
 

 
 

  

 

 پژوهشگر اجتماعی، دانشگاه راتگرز  1

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

اسفند
ماه

 
1401

 

 فرودستی  

 ی انقالبی ژینا و لحظه

 

 1عقیل دغاقله

 



  

 
 

 ی انقالبی ژینافرودستی و لحظه 1

 2رسند. که در ابتدا متناقض به نظر می   ههایی همراه بودبا ویژگی  1۴۰1جنبش  

است. همزمان با    گیری همزمان جنبش در مرکز و پیرامونشکل ها  یکی از این ویژگی

ها، کردستان و بلوچستان نیز در این اعتراضات تهران و شهرهای دیگری در مراکز استان 

نیز اعتراضات   ۹۸و    ۹۶نقش جدی ایفا کردند. ممکن است تصور شود که در اعتراضات  

شهرها را دربر گرفتند. این پاسخ تا حدودی درست به نظر   ی عد ملی داشتند و همهبُ

کند این است  متمایز می اعتراضات پیشین  از  ای که جنبش اخیر را  نکته   رسد، امامی 

که اعتراضات پیشین بیشتر اقتصادی بودند و حول و حوش موضوعات اقتصادی مانند  

بنزین رخ داده بودند، موضوعاتی که این پتانسیل را داشتند تا افزایش قیمت  گرانی و  

عد ا اعتراضات اخیر، حداقل در ظاهر، کمتر بُ هم پیوند بزنند. امبه های فراوانی را  گروه

داد موضوع »زنان« بود. هم پیوند می بهها را  اقتصادی داشتند و محور کلیدی که گروه

های ها یا خیابانتر دیگر این است که در تهران این اعتراضات نه در میدانمهم   ی نکته 

ند. در جاهایی مانند نارمک، نشین رخ دادمرفه نسبت  بهدر مناطق    پایین شهر، که عمدتاً

تهران و  ستارخان،  ونک  می سعادتپارس،  چگونه  مناطق  آباد.  که  نسبت  به شود 

محروممرفه و  فقیرترین  در  معترضانی  همراه  تهران  استان نشین  خیابان ترین  به  ها 

 نظیر است.  بی در تاریخ پس از انقالب ـ  بیایند؟ این همراهی در نوع خود ـ و حداقل

های سیاسی بوده است. اما  ایران همیشه شاهد جنبش  ی به شکل تاریخی، جامعه

 یهای اعتراضی در پیرامون و مرکز وجود داشته است. نمونه همیشه مرزی میان جنبش 

  گرفتفراهای مرکزی را  است که تهران و بخشی از استان  ۸۸روشن این جدایی جنبش  

های اعتراضی در پیرامون ها حرکتکه در این سالاما پیرامون به آن نپیوست. همچنان

واضح و متأخرتر این موضوع   ی همراهی نکرده است. نمونهآن  وجود داشتند که مرکز با  

»قیام تشنگان« در خوزستان بود که مردم عرب به خیابان آمدند، اما دیگر مناطق کشور 

بُ کمدر  بسیار  بعد  نمونه تری  البته  این  و  آمدند.  خیابان  شاهد  ه  آن  در  که  است  ای 

های فراوان ـ در مقایسه با اعتراضات پیشین مردم عرب ـ بودیم. باز ممکن  همبستگی 

شود. این  این شکاف جغرافیایی دیده نمی  ۹۸و    ۹۶است گفته شود که در اعتراضات  
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توجه این است که برخالف لقاب  ی رسد. اما نکتهپاسخ نیز تا حدودی درست به نظر می

اعتراضات    ،۹۸و    ۹۶ هویت  1۴۰1در  با  نوعی  به  بلوچستان  و  کردستان  و نیکی  تا، 

ها و تأکید بر مذهبی خود در اعتراضات حضور داشتند. تأکید مستمر بر نام این استان

ها ها و کردها، ذکر مستمر این نکته که کردها و بلوچ شدن تاریخی بلوچرانده حاشیه  به

تر نقشی که نهادهای مذهبی  ر خیابان هستند و مردم دیگر باید به آنها بپیوندند، و مهم د

ویژگی بر  کردند  ایفا  کُرد  احزاب  و  سنت  متمایزکننده اهل   1۴۰1جنبش    ی های 

منفرد و جدا   ی عنوان یک ذرهبه بار نه  افزایند. به عبارت دیگر آن کرد یا آن بلوچ اینمی 

نماینده عنوان  به  ائتالف  نیک  ت ایک    ی بلکه  یک  جستجوی  در  و  آمد  خیابان  به 

های اول نمود و بروز فراوان داشت. در این  استراتژیک بود، ائتالفی که حداقل در هفته

توان این همراهی میان اعتراضات هستم که چگونه می ال  ؤسمقاله به دنبال پاسخ به این  

 سو، و کردستان و بلوچستان، از سوی دیگر را فهمید.  یکدر تهران، از  

متن توضیح خواهم داد، این است که   یگونه که در ادامه، همانالؤسپاسخ به این  

با   1۴۰1آنچه در   رخ داد نوعی ائتالف فرودستان بود که حول محوری غیراقتصادی 

ایجاد   ی ن زمینه رفتگی شکل گرفت. موضوع زن و ستم علیه زناحاشیه به و   محوریت زن

توانستند آباد و تهرانپارس می سعادتیک جنبش زنانه را ایجاد کرد که در آن هم جوانان  

خود را ببینند و هم آن بلوچ یا کُرد. به عبارتی، محوریت ستم علیه زنان در این جنبش  

 گیری آن کمتر متصور بود.  شکل ائتالفی را ممکن کرد که پیش از این امکان 

جنبش  توان  را می  1۴۰1اما اجازه دهید که با این نکته شروع کنم که جنبش   

حاشیه   به  و  محذوفان  خیزش  نهاد،  نام  جنبش    گان.رفته فرودستان  از  خوانش  این 

دهند متفاوت است. ابر ها تقلیل می با رویکردهای مرسوم که آن را به ابربحران1۴۰1

بحران و مشکالت عمیق اقتصادی و سیاسی همیشه یک پای بسیاری از اعتراضات در 

جامعه ایران بوده و هستند. اما تأکید و رجوع دائم به آنها ما را از فهم دقیق آنچه رخ 

فرودستان همچنین در می باز  داده است به عنوان جنبش  اخیر  به جنبش  نگاه  دارد. 

کنند.  متوسط شهری منتسب می   ی تقابل با رویکردهایی است که این جنبش را به طبقه

شود و متوسط بدون تعریف دقیق استفاده می   ی ها البته طبقه در بسیاری از این تحلیل

شود، معادل بخشی عترض شهری تلقی می تحصیلکرده و م  ی به طور ضمنی معادل طبقه 

شوند. در اعتراضات اخیر، اما  عنوان قشر خاکستری نیز شناخته می بهاز معترضان که  
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رسد، در عین حالی که این قشر خاکستری با معترضان همدل بوده است،  به نظر می 

کردند.   اما بخش اندکی از آنها به خیابان آمدند و یا نقش کلیدی در این اعتراضات ایفا

متوسط بیشتر ناشی از این است که اعتراضات، در   ی خطای انتساب اعتراضات به طبقه 

تر اول، از چشم تهران تحلیل شده است و در آن کردستان و بلوچستان کم  یدرجه

های جغرافیایی اعتراضات در دوم، ناشی از مکان  ی این خطا، در درجه  3اند.شده دیده  

شهر شناخته    ی نسبت( مرفه نشین و بال بههای )عنوان محلهه بتهران است، مناطقی که  

آباد است یا شهرک سعادتپارس، در  که اعتراضات در نارمک است یا تهرانشوند. اینمی 

وسو بروند که این جنبش  سمتتوجهی از تحلیلگران به این  قابل غرب، باعث شد بخش  

طبقه بهرا   به  شهرها  ی نوعی  در  کنند.  منسوب  جز متوسط  به  )البته  نیز  دیگر  ی 

تا جایی که مشاهدات -ویژه کردستان و بلوچستان(، باز اعتراضات  به های پیرامون،  استان

کلیدی ال  ؤستر رخ داد. اما اجازه دهید که به  نشین مرفه دهد ـ در مناطق  ما اجازه می 

می  چگونه  که  مناطق  بازگردیم  موقعیت  مرفهنسبت  بهتوان  کنار  در  را  شهری  نشین 

در این نکته نهفته است که ال ؤسپیرامون قرار داد؟ پاسخ به این  ی شده رانده حاشیه به

 نشین به خیابان آمد نیز در موقعیت فرودستی است.  مرفهنسبت  بهکه در آن مناطق  آن

شتند  ای از کسانی که به خیابان آمدند و در اعتراضات مشارکت فعال دابخش عمده  

دهند. بر اساس آماری که خبرگزاری فارس به نقل از را نسل جوان و نوجوان شکل می

درصد معترضان کمتر از   ۴1.۸های امنیتی و اطالعاتی آورده است، در تهران  سازمان 

بودند. یعنی    3۵تا    2۰ها در سنین  درصد از بازداشتی   ۴۸.2سال سن داشتند و    2۰

 ۴سال سن داشتند.   3۵ها بالی  درصد از بازداشتی   3سال و    3۵درصد زیر    ۹۰حدود  

 

عنوان سه میدان اصلی اعتراضات تمرکز شده است. بهاین یادداشت بر تهران، کردستان و بلوچستان    3

یا   یعنوان نمونهبه های مرکزی و کردستان و بلوچستان  اعتراضات در بخش  یعنوان نمایندهبهتهران  

 اعتراضات در پیرامون.   ینماینده

ساله بودند.«    3۵تا    2۰ها  است. »نیمی از بازداشتی  1۰۰درصدها به دلیل نامشخص کمتر از  جمع   ۴

 . 1۴۰1مهرماه    2۷اعتماد، 

https://www.etemadonline.com /ران یا- اعتراضات-۵۷۸۶۵۴/ ۹-یاس یس-بخش   

https://www.etemadonline.com/بخش-سیاسی-9/578654-اعتراضات-ایران
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ای دارند که آنها را را در موقعیت فرودست  سال در تهران چه ویژگی  3۵اما افراد زیر  

 دهد؟ قرار می

پاسخ دهیم که منظور از فرودست در این ال  ؤسپیش از آن اجازه دهید به این  

و   سیاسی  ساخت  از  گروه  یا  فرد  آن  در  که  است  موقعیتی  فرودستی  چیست.  متن 

در   نقشی  است،  رانده شده  پس  ابژه  گیری تصمیم اجتماعی  تنها  و  ندارد،   ی سیاسی 

اند. این شده ها حذف  نوعی در بسیاری از ساحتبهآنها نامرئی هستند و  سلطه است.  

خوبی مشاهده  به توان در مورد مردم کرد و بلوچ  ی شدن و نادیده گرفته شدن را مینامرئ 

.  شنویمها میی آنندرت درباره، یا بهشنویممینها  آن  ی کرد و دید. ما هیچ وقت درباره

هایی که زیر آوار این کاخ  بینیم، مانند جرقهو در خالل رخدادها می یگاه هرازها را آن

 اند. مانده ، اما هنوز باقی   ته دفن شدهی مدرن

سلطه هستند    ی ویژگی دیگر فرودستی که با آن روبرو هستیم این است که آنها ابژه 

ار آن در آن موقعیت از ک   (کیبایوپالتسیاست )زیستو دستگاه انضباطی دولت مدرن و  

شوند. اما دلیل دیگر اند و دیده نمی شدهافتد. یک دلیل همان است که آنها نامرئی  می 

که در قدرت است  ها و افراد در برابر دولت یا قدرت مسلط است. آنآن امتناع آن گروه

باروری   ی آن کرد، یا آن بلوچ برود و او را به کارخانه  ،خواهد تا اتاق خواب آن زنمی 

این   ی که ابژهکه بر اساس ایدئولوژی مذهبی او را به انقیاد بکشد. اما آنآنبدل کند یا 

نگاه   دیوار  آن  را پشت  قدرت مسلط  است که  بنا کرده  دیوار محکمی  است  سیاست 

دارد. برای آن کرد یا بلوچ این دیوار بلند در امتداد تاریخ بازتولید شده است. او این می 

و زندگی بومی، برمبنای تحکیم  ای  فهیطابر تعلق  صرار  ا ب  دیوار را در قالب مذهب، در قال

دیوار من در برابر دیگری حفظ و بازتولید کرده است. در برابر این دیوار تاریخی و این  

ای است که نه قدرت اقناع حاشیه رفته، آنچه برای دولت باقی مانده بود سلطهبهمردم  

مندی خود حکومت های  دستگاه از  تواند  تولید کند، و نه می   رضایتتواند  دارد، نه می

ای بگیرد. تنها زور است و دستگاه سرکوب. امروز آن جوان یا نوجوان در مناطق بهره 

نشین به همان اندازه با قدرت حاکم فاصله دارد و همان دیوار بنا شده است. ممکن  مرفه

ا آنکه پرسیده  مردم گسترش داد. ی  ی توان به بقیه را می اره  زگاست گفته شود که این  
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در ادامه پاسخ الت  ؤسچرا به خیابان نیامد. به این    ۵شود که آن جوان یا نوجوان فقیر

 داده خواهد شد. 

است.  تعلیق  در  زیست  آن  و  دارد  نیز  دیگری  بعد  فرودستی  موقعیت   ۶این 

به  هازندگی  خوردهبنی  کهبست  بود.  نمی   ای  خواهد  چگونه  فردایشان  و  دانند  افراد 

کنند. در هایی نامعلوم و نامتعین سپری می گی شان را در روزمرهزندگی هایی که  گروه

بست رسیده که به بن  هاییشرایطی هستند که همه چیزشان پا در هواست. در جهان

ن مشغول هستند.  به همان کار ناپایداری که به آ شود دل بست، حتی  به هیچ چیز نمی

راه  میان  یعنی  تعلیق  در  می زندگی  مخیله  به  که  مختلفی  شناور های  و  معلق  آیند 

شویم ناپدید هایی که همه گویی سرابی بیش نیستند و تا به آنها نزدیک میهستیم، راه

همهمی  دوباره  است،«  امید  به  محکوم  »انسان  که  آنجا  از  اما  راه  ی شوند.  های آن 

کنند. و ما هر روز به امیدی و به راهی و به  شان را بر ما تحمیل می آلود وجود سراب

برای این فرودست  کنیم.  ای دیگر دل می ای دل میبندیم و از امیدی و راهی و روزنهروزنه

که آن را تعطیل  معناست، یا شاید به نهایت آن رسیده باشد. نه آنبی   آرامدیگر پیشروی  

ی برای  دیگر  اندیشد، به این دلیل که راهروابط قدرت میکند، اما به قیام بر علیه آن  

 خروج از آن متصور نیست.  

توان این موقعیت فرودستی را به جوانان بازگردیم که چگونه می ال  ؤساما به این  

نشین شهری تعمیم داد؟ و چگونه )یا چه چیزی(  مرفهنسبت به یا نوجوانانی در مناطق 

دهد؟ و چرا باید موقعیت او را از  د یا بلوچ پیوند می آن نوجوان یا جوان را به آن کر 

 موقعیت پدر و مادرش متفاوت دانست؟ 

در   موقعیت فرودستی به این دلیل به آن جوان یا نوجوان قابل تعمیم است که او

اند و امکان رفته مراتب قدرتـ  چه سیاسی، چه اجتماعی حذف شده و به حاشیه  سلسله
 

که مردم فقیر به خیابان نیامدند بر مبنای مشاهده در شهرهای بزرگی چون تهران، تبریز،  اره  زگاین   ۵

نسبت مرفه بهشیراز و اصفهان است. در اکثر این شهرها و بر مبنای ویدیوها و اخبار منتشر شده مناطق  

 نشین درگیر اعتراضات شدند.  

بست، تعلیق، تعلیق مضاعف«، بن ام. »پرداختهدر یادداشت دیگری به این زیست در تعلیق و اهمیت آن    .۶

  1۴۰۰تیرماه  2۸میدان، 
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( برای آنان متصور نیست. این فرودستی از قضا  social mobilityتحرک اجتماعی )

عد اقتصادی شروع کنیم.  هم سیاسی، هم اجتماعی و هم اقتصادی است. اجازه دهید با بُ

ورود   ی تواند در آستانه ساله را تصور کنید. او می   3۰تا    1۸از منظر اقتصادی، یک جوان  

یا   باشد،  با مدرکی در رشته فارغبه دانشگاه باشد، دانشجو  باشد   ی التحصیل دانشگاه 

از رشته یا یکی  به آینده  مهندسی، کامپیوتر  او امیدی  با این همه  انسانی.  های علوم 

ندارد. او حتی این امید را ندارد تا بتواند مانند پدر و مادرش از شغل و مزایایی برخوردار  

یا باشد و ه بتواند در همان محله  امید که  این  یا  مان جایگاه طبقاتی را حفظ کند، 

میلیون تومان   1۰تا    ۶منطقه ساکن شود. او حتی اگر کاری پیدا کند، درآمدی مابین  

ای در میلیون تومانی، او قادر نخواهد بود خانه  1۰اما حتی با حقوق    7خواهد داشت. 

کرایه کند. طبق اطالعات بانک مرکزی، متوسط  ای که خانواده اش هستند  همان محله

 ۸۰۰هزار و    ۸۴معادل    1۴۰۰بهای یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در سال  اجاره

آباد، سعادتو در مناطقی در تهران که شاهد اعتراضات بیشتری بودند )  8تومان است. 

 ۸۰احد  آباد، ستارخان( متوسط اجاره برای یک و جنتشهرک غرب، تجریش، پونک،  

بها، برای مثال، در سعادت آباد اجارهمیلیون تومان است. نرخ    23تا    1۴متری مابین  

پونک    23 در  و  است  تومان  دهه  1۴میلیون  نوجوان  یا  این جوان  تومان.   یمیلیون 

تالش کند باز قدر هم  هشتادی در چنین موقعیتی قفل شده است، موقعیتی که هر  

 شود.  بیشتر به عقب رانده می 

های پیشین  اند متفاوت است. نسلکرده موقعیت با آنچه پدر و مادر او تجربه    نای

بخش  علی داشتند.  اجتماعی  تحرک  و  رشد  نوعی  معضالت  و  مشکالت  تمامی  رغم 

از خانوادهقابل  برآمده  آنان  از  بودند که  توجهی  یا روستایی  فقیر  تدریج مراتب  به های 

را   ازاند. بخش عمده کردهطی  ترقی  به    ای  بودند که  اولی  نسل  مادران  و  پدران  این 

 
استاد دانشگاه   ۶حدود    1۴۰۰حداقل حقوق وزارت کار در سال   7 میلیون تومان است و حقوق یک 

تجارت میلیون تومان است.    ۶میلیون تومان است و متوسط حقوق یک معلم حدود    12کار حدود  تازه

 نیوز، حقوق معلمان ایرانی چقدر است؟ 
 
 .1۴۰1خرداد   2۰ ،اجاره هر متر خانه در تهران چقدر است؟اقتصادنیوز،  8

 

https://tejaratnews.com/video/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://tejaratnews.com/video/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/500794-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF
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شود. نسل جدید توجهی محسوب می قابلدانشگاه وارد شدند، امری که تحرک عمودی  

های ای است که این پلهکند. او برآمده از خانوادهمتفاوتی را تجربه می   اما جهان کامالً

ک اجتماعی را داشته تنها قادر نیست که آن تحرنهاند، اما خود او  کردهترقی را طی  

 ، گرفتار در آمده است    (capture)راند. او گرفتار  باشد که جبر زمانه او را به عقب می

 نماید. موقعیتی که خروج از آن ناممکن می 

و   حذف  دارد:  نیز  دیگری  بعد  فرودستی  این  و  رانده حاشیه  به اما  سیاسی  شدن 

با های پیشین ایناجتماعی. نسل نه امروز، که روزی روزگاری  آنها اگر  گونه نیستند. 

کل  به اند. اما نسل جدید  دیدهآن    ی اند و خود را در آینهبوده انقالب همراه و همدل  

 ی توان به مراسم غیرمنتظرهبرای دیدن این حذف شدگی می حاشیه رانده شده است.  به

به دلیل ابتال به    13۹۶ای که سال  سالهسی  ی تدفین مرتضی پاشایی بازگردیم، خواننده 

سرطان درگذشت. خبر درگذشت او هزاران تن از جوانان ایرانی را برای تشییع جنازه  

سال، در سراسر   2۵ها جوان، اغلب زیر  های تهران کشاند. برای چند روز، صد به خیابان

تند. پاشایی  داشکشور گردهم آمدند و با آواز و روشن کردن شمع یاد او را گرامی می 

نمی قرار  سنی  این جمعیت  در  که  افرادی  اغلب  در نا گرفتند  برای  ناظران  بود.  آشنا 

نه   که  کردند  اذعان  نوشتند  غیرمنتظره  خیابانی  این حضور  در خصوص  که  مقالتی 

ایران   ی شناسهای او را گوش داده بودند، انجمن جامعهشناختند و نه ترانهپاشایی را می 

 یسرشناس کشور را برای تحلیل محبوبیت ناشناخته  انشناسو جامعهمیزگردی برگزار  

ای زودرس بود از های جوانان دعوت کرد. مراسم تدفین پاشایی نشانه یکی از اسطوره 

جنگ ایران و   ، ۵۷ظهور نسلی که امروز در خیابان است. نسلی که ارتباطی با انقالب  

شان کمتر از آن است  ها سناز آن  عراق، و عصر اصالحات ندارند. در حقیقت بسیاری 

نژاد آغاز احمدی شناخت آنها از انقالب با   9که حتی جنبش سبز را تجربه کرده باشند. 

را به آن انقالب کافر کرده است. اما این    ۵۷شود، دورانی که بسیاری از انقالبیون  می 

شناسد،  نمی   رسمیتبهتنها  نه فقط نبود شناخت نیست. نظم مستقر سبک زندگی آنها را  

ای در ساخت قدرت دارد و نه امکانی برای بروز و زند. او نه نماینده که آن را پس می

 
  ام.پرداخته به ویژگی این نسل   یادداشت دیگری در  9

 

https://merip.org/2018/01/a-blue-generation-and-protests-in-iran/
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 یموقعیت فرودستانهبنابراین  اش.  آرمانیظهور سبک زندگی خاص خود، یا خلق جهان  

   او هم اقتصادی است و هم سیاسی.

د و بلوچ پیوند  ای است که او را به معترضان کراین موقعیت فرودستی همان نقطه

ای در این جنبش داشتند. البته که از نقش مؤثر و پیش برنده   دهد. دو اقلیتی که می 

بلوچ   و  کرد  مردم  اقتصادی، وضعیت  آن جوان دههقابلمنظر  با  هشتادی   ی مقایسه 

شده، این دو   انجامهای  شمار است. در پژوهشبی شدگی  قفلنیست. اما شباهت در آن  

ها هستند. زندگی آنان با کولبری و قاچاق سوخت اقلیم همیشه جزو محروم ترین استان

استان کردستان   بیکاری در  نرخ  است.  به    31گره خورده  نزدیک  و  است    2۰درصد 

کنند. معادن این استان در دست  نشین زندگی میحاشیهدر محالت  جمعیت  درصد  

و   است،  غیربومی  بومافراد  یا دیگر مشاغل  به ی حداکثر  مردم  نگهبان  تر پایینعنوان 

مردمی   کالهای  نیز  کولبران  هستند.  کالنرا  مشغول  در  جابجا که  هستند  شهرها 

اند: »استثماری شده های هنگفت وارد بازار قاچاق  کنند، کالهای آنانی که با سرمایهمی 

قرن   در  معنا  تمام  در  10«. 21به  اقتصادی  وضعیت  بلوچستان  فقر در  و  است  دآورتر 

اما برای مردم کرد و بلوچ نیز نیز فرودستی تنها در تری دارد.  خشنعریان و    ی چهره

شود. زندگی آنان، تاریخ آنان، فرهنگ آنان، زبان آنان و مذهب  بعد اقتصادی خالصه نمی 

های آنان نیز خبری نداریم، در حقیقت حتی از حرکت  11آنان نیز به حاشیه رفته است. 

کنیم.  طلبی« وصل می تجزیهرا به »  اعتراضاتی که اگر نامی هم از آنها شنیده باشیم، آنها

وفور به شاید به همین دلیل باشد که تصاویری که از دو استان و در طول اعتراضات    و

ایران آشنا  در شبکه  با جهان دیگری در  را  به اشتراک گذاشته شد ما  های اجتماعی 

 اند، جهانی که در چشم بسیاری پنهان و غایب بود. ساخته 

 

 وصل یک جنبش ناهمگون یشدگی حلقهقفل

 
 . 13۹۵اسفند  3، میدان، ها را متالشی کرده استفقر و بیکاری در کردستان خانواده  10
اعتراضات آب مردم عرب دیدیم، آن هنگامی که از دیدن لباس عربی،    همین نکته را سال گذشته در 11

 . زده کردبهت وپا شکسته و زندگی فقیرانه همه را یزله، و زبان فارسی دست 

https://meidaan.com/archive/24127
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فرودستی   موقعیت  در  یک  به شباهت  ژینا  جنبش  و  نیست  آن  یکدستی  معنای 

کند،  آن چیزی که فرودستی یک جوان شهری را تعریف میجنبش ناهمگون است.  

کند. حتی در وجوه همان چیزی نیست که فرودستی یک کُرد یا بلوچ را تعریف می

های ترین لیهپایینمردم کردستان و بلوچستان در  اقتصادی نیز این افتراق وجود دارد.  

هم در تهران و توان با گروه دیگری ـ آنبرند و درد و رنج آنان را نمی سر می به ستم  

نسبت مرفه ـ مقایسه کرد. به عبارتی، میان آنانی که فقر را با گوشت و خون به مناطق 

کنند تا در بالی این هرم اجتماعی جایگاه  اند و آنهایی که تالش میکردهخود حس  

 تر نروند تفاوت است. پایین خود را حفظ کنند و 

اضات بر ها نیز دید. در تهران، اعترتوان در شکل و فرم اعتراضناهمگونی را می 

می و  شد،  متمرکز  بُموضوع حجاب  علیه  بر  قیام  نوعی  را  آن  استبداد توان  دینی  عد 

زنند، در بلوچستان اعتراض با مذهب پیوند  دانست. اما اگر در تهران روسری آتش می 

یک   ی کنند، در زاهدان اعتراضات به پشتوانهپرانی می عمامهخورده است. اگر در تهران  

اند.  ایستادهن است و در کردستان ماموستاها در کنار معترضان  رهبر مذهبی در جریا

نشین است، در بلوچستان و کردستان، مرفه نسبت  بهاگر در تهران، اعتراضات در مناطق  

در  بالیی  نسبت  زنان  تهران  در  اگر  است.  در جریان  فقیرترین شهرها  در  اعتراضات 

اعتراضات نیز   های . حتی در ریشهدر بلوچستان حضور آنان اندک است  ،اعتراضات دارند

پیوست.  تفاوت ژینا  جنبش  به  دیگر  مسیر  از  اعترضات  بلوچستان  دارد.  وجود  هایی 

همزمان با کشته شدن ژینا، اتفاق دیگری در سیستان و بلوچستان در جریان بود. خبری 

انتظامی به یک دختر    ی در شهر پیچیده بود که یک فرمانده  بلوچ    ی ساله 1۵نیروی 

ای این  موقت شهر راسک، عبدالغفار نقشبندی، در بیانیه   ی وز کرده است. امام جمعهتجا

هشتم مهرماه مردم بلوچ پس از نماز جمعه به خیابان آمدند تا به   12کرد.یید أ تخبر را 

خونین را آفرید.   ی آن تجاوز اعتراض کنند، حرکتی که با ورود نیروهای نظامی جمعه

 چستان را کردستان پیوند داد.اما همزمانی اعتراضات بلو

 
دختر    12 یک  به  تجاوز  راسک  جمعه  هرانا،    1۵امام  کرد.  تایید  را  . 1۴۰1مهر    ۴ساله 
 37199/-news.org/2022/hranews/a-https://www.hra 

https://www.hra-news.org/2022/hranews/a-37199/
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تفاوت  به  و اگر  کردستان  تهران،  ـ  اعتراضات  اصلی  میدان  سه  میان  که  هایی 

گاه شاید بتوان گفت که ما با سه جنبش متفاوت روبرو بلوچستان ـ داشته باشیم، آن

گرفتار آمدن در موقعیت فرودستی ـ به هم و    شدگی ـقفل هستیم، گرچه در حس  

در یک    توانستند در سه زمان متفاوت رخ دهند اماجنبشی که می  شباهت دارند. سه

 ژینا.  ی در لحظه 13( به هم پیوند خوردند،coincidenceاتفاقی ) ی لحظه

های سنگین پنهان  هایی که در زیر حجاببود، ستم   ستم  ی ژینا تقاطع چند لیه

حاشیه  به یک نظام مردسالر    ی بودند. مهسا یک زن بود، نماد تمامی زنانی که در سایه

هشتادی   ی کشند. مهسا یک جوان دههرانده شدند و بار ستم این حذف را به دوش می

ا همچنین دختر حاشیه رفته و تبعات آن. ژینبه است، تجسد عینی یک سبک زندگی  

اند. ژینا از میان اهل سنت برآمده  شده پیرامون که حذف  های  نیکتاکُرد بود، نمادی از  

تر آنکه قدرت هژمونیک تشیع به حاشیه رفته است. و مهم   ی بود، مذهبی که در سایه

اتفاقی   ی های ستم در تهران کشته شد. هنگامی که از لحظهتقاطع لیه  ی ژینا این نقطه

 این عناصر در یک نقطه است.   ی گوییم، منظور کنار هم آمدن همهمی 

صورت بی های تواند به جای چهره ژینا تبدیل به صورتی شد که می  در این فرایند،

شنویم اما آنها را درد و رنج آنان می  ی آنهایی که درباره  ی ستمدیدگان بنشیند، چهره 

نا به رمز اعتراضات بلوچستان نیز بدل شد، چرا که گونه است که ژیبینیم. و ایننمی

ساله بلوچ شد، آن دختری که امروز چیزی از او جز یک   1۵آن دختر    ی ژینا چهره 

ها نیست. اما ژینا به او عینیت بخشید  دانیم. حتی نام او در رسانهخطی نمیتکداستان  

همی به  باز  و  داد.  پیوند  تهران  و  کردستان  به  را  بلوچستان  ژینا و  که  است  دلیل  ن 

را  دیدستم  متفاوت  از جغرافیاهایی  برآمده  و بهگان  مرکز  باعث شد  و  بزند  پیوند  هم 

تا  »از گیالن  ایران«،  فدای  تهران، جانم  تا  کردستان  با شعارهایی چون »از  پیرامون 

 

های مرکز و پیرامون  ، نسبتی میان جنبش۵۷این نکته از آن روی مهم است که حداقل پس از انقالب   13

(،   ۸۸و اعتراضات    ۷۸در تهران رخ داد )کوی دانشگاه    ۷۶وجود نداشت. در اعتراضاتی که پس از سال  

نمونه به دشواری می  از گسترش آنتوان  و    های  این مدت جنبش  یافت. همچنانکه در  را  پیرامون  به 

 اعتراضات که در پیرامون شکل گرفتند نیز همراهی مرکز را نداشته اند. 
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تا تهران خونین تمام ایران« همدیگر را صدا   زاهدانکردستان جانم فدای ایران« و »از 

 د.  کنن

ای که مردم هویت و  انقالبی هستند، لحظه   ی این شعارها محصول همان لحظه 

مطالبات گروهی و فردی خود را کنار گذاشتند و در قالب یک حرکت جمعی به خیابان  

آمدند و همدیگر را صدا کردند. عالوه بر آن در این شعارها نوعی استعمارزدایی از مفهوم 

جغرافیایی محدود در   ی هر این شعارها دیگر آن محدودایران نیز نهفته است. ایران د

شنویم، شنویم، از بلوچ می نیست. در آن از کُرد می   14آن مثلث زاگرس، البرز و کویر

شنویم و از ماموستایان سنندج و دهگالن. حتی  عبدالحمید می مولوی  گونه که از  همان

های خود به برلین  با پرچمدر خارج کشور احزاب کرد و بلوچ ـ و البته ترک و عرب ـ  

تا برای اولین بار در تاریخ نوع جدیدی از همبستگی را خلق کنند. به عبارتی، در   ندآمد

لحظه تفاوتبه انقالبی    ی این  و  تمایزات  آن  تمامی  تصور یکباره  تا  رفت  تعلیق  به  ها 

تواند انقالبی می   ی جدیدی از مفهوم ایران و ملت ایران شکل گیرد. و تداوم این لحظه

 متکثرتر باشد.    ی گراتر و جامعهراهی به استعمارزدایی و ارتقای ملت به مفهومی شمول

 

 انقالبی  یامکان تداوم لحظه

فرودستان   جنبش ژینا تالشی انقالبی برای دگرگون کردن روابط قدرت و شورش

اند. در گذشته این تالش در قالب مفهوم گریز  گرفتهبر آن موقعیتی است که در آن قرار  

(escape رخ می ) )داد. یک بخش این گریز )که جمعیت بسیار اندکی به آن تن دادند

گریز از جغرافیای موجود است: مهاجرت به کشور دیگر برای رهایی از موقعیتی که در 

ند. اما برای بسیاری این گریز جغرافیایی ناممکن بود. آنان در دل نظم اآمده آن گرفتار  

های گریز را ابداع کردند. برای یک زن این گریز در موجود و در میان همین مرزها راه

های رسمی و قالب شل کردن حجاب، دگرگون کردن معنای آن، تحمیل خود بر عرصه

آنها را محدود کرده است. آنها فضای   کجی بر روابط قدرتی است کهدهنغیر رسمی، و  

 
  یهای موجود و هویت برساخته شده درباره نویسد که تئوری ابراهیم توفیق در باب هویت ایرانی می   14

   قادر نبوده است که فراتر از آن برود.کنون تا مثلثی محدود شده است و  یایران به این محدوده 
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میدان در  کردند،  تسخیر  را  عرصهدانشگاه  در  شدند،  ظاهر  ورزشی  موسیقی   ی های 

و   در  بهدرخشیدند  بزنند.  را  گریزهای خود  این سیستم  درون  در  گرفتند  یاد  تدریج 

حقیقت گشت ارشاد و آنچه که برای ژینا اتفاق افتاد، حاصل همین فرایند تعقیب و 

یز است، تعقیب برای تحکیم آن موقعیت فرودستی و تثبیت آن و گریز از آن موقعیت  گر

سیس  أتهشتادی نیز به معنای    ی فرودستی. این گریز برای یک جوان یا نوجوان دهه

سبک زندگی خاص خود در زیر پوست همین شهر است. و البته گاه به گاه و هنگامی 

آید )برای مثال، تجمع پاساژ کوروش، طح می که تصاویری از این زندگی زیرزمینی به س

یا تجمع نوجوانان شیراز( همه برای چند روز متعجب می آب شویم و بازی نوجوانان، 

 شود.  دست می بهدست فیلم و عکس است که 

نیز    آنجارسیم  هنگامی که به مردم کرد و بلوچ ـ و البته دیگر مناطق پیرامون ـ می 

بُ  این گریزها روبرو هستیم. در  اقتصادی نمونهبا  را در کولبری   ی عد  این گریز  عینی 

شنویم و همیشه در فرایند بینیم و در قاچاق سوخت. دو موضوعی که مدام از آن می می 

عد فرهنگی، در هر کدام از مناطق پیرامون تعقیب و گریز قربانیان خود را دارند. و در بُ

 و   شویم، جهانی که در آن مردم زبانباشید، با دنیای دیگری روبرو می  اگر زندگی کرده

به حاشیه رانده شده است  ی دین خود را که در عرصه اند و در   ،رسمی  حفظ کرده 

می  بازتولید  را  آن  و  دارند  ممارست  آن  به  روزمره  تاریخ زندگی  روز  هر  و  کنند. 

ای مثال، دین راه و روشی برای در پیرامون، بر  15کنند. خود را مرور می   ی شده حذف

که کُرد بودن یا بلوچ بودن عینیت  تمرین این گریز شده است، راه و روشی برای این

تا مبادا   بماند  امان  از دست دستگاه سرکوب در  طلبی« سرکوب تجزیهنام »به یابد و 

 شود.  

وان تو به همین دلیل می  جنبش ژینا حرکتی برای تبدیل آن گریز به انقالب است

آن را یک جنبش انقالبی نام نهاد. اما تداوم و به نتیجه رسیدن این جنبش منوط به  

، ائتالف میان کُرد،   انقالبی و ائتالف استراتژیک میان پیرامون و مرکز  یتداوم آن لحظه

 
ستم را به بحث    یسماترتوان بحث  های بسیاری وجود دارد، و می تفاوت   های فوق قطعاًمیان موقعیت 15

کند آن بحث گرفتار آمدن در آن موقعیت ها را به هم مشابه می افزود. در عین حال آنچه این موقعیت

 فرودستانه است.  
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انقالبی را حفظ کرد؟    ی توان این لحظه بلوچ، ترک، عرب و فارس است. اما چگونه می 

نهفته است، در برداشتی پیشروانه از این   «زن، زندگی، آزادی»  پاسخ در همان شعار

خواهی و فرودستی است. زن را آزادی شعار. در این خوانش، زن نماد و عینیت همزمان  

هشتادی   ی نباید تنها در برابر مرد فهمید، او تجسد آن کُرد، آن بلوچ، آن جوان دهه

مردِ آن  حتی  و  همه  است،  تجسد  او  است.  موقعیت  ی فروست  و آن  فرودستانه  های 

افتاده را تکهای  وصلی است که تمامی این جزیره  یزنجیره حاشیه رفته است. زن  به

می به متصل  این  هم  و  شد  اعتراضات  این  نماد  زن  که  است  دلیلی  همان  این  سازد. 

 دستان را کنار هم آورد.جنبشی که دنبال آن است تا این بار فرو  جنبش، جنبشی زنانه، 

توان به خروج از آن موقعیت  بخش دیگر این شعار »زندگی« است. زندگی را می

فرودستانه فهمید. برای آن نوجوان یا جوان تهرانی، این خروج از موقعیت فرودستانه به 

معنای »بازگشت به زندگی نرمال« است، به معنای به رسمیت شناخته شدن آن زندگی 

پوست شهر رشد کرده است. برای آنان همچنین زندگی به معنای خروج  است که زیر  

اند. برای آن کُرد و آمده اقتصادی است که در آن گرفتار    ی ستانه داز آن موقعیت فرو

بلوچ، زندگی به معنای خروج از آن زندگی در حاشیه است، به معنای به چالش کشیدن 

ن زندگی نرمالی وجود نداشته است که استثماری مرکزـ پیرامون. برای آنا  ی آن رابطه

به آن بازگردند. آنچه هست امید به خروج از فقر مفرط و خروج از ظلم مضاعف است.  

تصدیق  معنای  به  است،  کوررنگی  این  پایان  معنای  به  همچنین،  آنان،  برای  زندگی 

های قومی و مذهبی که آنان را از بقیه جدا کرده است. به معنای آن است که تفاوت

از تاریخشان و  مذهب شان و  زبانشان،  زندگی سبک   به رسمیت شناخته شود و  شان 

 حاشیه به متن آید.  

زنانه کردن این جهان و بازگشت به زندگی اما تنها از مسیر آزادی ممکن است.  

آزادی به معنای رهایی از تمامی روابط قدرتی است که این اشکال متفاوت فرودستی  

آن »مرد،   ی هاست با شعاری که عصاره ی از روابط قدرتی که دههرا رقم زده است. آزاد 

روابط   این  نقد  و  رهایی شناخت  این  اول  گام  است.  بازتولید  آبادی« در حال  میهن، 

ای که  است که آنها را حفظ کرده است: شناخت جهان مردسالرانهی  یهازمینه قدرت و  

غرق   آن  مفهوم  شدهدر  از  رهایی  و  شناخت  نیستیم.  آن  ابعاد  دیدن  به  قادر  و  ایم 
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حاشیه رانده است.  به »میهن« که بسیاری از هموطنان را کنار گذاشته و    ی نظرانهتنگ

بر انسان کرده است، و بسیاری شناخت و رهایی از مفهومی از میهن که خاک را مقدم 

را برای رسیدن به عظمتی موهوم له کرده است. شناخت و رهایی از مفهوم »آبادی«  

ای که با  توسعه   ؛بار »توسعه« ترجمه شده استخسارتنظرانه و  تنگکه باز در معنای  

بینیم. در های بهشتی جهنم آفرید، جهنمی که در محیط زیست امروز ایران میوعده

کشد خط بطالنی بر همه مفاهیم فوق می   «زندگی، آزادی   زن،»ل، خوانش مترقی از  مقاب

تا این جنبش را زنانه کند، تا آن هژمونی مردسالرانه و مرکز محور را به چالش بکشد 

وم این  او به جای آن عدالت و برابری بنشاند. اجازه دهید خالصه بگویم: راز حفظ و تد

 ، میهن، آبادی« به »زن، زندگی، آزادی« است. انقالبی گذر از »مرد ی لحظه

 

 


