حاضر، همراه با سا
واقعاً   یلحظه  کیبه    ل یکه ممکن است تبد  یادر لحظه   ن یزم  یرو  یانداز چشم   یارائه   ی ها برافرم پلت  گرید

 [ 13]«د.کنن ی شود، استفاده م  یخیتار
که همانطور که در    لیدل  نیخواهد بود: »نه.« عمدتاً به ا  نیال موروزوف قطعاً اؤ به س  یفعاالن تونس  پاسخ
  ی توانستند درباره ی نم  رهیمانند الجز  ی دیگرسنت   یهارسانه  ی، اجتماع  یهاداده شد، بدون ابزار رسانه   ح یباال توض 

اتفاق افتاده  آنچه را که    توانستندیکشورها نم  ریو سا  ی المللن یب  یهاآنچه اتفاق افتاده گزارش دهند. سازمان 
کمک   یبرا   یاجتماع   یهاو رسانه  نترنتیا   .کردندیوارد نم  یعلبن   می بر رژ  ی شتری است درک کنند و فشار ب

را    آنارشی  ها انقالب وکامل هستند. آن   احترام   ستهیشا  ،خود و تحقق آن  یندهیآ  ی طراح  یبه شهروندان برا
 کردند.  ل یو تسه  ع یتسر ،شده اما عمالً بدون رهبر بود یدهکه سازمان 
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و شهروند   اعتراضات خودجوش  واقع  توسط    انهدر  که    ی بانیپشت  ی مرکز  یریگ م یتصم  ندیفرآ  کیبودند 
  یاوه یکمک کرد، که در آن هرکس به ش  «محور-انقالب »کاربر  کی  جادیبه ا  نترنتیمعنا، ا  نیشد. به اینم

در   م  یانقالب  ندایفر  کیمتفاوت  از    ی. حتکردی در سراسر کشور شرکت  موافقت   هیژانو   14پس  از  و پس 
  پشتیبانی  د«ی تونس »جد  ف ی همچنان از مقاومت با هدف تعر  یاجتماع  یهارسانه   ر، یی با روند تغ  استمدارانیس

 کردند. 
 

 مراحل عمل 
  شتر یشهروندان ب  نترنت،یدارد. با استفاده از اخود    دیکشور جد  ی بازساز  یآشکار برا  تحولیامروز تونس  

 داشته باشند: توجه  هابه ضرورت  دیبا ی هم مجاز ی کنند. فعاالن فضا تیرا هدا  ندایفر  نیا توانند می

به    نیکند. ای م  ن یهمه را در کشور تضم  یکه دسترس   مناسب   باند  ی پهنابرای    ی طرح مل  کی -

 ی هاحل تر شود. راه ی رقابت  ی،نیاز کارآفر   تیشغل و حما  جادیتا با اخواهد کرد  اقتصاد تونس کمک  

 فعال کرد.  ترع یسر نترنتیبه ا ی توان با دسترسیرا م ی اجتماع

  رمتمرکز یغ رساخت یز کی و  ینترنت یتر او مستحکم   ترگشوده یتی حاکم ستمیس کهمچنین ی -

  از یو پاسخگوتر مورد ن  شفافدولت    کید.  رک  نیرا تضم   انی ب  ی بتواند آزاد  به واسطه آن  است که   ازین

 است. 
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 توسل به رفرم؟ ایتداوم انقالب 

 ی. کهنی نوشته 

 

 

 معرفی

بازی کردند و سرافکنده از صحنه  های خود را  ی برگطلبِ درون و بیرونِ دولت همه های اصالح گرایش
باقی ندیدند. حتی راست خارج شدند.  پیشاروی خود  انقالب  راهی جز  تا گرایانِ خشونتماندگان  پرهیزی که 

تنها مدافع انقالب، بلکه مبلّغ ها نوشته بودند، نه ها سخنرانی کرده و مقالهدیروز در ضدیت با انقالب ساعت 
موازاتِ ها معانی و مضامین سابق خود را از دست دادند و به د که واژه »خشونتِ مشروع« شدند. و چنین ش 

اند. نوشتار حاضر تالشی است در این راستا؛ با این ای یافتند که نیازمند تدقیقروی خیزش، تعابیر تازهپیش
 است و نه راست و بورژوایی.  های چپ و سوسیالیستی توضیح که تمرکز بحث بر گرایش

ها.  ها و رِوُلوشونیستی اصلی وجود دارد: اِوُلوشونیستده، درون گروه مورد بحث، دو دسته به ادعای نویسن
تولید کاپیتالیستی وارد شود   که خللی بر وجه آن ی اول خواهان سرنگونی انقالبی دولت حاضر هستند بی دسته 

 ر وجه تولید کاپیتالیستی است.      ی دوم خواستار سرنگونی انقالبی دولت و تداومِ پیگیرِ انقالب تا تغییو دسته 
کند تا با تدقیقِ تعاریف و مواضع این دو گروه، و با استناد به تجارب تاریخی، پرتوی  مطلب حاضر تالش می 

 روی خیزش کنونی بیندازد.  بر مسیر پیشا
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 مقدمه 

تا مرجعیت پاپ را به -رفرماسیون پروتستانی  16در قرن   - قدرت سیاسیبکشد و    زیرلوتری موفق شد 
خیرــ  أ قرن ت  5جنبش رفرماسیون شیعی ــ با حدود  با این همه،    1کومتی را از کلیسا به دولت منتقل کند.ح

 ی این نوشتار نیست اما تاکتیکنتوانست به اهداف مشابهی دست یابد. بررسی دالیل این ناکامی در حوصله 
ای در کننده عییننقش تها ــ  ی فریبنده به پایینی هاها و دادن وعدهــ زدوبند با باالیی   تاکنونی این جنبش 
 .  شکست آن داشت

  ی رفرم شان بر سرِ درجه و دامنهاترغم اختالفنیز علی طلب درون و بیرون دولت  اصالح   هایسایر گرایش
اعل  یا ف  قانون اساسی و ...(،  کیفریـنظارت استصوابی، تغییرات در قوانین دادرسی مدنیحذف  )  شانموردنظر

ی  شیوه  یا  المللی و ...()کارگزاران دولتی، عناصر غیرحکومتی، عوامل خارجی، نهادهای بین و عامل اجرایی رفرم  
شان از مسایل  و ...( و خالصه تعاریف   پرسیهمه زنی در باال، فشار از پایین، حمایت جهانی،  اِعمال رفرم )چانه 

برای خروج از بحران و   شان های پیشنهادیحل ...( و راه   ای )مثل آزادی، دموکراسی، برابری جنسیتی وپایه
.  ی سیاست خارج شدندمرور از صحنه راه به جایی نبردند و به زیست،  شرایطِ زیست شهروندان و محیط   بهبودِ

های متنوع درون و های معترض با گرایش تعیین تکلیف نهایی توده  1401و    98،  96های  شعارهای خیزش 
که مردم دل به تعویض حکومت ها علناً اعالم داشتند  خل و خارج کشور بود. آنها در خیابان برون حکومتیِ دا 

(Government)  در پی ندارند، و ( تغییر دولتState )2. هستند  
قدرت    شدن دستبهدست و بورژوایی این بود که همگی خواهان    راستهای  ی گرایشوجه مشترک کلیه 

. دولت  رُخ داد  1357ن چیزی که در سال  همامشابه  درست  ؛  بودند  نظم اجتماعی حاکم، بدون تغییر در  سیاسی
که سازوکار تولید و بازتولید زندگی اجتماعی  آن شاهنشاهی پهلوی به دولت جمهوری اسالمی تغییر کرد بی 

 سرمایه متحول شود.  -کار ثروت اجتماعی و خالصه مناسبات   تغییر کند و روابط مبتنی بر مالکیت، تقسیمِ
را  ها  حول این گرایش  قدری گویا و آموزنده هستند که بحثو تجارب متعدد تاریخی به   57ی قیام  تجربه 

ی جهانی  و زدوبند با دول امپریالیستی و سرمایه  ج« چنرژیم » دل در گرو    انعالوه، اینکنند. به ضروری میغیر 
 .    افتندما بیرون می ی بحث دایرهاز د که  ندار

 
تماعی در اروپا، خیلی از مضامین مسیحیت ــ از جمله مسطح بودن زمین ــ باطل  ی اجهای آگاهگرانهبا رشد کاپیتالیسم، پیشرفت علم و پاگیری جنبش    1

ی کلیسا در تمام جوانب زندگی  جانبههای فساد دستگاه کلیسا، انزجار مردم از دخالت همه شدند و از باورمندان به کلیسای کاتولیک کاسته شد. با افشای پرونده 

 های کلیسایی و مرجعیت پاپ شورید. و سنت نی بود که در آلمان علیه فرامین طلب دیباال گرفت. مارتین لوتر یک اصالح 

2   Government  عهده  ی مجریه را بهی محدود و معلوم، نمایندگی قوهشود که برای یک دورهحکومت اطالق می   یوزیر و کابینهبه رئیس جمهور، نخست

آن است که گفته شود    دهند. به این معنی درست ( را تشکیل می Stateربط، دولت )قضائیه و نهادهای ذی   یمقننه، قوه   یهمراه قوه گیرند. این قوه بهمی

نوشته    رفع یک ابهام حقوقیی  توان به مقالهمفهومی می   ی تاریخی این اشتباهِی نه برعکس. برای آشنایی با سابقهحکومت رئیسی و دولت جمهوری اسالم 

 کرد.  سیدجواد طباطبایی مراجعه 

https://www.cgie.org.ir/fa/news/155585/رفع-یک-ابهام-حقوقی---سید-جواد-طباطبایی
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شود آنها را در دو گروه  های چپ و سوسیالیستی است که میگرایشتمرکز نوشتار حاضر بر  با این حساب  

. تکلیف گروه اول  ها«یا »رفرمیست  2هاونیست«ش»اوُلو و  ها  محور«-یا »انقالب  1هاونیست«ش»روُلو جای داد:  
زینی  مدافع جایگهای انقالبی،  روشن است. آنها به تبعیت از مارکس، لنین و رُزا لوکزامبورگ و سایر سوسیالیست 

ها یا ونیست«شوُلو »اِ که  آن ؛ حال دولت کنونی با دولت پرولتری و تداوم انقالب تا استقرار سوسیالیسم هستند
که باوری به  گروه دوم  .  باشندمی ها مبلّغ جایگزینی دولت فعلی با یک دولت سوسیال دموکرات  «»رفرمیست

اه  و خولت بورژوایی و استقرار دموکراسی عدالت سرنگونی درا  سوسیالیسم انقالبی مارکسی ندارد، هدفِ انقالب  

اقتصادی« تا  در چنین ساختاری،    3کند. معرفی می   یا »دموکراسی  است  )ازجمله  قرار  ابزارهای دموکراتیک 
فراهم  ها  تودهرای  ای( و سیستم انتخاباتی و پارلمانی این امکان را بآزادی بیان، حق تشکل و فعالیت اتحادیه

. به ادعای اینان  بدارندمتکی بر عدالت اجتماعی برپا    یولت رفاه دو  دست بگیرند  را به شان  تا سرنوشت   سازند 
سازوکار دموکراتیک،  تواند با توسل به  و می  دراختیار داردمنظور  رای این  ی ایران پتانسیل بسیار باالیی ب جامعه

ادعایی که بدون درنظرگرفتن سیرِ انباشت و ،  ای مثل سوئد برسد سطح جامعه  در یک فرصت زمانی کوتاه به 
و صندوق    یالزامات بانک جهانی، بازار جهانی،  المللنی بکاپیتالیسم    ات یمقتض ی مالی،  فرآیند گردش سرمایه

 پردازی نیست!  شباهت به خیال شود و بیو غیره ایراد میپول  یالمللن یب
کسی از    «سی کراو »دمآل اینان مشروط به آن است که تا پیش از استقرار  ی ایدهعالوه، برپایی جامعه به

موقعیتفرصت  و  در  ها  که  می به   شیز خ  ند یفرآهایی  به دست  برای  کارخانه دست آیند  کنترل  و گرفتن  ها 
ا  شهرها  دوگانهخودگردانی  قدرت  نوعی  و  نکند  »فضای به   ستفاده  اقداماتی  چنین  چون  نیاورد؛  وجود 

سوق خواهند    مرج«و، »ماجراجویی« و »هرج «آنارشی»دموکراتیک« را تهدید خواهند کرد و جامعه را به سوی  
 داد! 

های شود که ایده جا ناشی می ، از آن تاریخی حاضر  هم در مقطعِضرورت تدقیق مباحثات این دو دسته، آن 
 ستیزی، تبلیغ دولتِ گریزی، سرمایه مارکسیسم که با چاشنی  ی گرایش رفرمیستی  جذاب و ادعاهای فریبنده 

زیست داری از محیطجویی، برابری جنسیتی و طرفطلبی، آزادیخواهی، عدالتسوئد(، دموکراسی   یرفاه )نمونه 
های راست، و واخورده از چپ روسی،  تا در دل جوانان منزجر از سیاست  ی مناسبی دارد و ... همراه است، زمینه 

تیتویی، خوجهپولچینی،   باز کند.  ُپتی،  امریکای التینروندی که در  ای، کوبایی و غیره جا  نیز    کشورهای 
طبیقی ی تها وجود دارد که مطالعهها و ابهاماتی حول نظریات روُلوشونیستعالوه ناروشنی رؤیت است. به قابل

 کند.   را ضروری می

 
1  Revolutionists 

2  Evolutionists  آید.گردد که توضیح آن در متن میی تاریخی اصطالح اِوُلوسیونیسم به برنشتاین و عنوان کتاب او برمی سابقه 

 نازنین و یامین را مطالعه کنید. ی«، نوشتهدموکراسی اقتصادی یا کنترل کارگریی » شود که مقاله برای آشنایی با این مقوله پیشنهاد می   ۳

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/09/negah33-16-1.pdf
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 ی تاریخ نیسم در آینه شو رفرمیسم یا اِوُلو

گرایی مدرن وارد فرهنگ سیاسی شد. او در  پدر محافظه  1،، توسط ادموند بورک18رفرم در قرن    یواژه 

)رفرم( نیز    اصالحات تدریجی( غیرضروری بود زیرا از طریقِ  1789ادعا کرد که انقالب کبیر فرانسه )   2کتابش 
 است.    رفته کاربه ی انقالب عنوان متضادِ واژه ه شد به چنان نتایجی دست یافت. از آن تاریخ به بعد، رفرم ب می

، هشت  1891در سال  لمان پیدا شد.  در آ  19گرایش رِفُرمیستی درون جنبش سوسیالیستی، در اواخر قرن  
و با توسل به    انقالب نیاز به  ، بی نیل به سوسیالیسمسال پس از مرگ مارکس، جورج ون ولمار اعالم کرد که  

ار و به  زدموکرات آلمان که در همین سال در ارفورت برگ -ی حزب سوسیال در کنگره   3پذیر است. رفرم امکان 

 5گوتا   یکه جایگزینِ برنامه  4ی رفرمیستی ارائه کرد همین نام نیز معروف شد، کارل کائوتسکى یک برنامه 
 شد.  

 ، مفهومی«هامکنم»های قابل تحقق )از رفرم   فهرستیدو بخش داشت. در بخشِ حداقل،    ارفورت  یبرنامه
از کنگره !  های انقالبی پردازیعبارت بود و در بخش حداکثر    شده  ( آوردهکه در آن دوره متداول بود   یبعد 

منتشر شد. او    6طبقاتی«   یارفورت، کائوتسکى توضیحاتِ مفصلی بر این برنامه نوشت که تحت نام »مبارزه 
ی انتخاباتی و کسب  از طریق مبارزه  بایدابداً ضرورت ندارد و پرولتاریا می سوسیالیستی  استدالل کرد که انقالب  

بخشد کرسی  بهبود  را  موقعیتش  پارلمانی  به   های  استقرار  و  برای  مولده،  نیروهای  رشد  با  همزمان  مرور، 
 . سوسیالیسم مبارزه کند

  7های سوسیالیسم«شرط شتاین با انتشار کتاب »سوسیالیسم تکاملی« یا »پیش ، ادوارد برن1899در سال  
مدعی شد که تئوری انقالبی مارکس برای جوامعِ صنعتیِ مدرن کارآیی ندارد، انقالب نباید هدف باشد، شرایط  

انقالب سوسیالیستی فراهم نیست، سوسیالیسم در جریان اجتماعی  مرور  تولید به   فرایند تر شدنِ  عینی برای 

 
کند و گر و مجیزگوی معروف« خطاب می ، او را »سفسطه 1۳فصل  ر کاپیتال جلد اول،  آشنا بود و د Edmund Burkeمارکس با نظرات ادموند بورک     1

 کشد. ی موسوم به »همکاری« او را به نقد می نظریه
2  Conservatism, Reflection On The Revolution In France  

۳   Vollmar  G. V.  به نقل از ،revolutionary nature of the German Social Democratic Party, p. 169-The nonظر را  . ولمار این ن

 وضیحش داد. تتفصیل به ( 1۸۹2) «سوسیالیسم دولتی»نخستین بار در یک سخنرانی در الدورادوی مونیخ بیان داشت و بعدتر در اثری بنام 

۴  The Erfurt ProgramSocial Democracy 1891,   توسط ح.ریاحی  فارسی یترجمه و 

گوتا نوشت که بسیار روشنگر و ارزشمند بود. چندین ترجمه از این    یحزب تصویب شده بود. مارکس نقدی بر برنامه  1۸7۵سال    گوتا در کنفرانس  یبرنامه   ۵

 «. نقد برنامه گوتاو ترجمه » گوتا یبرنامههای دسترسی به متن انگلیسی اثر در دسترس است. لینک 
6 ( Erfurt Program)Karl Kautsky, The Class Struggle 

7   (1899) Evolutionary SocialismEduard Bernstein,     این کتاب به اسمBernstein, The Preconditions of Socialism Eduard 

    است.نیز منتشر شده (1899)

http://www.kapitalfarsi.com/f13/f13.htm
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.184486
https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/1891/erfurt-program.htm
https://www.mediafire.com/file/z7kganmuw4d53kd/%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2587_%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C-2.pdf/file
http://www.archive.org/stream/GothaProgramme/726_socWrkrsParty_gothaProgram_231_djvu.txt
http://www.aazarakhsh.org/doc/ketab/marx_naghd_barnameh_gotha.1345136156.pdf
https://www.marxists.org/archive/kautsky/1892/erfurt/index.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm
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دهند تا برای عدالت اجتماعی مبارزه  های کارگری این امکان را به مزدبگیران میشود، اتحادیهمتحقق می 
هر درجه از بهبودی در   ؛هدف اصلی حزب کارگری است  ،هادائمی در شرایط کار و زیست انسان   کنند، رفرمِ 

 ها روبرو شود.  ها باید با استقبال و حمایت سوسیالیست شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده

لوکایده رزا  جدّی  نقد  مورد  برنشتاین  لنین   1زامبورگ های  در    2و  زیادی  طرفداران  اما  گرفتند،  قرار 
 3جست. اجتماعی آن زمان – اوضاع اقتصادی که دالیل آن را باید در  ند انترناسیونال دوم پیدا کرد

 

 ی آلمان تجربه -الف

تر  ای سریع ویژه که کاپیتالیسم در آلمان دیرتر از انگلستان و فرانسه ظاهر شد ولی به دالیل  رغم آن علی 
ها ی مناسبات کاپیتالیستی، تحرکاتِ اعتراضی کارگران نیز بیشتر شد که به پاگیریِ اتحادیهرشد کرد. با توسعه 

( به رهبری فردیناند السال  ADAV)  تشکل سراسریِ کارگران آلمان«»  4و احزاب کارگریِ قدرتمند انجامید.
حساب های کارگری جهان به ترین تشکّل یکی از قدیمیآگوست ببل و ویلهلم لیبکنخت(  و طرفداران مارکس )

-طرفداران مارکس )جناح چپ( »حزب کارگران سوسیال  1869در سال  .  تأسیس شد  1863که در سال    آیدمی
( در  ADAV و    SDAPرا در شهرآیزناخ تاسیس کردند. این دو تشکل )  SDAP دموکراتیک آلمان«  

 5گذاری کردند. را پایه  (SAPD)یکی شدند و »حزب کارگران سوسیالیست« 5187سال 
ی همگانی وجود نداشت و مجالس و مجامعِ انتخابی صرفاً نقشِ مشورتی داشتند.  أروز، حق ر  در آلمانِ آن

سازمانِ تولید به این خاطر، حزب کارگران سوسیالیست، هدف خود را بسطِ دموکراسی به نهادهای اجتماعی و  

 
ترین و  ترین، جدی هنوز یکی از دقیق)با ترجمه جدید(      « منتشر شد. این جزوه ب؟رفرم اجتماعی یا انقالای تحت نام » نقد رزا لوکزامبورگ که در جزوه   1

 آید. حساب میبه رفرمیسم به هامعتبرترین نقد

ناپذیر بودنِ  پذیر بودنِ برپاییِ سوسیالیسم براساسِ موازین علمی، و ضرورت آن و اجتناببرنشتاین[ امکانِ او نوشت: »]  یلنین در مورد برنشتاین و نظریه   2

ومِ  مفه   خودِ  حتی  ، کرد  را  کاپیتالیستی  تضادهای  تشدید  و   شدن،   پرولتریزه  فرایندنظر مفهومِ مادیِ تاریخ را انکار کرد. او واقعیتِ فقرِ فزاینده،  مسوسیالیسم از  

  « .دارد  وجود   سوسیالیسم  و   لیبرالیسم  مابین  اساسا   که  شد  ضدیتی  منکر.  نمود  رد  کامالً  را  پرولتاریا  دیکتاتوری   یلمداد کرد و ایدهرا نادرست ق   "ی یهدف نها"

Dogmatism And “Freedom of CriticismLenin, What Is To Be Done?, Chapter I,  لنین  چه باید کرد؟جدید »  ی”. لینک به ترجمه »

 توسط تراب ثالث و ی. کهن.

زرگِ تولیدی،  های بسسات و شرکت ؤم  یرشدِ سریع صنعت، رشد فزایندهاجتماعی داشت.  - های اقتصادیرفرمیسم همانند هر گرایش اجتماعی دیگر، پایه   ۳

ها، ان، تکنسین کارورز  دفتری،  کارمندان  مثل )  جدیدی   شغلی  هایگروه   پاگیریبه  ...    و   ها کنسرن  و   ها  سرمایه، پیدایش کارتل  تمرکز و    تراکمسهامی و دولتی،  

متوسط تعلق داشتند. جذب اینان به احزاب سوسیال دموکرات، به موازات رویکرد وسیع شاعران، نویسندگان،   ینگاران و ...( انجامید که به طبقهمعلمان، روزنامه 

خرده و  بورژوا  روشنفکران  و  سمت هنرمندان  بر  حزب،  به  تبورژوا  آن  سیاسی  آنأگیری  و  گذاشت  بثیر  »قوانین  ه را  تصویب  چرخاند.   رفرمیسم  سوی 

 سط بیسمارک نیز به این چرخش کمک کرد. ( تو1۸7۸ضدسوسیالیستی« )در سال 
 کاووس بهزادی مراجعه کنید. ی« نوشته کئورگ فولبرس و ...، ترجمه ای در آلمانرشد جنبش اتحادیه»  یبرای آگاهی بیشتر به مقاله  4

 ی گوتا« در واقع نقد مارکس به برنامه این حزب است. این حزب در نشست گوتا به تصویب رسید. »نقد برنامه یبرنامه   ۵

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/09/rs-rosa-reform-or-revolution-fa-yk-p1-1.pdf
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/i.htm
https://kandokav.com/issue/kandokav-10-fa/
https://pecritique.com/2015/04/30/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88/
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توان بر کردن جامعه و دخالت در ساختارِ تولید، می قرار داد. استداللِ رهبران حزب این بود که با دموکراتیزه 
 . برداشت  قدم »انسان«  و  کارگران رهایی درجهتِ  و  زد مهار  حاکم یطبقه  یسلطه 

(  1866ی همگانی )أق ر. تصویب ح ومی قرارگرفتم مورد استقبال عحزب کارگران سوسیالیست خیلی زود  

موجب  ( شد. به 1878موجب نگرانی بیسمارک و تصویب »قوانین ضدسوسیالیستی« )  1، ی حزب و رشد فزاینده 
د؛ اما اعضای حزب  ش سال ــ ممنوع اعالم   12مدت  ــ به  1890های حزب تا سال  ی فعالیت ، کلیهقانوناین  

ن )رایشتاگ( شرکت کنند. این امر سبب شد تا رویکرد حزب  صورت منفرد، در انتخابات پارلماه اجازه یافتند تا ب
ا  شود.  بیشتر  انتخاباتی  مبارزات  انقالبی،  وبه  اهدافِ  از  گرفتن  فاصله  و  رفرمیستی  راهکارِ  به  دادن  لویت 

 رفرم یا انقالب؟وجود آورد. موضوعِ اختالف روشن بود: ه های شدیدی را میانِ رهبران حزب بدرگیری 
نام داد و اسم  »حزب سوسیال  1890در سال   تغییر  آلمان« -حزب  در  را برگزید.     (SPD) دموکرات 

شد. این موفقیت،  تأثیرگذار  در سیاست آلمان و اروپا    (2همراه احزاب خواهر   به کوتاهی، این حزب )  یفاصله 
باید در  حزب سوسیالیستی کارگران نیز  ،  بورژوایی  آورد: آیا همانند احزاب دنبال  االت پیچیده و دشواری را به ؤ س

برای تدارک   کهمبارزه کند یا آن   کسبِ کرسی در پارلمان و مجامع انتخاباتیبرای  و  شرکت کند  انتخابات  
برنامه  و  کمونیستی  نمایدریزی  انقالب سوسیالیستی سازماندهی  وظایف  و  کار  از  باید مصروفِ  ؟ چه بخش 

رف تدارک  صشود و چه بخش    ایهای اتحادیهو ... فعالیت  کارگران و معیشت  شرایط کار  بهبودِ  ،  اصالحِ قوانین 
 انقالب سوسیالیستی؟  

جز لیبکنخت و اتو روله( به  ی مثبت نمایندگان پارلمانی حزب )به أ( و ر1914با شروع جنگ جهانی اول )
س توسط جناح چپ سیس حزب اسپارتاکو أاعتبارات جنگی، حزب سوسیال دموکرات آلمان دوپاره شد که به ت 

نوامبر،   انقالب  به  )معروف  ارتش  ملوانان  قیام  دنبال  به  انجامید.  لیبکنخت(  و  لوکزامبورگ  و    ( 1918)رزا 
فردریش اِبرت به ریاست آلمان  و رهبر حزب سوسیال دموکرات     مدهایش، قیصر آلمان به هلند گریختآپی

ی محلی و سراسری و تدارک  هادهی شوراان حکومت رسید و به سرکوب انقالبیونی پرداخت که مشغول سازم
ی انجامید که ماجرایش  قتل رهبران اسپارتاکوس و انقالبیون فراوان  ه ن ماجرا بیبودند. ا  سوسیالیستی  انقالب 
 ت.        خوانندگان این سطور آشناس برای  

 

 

 
جهانیان آشکار شده است:     یتردید، بر همه قابل   آور حزب، طبق آمار غیری همگانی، رشد شگفتأ کارگران آلمانی از حق ر  یهوشمندانه   ی»به یمن استفاده   1

 « طبقاتی در فرانسه یمبارزه.« به نقل از پیشگفتار انگلس بر » 1۸77در   هزار۴۹۳، 1۸7۴در    هزار۳۵2، ۸711ی در أر  هزار1۰2

مارکسیستی اعالم موجودیت کرد. پس از سرنگونیِ نظام سلطنتی و اعالم  -حزب کارگریعنوان یک  ه، ب1۸۹۰دموکرات اتریش در اواخر سال  - حزب سوسیال   2

 افزایش  را   نفوذش   یمسیحی و شرکت در انتخابات مجلس توانست دامنه -(، به سومین حزب بزرگ اتریش بدل شد و با ائتالف با حزب سوسیال1۹1۸)  ی جمهور

 شد.، تحتِ رهبری این حزب اداره  1۹۳۴ی فوریه تا  1۹1۸ سال  از - بود یافته شهرت سرخ وینِ  به که–  وین ایالت کهه نحوی ب دهد؛

http://www.mobarez-k.com/class-struggle-france.pdf
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 روسیه  یتجربه  -ب

های رِفُرمیسم اروپایی ــ  تاثیر اندیشه ، سوسیالیسم روسی شدیداً تحت  20و اوایل قرن    19در اواخر قرن  
به هب انقالبی مارکس  تئوریِ  بود که  این  باور عمومی  بود.  ــ  برنشتاین  تزاریِدرد روسیه ویژه  مانده عقب   ی 

را  دموکراتیک  - ی انقالب بورژواو هنوز مرحله است  فاقد پرولتاریای صنعتی کافی  روسیه  خورد؛ چرا که  نمی
-سوسیالحزب    عالوه، آنها نتایج »مثبت« راهکارهای رفرمیستی و پارلمانتاریستی. به استنگذاشته  سر  پشت
که  آلمان    تدمکرا بودند  پذیرفته  و  دیده  وظیفه مهم را  کارگریترین  تشکل  یک  معیشت   ،ی  بهبودِ سطح 

  ی اجتماعی طبقه   مین شرایط بهتر کار و ... خالصه ارتقای وضعیت اقتصادی، موقعیت شغلی و أکارگران، ت
ی سیاسی، نه تنها نفعی برای در مبارزه کارگران  درگیرشدن  بودند که  نظر    عالوه آنان بر اینبه.  استکارگر  

تا از درگیرشدن در بهتر است  رو  ایند. از نک ، بلکه آنان را با خطرِ تعقیب و دستگیری روبرو می ردکارگران ندا 
د. با همین تز هم  بپردازن ستی، اکونومیستی و سندیکالیستی  ونیریدیونیهای تفعالیتبه  و    1کنند سیاست اجتناب  

های کارگری، رفرم اقتصادی، سیس اتحادیهأشان را روی تها تمرکز اصلی ها و منشویکبود که اکونومیست
با بورژوازی برای نابودی بقایای فئودالیسم و ریشه  کن نمودن استبداد و مبارزه  بهبود شرایط کار، همکاری 

    2برای استقرار دموکراسی بورژوایی گذاشتند. 
ی  ی انقالب بالواسطه ها موافق نبود؛ برعکس »موافق گسترش سیستماتیکِ ایدهبندیلنین با این فرمول

های خُرد شوند«.  گیری در قبال رفرم ها نباید سرگرم »موضعو معتقد بود که سوسیالیستسوسیالیستی« بود  
او حزب می به باقی آن یک  بایست نظر  و  به حاکمیت  را صرف تحمیل رفرم  انرژیش  را صرف تدارک پنجم 

 
را آشکارCredo)    "دو کرِ"  یبیانیه   1 این مواضع  بیانیه در مقالهبیان می  ا (،  این  از  زیادی   A Protest by Russian Social-لنین »  یکند. بخش 

emocratsD .آورده شده است » 

قابل    کردند در روسیه تئوری مارکس را درک نکردند، فکر می ها،  از یک سو، سوسیالیست دقیقاً این همان چیزی است که در روسیه اتفاق افتاد...لنین: »    2

اسی  دمکر- ی در سوسیالیگرایشی قهقرادانستند... « به نقل از  می  غلط، انحراف از سوسیالیسم هسیاسی را ب  یههای روسیه مبارزکاربست نیست... سوسیالیست

 1۸۹۹«، روسیه

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1899/sep/protest.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1899/sep/protest.htm
http://lenin.public-archive.net/fa/L1040fa.html
http://lenin.public-archive.net/fa/L1040fa.html
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چی و دموکرات  های اتحادیهی رفرمیستلنین، رفرم محصولِ مبارزه   گاهنظراز    2  1د. نک  انقالب سوسیالیستی 

توصیه  به این خاطر    3ای بود که به ثمر ننشسته و ناکام مانده بود.ی طبقاتینبود بلکه محصول فرعیِ مبارزه 

 4.ه شودبه پیش بردمبارزه  تر  طبقاتی، با نیروی بیشتر و در میدانی بزرگ   یو تعمیقِ مبارزه   یدشدت با  کرد تا  می
ی طبقاتی و تدارک انقالب  شد و از آن برای ارتقای مبارزه رغم استقبال از رفرم، به آن راضی نمی علی لنین  

گیری نسبت به آن باید با ارزیابی  که مبارزه برای رفرم و نیز موضع گرفت. او معتقد بود  سوسیالیستی بهره می 
باید واقف بود که در سیستم کاپیتالیستی،  عالوه  بهتوازنِ قوا صورت گیرد.  با ارزیابی از  ی طبقاتی و  از مبارزه 

-اقتصادیهای  دیرپا و بادوام نیز نیستند و در هنگام بحران   آنها .  نیست  دستاورد   یک  -خودخودیبه –رفرم  
یورش  و  این  سیاسی  به  شد.  خواهند  گرفته  بازپس  وسیعاً  بورژوازی،  را  رفرم  تواند  می بورژواری  معنی  های 

ی طبقاتی اوج وقتی مبارزه . یعنی هد د نیز مورد استفاده قراری طبقاتی ــ ــ بر سر مبارزه تله یا دام  یمثابه به
ی و از تعمیق مبارزه دهد تا اعتراضات را بخواباند  تن می   فرم ، به رگیردقرارمی   فشار  تحت بورژوازی  گیرد و  می

بکاهد،   اشآراممحض  به   و طبقاتی  را  یک  یکضاع  ودن  از گیردمیپس  بازآنها  انقالبیون  این.    برخالف –رو، 

  5نباید فریب بخورند و دچار توهم شوند.  - هارفرمیست 

 
  را   رفرم   برای   مبارزه  باید  یا   و  توانیممی  ما   که  شود   معنی  طور این   سوسیالیستی،  انقالب  برای   بالواسطه  یخواهد بود که مبارزه  غلطی  کامالً  ی»عقیده لنین:     1

مان از این جنس نیستند. آنها خودشان را به  شان هستند. اختالفاتها و آنها موافق نیست که ما مخالفِ رفرم ... این  هارفرمیست  و  ما  اختالفِ...  ابداً.  کنیم  رها
گیری ی أیم: در ر یگوکنند... ]اما[ ما به کارگران می تمکین می   "بیمارستانی که برای کاپیتالیسم ترتیب داده شده"به نقشِ    هنتیجدرکنند... و  ها محدود می رفرم 

  ی بالواسطه انقالبِ یایده سیستماتیک،  طوره ب که بدانید این را  خود  اصلی  یکه در آنجا توقف نمایید؛ وظیفهنآبرای نمایندگی نیابتی و غیره شرکت کنید، بی
کراسی  و. شرایطِ دمکنید  بازسازی   رادیکال  ایگونهه ب  را  حزبی   فعالیت  هایِعرصه  یهمه   و   شوید  آماده  انقالبی  چنین  برای  دهید،  گسترش  را  سوسیالیستی

موضعی    چنینهای کوچک و خُرد اختیار کنیم، اما ما باید قادر به فراگیری و برگزیدن  کند که موضعِ معینی در ِقبال انبوهی از رفرم وادارمان می  ی، غالباًیبورژوا
دقیقه را  به انقالبی   2۵ساعته را  به رفرم و  دقیقه از یک صحبتِ نیم  ۵حرف بزنیم[ باید    زمینهعنوان مثال اگر قرار باشد در این  هها باشیم... ]برفرم در برابر این  

  ,Principles Involved in the War IssueLenin,که در راه است، اختصاص دهیم.«  

دموکراسی انقالبی[  -م،  ]سوسیال در یک کال  ها را، همیشه بخشی از فعالیتش محسوب کرده است...دموکراسیِ انقالبی، مبارزه برای رفرم - سوسیاللنین: »   2
 ,Leninگیرد.«می  نظر   در  است،  سوسیالیسم  و  آزادی   برای  انقالبی  یمثابه بخشی از یک کل که همان مبارزه ه را بگیرد، و آنمبارزه برای رفرم را فرعی می 

Democratic Politics-Unionist Politics And Social-TradeWhat Is To Be Done?, III.  

 یدهندهاین مبارزه هستند، فرعی، به این خاطر که نشان  "محصوالت فرعی"ها  ی طبقاتیِ انقالبی است؛ رفرم ی واقعیِ تاریخ، مبارزهنیروی محرکه»لنین:     ۳
  ,Once Again About the Duma CabinetLenin ند.«اهای ناموفق...  تالش

ناپذیر است، و پرولتاریا باید از  دهند که انقالب اجتنابها آموزش میسوسیالیست ها )یا قهرمانان بورژوازی( این چنین است: ها و لیبرال سیالیست»تمایزِ سو  ۴

انقالبیِ تازه آماده شود، تا انقالب را در    یه بگیرد تا برای یک مبارز  تضادهای موجود در جامعه، از تمام نقاط ضعف دشمنان خود و طبقات میانی بهره   یکلیه

ضرر کارگران هستند، و لذا  ه تی بها غیرضروری و حدهند که انقالبآموزش می ها تر، با جمعیتی بیشتر تکرار نماید. ]حال آنکه[ بورژوازی و لیبرال میدان وسیع 

 ,Reformism in the Russian Leninادعا، برای رفرم بکوشند.«  های خوب و بیبلکه باید مثل پسربچه   "به زور هُل داده شوند"طرف انقالب  هنباید ب

c MovementDemocrati-Social 

گیرد... و از آنها برای به بردگی کشیدن کارگران، ایجاد چنددستگی در میان  دهد و همیشه با دست دیگر پس می »بورژوازی لیبرال با یک دست رفرم می   ۵

ش به بورژوازی  تر، وابستگیکارگر ضعیف  یتر باشد، طبقه هر چه نفوذ رفرمیستی در بین کارگران قوی   جوید...آنان و جاودانه کردنِ بردگیِ مزدی بهره می

تر و  تر، اهدافش عمیق کارگر مستقل  یتر خواهد شد. هر اندازه که جنبش طبقههای مختلف، برای بورژوازی سهل ها با نیرنگ خاصیت کردنِ رفرم بیشتر، و بی 

اند... با را پذیرفته  تئوری مارکس  کارگرانی که  تر خواهد بود...برداری از بهبودها برای کارگران آسان یِ رفرمیستی آزادتر باشد، ابقا و بهره بینتر، و از کوتهوسیع 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/dec/00b.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/iii.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jun/28.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/sep/14.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/sep/14.htm
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  رفرمیستی -سوسیال  مکانیکی  یای بخشید و بر این نظریهتازهبا این اوصاف، لنین به مبارزه برای رفرم ابعاد  
خط   «کنندد، حمایت میمنجر شو ها  ای از بهبود در وضعیت توده ها از هر مبارزه که به درجه »سوسیالیست  که 

را به تحلیل مشخص از شرایط مشخص، توازن قوای طبقاتی و هشیاری سیاسی  بطالن کشید و ارزیابی آن 
 انقالبی منوط کرد.  های سوسیالیست 
که  بود  آموخته  فرانسه و آلمان    یتجربه او از  ها بود.  لنین نگران همکاری انقالبیون با رفرمیست  در ضمن

کاین همکاری   جنبش  نفع  می   1. نیستارگری  به  را  لنین  الکساندرا  نگرانی  درخواست  به  او  پاسخ  در  توان 
 د:  وضوح دیبه  -کردن مبارزه علیه استبداد تزاری مبنی بر همگانی-نتای و کُل

  ".کند، نیازمندیم  متحد   را   همگان  بتواند   که   شعاری   کشیدن پیش  به   ما"   که  دارید   تأکید   شما  …»
ترس دارم، یک  کنده بگویم، آنچه که در حال حاضر، بیش از هر چیز دیگری  بگذارید صاف و پوست 

وحدت  ]وحدت یگراچنین  که  هستم  متقاعد  من  است.  برای  ی  چیز  مضرترین  و  پُرخطرترین  گرایی[ 

  2پرولتاریا است.«
 گرایی« و »وحدت   به همکاری  هابرای تشویق سوسیالیستعادت داشته و دارند تا  ها  رفرمیستحال،  با این

  4کنند استناد    3( 1897های روسیه« )دموکرات -ی »وظایف سوسیالدر مبارزه برای حقوق دموکراتیک به جزوه
این اتفاق در جریان جنگ داخلی اسپانیا نیز رُخ داد. انقالبیون    و مدعی شوند که لنین مشوق چنین وحدتی بود!

 
بورژواییهیچ با این درک که هر جا سرمایهنمی   تحمیق  گونه رفرم  باشد و نه عمیق،داری هست، رفرم نه می شوند. کارگران  بهتر    تواند دیرپا  برای شرایط 

کوشند... توسط امتیازات کوچک، کارگران را از مبارزه طبقاتی  ها می کنند... رفرمیستها برای تقویت مبارزه علیه بردگیِ مزدی استفاده میرزمند و از رفرم می

به نقل از    «جویند. طبقاتی سود می   یمبارزه   یتوسعه   بینند، از اصالحات، برای تکامل و سوی ظاهر دروغین رفرمیسم را می منحرف کنند. اما کارگرانی که آن 

 . ,Marxism and ReformismLeninلنین   ی« نوشتهمارکسیسم و رفرمیسم»

ها( در انقالب روسیه،  ها )کادترفرمیست-های اجتماعی در غرب، و نیز با لیبرال هایِ خواهانِ رفرم ها با لیبرال سازی ها، توافقات و جبههائتالف  یتجربه لنین: »   1

را تضعیف  شان را شدت بخشند، آنکه اهمیتِ واقعی مبارزهجای آنهکنند، و بها را کُند می ای نشان داد که این توافقات تنها روندِ آگاهی توده کنندهطور قانع هب

هند که حداقلِ توانِ رزمندگی و حداکثرِ ظرفیتِ تزلزل و خیانتکاری را دارند.  دند. دلیلش هم این است  که رزمندگان را در ارتباط با عناصری قرار می کنمی

یک ارزیابی    - های سیاسیِ رویزیونیستی، در یک مقیاس وسیع و واقعاً ملیترین تجربه در کاربُردِ تاکتیک بزرگ   – در فرانسه     Millerandismمیلراندیسم  

  ,Marxism and RevisionismLenin« .یادِ پرولتاریای جهان برود عملی از رفرمیسم فراهم کرد که هرگز نباید از 
2  Lenin, TO ALEXANDRA KOLLONTAI, 1914 

۳  Democrats-The Tasks of the Russian SocialLenin,   6۴در منتخب آثار لنین، جلد اول، ترجمه پورهرمزان، ص  فارسی یترجمهو . 

مردمان کارکُن و استثمارشده، علیه ستمگران    یهمه   یهکراتیک، رهبر باشد؛ در مبارزودم  مردم، برای انقالب کامالً  یهمه  ی»پرولتاریا... باید در مبارزهلنین:     ۴
ای است، برده   بندد. پرولتاریایی که به این وظیفه آگاهرا بکار می هژمونیِ پرولتاریا آگاه است و آن  یو استثمارگران. پرولتاریا فقط تا زمانی انقالبی است که به ایده

کند، دست گیرد، و یا این ایده را نفی می ه اش باید رهبری را باست. پرولتاریایی که از این ایده آگاهی ندارد که طبقه   داری شورش کرده است که علیه برده 
جنگد،  یک برده می   یهمثابهه برای بهبود وضعیتش، بای است کاست؛ و در بهترین حالت، برده   یک برده را درک نکرده  یهمثابه ای است که به موقعیت خود ببرده

  ,Democratic Movement-Reformism in the Russian SocialLenin «.جنگدمی   داریبرده  براندازی  برای که کسی یمثابهه ب اما نه

http://lenin.public-archive.net/fa/L2117fa.html
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/sep/12b.htm
http://lenin.public-archive.net/en/L1683en.html
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/dec/08.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1897/dec/31b.htm
http://10mehr.com/sites/default/files/Montakhab.Lenin-1.pdf
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/sep/14.htm
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جای  ه و لنین استدالل کرده بودند که ب  1تروتسکی، با استناد به نقل قولی از ارنست تالمان اسپانیا در نامه به  
توان از مترادف آن »انقالب مردم« استفاده کرد تا اقشار و طبقات بیشتری به صفِ انقالب  انقالبِ پرولتری می
  در  -هافاشیست  حتی– تماعی  جریانات اج  ین بود که همه آعزیمت انقالبیون اسپانیا    یکشانده شوند. نقطه 

جای شعار »انقالب طبقاتی« و »تدارکِ صفِ مستقلِ طبقاتی«  هموافق انقالب هستند، پس ب  زمان،  از   برهه  این
. تروتسکی و صفوف متحد و وسیعی ساخت  دکراز »انقالب مردم« و »تدارک صفوف مردم« استفاده  توان  می

 ( و نوشت: 1931مورد نقد قرار داد )  نظریه را شدیداًدر پاسخ خود به انقالبیون اسپانیا، این 

این نمی تر و بهت »... مضحک از  ب"انقالب مردم"شد مطرحش کرد!  آورتر    شعار،   یک  یمثابهه ، 
است، همه   با  همآن لنین!! هنوز که هنوز  به    Fascist Strasser  ینشریه   هایشماره   یارجاع  

فاشیست  به  آلمان]متعلق  با شعا-های  انقالبِ م[،  مارکسیِ    تقابل در  هم  آن مردم،    ر  انقالبِ  " با شعار 
شوند. این قابل فهم است که هر انقالب بزرگ، یک انقالب مردمی یا یک انقالب  میتزیین    "طبقاتی

نیروهای زایا و خالقِ ملت    یانقالبی، کلیه   یهم به این معنی که ]انقالب[، حولِ طبقهملی است، آن 
کند. اما این یک شعار نیست، بلکه یک  جدید بازسازی می   یهسازد و ملت را دورِ یک هست را متحد می 

  یمثابهه و دقیق نیاز دارد. منتها ب   انضمامیعالوه، به تعاریفِ  ه شناسانه از انقالب است، که بتوصیفِ جامعه 
هاست، که بهایش بالفاصله با  ی رقابتِ بازاری با فاشیستیک شعار، چرند و شارالتانیسم است، نوع

بتواند خود را حول یک    جا که ملت باید واقعاًشود... از آن ابهام به اذهان کارگران پرداخت می  تزریقِ
زمانی    یه هست تنها  این  و  بازسازی شود  ایدئولوژیک  لحاظ  از  باید  کند، پس  بازسازی  طبقاتیِ جدید 

ی انقالبِ  خودش را در »مردم« یا »ملت« حل نکند، بلکه برعکس، برنامه   ،رولتاریاگردد که پ متحقق می 
- بورژوازی را مجبور کند تا از میان دو رژیم ]بورژوایی یا پرولتریبخشد و خُردهبپرولتری خود را تکامل  

گران را به خلسه  کار  های وسیعِ بورژوازی و نیز تودهم[ یکی را انتخاب نماید. شعارِ »انقالب مردم«، خرده
اندازد...  شان را به تعویق می کند، و آزادیبورژواییِ »مردم« قانع می -برد، آنها را با ساختارِ هیرارشیمی

های بیشتری را  کنند که چگونه... تودهاین انقالبیون بیچاره، در نبرد با یک دشمنِ جدی، اول فکر می 
آور!  جذب کنند. یک موضع حقیقتا شرم   -مبارزات انقالبیو نه از طریق  -های زیرکانه  با توسل به ترفند 

هم  آن   2" کو مین تانگ"اگر کمونیستهای ضعیف اسپانیایی از این تئوری متابعت کنند، به سیاست   

 3اش درخواهند غلطید.«اسپانیایی ِِنوع

 
1   1944)–Ernst Thälmann or Thaelmann (1886 ر  ا یماجمهوری و  ی، رهبر حزب کمونیست آلمان، در دورهmar RepublicWei    بود. او در

« در جلد  شعار انقالب مردم دستور هیتلر تیرباران شد. سخنرانی او راجع به » هسال در سلول انفرادی زندانی شد و عاقبت ب  11مدت  هدستگیر و ب  1۹۳۳سال  

 موجود است.     6۴. سوم آثارش، ص

2  Kuo Min Tang  شکل گرفت. منظور پیشبرد مبارزات ضداستعماری هب 1۸۹1، یا حزب ملی خلق چین که در سال 
3  Leon Trotsky, The Problems of the Spanish Revolution, April 14, 1931 

https://aredinohio.files.wordpress.com/2015/03/ernst-thalmannv3.pdf
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/spain/spain03.htm


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

سال   کنگر1900در  در  مسئله  یه ،  )پاریس(  دوم  سوسیالیست   ی انترناسیونال  دولتهمکاری  با  های ها 
 یی های پیشنهادی کائوتسکی که دال بر محکومیت چنین همکاریی مورد بحث قرار گرفت. قطعنامهیبورژوا

گشود! بعدتر،  چربید و راه را بر رفرمیسم  عده  قا  رب  استثنابود به تصویب رسید. اما    -ییمگر در موارد استثنا–
تنها خواستار کرسی در پارلمان بلکه خواهان صندلی های فرانسه و اروپا با استناد به این مصوبه، نه سوسیالیست 

 ی شدند! یهای بورژوا وزارت در دولت
 

 ی ایرانتجربه  -ج

،  1905شود که تنها در سال  شد. گفته می در اواسط حکومت ناصرالدین شاه، مهاجرت ایرانیان به قفقاز آغاز  
مهاجرت کردند    -های روسیه بوددموکرات -که یکی از مراکز فعال سوسیال-هزار ایرانی به قفقاز    300بیش از  

کارگران سوسیالیستی  ارتقای آگاهیِ  به  . این امر  دندشکار  هبمشغول  ر صنعت نفت، معادن مس و غیره  و د

دموکرات بود( در  -سوسیال  یعامیون )که ترجمه -حزب اجتماعیونآمدش تأسیس  که پی   1کمک کرد ایرانی  

سال پس از    40و حدود    2(1905)   1285در سال    ماه بعد از صدور فرمان مشروطهچند    فقطهم  ؛ آن بودباکو  
   دموکرات آلمان. -سیس حزب سوسیالأت

تاثیر    3بود   روسی  هایدموکرات -سوسیال  یبرنامه  از   اقتباسی   اگرچه  حزب   ینامهمرام ولی بیشتر تحت 

در درون حزب، دو گرایشِ دیری نگذشت که  4سیمون و اومانیسم آگوست کنت بود.سوسیالیسم اتوپیایی سن
سیس حزب طبقاتی کارگران و دهقانان و تدارک انقالب أ. انقالبیون خواستار ت پیدا شدندانقالبی و رفرمیستی  
ی  کردند. جلوه ی ضداستبدادی و دموکراتیک حمایت میها از مبارزه که رفرمیست حال آن سوسیالیستی بودند  

.ش( تبریز دید. جناح رفرمیست که در اقلیتِ ـ ه  1287)  1908اکتبر    12  یشود در جلسه بارز این اختالف را می 
و پلخانف، خواستار    هایی به کائوتسکیرفت تا صحنه را به انقالبیون واگذار کند، طی نامهمطلق بود و می

خارجی مبارزه کنید تا ارزش اضافه از کشور   یبا سرمایهرهنمود و کمکِ فکری شد. پاسخ هم روشن بود: »
« به این ترتیب، جناح بومی کمک کنید تا کارگران آمادگی الزم را کسب کنند!  یخارج نشود؛ به رشد سرمایه

 
 هایش جنب  ی»تاریخ صد ساله   ییرواند آبراهامیان یا مقاله  ی« نوشتهایران بین دو انقالباجتماعی آن دوره، به کتاب » -برای آشنایی بیشتر با شرایط اقتصادی    1

 مراجعه کنید.  1۵۳، ص 7شماره ان نو، سام در  مندرج  پارسابناب،  یونس ینوشته ایران« کمونیستی و کارگری سوسیالیستی،

  ، ص 1، جتاریخ مشروطه کسروینفر ذکر کرده، که از آن جمله نریمان نریمانوف است. )  1۳عامیون« را  -احمد کسروی اسامی بنیادگذاران »اجتماعیون    2

1۹۴) 

 به بعد بخوانید.   ۴۰«، شاکری، از صفحه اسناد تاریخی: جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی ایران، جلد اولتوانید در » نامه را می متن این مرام   ۳

 7۰یرواند آبراهامیان، ص  ی« نوشتهقالبایران بین دو ان»   ۴

https://tarnama.org/ddata/tarikhe%20iran%20beyn%202%20enghelab.pdf
http://www.k-en.com/gonagon/archive%20saamaan_no/saamaaneno_7.pdf
http://www.shabneshinidareu.com/books/tarikhe_mashrooteh.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
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بهره  با  توانست  اتوریتهرفرمیست  از  رهبرا گیری  جناح  ی  و  تضعیف  را  انقالبیون  جناح  رفرمیسم،  جهانی  نِ 

    1را تقویت کند. حزب   یهارِفُرمیست 
های مهمی را  دموکرات به مجلس مشروطه راه پیدا کرد و خواست -حزب سوسیال  ( 1909)  1288  در سال

ی عمومی، آزادی بیان و  أمشروع، حق تشکل، حق ر  مطرح نمود؛ از جمله اصالحات ارضی، پرداخت دستمزدِ

در جریان مجلس دوم، این حزب، به حزب دموکرات تغییر نام داد و پس از انقالب اکتبر،    2آزادی مطبوعات. 

  3د. ش گذاری ( پایه1920حزب عدالت و بعدتر حزب کمونیست ایران ) 
( رُخ  1921اول حزب کمونیست ایران )   یه دومین نزاع رسمی مابین گرایش انقالبی و رفرمیستی، در کنگر

سر  جا سلطانزاده )آوتیس میکائیلیان یا حبیب سلطانزاده( اعالم کرد که ایران، انقالب بورژوایی را پشت داد. در آن 
 هاسوسیالیست که  عالم داشت  عالوه اهدهقانیِ سوسیالیستی است. ب -کارگری  انقالب  یک  یگذاشته و آماده

که حیدرخان عمواوغلی  آنحال  4های بورژوایی ایجاد کنند. کمونیستی در برابر گرایش  باید یک جنبش کامالً
ایران نه ب بود که  انقالب ملی به پیش میه معتقد  بلکه بسوی  انقالب سوسیالیستی  ی در مرحله   ،رودسوی 

و...    هستند، دهقانان واجدِ اعتقادات »خرافی«  کافی است  پرولتاریای صنعتیفاقد  ،  قرار داردداری  پیشاسرمایه

  5ها باشد. بورژوازی و ... ضدامپریالیستی طبقات و اقشار ناراضی، از جمله خردهحزب کمونیست باید حزبِ همه
ی به گرایش انقالبی داد و سلطانزاده را به رهبری برگزید. اما چند ماه بعد، او از رهبری برکنار  أکنگره، ر  نهایتاً

 
 شاکری  2۵« ص اسناد تاریخی: جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی ایران، جلد اول»   1

 رجوع شود به کتاب »ایران بین دو انقالب« نوشته آبراهامیان  2

اسناد تاریخی:  نامه حزب کمونیست ایران، در »(. مرام 1۹۰۸(، مصر )1۹1۹: ترکیه )شددر کشورهای همسایه نیز حزب کمونیست تشکیل    در آن مقطع   ۳

 به بعد در دسترس است.    ۵۵«، شاکری، از صفحه جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی ایران، جلد اول 

  به کوشش فریدون کشاورز و خسرو شاکری سلطانزاده،    ی«، نوشته انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستانطالعات بیشتر به کتاب »برای کسب ا   ۴

های متضاد و آنتاگونیستی طبقاتی کارکرد و واکنش وجود طبقات در جامعه است. با وجود طبقات و مالکیت   یمبارزهکند: »و در اینجا استدالل می مراجعه کنید. ا

  یداری، از نیمهمایهرسد. در ایران، روند پیدایش مناسبات سر وچرا می چون ناپذیری بی یابد و به آشتیسان یک همزاد طبقاتی رشد می است که ستیز طبقاتی به 

 ی گردد. طبقهکمپرادور حاکم می  -خورشیدی، بورژوازی دالل  1۳۰۰نخست    یخورشیدی، آغاز می شود و در دهه   126۰خورشیدی  12۵۰های  دوم سال 

یابد. در این فرایند،  بورژوازی در ایران با مناسبات »جدید« در این روند، حاکمیت سیاسی خود و سرمایه جهانی )امپریالیسم( را در رهبری رضا شاه پهلوی می 

ولید آسیایی و استبداد  ت  یهداری کالسیک و ملی و مستقل و حاکمیت مستقل به دست نیامد و برای همیشه، شیوهیچ مجالی برای رشد مناسبات سرمایه

سازهای  وشدت دالل جهانی سرمایه، به حاکمیت و سوخت ماند. این بورژوازی به آسیایی، ایران در آسیا و آسیایی و بازاری در پیرامون جهان سرمایه باقی می

بار همان مناسبات و حاکمیت دالالن  غایت فالکتبه  یادامه وم داشته است. آنچه در ایران امروز حاکم است،  اطبقاتی، تا به حکومت امروزین سرمایه در ایران تد 

 ی تولیدات بومی از کشاورزی...« ورشکستگی تتمه .کاالهای دیگر بازارهاست

جلد، به کوشش خسرو شاکری جمع آوری شده، آثار سلطانزاده، در    2۳« که در  اسناد تاریخی: جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی ایران در »

  قابل دسترسی هستند.  2۰، و۸، ۴مجلدات 

 1۰۴یرواند آبراهامیان، ص  ی« نوشتهایران بین دو انقالب»   ۵

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NBFpnwLdjOjkVz8aR_bnTsJ_VeYQ-Qgl/view
https://www.iran-archive.com/start/426
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بهو   سیاست حیدرخان  و  شد  برگزیده  حزب  رفرمیستیرهبری  غالب  های  حزب  بر  را  ادعای   1د.کراش  به 
د و به همین اتهام نیز مورد  و زینوویف« ب- نویسانِ شورویِ سابق، سلطانزاده جزو »اپوزیسیون تروتسکیتاریخ 

   2های حزبی به قتل رسید. غضب استالین قرار گرفت و در جریان تصفیه 
ه حول  مباحث  ایران،  در  عامیون-اجتماعیون  پاگیری  بدو  از  که  دهدمی   نشان  تاریخی   یاین دوره بررسی  

است.  داشته  جریان  نیز  ایران  در  انقالب  یا  مشروطه  3رفرم  چهارم  مجلس  جریان  »  4، در  تأسیس  حزب با 
. حزب این مباحثات عمق بیشتری پیدا کرد  (1921به رهبری سلیمان میرزا اسکندری )  «سوسیالیست ایران

مرام  و  بود  انقالب سوسیالیستی  داشتخواهانهترقی   ینامهخواهان  و  آن    ازکه    ای  مرد  و  برابری زن  جمله 

  - اب اشتراکی  احز  هم به این دلیل که فعالیتکوتاه بود؛ آنخیلی  عمر این حزب  اما    5. بود  ممنوعیت اعدام
  زندان   سال  ده  اشتراکی   احزاب   در  عضویت  قانون،  این  به  بنا(.  1931)  شد  اعالم  ممنوع  -رضاخان  دستوربه

    6مد همین قانون بود. آنیز پی  نفر« 53» به  موسوم جریان  یمحاکمه و  دستگیری. داشت
ظهور و فعالیت سیاسی    یرضاشاه، زمینه ( به وسیله متفقین و سقوط  1941)   1320در شهریور    اشغال ایران 

نفر،    53زندانیان    یآزادی بقیه   -در این دوره، با چهار هدف فوری )الفاحزاب را فراهم آورد. »حزب توده«  
 روحانیت   با   مخالفتی  که   ایبرنامه   تدوین   -د  حزبی   یانتشار روزنامه   -رسمیت دادن به فعالیت حزب ج   -ب

-ناسیونالیسم ج  -مشروطیت ب-د و متعهد شد تا فعالیتش را با دفاع از الفکراعالم موجودیت    7اشد( ب  نداشته 
 ( به پیش ببرد. !رفرمیستبخوان گرا )سوسیالیسم اصالح -دموکراسی د

 
 ی مصادره   -2امپریالیسم بر ایران    یسرنگون کردن سلطه- 1  :ترین آنها عبارت بودند ازاصل استوار بود که مهم   ۵مطالبات اصلی حزب در این کنگره بر     1

  و   بزرگ  مالکان  الک ام  یکلیه  یمصادره   - ۴ها، در چارچوب وحدت کشور  ملیت  یشناسایی حق خودمختاری برای همه  -۳  خارجی   هایشرکت   یکلیه  اموال 

بعالوه، در همین کنگره، »ایجاد دیکتاتوری    .جهانی  پرولتاریای  نهضت   و  شوروی  یروسیه   با   اتحاد  -۵  انقالبی  ارتش  سربازان   و   دهقانان  بین  در   آن،  تقسیم

 پرولتاریا در آذربایجان و گیالن، با حمایت شوروی«، مورد تصویب قرار گرفت... 

 به بعد موجود است.   7۰، شاکری، از صفحه  گری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد اول اسناد تاریخی جنبش کارگزارش کامل این کنگره در  

 6۸جا، ص همان   2

  در  هنوز  معاصر   پرولتاریای .  ندارد  وجود ایران در پرولتاریا متحدکردن و  دادن  سازمان  برای  ذهنی و عینی  شرایط   هنوز  داشتند  عقیده دیگر ی»عدهشاکری:    ۳
از فعالیت  می   پیشنهاد  آنها   لذا.  نیست  موجود  خالص  دموکراتهای- سوسیال  فعالیت  برای   زمینه  لذا  و  نیامده  بوجود  ایران  کردند که فعال صالح در آنست که 

ه تشکل آن کمک نموده و البته بمثابه رادیکالترین دموکراتیک خالص دست برداشته، به صفوف دموکراسی داخل شده، آنرا از عناصر مرتجع پاک کرده، ب-سوسیال 
تاکتیکی    عناصر در آن فعالیت نمود تا وقتی شرایط آماده شود. آنها ضمنا معتقد بودند که این یک مسئله اصولی نیست بلکه یک مصلحت سیاسی و تدبیر

 2۵، ص 1، شاکری، جلد  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد اول است.«  

موسسه مطالعات و پژوهشهای    سایت« در  های سیاسی ایران در مجلس چهارم جناح تر راجع به حوادث این مجلس به مقاله » شبرای کسب اطالعات بی   ۴

 سیاسی مراجعه کنید.

«، در نقد اقتصاد  نامه فرقه سوسیالیستمرام ش که برای اولین بار منتشر شده به »انامهخصوص مرام ه برای کسب اطالعات بیشتر راجع به این حزب و ب   ۵

 بعد. هب 1۳۰الشعرای بهار، ص « نوشته ملک ایران تاریخ احزاب سیاسیسیاسی مراجعه کنید. اطالعات بیشتر در مورد این حزب در »

 اند.   حکایت شده ایانورخامه و  خلیل ملکی ، بزرگ علوینفر، سه روایت موجود است که توسط  ۵۳از جریان   6

  2۵۴آبراهامیان، ص   7

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
http://mashrootiat.pchi.ir/show.php?page=contents&id=4381
https://pecritique.com/2018/07/18/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://iranglobal.info/sites/default/files/tarikh-ahzab-siyasi-j1.pdf
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20irani/1959.zip
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=34&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO-v-myajeAhWDkCwKHYqvBU84HhAWMAN6BAgEEAE&url=http%3A%2F%2Foral-history.ir%2Fshow.php%3Fpage%3Dpost%26id%3D2095&usg=AOvVaw3OktaF0cm5MWEzPeNzWrBp
http://s6.picofile.com/d/8191620534/16c96c4e-6c29-4b3b-994f-656b87a0416d/khaterat_siasi_anvar_khamei.pdf
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(، خواستِ لغو مالکیت 1920حزب کمونیست ایران )جاست که در زمان تشکیل  جالب توجه این  ینکته 
کارگر ایران بود. اما بعدتر،    یلید و غیره، جزو مطالبات گرایش سوسیالیستی طبقه خصوصی و اجتماعی کردن تو 

عهده گرفت، دفاع از مالکیت  ه وقتی چپِ رِفُرمیسم، در قالب حزب توده، نمایندگیِ گرایش سوسیالیستی را ب
این   رمیستی های رفسیاست سایر  لب درآمد!  غا  یصورت نظریهه آمیز به سوسیالیسم( بدولتی )گذار مسالمت

از    جمالت د. نقل همین  و شمی آور  شان کسالتقدری آشکار و برای خوانندگان آشنا است که بازگوییه حزب ب 
 ی کافی گویاست:آبراهامیان به اندازه 

  " چگونه نظام را تغییر دهیم: با انقالب یا با مجلس؟" ای تحت عنوان  »یک متفکر حزب در مقاله 
ما نشان داده است. او توضیح داد که ایران،  ه اسپانیا خطراتِ انقالب زودرس را ب  یاعالم کرد که تجربه 

ی انقالب نیست.  ای، آمادههای توده ویژه فقدان سازمان ه المللی... هم داخلی، ب هم به سبب اوضاع بین 
ر داشت که حزب باید بکوشد  گیری که سخن گفتن از انقالب غیرمسئوالنه است، اظهاوی با این نتیجه

حاکم را تضعیف    ینیروهای مترقی، و کار در داخل و خارجِ مجلس، طبقه  یتا با متحد ساختن همه 

جویی های کارگری را بر مبارزه مسلحانه، اتحادیه  یمبارزه   بر   را  سیاسی  یحزب توده، مبارزه ...    1کند. 
قهرمانانه، و اصالح  اقدام  بر  را  بقای سازمانی  ترجیح  انقالبی،  رادیکال  بر کمونیسم  را  پارلمانی  طلبی 

  2دهد.«می
هایی هم که مواضعِ  کردند. آن های رفرمیستی را دنبال  سیاست   احزاب منشعب از حزب توده هم عموماً

ثیر قابل ذکری در تاریخ جنبش سوسیالیستی  أای بودند که تقدری کوچک و حاشیه ه رادیکال اتخاذ کردند یا ب 

  3نگذاشتند. 
در واقع »سازمان چریکهای فدائی خلق ایران« اولین جریانی بود که در اعتراض به رفرمیسمِ غالب بر  

اش بود؛ که  بیتش هم گرایش ضدرفرمیستی گذاشت. علت محبو سوسیالیستیِ ایران پا به عرصه    هایگرایش
می  خود  باین  جامعهه تواند  تمایل  و  توجه  از  نمودی  و  ان  راهکارهای   به  ایران  یمثابه  خستگی  یا  و  قالبی 

 اش از راهکارهای رفرمیستی ترجمه شود. آزردگی
 

 2۵7آبراهامیان، ص   1

  ۴۴۹آبراهامیان، ص   2

روی سوم« را تشکیل داد و  دنبال جدائی بقائی از مصدق، ملکی از حزب اخراج شد. ملکی »نیهمثل حزب زحمتکشان )بقایی و خلیل ملکی(، نیروی سوم )ب   ۳

کردند، جریان موسوم به احیای  ( ، حزب توفان )قاسمی و فروتن( و ... آنهایی که علنی از انقالب دفاع می2۵۰به حمایت از مصدق پرداخت. آبراهامیان، ص  

( و یا سازمان  ۴16یش گرفته بود )آبراهامیان، ص مسلحانه را پ  یحل مبارزه حزب دموکرات کردستان بود که خواهان خودمختاری )مدل یوگسالوی( بود و راه 

کند. حزب توفان، هم موافق  شهر سرایت می   یکرد و معتقد بود که انقالب از روستا شروع و به حاشیه انقالبی حزب توده )خارج از کشور( که ار انقالب دفاع می 

یابد. البته این توضیحات نارسا و نادقیق هستند و صرفاً برای تمایز قایل انقالب بود ولی اعتقادش بر این بود که انقالب از شهر شروع و به روستا گسترش می

 اند.   ه شدهدشدن بین حزب توده و انشعاباتش آور
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   رولوشونیسم ادامه داشته است.از آن زمان تا به امروز، همین روند ادامه یافته و جدال بین اوُلوشونیسم و 
 

 تجارب سایر کشورها  -د

لنینی و  انقالبی  کارگری جهان، به تئوری    هایاکثر گرایش  تقریباً  ( 1917پس از پیروزی انقالب اکتبر )
کفه  بعد،  دهه  چند  اما  آوردند.  روی  بلشویکی  سازماندهی  رفرمیستالگوی  جانب  به  ترازو  و    ید خ چرها  ی 

ایسم، کاستروئیسم و غیره ــ  مینیسم، تیتوئیسم، خوجه های متنوع آن ــ استالینیسم، مائوئیسم، هوشی شاخه 
 شروع به سربرآوردن کرد. 

اش  نظیری در ایاالت متحده شکل گرفت که سازمانده ای بییهاتحادجنبش    1941تا    1929  یهاسال  نیب
CIO  ( صنعت یها سازمان   یکنگره )بود که دو جناح چپ و راست داشت. جناح انقالبی تحت تاثیر اتقالب   1ی
جا که زور جناح راست بر جناح  ( خواهان انقالب و جناح رفرمیست خواستار اصالحات بود. از آن 1917اکتبر )

با تهدید به انقالب او را مجبور به انجام اصالحات    جمهور رفتند و  سی روزولت رئآنها نزد فرانکلین  چپ چربید،  
تهدید جدی  که  دریافت    روزولتشود. وقتی  یاد می  2های نیو دیل«وسیع کردند؛ چیزی که از آن به »برنامه

ی  سر خود دارند، از صاحبان سرمایه خواست تا بودجه های وسیع اردوی کار امریکا را پشتاست و آنها توده
کافی را در اختیار او    یهیسرما  ، انقالبهم از بیم  آنها  های اصالحاتی وی را تأمین کنند.  الزم برای برنامه

، حداقل دستمزدبیکار به استخدام دولت درآمدند، قانونِ    میلیون  15ها بیش از  در جریان این برنامهد!  گذاشتن
اما دیری نگذشت که بسیاری از این مزایا .  مورد اجرا گذاشته شدو غیره به   ی کاریب   صندوق و    یاجتماع   ن یتأم

 گوید:بازپس گرفته شدند. ریچارد وُلف در توضیح این مسئله می
 

جایگاه و موقعیت دهد. روزولت  ی نم  ر ییرا تغ  اصلی جامعهساختار    ، داستیطور که از اسمش پ همان   »رفرم
دوم،    یجنگ جهانبعد از  بالفاصله    جهیدر نتنخورده گذاشته بود.  را دست   هیسرماها و مالکان  کاپیتالیست 

را پس    دستاوردها ی  همه ،  کیستماتیطور سبه   شان،نخوردهآنها با استفاده از موقعیت و امکانات دست
  د یشما باما را تکرار کنید!  اشتباه  باید  ن  گریشما د  ..ند.ردنابود کها را  . و جنبش چپ و اتحادیه..ندفترگ 

  3«! کنیدانقالب 

 

 
1  Congress of Industrial Organizations 

2  New Deal Program.جان مینارد کینز به اجرا درآمد که به اقتصاد کینزی   های اقتصادیبراساس توصیه ها که توسط روزولت مه در طی این برنا

 معروف شد.   
 ?Richard D. Wolff: Is the Solution Reform or Revolution سخنرانی ریچارد وُلف  3

https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_Industrial_Organizations
https://www.britannica.com/event/New-Deal
https://www.youtube.com/watch?v=WuEd0dI0fQk
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( در همکاری با بورژوازی ملی کودتایی را علیه احمد  PKI(، حزب کمونیست اندونزی ) 1965در اندونزی )
اولین رئیس جمهور این کشور تدارک دید. در جریان یک ضدکودتای امریکایی،   ژنرال  به ریاست  سوکارنو 

  1. نددشعام  سوهارتو حدود چهار میلیون کارگر و دهقان قتل 
و شوراهای    یالیستی به تصویب رسید(، قانون اساسیِ سوس 1974دنبال سرنگونی ساالزار ) ه در پرتغال، ب

گرفتند.  توده به دست  را  جامعه  کنترل  تاهای  قدرت ای  کوشیدند  را    امپریالیستی  انقالب  کودتا  به  توسل  با 
های خارجی شدند تا انقالب را به بیراهه ببرند.  دست به دامن رفرمیست  . نهایتاًاما موفق نشدندسرکوب کنند  

آنها تحت و    پس دولت سوسیال دمکرات آلمان و دولت سوسیال دموکرات سوئد را فعاالنه وارد صحنه کردند
پرتغال های  کمکهای هنگفت مالی به رفرمیستشروع به ارسال  ، بطور مخفیانه،  «کراسیو گسترشِ دم»عنوانِ  

مراکز اشغال شده از مردم   یند. دیری نگذشت که همه کشاند، انقالب را به انحراف  ند و به این ترتیبکرد
( Mário Soaresخصوصی شدند و ماریو سوارس )  سسات مجدداًؤ ها، صنایع و مپس گرفته شد؛ بانک باز

 در پرتغال برقرار کرد! دارانه را مجدداًسوسیالیست! نظم سرمایه

 دیگری   هایمثال   در یونان،  Sirizaسیریزا    یترِ از آن نمونهو تازه  2( 1998  ونزوئال؛)  زچاو  هوگو  ینمونه
 چپِ رِفُرمیسم بودند.  کرد عمل  از

ترین مقروضِ تاریخِ بشر )با درنظرگرفتن سطحِ  میلیارد یورو بدهی، به مقام بزرگ  289وقتی دولت یونان با  
گرفت که به روی کارآمدن حزبِ رفرمیست    بار مردم باال اعتراضاتِ خشونت  3اش( نایل شد!تولید ناخالص داخلی 

واروفاکیس   سیریزا یانوس  داشت،   -یستسوسیال  اقتصاددان–که  رکابش  در  شیفتگانِ  2015)  انجامید  را   .)
پس از    اما  4وجد آمده بودند، با تمام قوا، از سیریزا حمایت کردند.جهانی رفرم، که از »عروج چپ« در اروپا به 

ئی پاکت ریاضتی نمایندگی از طرف دولت سیریزا  الکسیس سیپراس، به ،  2015ژوئن    23در    ، اعتراضاتخوابیدن  
بعد هم  ها حقنه کرد!  های بورژوایی نتوانسته بودند با زور به مردم تحمیل کنند، امضا و به تودهرا که دولت 

کار  ه ی جهانی، همان ادبیات و استداللی را بسرمایههای  شان به خواسته نمایندگان این حزب در توجیه تسلیمِ 
  5کرده بودند!  بندیصورت شان بردند که اخالف

 
دانست! بخشی    طرا به درک غلطش از اوضاع مرتببه خطایش اعتراف کرد و آن یک سند تاریخی  در جریان انتقاد از خود، در حزب کمونیست اندونزی، بعداً  1

 فارسی موجود است.   هآن ب یاین جنایت تاکنون منتشر شده است که یک نسخه  اسناداز  

  یآرون تاوس، ترجمه   ی«، نوشتهونزوئال: انقالب بولیواری در بحران»  یانقالب بولیواری در ونزوئال به رهبری چاوز به مقاله  یبیشتر درباره  یبرای مطالعه    2

 مریم فرهمند مراجعه کنید.  

 لینک دسترسی به نقل از دویچه وله فارسی.   ۳

های متعددی از اقتصاددانان، سیاستمداران و حتی هنرمندان در دفاع از سیریزا  ست فهر تالشش را برای کمک به سیریزا بکارگرفت.    یچپ اروپا و آمریکا همه    ۴

 منتشر شد.  

کراسی در یونان از تانک استفاده کردند. ونیروهای خارجی برای از بین بردن دم  1۹67اوج یک کودتا بود. در سال    یاخیر سران اروپا در واقع نقطه  ی»جلسه    ۵

های خارجی صورت خواهد گرفت؛  یک کودتای دیگر توسط قدرت  2۰1۵گفتم که در سال    ABC Radio Natinalsای با فیلیپ آدامز در  من طی مصاحبه

http://cpimlm.com/jahan/j24indonesia.pdf
https://mejalehhafteh.com/2017/11/26/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7/
https://naghdcom.files.wordpress.com/2018/09/bolivarianische-revolution.pdf
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84/a-45139541
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 شهر سوسیال دموکراسینآرما 

آرمان به  هم  نگاهی  تا  نیست  بد  خاتمه  دموکرات در  سوسیال  بیندازیمشهر  وطنی  برای    1. های  اینان 
ویژه سوئد ــ  ه سرایی در مورد کشورهای اسکاندیناوی ــ بافسانهمشغول  ها،  دادن درب باغ سبز به توده نشان

فراهم  گیریِ چنین مدلی را  ای که امکان شکل سیاسی ویژهـاجتماعی-که به شرایط اقتصادینآبی   2هستند 

 3به دیدن فیلمِ مراسمِ خاکسپاری این مدل باشند! مایل دهند و یا  نشان   کرد عالقه 
 شود:  سایت رادیوی رسمی سوئد، بخش فارسی، نقل می زیر عیناً از وب  یجمله 

گوید که اقتصاد ی چندین کتاب در باره جامعه سوئد، میو نویسنده   شناسگورد تاریخ »الرش تره 
زیادی به مالکیت خصوصی دارند و هیچ نشانی از    یداریست و مردم سوئد عالقه سوئد، بسیار سرمایه 

توان کشوری سوسیالیستی  شود. از این نظر سوئد را اصال نمیمالکیت عمومی و دولتی در سوئد دیده نمی

  4« .خواند
 

 
های ملی یونان را هدف قرار نگرفت. ، ثروت 1۹67ترین تفاوتِ اقتصادی این دو کودتا این است که در سال  های یونانی. مهم مک بانک این بار نه با تانک، بلکه به ک

  های غیرقابل پرداختهای کشور هستند تا صرف بازپرداخت بدهی ثروت   ینیروهایی که در پس این کودتا قرار دارند خواستار تحویل باقیمانده  2۰1۵در سال  

مراجعه   نوام چامسکی با واروفاکیس یو ناپایدار ما شود.« اظهارات واروفاکیس، وزیر سابق دارایی یونان. جهت کسب اطالعات بیشتر از تجارب وی، به مصاحبه 

 کنید. 

است.  ای برنشتاین تنظیم کردهزبان است که برنامه و اساسنامه خود را براساس نظرات پایه « از جمله گرایشات فارسی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران»   1

 چرا سوسیال دموکراسی؟ ن جمعیت مراجعه کنید: برای آشنایی بیشتر به مصاحبه، یکی از اعضای ای

 زمانیِ آن   معادل  که  –ردند. آنها از الگوی اتریش و پروس  کهای رفرمیست روسیه نیز ادعاهای مشابهی را مطرح می پیش از پیروزی انقالب اکتبر، سوسیالیست   2

ها... »به همین دلیل است که رفرمیست:  نوشت  آنها  جواب  در  لنین.  بودند  الگویی  چنین  پیگیری  خواستار   انقالب،  تدارک  جایه ب  و  زدندمی   حرف  -بودند   سوئد   مدلِ

بدون هیچ  "، در آنها تحولِ بورژوایی  1۸۴۸  "ناموفقِ"دهند... کشورهایی که پس از انقالب  ارجاع می   1۸6۰  یه)و نیز پروس( در ده  اتریش  یه دائماً به نمون

انقالب    بدونلت بر آن دارد که تحولِ بورژوایی  دال  ظاهراً  چون  آورد، می   شعف  به   را  شانقلب  که  چیزیست  آن  این!  جاستهمین  راز  یکامل شد. همه   "انقالبی

داران نسپاریم تا تحول بورژوایی ... را  پذیر است!! و اگر چنین است چرا... باید سرمان را با انقالب به درد بیاوریم؟ چرا این کار را به زمینداران و کارخانهامکان 

  ,Democratic Movement-Reformism in the Russian SocialLeninعملی سازند؟!«  "بدون هیچ انقالبی"

بحران سوسیال  توان برای نمونه به مقاله زیر مراجعه نمود:  دموکراسی در اروپا، بویژه سوئد، می -برای کسب اطالعات بیشتر راجع به عروج و افول سوسیال    ۳

 ، از سیمای سوسیالیسم، دموکراسی در سوئد

 ، رادیو سوئد، بخش فارسی ت؟سآیا سوئد کشوری سوسیالیستی   ۴

https://www.youtube.com/watch?v=szIGZVrSAyc
https://azadivaedalat.com/
https://www.hezbesocialdemokrateiran.com/2017/07/23/چرا-سوسیال-دموکراسی؟/
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/sep/14.htm
http://www.simayesocialism.com/?p=507
http://www.simayesocialism.com/?p=507
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5980217
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 1داران سوئد، معادل چهار میلیون نفر از جمعیت سوئد ثروت دارند! دهد که تنها سه نفر از سرمایهآمار نشان می 
شود. نفر به این تعداد اضافه می  14میلیاردر وجود دارند که هر ماهه    542ونیم میلیونی سوئد،  در کشور حدوداً ده

ی ثروت و  عالوه، از نظر توزیع ناعادالنه ا در اختیار دارند. بهپنجم از تولید ناخالص ملی سوئد ر اینان حدود یک
      2تر از فیلیپین و نیجریه قراردارد. امکانات اجتماعی، حتی پایین

را به یک کشور کاپیتالیستی    3واقعیت دارد که دولت سوسیال دموکرات سوئد، یک کشور فقیر این    !بله
باید   اما  کرد  مبدل  ب  که سوئدِخاطر سپرد  بهمدرن  تجلیل  ه امروز  موردِ  کاپیتالیستیِ  موفقِ  مدلِ  عنوان یک 

نه امتخصص سوئد  دموکراسی  سوسیال  است!  بورژوایی  انستیتوهای  و  و ن  ستایش  قابل  الگوی  یک  تنها 

 4! است  جهان  سراسر  کارگران  برای  تاریخی  ارزشمند  یآموزهها نیست، بلکه یک  کردنی برای سوسیالیستدنبال
د ادعینه نشان  سوئد به   یدموکراسی کجاست! تجربه-این مدل، به کارگران نشان داد که هدف غائی سوسیال 

دموکرات، فقط چهار -اصطالح سوسیالهین کشور ب همرود! در  می جیب چه کسانی  به  جامعه    که ثروت تولیدی 
بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی کل    ی ساالنه   یسال به اندازه یک و نیم برابر کل بودجهبانک سوئد در  

 5برند! کشور سود می
کند تا با پیروی  را تشویق میایران    کارگر  یطبقه   خورده،شکست   یبا تحریفِ این تجربه   تچپِ رِفُرمیس 

 بعد برای استقرار! و وقتی به آنجا رسید،  برساند  شمالی  اروپای  کارگر  یاز این الگو، خود را به سطح طبقه 
   اجتماعی بیشتری تولید کند! موقع باید سخت کار کند و ثروت اما تا آن  د!مبارزه کن سوسیالیستی مناسبات 

حزب کمونیست    یجمهور چین، در نوزدهمین کنگرهاظهارات »شی جین پینگ«، رئیس مشابه  این بیانات،  
زودی شاهد تبدیل چین به یک ه کاپیتالیسم در چین، ب   یکرد که با رشد فزاینده   . او اعالم ندست ه(،  2017)

 بود!   م خواهی 6»کشور سوسیالیستی مدرن« 

 
1  « Något är sjukt när tre rika äger mer än fyra miljoner svenskar  ،»Andreas Gustavsson 
2  Elsa Alm, Låt oss samlas kring Jan Emanuels ord 2023, Aftonbladet, 2 JANUARI 2023 

 فقر به آمریکا مهاجرت کردند. ه دلیل ها ب، بیش از یک میلیون نفر از سوئدی 1۹1۴تا  1۸6۵سالهای  یتنها در فاصله   ۳

اکتفا می   ۴ نمونه  به ذکر چند  تنها  اینجا  دراختیار گذاردن شبکهدر  بحمل   یشود:  تقویت جبهه ونقل،  با    یرای  علیه شوروی؛ همکاری  در جنگ  نازیسم 

صنعتی   یهکردن ماشین جنگی نازیسم دست به اعتصاب زده بودند، با ارسال فوالد، موادّ اولیداران آلمانی، علیه کارگران اعتصابی آلمان که به قصد فلجسرمایه

کمونیستی از طریق وسایل نقلیه عمومی و پست؛  مجازات کسانی که در جنگ    تساختن کتابها، نشریات و تبلیغاها و ممنوعو تسلیحات؛ دستگیری کمونیست 

جنگیدند، قهرمانان  ه شوروی می که داوطلبین شرکت در ارتش فنالند به رهبری ژنرال »مانرهایم« که علیداخلی اسپانیا علیه فاشیسم شرکت کرده بودند، درحالی 

ترین مرکز مخابراتی برای جاسوسی از شوروی برای امریکا، همکاری با »سیا«، در اواسط  ملّی محسوب شدند؛ شرکت فعال در جنگ سرد، دراختیارگذاردن بزرگ 

ساله،    ۸خفی به کشورهای ایران و عراق در طول جنگ  طور مه فروش اسلحه بصدور و  «،  س حمایت از »ماریو سوار  و در  در سرکوب انقالب پرتغال   1۹7۰  یهده

بازی بود، آسییب دیدند و...     های ساخت سوئد که به شکل اسباب اند، توسط مین بیشترین کودکانی که جان و دست و پایشان را در سراسر جهان از دست داده 

 

 میلیارد سود نصیب بانکهای بزرگ سوئد شد! ۳۰  ۵

 ویکتور پیروژنکو، ترجمه: ا. م. شیری ، های چینیرؤیای چینی و سوسیالیسم با ویژگی  6

https://www.etc.se/ledare/nagot-ar-sjukt-nar-tre-rika-ager-mer-fyra-miljoner-svenskar
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/jlOBeb/lat-oss-samlas-kring-jan-emanuels-ord-2023
https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/30-miljarder-i-vinst-i-svenska-storbanker/
http://mashal.org/blog/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86/
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 بندیجمع 

گیری  پذبربودن سوسیالیسم، انکار شدت تعریف کرد: نفی امکان  ت لنین سه مشخصه برای چپِ رِفُرمیس -

 1پرولتریزه شدن جامعه، ردّ دولت کارگری.  فرایندسرمایه و - تضاد کار
داشت - اظهار  لوکزامبورگ  رُزا  مواضع  تایید  ضمن  مخالف    رفرممخالف    -1:  که  لنین  بلکه  نیست، 

ی فرعیِ و مبارزه  مبارزه برای رفرم، وظیفه   -3رفرم، ابزار و انقالب، هدف است    -2است    رفرمیسم
  رفرم   -4ی اصلی است  طبقاتی و تدارک انقالب سوسیالیستی وطیفه   یبرای شدت بخشیدن به مبارزه

د ثر است که در تدارکِ انقالب مورؤ رفرم زمانی م - 5ی طبقاتی است ی مبارزه نرسیده ثمرمحصول به
قرارگیرد   را درگیر رفرمب انقال  - 6استفاده  نباید خود  بورژوازی دائماً یون  های ریز و خُردی کنند که 

ها موضع  رفرم   قبالباید بتوانند با ارزیابی و تحلیلِ مشخص، در  انقالبیون    - 7گذارد  شان میپایپیش
گرفته    پسبازدر اولین فرصت  دام و تله هستند که به منظور سد انقالب گسترده و    بگیرند. آنها بعضاً

 سوسیالیستی را اشغال کند.    فعالین انرژی   و وقت  از ٪20ــ مبارزه برای رفرم باید حداکثر  8شوند  می
تنها موقعیت اردوی کار را در درازمدت  نه  تدهد که چپ رفرمیسبررسی تجارب تاریخی نشان می -

نمی  طریق  بهبود  از  بلکه  مبارزه کُبخشد  انقالب  ندکردنِ  تدارک  بورژوازی،  با  سازش  و  طبقاتی  ی 
ها و  تشکل کشاند.  اندازد و یا جنبش انقالبی اردوی کار را به شکست می سوسیالیستی را به تعویق می

زدگی، نبرد طبقاتی هستند که در صورت کهنگی و زنگ احزاب ــ در کنارِ توپ و تفنگ ــ ابزارهای  

   2شوند. موجب شکست می
سرنگونی یک رژیم صرفاً آن بخش از موانع و معضالت اجتماعی موجود را از سر راه برخواهد برداشت   -

که مشکالت ناشی از گردش پول های آن دولت مربوط است. حال آن تراشیها و مانع که به سیاست 
  ی المللنیب  یهااست ی س ،  پول  یالمللن ی و صندوق ب  ی الزامات بانک جهان  ی،جهانی  ایهو انباشتِ سرم

ی تاریخی،  ها و... حتی موانع ویژه عدالتی ها و بی ی معضالت ناشی از نابرابری ها و همهها و قدرت دولت
مراتب  به  ن امکاها در »فضای دموکراتیک«  قوت خود باقی خواهند ماند. این چنان به ملی و فرهنگی هم 

 
مفهومِ مادیِ تاریخ را    گاهنظرناپذیر بودنِ سوسیالیسم از  براساسِ موازین علمی، و ضرورت آن و اجتناب پذیر بودنِ برپاییِ سوسیالیسم  نبرنشتاین[ امکا »]   1

  و  قلمداد  نادرست  را   "نهائی  هدف"  مفهومِ  خودِ   حتی  نمود،  انکار  را  کاپیتالیستی  تضادهای  تشدید  و   شدن،  پرولتریزه  فرایند انکار کرد. او واقعیتِ فقرِ فزاینده،  

 ,?Lenin, What Is To Be Doneرد.«  دا  وجود  سوسیالیسم  و  لیبرالیسم  مابین  اساساً   که  شد  ضدیتی   منکر.  کرد  رد  کامالً  را   پرولتاریا  دیکتاتوری  ی ایده

Dogmatism And “Freedom of CriticismChapter I,  ” 

های اسپانیا را  که مسئولیت شکستِ توده»این یک تحریف تاریخی است    :سیاسی در انقالب اسپانیا نوشت  هایتروتسکی در ارزیابی از نقش احزاب و گرایش   2

 تا   کوشدمی  که  ناتوان  یشکستند... این فلسفهدرهم   ها را فلج نمودند و یا صراحتاًنویسد و نه احزابی که جنبش انقالبی تودههای زحمتکش می به پای توده 

  و  احزاب  ها،برنامه  مثل  مشخصی  فاکتورهای  به  نسبت  خواهدنمی   و  تواندنمی   ابداً   بزند،  جا   کیهانی  تحوالتِ  زنجیرِ    در   ضروری   یحلقه   مثابههب  را   هاشکست 

  ,nd The LeadershipThe Class, The Party aTrotsky «.بگیرد موضع بودند شکست یدهنده سازمان که هاییشخصیت

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/i.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/party.htm
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تاریخی نشان می می   می و تحکرشد    یبرا هتری  ب واقعیت  رفرمیست  ِ داران چپ دهد که طرف یابند.   
ای به بازخوانی تجارب تلخ تاریخی کاری برای حل این معضالت ندارند، بلکه عالقه تنها هیچ راهنه

 دهند. نشان نمی 

تواند به قیمت  در مبارزات جاری در ایران، می  ترِفُرمیسکم بها دادن به نقش چپِ  نادیده گرفتن و   -
دست بگیرد، فرصت  موفق شود تا رهبری اعتراضات فعلی را به   تگرانی تمام شود. اگر چپِ رِفُرمیس

این از  ربود.  خواهد  ایران  کار  اردوی  کفِ  از  را  بزرگی  و  تاریخی  انحرافی  مباحثات  با  مقابله   نظر 
، و داشتن درکِ دقیق از رفرم و انقالب ضروری است. به این  ترِفُرمیسراهکارهای ضدانقالبی چپِ  

 ی تئوریک و انتزاعی ندارد. جنبه ابداً زدن به این بحث، معنی، دامن 

 
  ن یبى دلسرد کند، از االکارگر را از هر جنبش انق  یکوشد طبقه یم  سمیالیسوس  نی... امارکس و انگلس: »

 ک ی  فقط بلکه    اسى، یآن دگرگونى س   ای  نیاو سودمند باشد، نه ا  ی برا  تواند ی م  که ثابت کند که آنچه  قیطر
  ط یاز دگرگونى در شرا سمیال یسوس نیاست. اما منظور ا یاقتصاد طیشرا  زندگى، در یماد طیدگرگونى در شرا

بى ممکن  الانق   یهاکه فقط از راه   ستیى ن یبورژوا  ید یتول  مناسبات  بردن  ان یوجه از مچ یهزندگى، به   یماد
شوند؛ اصالحاتی  انجام مى   ی دیمناسبات تول  نی هم  یهیپا  است که بر   ی حاتى ادارال است، بلکه منظورش اص

کار  میان  مناسبات  در  تغ   ی زیچ   هیو سرما  یدستمزد  که  بهتر  دهندی نم  ریی را  در  هز  نیبلکه   یهانه یحالت 

 1«.کنندمى  دولتش را سبک یدهند و بار بودجهی کاهش م  یبورژواز یرا برا  ت یحاکم

  

 

 شهاب برهان  یکار یا بورژوائی، ترجمه ، فصل سوم، بخش دوم، سوسیالیسم محافظه«مانیفست حزب کمونیست» انگلس، - مارکس  1

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html
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 و هنر اعتراضی نایجنبش ژ

 ی »وساطت«پارادایم اخالقی تولید اثر و مسئله

 ی سرور یطالب  نینسری نوشته 

 
زندگی، آزادی« اینک پس از گذشت بیش از سه ماه توانسته است ابعادی از ماهیتِ    خیزش اعتراضیِ »زن، 

هایی داشته باشد که تحت دادن به کنشپذیر خود را عیان کند و همراهی بسیاری را در شکل همچنان شکل 
ها و اشکال انقیاد با ر قدرت های اعتراضی در براب نام هنر اعتراضی در جریان است. در طول تاریخ، تاکتیک 

شده زیرلب نهان و عیان همراه بوده، از ادبیات عامیانه و سرودهای زمزمه  های مقاومتیِ گیری انواع روایت شکل 
های متأخرترِ هنر آوانگارد. ارتباط میان  طور دورهدهقانان و رعایا گرفته تا هنرهای نمایشی و تئاتر، و همین

یچیده است که بنا به شرایط تاریخی و سیاسیِ متفاوت عناوین گوناگونی مانند هنر هنر و سیاست، ارتباطی پ 
متعهد، هنر انقالبی، هنر اعتراضی و ... به خود گرفته، و ارزیابی هر کدام نیازمند درنظرگرفتن الگوهای مسلط 

 این الگوهاست. تر، و تغییر تدریجی های عمومی اجتماعی و فرهنگی در نگاهی کلی در فضای سیاسی، حوزه 
هایی یکسان  های مقاومت در جنبش کنونی را یکپارچه قلمداد کرد و واجد ویژگی توان روایت هرچند نمی 

آن  از  بسیاری  اما  بدنِ سرکوب دانست،  نمایش  با محوریت  بدن و شکنجه   شدهها  تجمیع  نمایش  و  ها شده، 
پرفورمنسگرفته شکل  قالب  در  اکثراً  و  می اند  نمودار  ایرانی شهایی  حضور  متضمن  که  ووند  داخل    - های 

مجموعه از آثار و کارهای هنری است که خود حجم    ی اینخارج از ایران است. این مطلب درباره  -خصوصبه
دهند و بنا بر آنچه توضیح داده خواهد شد از یک پارادایم کلی  های اعتراضی را تشکیل میبسیاری از هنر
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داند. مطلب پیش رو ابعاد این شکل آن را »پارادایم اخالقیِ تولید تصویر« می  کنند که ژاک رانسیرپیروی می 
از تولید تصویر و کارکرد آن در فضای اجتماعی ایران، تالقی آن با حمله به نهاد هنر، و نهایتاً در دیدگاهی 

 کند.   گیریِ آن را در بستر جنبش کنونی بررسی می تر، شکل کلی 
ها قرار است رنج رفته  ها و بسیاری از آثار گرافیکیِ با محوریتِ تجمیع بدن رمنسطور کلی، در این پرفو به

ها بر زمین  دهند، آنی رنج و ستم را نمایش مینوعی تجربه شود: بازیگرانْ لحظهبر بدن معترضان در ایران به 
های دار را بر  ی تیرخوردن و مردن(، طناب شان به رنگ خون است )لحظه هایی از تن دراز کشیده و بخش 

ای را اجرا از بدن خدانور لجه  شده ی اعدام(، وضعیتی عکاسی اند )لحظهآویز کرده دست گرفته و خود را حلق 
ی شکنجه(، قالبی یخی به شکل ایران و به رنگ خون درآمده را به مدت چند ساعت با دستان کنند )لحظهمی

، مرگ،  آید اجرای نمادین شکنجه نظر میی اول به وهله  دارند تا آب شود، و مواردی دیگر. درو بدن نگه می
دهد  وجود آمده است با زبان بدن و تصویر نمایش میای را که بهاعدام و هر قسم ستم، هم همبستگیِ جمعی

که منکر این حقیقت شویم که در این جنبش،  آن کند. بیو هم خودْ نقشی فعال در این همبستگی ایفا می
ها که هم هنرمندان  ها و چیدمان ن از همراهی دیده شده و خواهد شد، خودِ این پرفورمنسهایی درخشاسویه

گری واداشته اغلبْ عمالً از تأثیرگذاری و انتقال  ی هنر را به کنشو تصویرسازان و هم مردم خارج از عرصه
 مانند.  تجربه درمی

ای  لجه ی خدانوراز شکنجه   بازتولید یک لحظهها را شاید بتوان در ارتباط با  مؤثرنبودن این پرفورمنس
اند، و تصور  آشکار ساخت؛ بازتولیدهایی که در قالب پرفورمنسی واحد نیستند بلکه چیدمانی از اجراهای جداگانه

توان این پرسش را  شوند. می جا معضالت آغاز می کند. از همین»جداگانه با هم بودن« را به ذهن متبادر می 
گیرد که فردْ خود را عیناً در وضعیت ستم  یا ایجاد حس همدلی لزوماً تنها زمانی صورت می مطرح کرد که آ

کنیم )تخیلی که مفهوم جنبش و نهضت و مقاومت از  رنج دیگری می   تخیل قرار دهد؟ مگر وقتی صحبت از  
واسطه«  ی و بی ی شخصی »تجربهواسطه شود( منظورمان این نیست که درکِ درد ضرورتاً به خالل آن زاده می

نمی  روز صورت  که  کنونی  انسان  برای  معلوم  قرار  از  سیاست بهگیرد؟  میزدودهروز  وقف تر  »زندگیِ  و  شود 
ی  گفته بازد، تکثری نیز که به بیشتر و بیشتر رنگ می   -با همان تعبیر مارکسیستی از آن  - سیاست« یا پراکسیس

شود: من فقط زمانی در مبارزه به  پذیر میان درکآرنت شرط زندگی سیاسی است تنها در قالب امری همس
شده در دل جنبشِ ما نیز  پیوندم که مصیبت گریبان شخص خودم را گرفته باشد. از این رو، هنرِ زادهشما می 

ی آن تکثرِ رنج انسانی در سطوح مختلف  واسطه کند که بتوان به گونه امکانی را میسر نمی)در اغلب موارد( هیچ 
اشکال  توجهی از آن به  کنیم که بخش قابل ای زندگی می که ازقضا در جامعهتخیل کرد، در حالیجامعه را  
شود تا هنری که قرار  به ستوه آمده است. حتی این همراهی و تکثر در خود جنبش بهتر دیده می  گوناگون
ی این جنبش(. با وجود  زندهدالنه و برانگیزاننده باشد )برای مثال همراهی بخشی از مردان با زنانِ آغااست هم 
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از طرفی گویی   -کنند، اتفاقاً همان منطقی است که چنین اجراهایی از آن تبعیت میی عینی تجربه این، تصورِ  
دیده رسید، از طرف دیگر واضح است که این نظامِ  عین ستم را تجربه کرد تا به درکی از وضعیت ستم باید به 
ی ی توزیع ناعادالنه کند، خود بر پایهای تحمیل میرا بر خدانور لجه  سازْ که ستمی عریان ی دیگری پیچیده 
نکردن آن برای دیگری  ی عینیِ ستم برای یک فرد و تجربه هایی سوار است که شرایط را برای تجربه امکان

از  که بسیاری  شده است، درحالی های یکی رو، چنین نمایشی که محتوای آنْ صورتِ بدن کند. ازاین فراهم می 
اند از پس این معادله برآیند )بدن فربه آن مرد ساکن اروپا را در نظر  ها حتی در ظاهر هم نتوانسته این بدن 

رود که حتی ماهیتی مزورانه و  هاست و تا آنجا پیش میبیاورید(، تئاتری ناجور و چیدمانی یکدست از ناهمگن
ی ژست »نمادین« در ن« حتی در همان لحظهست در نظر آوریم که آن »بد کند. کافیپوپولیستی پیدا می

تجربه  و  آن  کلیت  به  برسد  چه  کند،  تجربه  را  بلوچ  یک  زیست  نیست  حاضر  هم  دوربین  فرایندِ  برابر  ی 
ی عکاسانه از آن، از آگاهی به آن  شدن او را، فرایندی که دقیقاً این نمایش با تکرار فقط یک لحظهپیرامونی

ی این کلمات و مفاهیم طفره رویم )به قول اسکار نگت کلمات منسوخ چندباره   رود. نباید از تکرار طفره می 
ی مبتنی بر ها داللت دارند کماکان پا برجاست(: هنر در جامعهشوند تا زمانی که موضوعاتی که بر آننمی

ازهم  و  است  داده  دست  از  را  موضوعش  با  خود  ارگانیک  ارتباط  سرمایه  باروابط  ارتباط  این  عث  گسستگیِ 
بیرونی تنزل  به سطح  آن  این  یافتن  است.  شده  ارتباط  از  مستقل  و  انتزاعی  به محصولی  هنر  تبدیل  و  اش 

و گسست چنین ارتباطی با موضوعِ خود از طریق تقلید از محتوای یک عکس است.    پرفورمنس مصداق تجزیه 
ی کننده شود، منتزع می اش یعنی یک عکس فروکاسته  کار عکاسی، وقتی در فهم همگانی به محصول نهایی

ی طبقاتی به شدنِ تاریخیِ سوژهشده از واقعیتِ تاریخی و عینی آن است. در اینجا برساخته ی عکاسیسوژه 
یابد  اش تنزل یافته، و آن چه محصول این ساختِ تاریخی است خاصیتی شیءواره می یافتهنمودِ بیرونیِ شیئیت 

در نهایت، ما با کاری انتزاعی مواجهیم و این   .کند می  پیدا سازییه شب قابلیت هاو از طریق پرفورمنس در بدن 
واسطه با جامعه و امر انضمامی  خواهد ارتباطی بی دهد که پرفورمنس میزمانی رخ می   انتزاع هم دقیقاً همان 

 شود.  شده همچون شبحی بر فراز جامعه شناور میهای یکیبرقرار کند. بدن 
که ژاک رانسیر  ، چنان محاکاتی  هنری برپایه  عبارتی دیگر کنش جراهایی یا بهاین فقدان تخیل در چنین ا 

پارادایم اخالقیِ تولید هنر است.    گر بازگشت بهدهد، نمایاندر ارتباط با اقسام هنر سیاسی معاصر توضیح می 
این پارادایم متضمن ارتباطی ویژه یعنی ارتباطی علّی میان کار هنری یا کنش خالق و تأثیرگذاری این کنش 

کننده، شوراننده و انگیزاننده؛ به این معنا که ارتباطی مشخص و مستقیم میان  بر جامعه است: تأثیری بسیج 
طور  اخالقیِ تماشاگر و تحریک او به عمل و مداخله برقرار است. این منطقی است که به   خودِ کار، آموزش

های زنده در حکم تجسم  پارادایم که طبق آن »بدن   کلی قرار است تماشاگر را بیدار و فعال کند. البته این
از خودش فراتر رود و    بیند که هنر خود را کنار زند، سرراست حس امر مشترکند« و کارایی هنر را در آنجا می
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کم تا زمان افالطون قدمت دارد. این در اولویتی که افالطون برای رقص مستقیم به قلب جامعه راه یابد، دست 
نسبت به تئاتر قائل بود قابل ردیابی است. اما امروز در کسوتِ مدرنِ ضدیت با بازنمایی خود را نمودار ساخته  

کرات نشان  ود را در تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد تغییرهای کالن بهاست، یعنی اگر بازنمایی ناکارآمدی خ
ی بورژوا صرفاً فضای امن )مثالً عکس ژورنالیستی بارها از این حیث به نقد کشیده شده که به بیننده  داده

یی طور مستقیم درگیر کنش شد. گو کند(، گویی باید اصوالً از »وساطت« عبور کرد و به خودش را یادآوری می 
رفته خود احتماالً رفته  های هنری شاهدیم،ی بازنمایی و، همانطور که در برخی کنش باید آن سطحِ واسطه 

نشیند و با یادآوری واقعه، او که در خلوت خود می  -یعنی هنرمند در تعریف رمانتیکِ آن راهنرمند را کنار زد،  
 آفریند.  از پی درنگ و تأمل، اثری هنری یا ادبی می

ی  ی جامعهشدهی ارتباط هنرِ خودآیینیعنی واسطه   - همان شعار هنرمندان آوانگارد است که نهاد هنر  این
هنرِ خود را با زندگی و امر روزمره پیوند دهند و آن را    کردند و درصدد بودندرا نقد می   -بورژوایی با خود جامعه

ستن این واسطه بوده است و همزمان با آن  ی کارایی اجتماعی سازند. هنر آوانگارد در پی شکواجد خصیصه 
ساختن هنرمندان و مخاطبان هنر به وجود این واسطه نقشی مهم داشته است. چه بپنداریم این جنبش  در آگاه

ساختن  خورده است چه نقش مهم آن را در آگاههنری، در پی ایجاد ارتباط هنر با زیست روزمره، جنبشی شکست 
ها و درخواست از مخاطب برای شک میل به تهییج بدن زی آن قلمداد کنیم، بی به نهاد و سطح وساطتْ پیرو

گر، یکی از نتایج مهم جنبش گرفتن هنر مداخله عبارتی شکل کردن در امور سیاسی و اجتماعی یا بهمداخله 
ی  ه در زمانه موازات هنر سیاسیِ باواسطه )هنر متعهد برای مثال( در جریان است بلک تنها به آوانگارد است که نه 

گیرد. )البته باید اشاره کرد آنچه امروز در بخش عظیمی از هنر اعتراضیِ  ها دست باال را می گیری جنبش شکل 
 گری با جنبش تاریخی آوانگارد پیوند دارد.(  گرایانه و صرفاً در امر مداخله شکلی تقلیل بینیم به جنبش کنونی می

و هنر را اصوالً برحسب تاثیرگذاری مستقیم بر جامعه    کشد، یپرسش ماما رانسیر این منطق علّی را به 
ها، توان این سؤال را مطرح کرد که چه خط ربط مستقیمی میان این تجمیع انتزاعیِ بدن کند. می قرائت نمی 

کنون  ها برقرار است؟ اگر تا ی بدن گونه که توصیف شد، و عملی انقالبی برای سرنگونیِ رژیمِ منقادکننده آن
ها را در همین توقع نهفته  کم یکی از پاسخ توان دست ای بگذارند میاند چنین تأثیر عملی ن اجراها نتوانسته ای

طور که گفته شد، این توقع در سنت محاکات ریشه دارد، محاکات از آنچه حقیقی است،  ها جست. همان در آن 
همین منوال محتوای این هنر بهاز منشأیی خاص که حق است و غایتی که مبتنی بر تربیتی خاص است.  

هنر راستین    شود، یعنی هنرهای راستین و هنرهای دروغین؛بودن آن تعیین می داشتن یا کاذببرحسب حقیقت
همین شکل، حقیقت یا حقْ آن زمان که  سازد. به درستی متأثر می زعم افالطون آن است که اجتماعات را به به
ی رواج اخبار و پروپاگاندای های سیاسی و در بحبوحهبحران   ی همین زمانه  شود، که اغلب درفاکت کاسته می  به

چیزی آورد، یعنی تقلیل آن ها روی میدهد، هنر نیز در تقلید از حق و حقیقت به محاکات از فاکتسیاسی رخ می
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بازتولید    شودکه باید باشد به آن چیزی که هست و جاری است. امروزه هنرِ مبتنی بر چنین حقیقتی هم می
  ایجنبه   ستم   یا  فقر  خود  اما درها داده شده چیزی جز ستم عیان نیست.  چه در فاکت خود واقعیتِ ستم، چون آن 

  ماه   چند  گذشت  از   بعد   آنچه  .جست   را   انقالبی  شرایط  به   رسیدن   یشیوه  آن،  در  باید  بلکه  نیست،  نهفته   انقالبی 
 تشویق  از  سرخوردگی،  از  حسی  گرفتنشکل   دلیلبه   احتماالً  معترضان،  از  بسیاری   در  چرخشی  هستیم  آن   شاهد

و خبرِ  خودِ  الجرم  تکثیر   به  خودانگیخته  خالقِ  مبارزات  به مبارزات خالقِ    ستم  تصویر  در  نتوان  اگر  است. 
ها شک یکی از آن های گوناگونش که بی خودجوش به قدمی در راه پیروزی رسید، الجرم مبارزه در ساحت 

 برد که ستمگری و سرکوب را همواره در پیش چشمان نگه دارد.  گریِ هنرمندانه است، به این پناه میکنش 
های دینی خسته شده و برای اعراض از مناسکِ  ای که از آیینخصوص برای جامعهتر است، به آنچه عجیب  

کند،  هایی چون رمضان و محرم و ... طغیان می ی گرسنگی و فقر در انواع مناسبت ی تجربه تحمیلی و مزورانه 
ورزیِ اخالقی و میل به تقدیس مرگ و شهادت در اقسام مقاومت و همینطور هنر اعتراضی  تکرار همین تجربه 

صدا شده در اعتراض هم های سرکوبشود و سوژهها فراگیر می های استثنایی که قیام والً در وضعیت است. معم
حسی با  ی مناسک عزا و هم بودن رابطه که صوری پاشند. اینهای صوریِ بورژوایی فرومی شوند، تمامیتمی

شیوه با  دینی  ایدئولوژیک  نظام  این  در  سرمایهمظلومان  تولید  ک دارانه ی  لحظهاش  را  به ه  فرودستان  لحظه 
داشتنْ    خواهی و جایگاه قربانی شود شاید به این دلیل است که مناسکِ تظلم کند هویدا نمیتر میفرودست 

عنوان الگویی برای اعتراض استفاده  های عمیقی در بطن جامعه دوانده و چنان نهادینه شده که خود بهریشه
ی اخیرِ خودکشی یک معترض در رودی در فرانسه  ان خود و در نمونهالگویی که مظهر آن ستاندن ج  شود،می

 است.  
ها هم  گردانی از گالریحذف وساطت تقریباً از همان اوایل این خیزشْ خود را در داخل ایران در قالب روی
 های تهران به نمایش نمودار کرده است. این اعالم موضع را که با پاشیدن رنگ خون بر در یکی از گالری 

از مسئله  فراتر  باید  اعتصاب ی همکاری گذاشته شد  با  اقتصادی کوچک  بنگاه  از  نکردن یک  دید. جدای  ها 
ضرورتِ بررسیِ اینکه اعتصاب چه زمانی و از سمت چه کسانی کارساز است، این موضع ظاهراً بیشتر موضعی  

ندرت  ت خود به شکل کنونی به است علیه خود سازوکار هنر در ایران، هنری که هم در طول چندین دهه فعالی
ی هنر« ی وضع موجود باشد و هم در کلیت خود، یعنی آنچه »مجموعهزننده توانسته اثری عرضه کند که برهم 

رو، درست است که تصور فعالیت هرشود. به بخشی مهم از روابط سرمایه قلمداد می   کند، به ذهن متبادر می 
توجهی از معترضان پذیرفتنی نیست، اما این  ی از سمت بخش قابل ای در این شرایط بحرانیک چنین مجموعه
شود که چرا یک مجموعه با تمام عوامل درگیر در آن، یعنی هنرمندان، دالالن، مخاطبان  پرسش مطرح می 

هنر و ... باید به یک مکانِ عینیِ فیزیکی تقلیل داده شود. مگر کلیت این مجموعه در گردش چنین نظامی 
تواند »روال سابق« را در  داد می؟ چرا هنرمندی که تاکنون در همین فضاها اثر خودش را ارائه می مؤثر نیستند
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ها و فضاهای  ی نمادین و اجتماعیِ خود ادامه دهد و به شکل دیگر، با تبلیغ کار خود در رسانهتحکیم سرمایه
ذهن بیاورید(. این گلشیری را به مجازی، به گردش این مجموعه کمک کند؟ )»یادمان ژینا امینی« اثر باربد  

ها با چنین سازوکاری صورت نگرفته  ها و اعتراضترین مقاومتآید که چرا تاکنون کم جد پیش میسؤال به 
های عینی و ذهنی سرمایه به کار خود زودی )حتی در همین لحظه( این عرصهبود، آیا جز این است که به

آید و همان نظام موجود شده در جایی خارج از یک گالری، گردهم میی هنر، حتی اگر  دهند و جامعه ادامه می 
تر  ی هنرِ کنونی ایران، با تمام عوامل و نیروهای سازنده و روابط گسترده شود؟ بایستی کلیت مجموعهبرقرار می 

نی،  تواند صرفاً در مواقع بحرافرهنگی، اجتماعی، فضایی و اقتصادی آن نقد شود، و این کاری است که نمی 
یک از اشکال آن هم با تقلیل مجموعه به یک مکان بیرونی صورت بگیرد. باید پذیرفت حذف وساطت در هیچ 

معنای کالسیک آن یا بازنمایی، نتوانسته الگوهای  و فروش هنر و چه خود اثر به   خود، چه حذف مکان عرضه 
شده نسیرْ خود از یک گفتمان غالبِ تثبیت قول راها ایجاد کند، و حتی، به ای در آن زند و رخنه غالب را برهم 

 کند که سعی شد تحت نام پارادایم اخالقی تا حدی تشریح شود.  تبعیت می 
*** 

کردن به میانجی  زندگی، آزادی« جنبشی خودانگیخته و خودجوش است که با حذف و پشت  قیام »زن، 
که این مقاله قصد و  آنیت یافته است. بی انقالب یعنی سازمان )میانجی بین نظریه و عمل در نگاه لوکاچ( ماه

توان اشاره کرد که این قیام اجماالً می  یا حتی توان بررسی تاریخی این مقوالت و ارزیابی آنها را داشته باشد، 
های اول قرن حاضر در اروپا های اتونومیستیِ سالهای خاورمیانه و حتی جنبش مانند بسیاری دیگر از جنبش

رهبر، به  صرفاً به دلیل فقدان رهبری شکلی خودجوش نگرفت، بلکه این ماهیت خودخوشِ بی   و آرژانتین و... 
تجربه  از  سرخوردگی  سازماندهی دلیل  مبارزات  تقدیسِ  شدههای  و  آنها  از  برائت  اعالم  و  پیشین  قرن  ی 

باوری،  یا ارادههای اجتماعی(  کردن جنبش عمل   های خودانگیخته هم بود. اعتقاد به اتونومیسم )مستقل شورش 
ی مارکسیسمِ ارتدوکس واجد ساختاری دیالکتیکی مبتنی بر این ایده است که مبارزات سازمانی که در نظریه

را فدای وضعیت عینی کرده   یعنی برآمده از دیالکتیک بین ذهن و عین است، عمالً اختیار و عاملیت سوژه 
با پس  است،  باید  به سوژه، عاملی و  اختیار  این  را فعال کرد. هرچند، چنان دادن  او  انقالبی  این ت  نقد  که در 

بستن بر  تواند منجر به چشم ازاندازه به خودمختاری و عاملیت سوژه می ها گفته شده است بهادادن بیش جنبش 
ما اینجاییم،  ناپذیریِ کارگران اجتماعی شود. گفتن اینکه »ما اکثریتیم،  ی شکست بینانهواقعیت و پذیرفتنِ خوش 

ای ای از بدنه ها، هالهناپذیریم« یا بخشیدن قدرت مطلق به »انبوه خلق« مانند همان تجمیع بدن ا شکستم
به  جامعه  فراز  بر  آنانی می وجود میواحد  سر  در  را  اتحاد  هوای  هر وساطتی  از  فارغ  که  جز  آورد  که  اندازد 

کرد انتزاعی ممکن است دوباره در همان  ی این رویدادن ندارند ولی در نتیجهزنجیرهایشان چیزی برای ازدست
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ترین امر را یافته  پندارد انضمامیگونه است که نظریه، آن زمان که می زنجیرها در لعابی تازه گرفتار شوند. این 
 کند.  است، چیزی انتزاعی را جایگزین آن می 

وجود داشت اما نه به    سوژه  ی خلق و عاملیت شک تأکید بر مبارزه های انقالبی پیشین نیز بی در نظرگاه
این معنی که توده در نوعی کیفیت خودسامان رها شود با این ایده که تکرار مبارزات خودانگیخته در گذر زمان  

اش را پیدا کند، یا مبارزات محلی راه خود را در سازماندهی پیدا  شود خلقِ مبارز خودْ منافع جمعیباعث می
های انقالبی پیشین داشته باشیم، واقعاً جای سؤال است که  به نظریه   خواهند کرد. جدای از آنکه چه اعتقادی

های خرد و مبارزات  ی مقاومتشود چگونه ایده برده نمی ای که یک کارِ گروهی ساده به راحتی پیش  در جامعه 
ی اگر  را، حت  هامقاومتخرده  این  توان می  کند؟ چه رسد به اینکه آیا اصالًخالقِ خودجوش به ذهن خطور می

  و  یافتهعمومیت  ایمبارزه   و یک استراتژی کالن برای   ای واحدبه بدنه   شکل بگیرند و استمراری داشته باشند، 
واحد چیست؟ هنر کنشگر    حل بدیل در زمان حذف و فقدان استراتژی ها جهت داد؟ راه پیوند زد و به آن   فراگیر 

وار )هرکسی  تر در خصایص تودهمهم بازتاب در رسانه و از همهها،  و جنبشِ خودانگیخته در حذف این میانجی
ی ی خالق آیینه اند و در قالب مبارزهتواند هنرمند شود و هرکسی فعال سیاسی( به سرحد یکدیگر رسیده می

 شوند.یکدیگر می
تحریم و انزوا  های بیرونی و  خواهیم با استیصال محض و از سر سرخوردگی چشم به راه مداخله اگر نمی 

رویم( شاید یک راه برای ما این باشد که مجدداً به اهمیت باشیم )که ظاهراً به همین سمت هم پیش می
های اخالقیِ هنجارگذار که الگوهای  وساطت توجه کنیم. در هنر باید از شر محاکات رهایی یافت و از پارادایم

ها ی حقیقت بر گفتمان گذارانه ی قانون عبارتی از »سلطهکنند  یا به تولید را بر مصادیق حق و باطل سوار می
عریان با جامعه را کنار زد، توهمی که خود را به صورت    هایارتباط   و تصاویر« خارج شد. شاید باید توهم

ها ترین شکل ارتباط با واقعیت از طریق رسانه که در همین حالِ حاضر بزرگ واقعیت نمودار ساخته است درحالی
اند فضاهایی که حتی برای کار مطبوعاتی هم اهالی خبر از آن حذف شده   گیرد،ی مجازی شکل میو فضاها

کارشناس  و  ژورنالیست  خود  عکاس   )گردانندگان  خودْ  شهروندان  رسانه و  فقدان    اند(.  در  که  است  چندی 
در افق چنین فضاهایی    راستیورزی گرفته است و به دهی به تجربه های عمومیِ مولد دست باال را در شکل حوزه

گری از  ای چون اینستاگرام باید در این گفته با بنیامین همراه بود که تجربه ها و فضاهای ارتباطی یعنی رسانه 
ی جدیدی هم نیست. بشر خود را از شر تجربه  که بشر حتی به دنبال تجربه چنان ارزش تهی شده است، آن 

شاید در    است: خود را بکشم،  و به دنبال معجزه  خسته شده   است. دیگر از پیچیدگی زندگی هم   خالص کرده 
پذیرکردن فرایندهای تولید  ی دسترس واسطهبه   توان گفت که رسانه، ای رخ دهد. در واقع می ورای آن معجزه

تواند مقوّم رژیمِ دیداریِ مبتنی بر محاکات یا همان پارادایم اخالقی هنر باشد، و توزیع هنر برای عموم، می
است، درحالی  مبرا کرده  به تخصص  نیاز  از  را  فرایندها  این  به چون  میانجی، جایگزین  که خود،  عنوان یک 
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های عمومی مولد مانند هنرها و ادبیات شده است. مقاومت در برابر الگوهایی که رسانه بر ساخت تصویر حوزه
زگشت به اقتضائاتِ پیش از عصر  که تالشی بیهوده برای با  -غالب کرده است و نه شاید در برابر خود آن

استجهانی  حساسیت می   -شدن  و  کنجکاوی  برانگیختن  با  که  دهد  را  هنری  نوید  و  تواند  خشم  نه  و  ها 
مان دهد، هنری که حتی بعضی از فضاها احساسات، برای رسیدن به شرایط بهتری که مد نظرمان است یاری 

بریم، ولی  سر میوبِ خود کند. ما در وضعیت اضطراری به ای را از خود دور و نه آنکه مجذهای رسانه و چهره 
ی امر موجود  کننده اغلب با تبعیت از گفتمان هژمونیکِ رسانه، تثبیت   هنر و تصاویر تولیدشده در این وضعیت، 

مثابه موعظه، که  چنین هنر به مثابه خبر و هم که اضطراری را در آن ایجاد کنند. هنرِ به اند به جای این شده 
شود،  کند و خاموش میهای کنونی است، گذرا و آنی است، در لحظه تحریک میخش بزرگی از این نمایشب

گرا و گرایشی آیینی دارد، زمخت  طلب است، ظاهری اخالق طلب و منفعت دهنده و مزورانه است، فرصت فریب
خواهد  دهد که می یج می ای است و همان خصایصی را تروی توده و عاری از تخیل است، نمودی از یک جامعه

نسبتی دیگر در  ی دولت آشکارا دیدنی است، باید پذیرفت در  ها عبور کند. اگر این خصایص در مجموعهاز آن 
کردن آن به یک شیء مستقل و بیرون از  ها به دولت و تبدیل آن   سطح جامعه هم پراکنده است، و فرافکنی

آ از  خود  مبراکردن  جهت  است  تالشی  جامعه  نادیدهسطح  و  خصایص  در ن  خود  تاریخی  نقش  گرفتن 
ی سیاسی  ی کاوه احسانی دولتْ اتمی خودکفا نیست که با تحمیل ارادهوجودآمدن وضعیت کنونی. بنا به گفته به

خود در مقابل جوهر بسیط دیگری به نام جامعه ایستاده باشد، مرزهای آن با جامعه مغشوش است، هرچند  
به عوضوح در شکل به نیروی مادی بسیار مهمی است. همچنین،  رصه دهی  باید پذیرفت سطح  ی سیاسی، 

گیرد، هنر  شده، از خالل تفکر و تخیل شکل می گیری از واقعیت دادهوساطتِ هنر خودآیین که از خالل فاصله
  شدن هنرکند که شرط الزم )و نه قاعدتاً کافی( برای سیاسی را واجد موجودیت یا یک وضع وجودیِ خاص می 

های فعلی نمایش حسی  معنای تالشی برای »تغییر شیوهمعنای امر جمعی در هنر، بلکه به است، نه سیاست به 
امروزه همان شیوهو شکل  بیان« که  رسانه های  در  بیان  غالب  است.  ی  رسانه  از طریق  بیانگری  و  هنر  ها 
اشته باشیم، باید در ایرانِ امروز  خواهیم از آن دبخش یا همان هنر وقف سیاست، با هر تعریفی که می رهایی

شدنِ هنر و ایوار که ناشی از رسانه بتواند در بخشی از وضع وجودیِ خویش با ظرافتْ در برابر خصایص توده
مندیِ آن و توجه به واسطه   اند موضع بگیرد و این تنها از رهیافتِ فاصله با واقعیت مقوم اشتراک دولت و جامعه 

 واسطه در آن.  دن بی ششود نه غرق ممکن می
ای شدن توسط دیگریِ غربی و مددجویی از او، چنین سوژه دیدهدر شرایط کنونیِ تفوق رسانه و میل به  

نماید، اما بیایید به  های حسیِ کنونیِ بیان فاصله بگیرد و در آن گسستی ایجاد کند بسیار دشوار می که از شیوه

ها ببخشد، آنها که روزی به او ادای  ت به تودهاندکی انسانی "فرد"تعبیر بنیامین »امیدوار باشیم که هرازگاهی 
 ها بخشیده بود«. ای چندین برابرِ آنچه به آن با سرمایه  دین خواهند کرد،
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 یبدن قربان

 برومند یبهرام  ه یمرضی نوشته 

 

نویسنده  ،  (1384)   شود«. این جمله را ریچارد بوتبی»بدن قربانی درست مثل کتابی برای خواندن گشوده می
دارد که نفس عمل قربانی، تثبیت  ی لکانی بیان می گوید. بوتبی با کمک و استناد به نظریهو استاد فلسفه می

تواند باشد. این موضوع به ها میی دال پرش دال و شروع زنجیرهگناه تخته عملکرد دال است و بدن قربانیِ بی 
 چه معناست؟ 

کند.  و سرنوشت خویش و ملت خود را برای ما بازگو می  بدن قربانی همچون یک متن پیش روی ماست
کند. دیدیم که مرگ مهسا سرآغاز کنیم بدن او کارکرد دال را پیدا می ما وقتی این قربانی را رمزگشایی می

که برخی  با این  حرکت و جنبش اعتراضی شد که ابتدا از کردستان شروع و به دیگر شهرهای کشور کشیده شد. 
ها در شان در سراسر کشور و جهان شناخته شد اما اعتراض به مرگ آن ها حتی نام ر این سال از قربانیان د

رو قربانی چه کسی است که تن از دست اینسطح واکنش ماند و به کنشی جمعی و سراسری بدل نگشت. از 
 کند؟ ی او برای ما حکم یک کتاب خواندنی است و تاریخ بزرگ دیگری را روایت میرفته 

مهسا امینی )ژینا امینی( به عنوان بدن یک »قربانی« همچون یک متن در جنبش »زن، زندگی،    تصویر
ای بود از هویت یک زن، نسل جوان، اهل  آمیزه   شود که های جهان بازنمایی میآزادی« در حالی در رسانه 

سقز کردستان، سنی مذهب و به معنای واقعی کلمه »اقلیت« و »دیگری« برای نظام حاکم و غریبه در مرکز  
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ابعاد این اقلیت بود که وجه اشتراک همه  کم از زمان فرمان حجاب  بودگی، دال »سرکوب« )است. دستی 
در هر شکل آن و حق احترام به   -مندیِ زندگی روزمرهبدن   -  ها سرکوبسال 1357اجباری در اسفند سال  

آمیز و ایدئولوژیک مردانه  زیست روزمره و هویت زنانه که تا کنون اجتماع تنانه و بدن زن در نگاه خشونت 
ها و  ی خواسته سرکوب و به تصرف و اسارت درآمده است. آزادی و رهایی از دال سرکوب، وجه مشترک همه 

 ی هستند که به دنبال تغییر و دگرگونی نظام هستند. مطالبات کسان 
شود برای  ی مهسا رمزی میی ژین به معنای »زندگی« در بدن مُرده ژینا از ریشه نام    به طور متناقضی

شدگی را بر بدن خود « و سرکوب و حذف های دیگری که تحت انقیاد نظام حاکم وضعیت »قربانی وحدت بدن 
تنها مهسا امینی را به عنوان نمادی از حاکمیتی که به زنان آسیب نبش  کنونی نه جکنند.  احساس و تجربه می 

دهد. »واقعیت« به  ، بلکه به عنوان نمادی از یک ملت که آسیب دیده است، نشان می   کند زند و قربانی می می
ی معنایی« را »گسترهجان ژینا/مهسا یک شود و بدن بی ی مهسا امینی درک می ی بدن از دست رفته واسطه 

کم فضای انفعال و افسردگی ملی از پوسته شهر جدا شده و به جنبش و تحرک کند و کم به جامعه تحمیل می 
 آیند.های خود به خیابان می آید و مردم تحت نام این جنبش به دنبال مطالبات و خواسته درمی

یی حضور خود در عرصه عمومی توسط  جز تصرف خیابان و بازنماهمگان دیدیم که پس از مرگ مهسا به 
تحلیل  و  نوشتار  و  انتقادی  متون  از  جوان، سیلی  پسران  و  دربارهدختران  دال ی الیه ها  و عظیم  ی ضخیم 

شد خلق شد. در روند جنبش در حال سرکوب در متن تاریخ جنبشی ایران که داشت به فراموشی سپرده می
گرا، کلمه زاده شد. وار سخت ایدئولوژیک و فرسوده و واپس رفت از دیسرکوب و خشونت بیشتر و برای برون 

افتد و پس ظواهر  آنچه در بدن قربانی اتفاق می   ی مهسا امینی بیرون جهید. کلماتی که از تن از دست رفته 
توان عبارت کند. از این منظر میناپذیر ثمرباری است که در دل زبان عمل می شود کارکرد قیاس نهادینه می 

تر قربانی کردن شیء را به شکلی نو بازگو کرد: کلمه تنها قتل شیء نیست، بلکه به کالم دقیق هگلمعروف  
 است.  

را تخته همان بوتبی بدن قربانی  از پرش دال معرفی می گونه که گفته شد ریچارد  بدن  اینکند.  رو، دال 
و دوگانه قدرت و مقاومت در نظم حاکم است. ظهور  ها برای صورتبندی گفتمان  ی دال قربانی شروع زنجیره 

آمیز است امکان تثبیت نوشتار و نمادین و عاری از  دال که مشروط و منوط به فروپاشی نظم خیالی و توهم
شود. گوشت و پوستی  ها میسازد. نابود کردن بدن قربانی باعث جریان یافتن کارکرد دال خشونت را مهیا می 

شود و جریان  ی از میان تن از دست رفته آن فضای داللت و تحرک و گفتار مدام نو میاز میان رفته است ول 
ی  بخشد. بدن قربانی ما را به دال اعظم و سپس زنجیره افتد و به ماتریس میل انسان شکل می ها به راه میدال
ها ما را هدایت  جنبش های یک گفتمان را شکل دهند در  توانند گزاره ها که می رساند. جریان دال ها میدال
ها در نسبت با بزرگ دیگری است که بیشتر از آنکه بتوانیم »باز پس بگیریم« بتوانیم  کنند در جریان دال می
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ات و گفتمان خود در برابر  ها برای ستاندن نیست برای امر خواستن است، برای مطالب»بخواهیم«. جریان دال 
ی تفکر  گذار اصل و ریشههای انقالبی پایهها در جنبش یان دال . مکانیسم قربانی و به راه افتادن جردیگری

 نمادین و گفتمانی خواهد بود.
بر    هایینشان با  همراه  است، و    دهی است که قبالً رس  یانده یآ  ی مهساشده قربانی  ، بدن شکل غریبیبه  

در    ها رابدن   یتو ماد  یخیتار دگرگونی    در جنبش زن زندگی آزادی،  های از دست رفته دیگرجوان   بدن   یرو
در این جنبش تعداد زیادی از نسل جوان را به که   .کننددادخواهی و پیشرفت برای ملت روایت می  مسیر  کی

شدند.   قربانی  و  دادیم  دست  از  بودند  معروف  زد  به  نسل  را  آنها  نمی ما  فردی  یشکل  و    اشناسیم،  آرزوها 
دانیم  دانیم آنها چه کسانی هستند، فقط می دانیم. نمی نمی   ورای تصاویر جنبشآنها را    یشخص  یهاداستان 

مند هستند که خواستار سبک زندگی مدرن و عدم دخالت حاکمیت در  ای از یک جنبشِ بدن ها تکهاین بدن 
بنیادگرایی    و انحصار  خشونتبا    در مواجهه  خویش  ی سختباشند. آنها در تجربه زندگی خصوصی خود می
  ، حاکمیت در زندگی خصوصی و آزادی در نوع پوشش و جستجوگر معنا ورای حجابمذهبی و دخالت دولت و  

ی »ما« این اند. همه برای داشتن یک زندگی معمولی و کنترل بر بدن خویش، سرکوب شده و آسیب دیده
 ایم. چه در سرکوب ذهنرا بارها در تجربه زیسته خود احساس و درک کرده  شناسیم. آن های قربانی را می بدن 

بدن  در  چه  و  خویش  بدن  و  و  تصاویر  تاریخ.  در  اثرگذار  قربانی  شده بدن از    ییها عکس های  قربانی  های 
جان دسته  و  مجروحان  و  غواصان  دیدهجمعی  را  جنگ  آنها باختگان  با    هاییبدن   ایم.  که   ناامکانیت هستند 
از نظم ایدئولوژیک گفتمان حاکم و جامعه »و تکه   اندشده   ی گذارنشان مند« پساجنگ هستند. بدن -ناهایی 

 ای از نظم قدرت. ای از عنصر مقاومت یا تکهمندی، میان بودن تکهمندی و نابدن فرق است میان بدن 
شود. این امر یکی از  گیرد تبدیل به قهرمان میقربانی به محض آنکه در کانون یک متن قرار میبدن  

بار خود به جلوه درآید.  تن از دست رفته و وضعیت فالکت دهد به رغم  هایی است که به قربانی امکان می راه
درآمدی است بر سنتزی از قربانی و قهرمان تحت نام شهید،  میل به قربانی شدن و شجاعت قربانی شدن پیش

 شهید راه آزادی.
قدرت  توسط    ی بدنعی طب  تصاحب حقوقنشانگر    گیری گفتمان نظام حاکم به مدد تسلط بر بدن، شکل 

از آن در راستای ِاعمال اهداف »زیست  یبرا   حاکم    یزندگ   تجویز تقلیل و    (1978  فوکو،قدرت« )  ـاستفاده 
ی  در نسبت با دوگانه مفهوم سکوالریسم/مذهب به وسیله   ها، بدن راستا  نیدر ا  به هستی سیاسی است.  یعیطب

طبیعی و بیولوژیک جدا ساخته و  های قربانی ذهنیت ما را از بدن  بدن   .ابدیی م  نظم و    گیردمیقانون شکل  
نشینی  های )سکوالر یا مذهب( از قبیل آزادی و محدودیت، پردههای اصلی مفاهیم و نظم گفتمانی دوگانهدال

  ی امجموعه   ای  ی و پیشاگفتمانیکیولوژیب  تی واقع  ک ی  شاید بدنکند.  بندی می و فاعلیت، سوژه و ابژه را صورت
معنایش شکل   بر اساس آنشود و ی م دیتول  مانی و گفت ی، فرهنگ یمتناما بدن به شکل  ها باشد، ت یواقع آن از 
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  ی حوزه در    مستقیماً و  سازد  بدن را می  دانش،  فوکو به بیان میشل    بر این اساس است که   .یابدقوام می   و   گیردمی
آن را  کنند،  یم  یگذارهیآن سرماروی    ؛دن کنی آن را کنترل م  یبالواسطه روابط قدرت    ؛شودمی  ر یدرگ   تاسیس

در همین    ند.نکمی  هاو ابراز نشانه  تشریفات به انجام وظایف، اجرای  دهند، مجبوری، شکنجه مکنندتربیت می 
صفحه   ک ی باشد بدین معناست که آن یمکان گفتمان   کی، اگر بدن  کندمی استدالل  هم    باتلر   تیجودزمینه،  

بدن آن    است. از چنین منظری، بدن قربانی یک بایگانی خاموش نیست، این   منقوش شدن«  در انتظار»  تهی 
   شود.ی م تیروا  گذاری ودر معنا و مفهوم مشخصی در روابط قدرت/مقاومت نشانهاست که  یز یچ

گذاری بین بدن حاکم  تواند از بطن تاریکی تاریخ بیرون بجهد و نقطه فاصلهبدن قربانی همچون نوری می
ها از گوید: »ذرات بدن توده درباره زندگی حاکمان و محکومین به ما می   (1389)  فوکو و بدن محکوم باشد.  

گرداند. در مواجهه با قدرت است خود هیچ نوری ندارند و تنها روشنی حاکمان است که آنها را به زندگی برمی 
شان با قدرت توانستند اثرهایی کوتاه باقی بگذارند. در  های آنی تماسمانند، آنها صرفاً در که آنها به یادگار می

 ای از عدم«.های کوچک هیچ خاطره و یادمانی ندارند؛ هیچ نامی؛ واحه اصطکاک با قدرت انسان 
گرفتگی توده، بدن مقاوم و تسلیم نشدن و تن ندادن اوست که او را همچون نوری در تاریکی  در این نادیده
هایی در جالل و  افتد. به بیان فوکو، خالء و شکاف تاباند و باژگونی نیروها اتفاق میحاکم می محض نمایش  

هایی شود. سایه جبروت بدن پادشاه وجود دارد که با اغراق نمایش و زور و قدرت توسط چشمان توده پر می 
از آزادی و عصیان را تجربه  هایی  توانند به درون آن بخزند و لحظهها میدرون قدرت وجود دارد که سوژه 

 کنند. عصیان برای بودن و برهم زدن نیروها.
گذرد؟ نه فقط بدنی که از دست رفته و جان داده است بلکه بدنی هم که حبس  آیا آزادی از بدن قربانی می 

است و برای ما مفهوم مرگ و    کماکان باقی   کشیده و زجر دیده و شکنجه و قربانی شده است؟ این سؤال 
 کشد.  دگی را از راه نمود بدن به پرسش می زن

ها در لحظه خواهی را در حکومتآمیز تمامیتهای مقاوم چگونه لحظات تاریک و نمایش اغراق این بدن 
قدرت در بدن تنومند شاه متراکم شده و قابل  سازد؟  مقاومت در برابر قدرت نمایشی نظم حاکم روشن می 

ی مقاومت هم  ی قدرت روشن و شفاف و عیان باشد، نقطه شناسایی است. وقتی نقطه یابی و  ردگیری، مکان 
نقطه  بود؛  نقطه مشخص خواهد  بدن شاه. همیشه  با  تقابل  در  باقی  ای  قدرت  از شعاع  بیرون  ای هست که 

ها ش ی مقاومت در بدن قربانی است در بدنی که نمایزند. نقطه ماند و از هر گونه کنترل و نظارتی تن میمی
گذارد. قدرتی که در یک بدن  هایِ تجلی مادی خشن قدرت را در معرض دیده شدن همگان می نماییو جلوه

خاص محدود شده در عمل و اجرایش با محدودیت بدن مقابل مواجه خواهد شد، از این رو، برای تداوم قدرت  
روط به حفظ جایگاه نمادین خود داشته  باید تأیید و تصدیق بدنِ دیگری را در مقام سوژه و نه جایگاه ابژه مش

 باشد.  
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 کردیرو :ی شهر یو فضا یستینیفم یهمبستگ

 ی اسیس یای جغراف

 ی مریم لشکرینوشته 

 

 چکیده 

ها، منابع، و اهداف  ی همبستگی را با توجه به ابعاد گوناگون زندگی زنان، هویتمحققان فمینیست واژه 
تعریف کردهافراد و گروه  آنان پرسیدههای کنشگری  با ساختار سیاسی،  اند.  را در مقابله  زنان  اند چه چیزی 

محور در آن بازتولید شود. مطلب فتمانی قربانی که تصویر و گ کند، بی آن ستیز متحد می اجتماعی، و فرهنگی زن 
کند. با ها را بررسی می پیش رو نمودهای همبستگی در فضای شهری میان کنشگران حقوق زنان و فمینیست

ی زنان و حقوق آنان و تحلیل  گذاران در حوزه ساختاری با فعالین، محققان و سیاست ی نیمه تکیه بر مصاحبه 
های مختلف  دهد که فعالیت فمینیستی در مقیاس الین، این مطالعه نشان می ی آن های اجتماع محتوای شبکه

از بدن، خانواده، محله و شهر و گرفته تا فراسوی مرزهای ملی. به عالوه بحث  جغرافیایی در جریان است، 
شکل  برای  مفید  ابزاری  به  مجازی  فضای  اگرچه  که  شد  شده، خواهد  بدل  فمینیستی  کنشگری  به  دهی 

های جدی ی اجتماعی در حل این معضل، چالشهای شبکه فرمهای دولت اقتدارگرا و ناکارآمدی پلتتدخال
 در برابر کنشگری فمینیستی قرار داده است. 

 

 . مقدمه 1
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شرایط اقتصادی، ژئوپلتیک، و نظامی خاورمیانه با سرعت در حال تغییر است. فضای متداوم نظامی و جنگی،  
های جهانی،  ها مداخله گرایانه قدرت ها، و سیاست های سیاسی میان کشورهای همسایه، اقتدارگرایی دولت تنش 

روزمره بهزندگی  را  افراد  است.ی  داده  قرار  تأثیر  تحت  چشمگیری  که    طور  هستند  کسانی  میان  در  زنان 
فزاینده خشونت به طرق مختلف و  را  ژئوپلیتیک  برای مثال، وضع حجاب  ای تجربه می های دولتی و  کنند. 

ایران، تجاوز جنسی علیه زنان ایزدی به دست داعش، و دستگیری و تهدید کنشگران   57اجباری بعد از انقالب  
می  نشان  منطقه،  در سراسر  و دهد چگفمینیست  سیاسی  برای کشمکش  زمینی  به  زنان  و حقوق  بدن  ونه 

های فمینیستی  های حاکم بدل شده است. در فضایی که خصومت علیه زنان و فعالیت ایدئولوژیک میان قدرت 
های موجود در فضاهای  در جریان است، کنشگران ایرانی در کنار سایر فعالین حقوق زن در منطقه، ازفرصت

 ی زیسته و منابع مشترک حقوق خود را بازپس گیرند.  ه، تا با تکیه بر تجربه شهری و مجازی بهره برد

، 1968)هوکس،    همبستگیی  با تکیه بر مباحث مطرح شده از سوی محققان فمینیست در تعریف با واژه 
کند تا مطرح کند  (، مطلب پیش رو رویکردی جغرافیای اتخاذ می 2016، و یووال دیویس،  2016، 2004باتلر،  

طور فزاینده، فراملیتی و چند مقیاسی هستند. دو های همبستگی فمینیستی کنشگران ایرانی، به سیاست   که
های مقابله با تجاوز به حق بر بدن و پوشش و آزار  ها و روش ی موردی انتخاب شده اند، تا استراتژی نمونه

فمینیستی نه بر اساس تعریف    جنسی در فضای عمومی را روشن کنند. اوالً، نشان داده خواهد شد همبستگی
نظر گرفته آن   –ی زن تحت ستم  گرایانهذات با ستمدیدگی در  مترادف  به خودی خود  بودن  جایی که زن 
گیرد. دوم آن که، چنین  های مشترک شکل می(، بلکه با تکیه بر قدرت، منابع و ارزش 2004شود )باتلر،  می

ی ته ی زیسهای هویتی بر مبنای نژاد و ملیت فراتر رفته، و به جای آن از تجربههایی از تقسیم بندی همبستگی 
های مشترک برای مقابله با خشونت جنسی بهره  مشترک به عنوان منبعی برای تعریف اهداف و استراتژی 

هایی که با فضای شهری و مجازی در پیوند  ها و چالش جوید. چنین رویکردی با فهمی آگاهانه از پتانسیل می
امکان دارد،  سیاست قرار  ملی،  مرزهای  از  عبور  بر  عالوه  است.  مقیاس هاپذیر  همبستگی  بر  مبتنی  های  ی 

های فراملیتی و چندمقیاسی  گوناگون از بدن، محله، شهر و فرای مرزهای ملیتی را دربر میگیرد. با تمرکز بر جنبه 
های فمینیستی در نظر کنشگری فمینیستی، این مطالعه در پیوند به ادبیات نظری که فضا را در بطن فعالیت

های (. به عالوه، در بخش2014، شاهرکنی،  2009، خاتم،  2014مثال، باقری،    گیرند، قرار دارد )به طور می
های جغرافیای نقش مهمی داشته، و  پیش رو نشان داده خواهد شد که فضای مجازی در پیوند زدن مکان

 فضایی برای اندیشه و عمل مشترک میان کنشگران در مقابله با تبعیض و خشونت جنسی فراهم کرده است. 

ک  و  اگرچه  شده  استفاده  فمینیتی  کنشگران  توسط  هوشمندانه  و  مبتکرانه  مجازی  و  شهری  فضاهای  ه 
ی خاور میانه، های اجتماعی، به خصوص در منطقه های اخیر محققان نشان داده اند که شبکهشوند، در دههمی

بدل گشته است )لبر  ای به ابزاری دولتی برای سرکوب  بخش ندارد، بلکه به طور فزایندهتنها عملکردی رهایی 
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(. سانسور، دستکاری محتوا، خشونت سایبری توسط نیروهای دولتی و یا کاربران و گروهای  2021و آبراهام،  
مثال برخی  زن،  رهاییضد  ابعاد  که  است  شبکه هایی  میبخش  کمرنگ  را  اجتماعی  اقتدارگرایی  های  کند. 

ی  که پیش روی کنشگران فمینیست که دامنه   هایی هستندای از چالش ( نمونه 2010کینان،  ای )مکشبکه 
ها از امکانات  برداری دولت ای به بهرهشان متمرکز بر فضای مجازی است قرار دارند. اقتدارگرایی شبکه فعالیت

های ارتباطی و اینترنت، با هدف حفظ، کنترل و در انحصارگرفتن قدرت، اشاره دارد. در  و تجهیزات فناوری 
های اجتماعی در حل این  های شبکهفرممحدودکننده دولتی و ناکارآمدی نسبی پلت   هایمواجهه با سیاست 

اند تا حدودی  برداری همزمان از هردو فضای مجازی و حقیقی، توانستهمعضالت، کنشگران فمینیستی با بهره 
 های خود بکاهند.  هایی بر فعالیت از تاثیر چنین چالش

 

 غرافیایی . همبستگی فمینیستی و رویکردهای ج2

های متنوع تعهدات سیاسی، اهداف و مبارزات  ی شکل ی همبستگی را با مطالعهمحققان فمینیستی واژه 
نیرا یووال دیویس )2021اند )رهبری و دیگران،  مشترک تعریف کرده  از واژه 12:  2016(.  های  ی سیاست ( 

به  مراودهعرضی  از  شکلی  می عنوان  استفاده  سیاسی  جهانی  شر ی  که  عنوان  کند،  به  آن  در  کنندگان  کت 
ی قوت چنین شکلی از همبستگی ناشی از  دهد نقطه کنند. او توضیح میهای هویتی عمل نمی ی گروهنماینده

کمانی، که به جای سیستم ارزشی  شناسانه از یک موقعیت سیاسی است، که آن را از ائتالف رنگین فهم معرفت 
م شده،  بنا  سیاسی  استراتژی  اساس  بر  میمشترک  به تمایز  ارزش سازد.  اساس  بر  که  اعتمادی  های  عالوه 

که که  گیرد، آن چیزی است که سیاست عرضی را از دموکراسی مشورتی هابرماسی، آنجاییمشترک شکل می
نهند، تا در امر عمومی شرکت اقتصادی و به تبع آن سوژگی خود را کنار می -های اجتماعیافراد به ناچار تفاوت 

محوری پدید  - ( در مخالفت با نوعی از همبستگی که براساس قربانی1986سازد. بل هوکس )میکنند، متمایز  
کند، که بر اساس قدرت و  های فمینیستی می دهد. به جای آن تشویق به فرمی از جنبش آید، هشدار می می

می  خاطرنشان  او  است.  شده  تعریف  مشترک  جنبش منابع  شکست  که  خواهرانه کند  دهه های    1970ی  ی 
شد های سفید بورژوازی هدایت می براساس تصور ستم جهانی واحد علیه زنان بود، که عمدتاً توسط فمینیست 

(. همانند یووال دیویس، هوکس معتقد است که تجربه سیاست فمینیستی مستلزم آن است که 2007)نقیبی،  
 . (1986اجماعی متعهد و مداوم از عالیق، اهداف، باورهای مشترک شکل گیرد )

( باتلر  می 2004جودیت  پایه(  بر  اشتباه  به  معموالً  فمینیستی  گفتمان  واحد،  نویسد  فرهنگی  تجربیات  ی 
ها گاه و به اشتباه  ی زن، فمینیست مفروض است. در نتیجه در تالش برای مبارزه با نادیده گرفته شدن سوژه 

ی زنان باشد. او معتقد است بیات زیستهی تجری همه تواند نمایندهتصویری را ممکن است ارائه دهند، که نمی
ست که  ست، آن پذیر نیست، بلکه هدف مطلوب هم نیست. بلکه آنچه ضروری تنها امکان چنین رویکری نه 
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ی شهروند و غیرشهروند، اقلیت  افرادی که در یک ائتالف حضور دارند، به صورت مسئوالنه و آگاهانه دوگانه 
(. به این ترتیب او شکلی از همبستگی را تشویق 2016و به چالش بکشند ) و اکثریت را مورد سؤال قرار داده  

های مشترک ی اهداف و استراتژیها، بلکه بر پایهکند که نه براساس جایگاه سوژه یا کنار نهادن تفاوت می
 بندی شده باشد.  صورت 

بالقوه درتحقق همبستگی فمینیستی را در بزنگا های تاریخی و  ه محققان فمینیستی ریسک و خطرهای 
دهد و ارجاع می   57اند. نیما نقیبی به جنبش فمینیستی زنان در روزهای آغازین انقالب  جغرافیایی شرح داده

ی نگاه  المللی بود که برپایهدهد که شکست نسبی جنبش به علت نگاه مخدوش به فمینیسم بین توضیح می 
کند که اقدامات کنشگران فمینیست در بیان میی گفتمان غربی و ضدامپریالیستی شکل گرفت. او  دوگانه

از سیاست  بهرهغرب، که در حمایت  بود، مورد  امپریالیستی  برای  های ضد  نیروهای مرتجع مذهبی  برداری 
ی نقیبی، در  افزایش فشار بر جنبش زنان ایرانی قرار گرفت. این فهم نادرست از همبستگی جهانی، به عقیده 

برداری سیاسی  ار گرفت تا فمینیسم را کاالیی صادراتی از غرب در جهت بهره خدمت گفتمان مذهبی حاکم قر
گرا به غرب در مقابل شرق  هایی که از نگاهی اصالتو ایدئولوژیک معرفی کنند. برای فائق آمدن به دوگانگی

می  ) سرچشمه  زینه  می2006گیرند،  پیشنهاد  اتخاذ (  از  ناگزیر  فمینیستی  سیاسی  و  فکری  چارچوب   کند، 
از  ست که همه نگاهی نوعی  این هدف که  با  بگیرد،  را در  نژادپرستی و مردساالری  از  اعم  اشکال ستم  ی 

بندی و دستیابی  های فمینیستی در آن قابل صورت ریزی کند که گوناگونی اهداف و استراژیهمبستگی را پی
 باشد.  

های ها و فرصت فمینیستی با چالشهای  های فراملی، سیاست های ارتباطی و مهاجرت با گسترش تکنولوژی
های فمینیستی را  های همبستگی مبتنی بر ارزش ( سیاست 2021جدیدی روبرو شده است. رهبری و دیگران ) 

اند که همبستگی با  های مرتبط با حجاب، نشان دادهاند. آنان با تمرکز بر کمپیناز نگاه دیاسپورا بررسی کرده
ها و رویکرد است. لزم رویکردی حساس و مسئوالنه در انتخاب ابزار، روش زنان مسلمان در جوامع سکوالر مست

های برخی توانمندسازی که در فعالیت/ی سرکوبگرایانه به حجاب به دوگانهبه نظر آنان، به جای نگاه تقلیل 
های مکانی و  ها گفتمان غالب است، نگاه موشکافانه به مبارزات سیاسی زنان، فهمی عمیق از سیاستکمپین 

های فراملیتی که در تالش  باید در مرکز کمپین گرا )اینترسکشنال(، می توازن قدرت، و تعهد به دیدگاه تقاطع 
که فضای مجازی به صورتی کارآمد در خدمت تی هستند، قرار گیرد. در حالی برای استقرار همبستگی فمینیس 

سیاست  و  اهداف  بی چنین  و  نابرابری  قدرت،  منازعات  حل  از  مواردی  در  است،  گرفته  قرار  عدالتی  هایی 
ی  هعنوان فرض پایی زن ایرانی به ی تصویری واحد و همگون از سوژهمنظور اجتناب از ارائه اند. به ماندهباز

گیری و ساخت فضای واقعی و مجازی تری به چگونگی شکل کنشگری فمینیستی، الزم است تا توجه عمیق
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ها را در فضای جهانی به رسمیت ها و شباهت در تعامل باهم انجام شود. رویکردهای جغرافیایی که تفاوت 
 ویت بخشد.ی همبستگی را تقگرا به واژهتواند نگاه دربرگیرنده و تقاطعشناسد، میمی
 

 . ادبیات نظری فمینیستی ژئوپلیتیک 3

مطالعات فمینیستی ژئوپلیتیک شکاف موجود میان جغرافیای فمینیستی و جغرافیای سیاسی را از طریق  
دهد. چنین چارچوبی شود، پوشش میمحور می-تعریف چارچوب نظری و سیاسی که ژئوپلتیک در آن جنسیت

شود )هیندمن،  های چندگانه را شامل میسی به روابط جهانی در مقیاس های مکانمند و در عین حال سیاپاسخ 
را فراهم می2004 ابزار تحلیلی  ترتیب، ژئوپلتیک فمینیستی  این  به  ملت -کند که فراسوی مقیاس دولت(. 

  که رویکرد رود. در حالیطلب، میخواه و آزادی بندی کنشگری دموکراسی عنوان تنها واحد مطالعه برای مفصل به
ملت است، ژئوپلتیک انتقادی و فمینیستی فهم سنتی از  -طور سنتی صرفاً معطوف به نقش دولتژئوپلتیک به 

های جغرافیایی متنوع تری از چرخش قدرت در مقیاس کشد تا نگاه دقیقصلح، جنگ و خشونت را به چالش می 
ایی، در نتیجه به بازتعریف  جغرافی-(. رویکرد فمینیستی سیاسی2020، پرات،  2004به دست دهد )هیندمن،  

های در  بخش را که توسط افراد، گروزا و آزادیهای تحولپردازد تا از این طریق سیاست مرزهای سیاست می
 (. 2013گیرد، به رسمیت شناخته شود )استهیلی و کافمن، ها و فضاهای مختلف جغرافیایی انجام میمقیاس 

های تنها نگاهی ژئوپلتیک، مطالعات ژنوپلتیک فمینیستی نه ه با در نظر گرفتن بدن به عنوان سوژه و ابژ
(، که  2013، و مایر،  2012، اسمیت،  2004گرا و سنتی به خشونت و امنیت را بازتعریف کرده )هیندمن،  تقلیل 

عنوان عاملی حائز اهمیت در تمرین و  مفهوم سیاست جهانی را هم بازنگری کرده تا امر شخصی و روزمره به 
دهد که چطور نگاه ( شرح می 2013(. تمار مایر )2020در برابر قدرت ژئوپلتیک معرفی شوند )پرات،  مقاومت  

را کنشگران    1990ی  هرزگوین در دهه-مراتبی و ایستا به مفهوم مقیاس جغرافیایی در جنگ بوسنی سلسله 
وی سابق در جریان  که جنگ در داخل مرزهای یوگسالدهد با وجود این زن به چالش کشیدند. او توضیح می 

ی جهانی بدل کرد. با فراهم  ها، جنگ را به مسئلهخصوص فعاالن زنان و فمینیستبود، مداخالت کنشگران، به 
های جنگی ی خود از خشونتگذاری تجریات شخصی و تنانه آوردن فضایی که در آن زنان قادر به اشتراک

کند که  نایت علیه بشریت اعالم شد. مایر استدالل می عنوان جتجاوز جنسی به   1996شدند، برای اولین بار در  
جا که بسیج نیروها در تمامی المللی در مبارزه با خشونت علیه زنان، آن های جهانی و بین تأثیر مهم سازمان

ی حاضر از  های جغرافیایی است. مطالعههای جغرافیای در جریان بود نمایانگر سیالیت مقیاس ابعاد و مقیاس 
گیرد، تا به فهم بهتری  ل به مقیاس، هم جهت با چارچوب تئوریک فمینیسم ژئوپلیتیکی بهره مینگاهی سیا

ی  ی کنشگری فمینیستی در استفاده از فضاهای واقعی و مجازی کمک کند. با تمرکز بر دو نمونه از نحوه
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کنشگران فمینیست در    های فراملیتی و چند مقیاسی فعالیتبان آزار«، جنبه موردی »دختران انقالب« و »دیده
 ایران مورد تأکید و بحث قرار خواهد گرفت.  

های زنان و کنشگران ایران در جهت تحقق  ترین تالشی مستمر های ضد حجاب اجباری در زمره کمپین 
اهلل[ خمینی قانون حجاب اجباری در که ]آیت، بعد از این 57ی کوتاهی از انقالب  حق برابر هستند. به فاصله 

مومی را اعالم کرد، بسیاری از زنان برای اعالم مخالفت با این قانون به خیابان آمدند. با بروز و رشد  اماکن ع
از تکنولوژی به استفاده  ارتباطی،  اجباری اشکال متنوع و  مرور در دهه های  اعتراضات ضد حجاب  اخیر  های 

از میان شناخته  های  های یواشکی و چهارشنبه زادی های آها به کمپین ترین آن شده متفاوتی به خود گرفت. 
ها شگل گرفته است  ی این کمپین های زیادی در زمینه توان اشاره کرد. در میان محققان ایرانی بحث سفید می 
ترین و  (. دختران خیابان انقالب یکی از مهم 2020، رحیمی  2019،  2018، احمدی خراسانی  2018)خویی،  
حجاب اجباری بوده که اهمیت آن در پرتو انقالب ژینا دوچندان نمود    ترین تحرکات زنان در مقابله با تاریخی

ءمدیریت اقتصادی و  وبیش همزمان با اعتراضات به سو کم  1397پیدا کرده است. سرآغاز این جنبش در سال  
که ویدا موحد طی یک پرفورمنس تاریخی در خیابان انقالب  سیاسی دولت و نرخ باالی تورم، اتفاق افتاد زمانی

در تهران روسری از سر گرفت. در حالی که حجاب اجباری در ایران مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، 
ها غالباً به حاشیه رانده شده است. یکی از این موضوعات که در  های کنشگران فمینیست در سایر حوزهفعالیت

بان  اهای عمومی شهری است. گروه دیدهی پوشش زنان قرار دارد، خشونت جنسی در فضپیوند عمیق با مسئله 
پذیر کردن و مبارزه با اشکال مختلف توسط جمعی از کنشگران در ایران با هدف رؤیت  1396آزار در سال  

و در  آموزشی چاپ  با محتوای  پوسترهایی  اعضای گروه  تشکیل شد.  در فضاهای عمومی  خشونت جنسی 
های مترو و غیره، با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد فضاهای عمومی شهری مثل تاکسی، مغازه، ایستگاه 

الین  های آن شود، نصب کردند. به عالوه نقشه ناامنی در استفاده از فضاهای عمومی که اغلب متوجه زنان می 
ی خود از خشونت جنسی در شهر را گزارش  داد که تجربه یا مشاهدهبان، به کاربران اجازه می سایت دیدهدر وب 
ی  ها و خطراتی کردند که با حضور و استفاده ا انجام این کار آنان توجه عمومی را معطوف به محدودیتدهند. ب

 روزمره زنان از فضاهای شهری در ارتباط است.  
 

 . همبستگی فمینیستی و شهر ۴

ی مشترک از  ی تجربیات زیسته هایی از این دست، نمایانگر همبستگی فمینیستی است که بر پایهمثال
از گفتمانی قربانییض و خشونت سرچشمه می تبع استفاده  این، به جای  با وجود  محور برای تعریف  -گیرد. 

همبستگی، فعاالن زن و فمینیست از منابع در دسترس در فضاهای شهری بهره جسته تا حقوق و عاملیت  
تنها  (، تا نه 2004لر،  گیرند. هبستگی درنتیجه بر اساس تعریف هدف مشترک قوام یافته است )بات خود را بازپس
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مردساالری نهادینه در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود را به چالش بکشد، بلکه فضاهای شهری  
ی برق  های شهری، مثل جعبه مانکنندگان از اله را از آن خود کند. در جنبش دختران خیابان انقالب، شرکت 

:  2020ق آزادی پوشش استفاده کردند. خسروی اوریاد )عنوان سکویی برای اجراگری ح و مخابرات شهری، به 
مانی مهم در جریان این  عنوان اله کند اجرای نمادین کشف حجاب به سکوهای شهری، به ( استدالل می130

اهمیت و  ظاهر بیهای شهری به مانی هوشمندانه از الهاعتراضات، معنایی سیاسی بخشیده است. با استفاده
های گروهی و محلی  گیرند و پیوندهای سیاسی در قالب مقاومت ی شهری را پس میروزمره، زنان فضاها

پذیر شهری استفاده کرد تا دانش و آگاهی عمومی بان از فضاهای رؤیتسازند. به همین ترتیب، دیدهبرقرار می 
د. به این ترتیب دهد، را ارتقا دهی زنان در شهر را تحت تأثیر قرار می ی آزار جنسی که زیست روزمره درباره

کنم که زنان اختیار بدن خود را بازپس گیرند و سوژگی فضاهای عمومی شهر نه تنها این امکان را فراهم می 
ایجاد گفتگو، هم را به اجرا بگذارند، که راه را برای  ایجاد فضای امن  خود  فکری و عملی جمعی در جهت 

 شود.عنوان بخش مهمی از سیاست رسمی مطرح میهکند. در نتیجه فضای شهر و خیابان ب شهری، را باز می
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های  ی گسترده از فضای مجازی و شبکه ویژگی فراملیتی کنشگری فمینیستی تا حد زیادی مرهون استفاده 
هشتگ دختران  ی دختران انقالب، زنان ایرانی و غیر ایرانی در خارج از کشور، از  اجتماعی است. در نمونه 

انقالب استفاده کردند تا همبستگی و حمایت خود را با افراد در داخل کشور و مخالفت با حجاب اجباری نشان  
رود، هرچند خودشان به طور مستقیم میدهند. همبستگی ایرانیان در خارج کشور، از مرزهای جغرافیایی فرا 

های گروه دیده بان  لیتی بودن کنشگری در فعالیتتحت قانون تبعیض آمیز حجاب اجباری قرار ندارند. فرام
ی آزار جنسی، اعضای گروه از تجربیات زنان و کنشگران  رصد هست. برای پرداختن به مسئله آزار هم قابل 

از اعضای گروه  اجتماعی بین دو کشور بهره برده-های ساختار سیاسیمصری و شباهت و تفاوت  اند. یکی 
 دهد:  توضیح می 

های بسیاری در  ای طوالنی و غنی در مبارزه با خشونت جنسی داشتند و تحقیق کنشگران مصری تجربه 

هایشان تحت فشار زیادی  ها هم برای فعالیتهای شبیه به ما داشتند. آن این خصوص انجام شده بود. چالش

این موضوع مواجهیم. چون دولت،  بودند تا میان رادیکال بودن و امنیت یکی را انتخاب کنند. ما هم در ایران با  

 (. 1401جدا از بحث محتوا، نسبت به هر نوعی از فعالیت گروهی حساس است )مصاحبه خرداد 

کند، فضایی ایجاد های نژادی عبور میبندی های فراملیتی که از مرزهای جغرافیای و تقسیم با ساختن شبکه
مقابله با ساختارهای سیاسی و اجتماعی پدرساالرانه شود که کنشگران در سراسر منطقه از تجربیات هم در  می

های همبستگی  ( از اشکاالت موجود در ایجاد سیاست 2016گیرند. اوسترلینک و دیگران )و ارتجاعی الهام می



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

ها را در نظر ندارد، صحبت  ی پیوند افراد و گروه های پیچیده محدود به نگاهی ملی گرایانه، که در آن شیوه 
های جغرافیایی سازی فرهنگی و محدودیت نظر آنان مفهوم همبستگی که اغلب بر اساس یکسان اند. به  کرده 

برپایه از همبستگی که  با نوعی  باید  گیرد،  مند و روزمره شکل می -های مکانی فعالیت تعریف شده است، 
آن  فمینیستی،  شود. همبستگی  دیدهجایگزین  و  انقالب  دختران  درکنشگری  که  نمطور  آزار  میبان  یابد، ود 

به یک دولتدهنده نشان تنها معطوف  از همبستگی است که  تنها مرجع  ملت به -ی رویکرد جدیدی  عنوان 
جا و اکنون شکل ی اینرود تا فرمی از سیاست متکثر را برپایهتبعیض و خشونت جنسی نیست، بلکه فراتر می 

 دهد.  
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اشارهمان که  شیوهطور  به  کنشگران  شد،  شبکهه  ایجاد  برای  فضا  از  گوناگون  در  های  همبستگی  های 
های اشاره شده مشترک است مرکزیت بدن در چنین  اند. آنچه که در نمونهجغرافیای گوناگون استفاده کرده 

اند تا رفته ی خود با فضا بهره گ مند و روزانه ی بدن هایی است. به بیان دیگر زنان کنشگر از مواجهه کنشگری 
شبکه و سوژگی جمعی را در ضدیت با نیروهای غالب مردساالرانه تشکیل دهند. با این حال، این کنشگری  

پذیر کردن و اجرا کردن سوژگی خود در فضای مجازی و حقیقی،  ماند. با رؤیتفضایی در سطح فرد باقی نمی
ز محله و شهر و کشور گرفته تا فراسوی آن.  گیرد، اتر را فرا میهای بزرگ های همبستگی مقیاس این شبکه 

های  طور گسترده در شبکه کنندگان در جنبش دختران انقالب از کنشگری اجرامند ویدا موحد، که بهشرکت 
ی  رغم سرکوب گسترده ی همبستگی و حمایت خود را، علیاجتماعی بازتاب پیدا کرد، الهام گرفتند و شبکه 

اهمیت روزمره و شخصی در مرکز ظاهر بی ند. به این ترتیب موضوع بهدولتی، در مقیاس شهر گسترش داد
ی مواجهه با فضای  طور مشابه تجربه ی حاکمیت قرار گرفت. به کنشگری در مخالفت با ساختار زن سیتزانه

ستیز  دهد ساختار پدرساالرانه و زن شود، نشان میی بدن زنانه، دستخوش خشونت میشهری که به واسطه 
ی شهری است. بعد از  های دولتی نیست، بلکه بخش جدانشدنی از زندگی روزمره دولت و سیاست   محدود به 

بان آزار، داوطلبان از شهرهای مختلف پوسترهای تهیه شده را برای بازنشر در فضاهای تأسیس گروه دیده 
کند، از  ز آن یاد می( ا2001طور که اسمیت ) بندی مجدد ژئوپلیتیک، آن عمومی تکثیر کردند. در نتیجه مقیاس 

بیند.استقرار کنشگری فمینیستی در جریان است که خود را محدود به روابط قدرت در یک جغرافیای بسته نمی
از چنین تجربیاتی برو پیشبرد همبستگی فمینیستی، همان  پذیر آید، در یک مقیاس واحد امکان میطور که 
 (.  2013کند )مایر، عمل می  های چندگانهنیست، بلکه به طور همزمان در مقیاس 
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این  ابزارهای مؤثری برای کنشگری فمینیستی بدل شده که شبکه با وجود  به  اجتماعی مجازی  اند،  های 
ها در جهت های مختلفی برای محدودیت کردن و به انحراف کشاندن فعالیتگرا از استراتژی های اقتدار دولت

ای  ( اخیراً و به طور فزاینده 2010ای )مک کینن،  های اقتدارگرایی شبکهکنند. تاکتیک ه می منافع خود استفاد
های فمینیستی با تعداد فالوور باال به کار گرفته شده است. به دنبال این حمالت  علیه تعداد زیادی از اکانت 

امضا کردند تا این حمالت را    ای راای حقوق بشر و حقوق زنان، بیانه المللی و منطقه نهاد بین   23سایبری  
امنیت سایبری   ارتقای  برای  فمینیستی  کنشگران  با  بیشتر  به همکاری  وادار  را  متا  و شرکت  کنند  محکوم 

علیه حساب  سایبری  دفع حمالت  برای  تالش  در  کنند.  مجازی  در صفحات  فعال  کاربری  کنشگران  های 
های اجتماعی  های شبکه فرمریت محتوای پلتکنشگران فمینیستی، سطح کارایی و عملکرد درکنترل و مدی

«، یک سازمانی  19های انگلیسی و اروپایی نیست. یکی از محققان »آرتیکل  ی زبان به زبان فارسی به اندازه 
 دهد: المللی حقوق بشر برای ارتقای آزادی بیان درفضای مجازی توضیح می بین 

کند. سطح دقت  های غیر انگلیسی و غیر اروپایی استفاده میزبان شرکت متا از منابع متفاوتی برای مدیریت  

فرم  الین قرار بگیرند و پلت معمولًا کمتر است. برای مثال کنشگران ممکن است مورد تهدید و خشونت آن 

زبان اتفاق بیافتد، حل مشکل  تواند مشکل را برطرف کند. اما اگر همان تهدید در فضای فارسی سرعت می به

 )مصاحبه   های زبانی محدود استانگیز است. به این خاطر که احتماالً منبع مناسب برای ارزیابی تفاوت برچالش

 (.  1401تیر 

های مجازی را  ، فعالیت   های سرکوبگر به این ترتیب تبعیضی دوگانه علیه کنشگران فمینیست تحت رژیم 
و خشونت آنالین دولتی، ثانیاً ناکارآمدی    کند: اوالً، تقابل با فضای سانسوربا محدودیت و چالش مواجه می 

هایی در کنشگری که صرفاً محدود ها و چالشها. چنین محدودیتهای اجتماعی در حل این محدودیتشبکه 
 کند.  به فضای مجازی است، اهمیت تکیه به فضای واقعی شهر را بیش از پیش پررنگ می 
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ی  های اقتدارگرا، زندگی روزمره شرایط مستمر جنگی، نزاع سیاسی میان کشورهای منطقه، و سرکوب دولت 

های متعدد و متقاطع  ی ساختاری شعاع قرار داده است. در سایه انکاری تحتطور غیر قابل میانه را به جوامع خاور 
نات فضای مجازی و واقعی برای ایجاد ها از امکاستم، تبعیض و استثمار، کنشگران حقوق زنان و فمینیست

جای بازتولید تصویر قربانی و  کند که به ها فرصتی فراهم می اند. این فعالیتهای همبستگی بهره جسته شبکه 
ی حاکم  گیری عاملیت و حقوق خود در مقابله با ساختار ضد زن و مردساالرانه تضعیف شده از زن، برای بازپس

و فرصت منابع  از  جامعه،  به بر  کنند.  استفاده  موجود  فزاینده های  به طور  فمینیستی  از عالوه همبستگی  ای 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های شهری  ی جمعی بر پایه فضای روزمره قوام یابد. استقرار شبکه رود، تا سوژههای ملی و نژادی فرامیتفاوت 
که مقیاس    دهد تا فضایی برای تمرین سیاست خلق کنند و مجازی همبستگی به کنشگران فمینیستی اجازه می 

یابد. با (، تا فضای بدن، محله، شهر، کشور و ورای آن امتداد می 2004ملت است )هیندمن،  -آن فرای دولت
های دختران انقالب و دیده بان آزار،  ی بدنمند از فضای شهر در کنشگری خود، فعالیتتمرکز به بدن و تجربه 

که فضای مجازی ابزار مهم و کاربردی با وجود این  ی شهر تزریق کرده است. بار سیاسی به فضا و زمان روزمره 
های مجازی از جانب دولت،  های شهری ست، سانسور و کنترل محتوا و فعالیت برای تقویت همبستگی شبکه

های چند سویه، ها و محدودیتالین را کمرنگ کرده است. در مواجهه با تهدید های اجتماعی آن کارکرد شبکه 
 کند.  ضای مجازی و واقعی برای تحقق همبستگی فمینیستی دوچندان نمود پیدا می ضرورت اتکا به هر دو ف
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