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 نا یژ یانقالب یو لحظه یفرودست
 دغاقله  لیعق ی نوشته 

 

ویژگی   1401جنبش   بودبا  نظر می  ههایی همراه  به  ابتدا متناقض  در  این ویژگی  1رسند. که  از  ها یکی 
مراکز شکل  در  دیگری  شهرهای  و  تهران  با  همزمان  است.  پیرامون  و  مرکز  در  جنبش  همزمان  گیری 
ها، کردستان و بلوچستان نیز در این اعتراضات نقش جدی ایفا کردند. ممکن است تصور شود که در  استان 

و همه  9۸و    9۶اعتراضات   داشتند  ملی  بُعد  اعتراضات  تا حدودی  ی شهرهنیز  پاسخ  این  گرفتند.  دربر  را  ا 
می  نظر  به  نکته درست  اما  میرسد،  متمایز  پیشین  اعتراضات  از  را  اخیر  جنبش  که  که  ای  است  این  کند 

افزایش قیمت  اقتصادی مانند گرانی و  اقتصادی بودند و حول و حوش موضوعات  اعتراضات پیشین بیشتر 
پتا این  که  موضوعاتی  بودند،  داده  رخ  گروهبنزین  تا  داشتند  را  به نسیل  را  فراوانی  اما های  بزنند.  پیوند  هم 

داد هم پیوند میها را به اعتراضات اخیر، حداقل در ظاهر، کمتر بُعد اقتصادی داشتند و محور کلیدی که گروه
های  ها یا خیابان تر دیگر این است که در تهران این اعتراضات نه در میدان ی مهم موضوع »زنان« بود. نکته

به  مناطق  در  عمدتاً  که  شهر،  مرفه پایین  ستارخان،  نسبت  نارمک،  مانند  جاهایی  در  دادند.  رخ  نشین 
بهآباد. چگونه میپارس، ونک و سعادت تهران  تهران همراه معترضانی در  نسبت مرفه شود که مناطق  نشین 

و محروم  استان فقیرترین  نوع  ترین  در  این همراهی  بیایند؟  خیابان  به  از  ها  پس  تاریخ  در  حداقل  و  ـ  خود 
 نظیر است.  انقالب ـ بی 

 
 ن کوی ارم شیراز ارائه شده است.  منسخه اول این مقاله در نشست انج 1
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تاریخی، جامعه  ایران همیشه شاهد جنبشبه شکل  میان  ی  اما همیشه مرزی  است.  بوده  های سیاسی 
است که    ۸۸ی روشن این جدایی جنبش  های اعتراضی در پیرامون و مرکز وجود داشته است. نمونه جنبش 

استان  از  بخشی  و  مرکز تهران  فرا های  را  نپیوست. همچنان ی  آن  به  پیرامون  اما  سال گرفت  این  در  ها که 
ی واضح و متأخرتر  های اعتراضی در پیرامون وجود داشتند که مرکز با آن همراهی نکرده است. نمونه حرکت 

این موضوع »قیام تشنگان« در خوزستان بود که مردم عرب به خیابان آمدند، اما دیگر مناطق کشور در بُعد  
های فراوان ـ در مقایسه  ای است که در آن شاهد همبستگیتری به خیابان آمدند. و این البته نمونهسیار کم ب

این شکاف   9۸و    9۶با اعتراضات پیشین مردم عرب ـ بودیم. باز ممکن است گفته شود که در اعتراضات  
توجه این است که  ی قابل ما نکته رسد. اشود. این پاسخ نیز تا حدودی درست به نظر می جغرافیایی دیده نمی

، کردستان و بلوچستان به نوعی با هویت اتنیکی و مذهبی خود در  1401، در اعتراضات  9۸و    9۶برخالف  
ها و شدن تاریخی بلوچ حاشیه رانده ها و تأکید بر به اعتراضات حضور داشتند. تأکید مستمر بر نام این استان

کرده که  نکته  این  مستمر  ذکر  بلوچ کردها،  و  و ا  بپیوندند،  آنها  به  باید  دیگر  مردم  و  هستند  خیابان  در  ها 
ی جنبش های متمایزکننده تر نقشی که نهادهای مذهبی اهل سنت و احزاب کُرد ایفا کردند بر ویژگیمهم

اینمی   1401 بلوچ  آن  یا  کرد  آن  دیگر  عبارت  به  بهافزایند.  نه  ذرهبار  یک  به  عنوان  بلکه  جدا  و  منفرد  ی 
ی یک اتنیک به خیابان آمد و در جستجوی یک ائتالف استراتژیک بود، ائتالفی که حداقل در  عنوان نماینده 

توان های اول نمود و بروز فراوان داشت. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستم که چگونه میهفته 
 ستان، از سوی دیگر را فهمید.  سو، و کردستان و بلوچاین همراهی میان اعتراضات در تهران، از یک

رخ    1401ی متن توضیح خواهم داد، این است که آنچه در  گونه که در ادامهپاسخ به این سؤال، همان 
زن محوریت  با  غیراقتصادی  محوری  حول  که  بود  فرودستان  ائتالف  نوعی  به  داد  شکل  حاشیه و  رفتگی 

زمینه  زنان  علیه  و ستم  زن  جنگرفت. موضوع  ایجاد یک  جوانان ی  آن هم  در  که  کرد  ایجاد  را  زنانه  بش 
توانستند خود را ببینند و هم آن بلوچ یا کُرد. به عبارتی، محوریت ستم علیه زنان  آباد و تهرانپارس می سعادت 

 گیری آن کمتر متصور بود.  در این جنبش ائتالفی را ممکن کرد که پیش از این امکان شکل 
جنبش فرودستان نام نهاد، خیزش  توان را می   1401شروع کنم که جنبش اما اجازه دهید که با این نکته   

ها با رویکردهای مرسوم که آن را به ابربحران 1401این خوانش از جنبش    گان.محذوفان و به حاشیه رفته 
دهند متفاوت است. ابر بحران و مشکالت عمیق اقتصادی و سیاسی همیشه یک پای بسیاری از  تقلیل می 

جامعه ایران بوده و هستند. اما تأکید و رجوع دائم به آنها ما را از فهم دقیق آنچه رخ داده است    اعتراضات در 
دارد. نگاه به جنبش اخیر به عنوان جنبش فرودستان همچنین در تقابل با رویکردهایی است که این میباز

ی متوسط بدون البته طبقه   هاکنند. در بسیاری از این تحلیل ی متوسط شهری منتسب میجنبش را به طبقه 
شود، ی تحصیلکرده و معترض شهری تلقی می شود و به طور ضمنی معادل طبقه تعریف دقیق استفاده می 
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شوند. در اعتراضات اخیر، اما به نظر  عنوان قشر خاکستری نیز شناخته میمعادل بخشی از معترضان که به 
معترضمی با  خاکستری  قشر  این  که  حالی  عین  در  به  رسد،  آنها  از  اندکی  بخش  اما  است،  بوده  ان همدل 

به طبقه  اعتراضات  انتساب  ایفا کردند. خطای  اعتراضات  این  یا نقش کلیدی در  و  آمدند  ی متوسط خیابان 
ی اول، از چشم تهران تحلیل شده است و در آن کردستان و  بیشتر ناشی از این است که اعتراضات، در درجه 

های جغرافیایی اعتراضات در تهران  ی دوم، ناشی از مکان این خطا، در درجه   1ند. اتر دیده شده بلوچستان کم 
که اعتراضات  شوند. این نسبت( مرفه نشین و باالی شهر شناخته میهای )به عنوان محلهاست، مناطقی که به 

تهران  یا  است  نارمک  سعادتدر  در  قابل پارس،  بخش  شد  باعث  غرب،  شهرک  یا  است  از  آباد  توجهی 
ی متوسط منسوب کنند. در شهرهای  نوعی به طبقه وسو بروند که این جنبش را بهلگران به این سمت تحلی

استان جز  به  )البته  نیز  به دیگر  پیرامون،  اعتراضات  های  باز  بلوچستان(،  و  کردستان  که -ویژه  جایی  تا 
به سؤال کلیدی بازگردیم که    تر رخ داد. اما اجازه دهید کهنشیندهد ـ در مناطق مرفه مشاهدات ما اجازه می 

ی پیرامون قرار داد؟ شده حاشیه راندهنشین شهری را در کنار موقعیت به نسبت مرفه توان مناطق به چگونه می 
نشین به خیابان آمد نیز در  نسبت مرفه که در آن مناطق بهپاسخ به این سؤال در این نکته نهفته است که آن 

 موقعیت فرودستی است.  
و  بخش عمده   جوان  نسل  را  داشتند  فعال  اعتراضات مشارکت  در  و  آمدند  خیابان  به  از کسانی که  ای 

های امنیتی و اطالعاتی آورده دهند. بر اساس آماری که خبرگزاری فارس به نقل از سازمان نوجوان شکل می
  ۲0ها در سنین  درصد از بازداشتی  4۸.۲سال سن داشتند و    ۲0درصد معترضان کمتر از  41.۸است، در تهران 

اما    ۲سال سن داشتند.   3۵ها باالی  درصد از بازداشتی   3سال و    3۵درصد زیر    90بودند. یعنی حدود    3۵تا  
 دهد؟ ای دارند که آنها را را در موقعیت فرودست قرار می سال در تهران چه ویژگی   3۵افراد زیر  

از آن اجازه دهید به این س از فرؤ پیش  ودست در این متن چیست. فرودستی  ال پاسخ دهیم که منظور 
در  نقشی  است،  شده  رانده  پس  اجتماعی  و  سیاسی  ساخت  از  گروه  یا  فرد  آن  در  که  است  موقعیتی 

ها نوعی در بسیاری از ساحت آنها نامرئی هستند و به ی سلطه است.  سیاسی ندارد، و تنها ابژه  گیریتصمیم 
خوبی مشاهده توان در مورد مردم کرد و بلوچ به را می   اند. این نامرئی شدن و نادیده گرفته شدن حذف شده 

ها را هرازگاهی و  شنویم. آن ها میی آن ندرت درباره شنویم، یا بهها نمیی آن کرد و دید. ما هیچ وقت درباره
 ند.  ا، اما هنوز باقی مانده   هایی که زیر آوار این کاخ مدرنیته دفن شدهبینیم، مانند جرقه در خالل رخدادها می

 
به  1 بلوچستان  و  تهران، کردستان  بر  یادداشت  است.  این  تمرکز شده  اعتراضات  اصلی  میدان  به عنوان سه  نمایندهتهران  بخش  یعنوان  در  های  اعتراضات 

 اعتراضات در پیرامون.   ییا نماینده یعنوان نمونه مرکزی و کردستان و بلوچستان به 

از  جمع   2 کمتر  نامشخص  دلیل  به  بازداشتی   1۰۰درصدها  از  »نیمی  اعتماد،   ۳۵تا    2۰ها  است.  بودند.«   .  1۴۰1مهرماه    2۷ساله 

https://www.etemadonline.com /ران یا-اعتراضات-۵۷86۵۴/ 9-یاس یس-بخش   

https://www.etemadonline.com/بخش-سیاسی-9/578654-اعتراضات-ایران


  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

ی سلطه هستند و دستگاه انضباطی  ویژگی دیگر فرودستی که با آن روبرو هستیم این است که آنها ابژه 
افتد. یک دلیل همان است که آنها  سیاست )بایوپالتیک( آن در آن موقعیت از کار می دولت مدرن و زیست

ها و افراد در برابر دولت یا قدرت مسلط گروهشوند. اما دلیل دیگر آن امتناع آن  اند و دیده نمی نامرئی شده 
ی  خواهد تا اتاق خواب آن زن، آن کرد، یا آن بلوچ برود و او را به کارخانه که در قدرت است می است. آن 

ی این سیاست است  که ابژه که بر اساس ایدئولوژی مذهبی او را به انقیاد بکشد. اما آن باروری بدل کند یا آن 
دارد. برای آن کرد یا بلوچ این دیوار  کرده است که قدرت مسلط را پشت آن دیوار نگاه می  دیوار محکمی بنا

ای و بلند در امتداد تاریخ بازتولید شده است. او این دیوار را در قالب مذهب، در قالب اصرار بر تعلق طایفه
ا کرده  بازتولید  و  حفظ  دیگری  برابر  در  من  دیوار  تحکیم  برمبنای  بومی،  دیوار  زندگی  این  برابر  در  ست. 

ای است که نه قدرت اقناع دارد، نه  حاشیه رفته، آنچه برای دولت باقی مانده بود سلطه تاریخی و این مردم به 
ای بگیرد. تنها زور است و  مندی خود بهره های حکومت تواند از دستگاه تواند رضایت تولید کند، و نه می می

نشین به همان اندازه با قدرت حاکم فاصله دارد و  جوان در مناطق مرفهدستگاه سرکوب. امروز آن جوان یا نو 
ی مردم گسترش داد. یا توان به بقیه همان دیوار بنا شده است. ممکن است گفته شود که این گزاره را می

فقیر  نوجوان  یا  آن جوان  که  پرسیده شود  داد  1آنکه  پاسخ  ادامه  در  این سؤاالت  به  نیامد.  خیابان  به  ه  چرا 
 خواهد شد.  

است.  تعلیق  در  زیست  آن  و  دارد  نیز  دیگری  بعد  فرودستی  موقعیت  بن هازندگی  ۲این  به  بست ی 
هایی گیشان را در روزمرهزندگی هایی که  افراد و گروه دانند فردایشان چگونه خواهد بود.  نمی  ای که خورده

می سپری  نامتعین  و  چیزشنامعلوم  همه  که  هستند  شرایطی  در  جهان کنند.  در  هواست.  در  پا  به   هاییان 
به همان کار ناپایداری که به آن مشغول هستند.  شود دل بست، حتی  بست رسیده که به هیچ چیز نمی بن

هایی که همه  آیند معلق و شناور هستیم، راه های مختلفی که به مخیله می زندگی در تعلیق یعنی میان راه 
شوند. اما از آنجا که »انسان محکوم به امید  شویم ناپدید می دیک می گویی سرابی بیش نیستند و تا به آنها نز

کنند. و ما هر روز به امیدی و به  آلود وجودشان را بر ما تحمیل می های سراب آن راه  یاست،« دوباره همه
گر  برای این فرودست دیکنیم.  ای دیگر دل می ای دل میبندیم و از امیدی و راهی و روزنه راهی و به روزنه 
که آن را تعطیل کند، اما به قیام بر علیه  معناست، یا شاید به نهایت آن رسیده باشد. نه آن پیشروی آرام بی

 اندیشد، به این دلیل که راه دیگری برای خروج از آن متصور نیست.  آن روابط قدرت می 

 
بر مبنای  اره که مردم فقیر به خیابان نیامدند بر مبنای مشاهده در شهرهای بزرگی چون تهران، تبریز، شیراز و اصفهان است. در اکثر این شهرها و  زاین گ 1

 یر اعتراضات شدند. نسبت مرفه نشین درگویدیوها و اخبار منتشر شده مناطق به 

  1۴۰۰تیرماه  28بست، تعلیق، تعلیق مضاعف«، میدان، ام. »بن در یادداشت دیگری به این زیست در تعلیق و اهمیت آن پرداخته .2
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یا نوجوانانی در مناطق   توان این موقعیت فرودستی را به جواناناما به این سؤال بازگردیم که چگونه می 
نشین شهری تعمیم داد؟ و چگونه )یا چه چیزی( آن نوجوان یا جوان را به آن کرد یا بلوچ پیوند  نسبت مرفه به

 دهد؟ و چرا باید موقعیت او را از موقعیت پدر و مادرش متفاوت دانست؟ می
مراتب قدرت ـ  در سلسله   است که اوموقعیت فرودستی به این دلیل به آن جوان یا نوجوان قابل تعمیم  

( social mobilityاند و امکان تحرک اجتماعی )چه سیاسی، چه اجتماعی حذف شده و به حاشیه رفته 
برای آنان متصور نیست. این فرودستی از قضا هم سیاسی، هم اجتماعی و هم اقتصادی است. اجازه دهید با  

ی  تواند در آستانه ساله را تصور کنید. او می   30تا    1۸ک جوان  بُعد اقتصادی شروع کنیم. از منظر اقتصادی، ی
ی مهندسی، کامپیوتر التحصیل دانشگاه باشد با مدرکی در رشته ورود به دانشگاه باشد، دانشجو باشد، یا فارغ

تواند مانند  های علوم انسانی. با این همه او امیدی به آینده ندارد. او حتی این امید را ندارد تا بیا یکی از رشته
پدر و مادرش از شغل و مزایایی برخوردار باشد و همان جایگاه طبقاتی را حفظ کند، یا این امید که بتواند در  

میلیون تومان خواهد    10تا    ۶همان محله یا منطقه ساکن شود. او حتی اگر کاری پیدا کند، درآمدی مابین  
ای که خانواده اش ای در همان محله در نخواهد بود خانهمیلیون تومانی، او قا  10اما حتی با حقوق    1داشت. 

بهای یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در هستند کرایه کند. طبق اطالعات بانک مرکزی، متوسط اجاره 
و در مناطقی در تهران که شاهد اعتراضات بیشتری بودند    2تومان است.   ۸00هزار و    ۸4معادل    1400سال  

شهرک  )سعادت  جنت آباد،  پونک،  تجریش،  واحد  غرب،  یک  برای  اجاره  متوسط  ستارخان(  متری    ۸0آباد، 
میلیون تومان است و در    ۲3بها، برای مثال، در سعادت آباد  میلیون تومان است. نرخ اجاره   ۲3تا    14مابین  
تی ی هشتادی در چنین موقعیتی قفل شده است، موقعی میلیون تومان. این جوان یا نوجوان دهه   14پونک  

 شود.  که هر قدر هم تالش کند باز بیشتر به عقب رانده می 
کرده   نای تجربه  او  مادر  و  پدر  آنچه  با  نسل موقعیت  است.  متفاوت  علی اند  پیشین  تمامی  های  رغم 

های توجهی از آنان برآمده از خانواده مشکالت و معضالت نوعی رشد و تحرک اجتماعی داشتند. بخش قابل 
ای از این پدران و مادران نسل  اند. بخش عمدهتدریج مراتب ترقی را طی کرده دند که بهفقیر یا روستایی بو 

شود. نسل جدید اما  توجهی محسوب می اولی بودند که به دانشگاه وارد شدند، امری که تحرک عمودی قابل 
اند، اما قی را طی کرده های ترای است که این پله کند. او برآمده از خانوادهجهان کامالً متفاوتی را تجربه می 

 
میلیون تومان است و متوسط حقوق    12کار حدود  میلیون تومان است و حقوق یک استاد دانشگاه تازه  6حدود    1۴۰۰حداقل حقوق وزارت کار در سال   1

 تجارت نیوز، حقوق معلمان ایرانی چقدر است؟میلیون تومان است.  6یک معلم حدود 

 .1۴۰1خرداد   2۰ ،اجاره هر متر خانه در تهران چقدر است؟اقتصادنیوز،  2

 

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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راند. او گرفتار تنها قادر نیست که آن تحرک اجتماعی را داشته باشد که جبر زمانه او را به عقب می خود او نه 
(capture ) نماید. موقعیتی که خروج از آن ناممکن می  ، گرفتار درآمده است 

های پیشین  شدن سیاسی و اجتماعی. نسل حاشیه رانده اما این فرودستی بعد دیگری نیز دارد: حذف و به 
ی  اند و خود را در آینه گونه نیستند. آنها اگر نه امروز، که روزی روزگاری با انقالب همراه و همدل بودهاین

توان به مراسم  دیدن این حذف شدگی می برای  حاشیه رانده شده است.  کل به اند. اما نسل جدید بهآن دیده 
به دلیل ابتال به سرطان    139۶ای که سال  سالهی سی ی تدفین مرتضی پاشایی بازگردیم، خوانندهغیرمنتظره 

به خیابان  برای تشییع جنازه  را  ایرانی  از جوانان  او هزاران تن  های تهران کشاند.  درگذشت. خبر درگذشت 
سال، در سراسر کشور گردهم آمدند و با آواز و روشن کردن شمع    ۲۵لب زیر  ها جوان، اغبرای چند روز، صد 

را گرامی می  او  این جمعیت سنی قرار نمی یاد  افرادی که در  اغلب  نا داشتند. پاشایی برای  بود.  گرفتند  آشنا 
ر پاشایی  نه  که  کردند  اذعان  نوشتند  غیرمنتظره  خیابانی  حضور  این  خصوص  در  که  مقاالتی  در  ا  ناظران 

ترانه می نه  و  جامعهشناختند  انجمن  بودند،  داده  گوش  را  او  و  های  برگزار  میزگردی  ایران  شناسی 
های جوانان دعوت کرد. ی یکی از اسطورهشناسان سرشناس کشور را برای تحلیل محبوبیت ناشناخته جامعه

نشانه پاشایی  تدفین  اسمراسم  خیابان  در  امروز  نسلی که  از ظهور  بود  زودرس  با  ای  ارتباطی  نسلی که  ت. 
شان کمتر از آن ها سن جنگ ایران و عراق، و عصر اصالحات ندارند. در حقیقت بسیاری از آن   ، ۵۷انقالب  

شود، دورانی  نژاد آغاز میشناخت آنها از انقالب با احمدی 1است که حتی جنبش سبز را تجربه کرده باشند. 
کافر کرده است. اما این فقط نبود شناخت نیست. نظم مستقر    را به آن انقالب  ۵۷که بسیاری از انقالبیون  

ای در ساخت قدرت دارد زند. او نه نمایندهشناسد، که آن را پس میرسمیت نمی تنها بهسبک زندگی آنها را نه 
آرمانی  جهان  خلق  یا  خود،  خاص  زندگی  سبک  ظهور  و  بروز  برای  امکانی  نه  موقعیت و  بنابراین  اش. 

 و هم اقتصادی است و هم سیاسی.  ی ا فرودستانه 

  دهد. دو اقلیتی که ای است که او را به معترضان کرد و بلوچ پیوند می این موقعیت فرودستی همان نقطه 
برنده  پیش  و  مؤثر  بلوچ نقش  و  کرد  مردم  وضعیت  اقتصادی،  منظر  از  که  البته  داشتند.  جنبش  این  در  ای 

های  شمار است. در پژوهششدگی بی . اما شباهت در آن قفل ی هشتادی نیستمقایسه با آن جوان دههقابل
ها هستند. زندگی آنان با کولبری و قاچاق سوخت شده، این دو اقلیم همیشه جزو محروم ترین استان   انجام

درصد جمعیت در محالت   ۲0درصد است و نزدیک به    31گره خورده است. نرخ بیکاری در استان کردستان  
عنوان  می حداکثر به مردم بو کنند. معادن این استان در دست افراد غیربومی است، و  نشین زندگی میحاشیه 

 
  ام.به ویژگی این نسل پرداخته  یادداشت دیگری در  1
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شهرها هستند تر مشغول هستند. کولبران نیز کاالهای مردمی را که در کالن نگهبان یا دیگر مشاغل پایین
اند: »استثماری به تمام معنا در  های هنگفت وارد بازار قاچاق شده کنند، کاالهای آنانی که با سرمایهجابجا می 

اما برای  تری دارد.  ی عریان و خشن ردآورتر است و فقر چهره در بلوچستان وضعیت اقتصادی د  1«. ۲1قرن  
شود. زندگی آنان، تاریخ آنان، فرهنگ  مردم کرد و بلوچ نیز نیز فرودستی تنها در بعد اقتصادی خالصه نمی

است. رفته  حاشیه  به  نیز  آنان  مذهب  و  آنان  زبان  حرکت   2آنان،  از  حتی  حقیقت  خبری  در  نیز  آنان  های 
کنیم. و شاید به طلبی« وصل می راضاتی که اگر نامی هم از آنها شنیده باشیم، آنها را به »تجزیه نداریم، اعت

به  اعتراضات  طول  در  و  استان  دو  از  که  تصاویری  که  باشد  دلیل  شبکه همین  در  به  وفور  اجتماعی  های 
م بسیاری پنهان و غایب  اند، جهانی که در چشاشتراک گذاشته شد ما را با جهان دیگری در ایران آشنا ساخته 

 بود.

 

 ی وصل یک جنبش ناهمگونشدگی حلقهقفل

آن  معنای یکدستی آن نیست و جنبش ژینا یک جنبش ناهمگون است.  شباهت در موقعیت فرودستی به 
کند، همان چیزی نیست که فرودستی یک کُرد یا بلوچ  چیزی که فرودستی یک جوان شهری را تعریف می 

تعریف   در  می را  بلوچستان  و  کردستان  مردم  دارد.  وجود  افتراق  این  نیز  اقتصادی  وجوه  در  حتی  کند. 
هم در تهران و توان با گروه دیگری ـ آن برند و درد و رنج آنان را نمی سر می های ستم بهترین الیهپایین

اند و خون خود حس کرده نسبت مرفه ـ مقایسه کرد. به عبارتی، میان آنانی که فقر را با گوشت و  مناطق به
پایین آنهایی که تالش می  تا در باالی این هرم اجتماعی جایگاه خود را حفظ کنند و  تر نروند تفاوت  کنند 

 است. 

ها نیز دید. در تهران، اعتراضات بر موضوع حجاب متمرکز  توان در شکل و فرم اعتراض ناهمگونی را می
زنند، در  توان آن را نوعی قیام بر علیه بُعد دینی استبداد دانست. اما اگر در تهران روسری آتش می شد، و می 

کنند، در زاهدان اعتراضات به انی میپربلوچستان اعتراض با مذهب پیوند خورده است. اگر در تهران عمامه
اگر در ی یک رهبر مذهبی در جریان است و در کردستان ماموستاها در کنار معترضان ایستادهپشتوانه اند. 

به  مناطق  در  اعتراضات  مرفه تهران،  فقیرترین نسبت  در  اعتراضات  کردستان،  و  بلوچستان  در  است،  نشین 
زنان نسبت باالیی در اعتراضات دارند، در بلوچستان حضور آنان اندک  شهرها در جریان است. اگر در تهران  

 
 . 1۳9۵اسفند  ۳، میدان، ها را متالشی کرده استفقر و بیکاری در کردستان خانواده  1

وپا شکسته و زندگی فقیرانه  بان فارسی دست همین نکته را سال گذشته در اعتراضات آب مردم عرب دیدیم، آن هنگامی که از دیدن لباس عربی، یزله، و ز 2

 .زده کردبهت همه را 

https://meidaan.com/archive/24127
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هایی وجود دارد. بلوچستان اعترضات از مسیر دیگر به جنبش  های اعتراضات نیز تفاوت است. حتی در ریشه 
ژینا پیوست. همزمان با کشته شدن ژینا، اتفاق دیگری در سیستان و بلوچستان در جریان بود. خبری در شهر  

ی ی بلوچ تجاوز کرده است. امام جمعه ساله 1۵ی نیروی انتظامی به یک دختر  یده بود که یک فرماندهپیچ
هشتم مهرماه مردم بلوچ پس از    1ای این خبر را تأیید کرد. موقت شهر راسک، عبدالغفار نقشبندی، در بیانیه 

ی خونین  ورود نیروهای نظامی جمعهنماز جمعه به خیابان آمدند تا به آن تجاوز اعتراض کنند، حرکتی که با  
 را آفرید. اما همزمانی اعتراضات بلوچستان را کردستان پیوند داد. 

هایی که میان سه میدان اصلی اعتراضات ـ تهران، کردستان و بلوچستان ـ داشته باشیم،  اگر به تفاوت 
گرفتار آمدن شدگی ـ و قفل گاه شاید بتوان گفت که ما با سه جنبش متفاوت روبرو هستیم، گرچه در حس آن

در    توانستند در سه زمان متفاوت رخ دهند اما در موقعیت فرودستی ـ به هم شباهت دارند. سه جنبشی که می 

 ی ژینا.  در لحظه ۲( به هم پیوند خوردند، coincidenceی اتفاقی ) یک لحظه
تقاطع چند الیه  بود، ستم ژینا  بودند. مهسا یک زن  هایی که در زیر حجاب ی ستم  پنهان  های سنگین 

در سایه که  زنانی  تمامی  نماد  به بود،  مردساالر  نظام  به  ی یک  را  این حذف  بار ستم  و  رانده شدند  حاشیه 
می  دهه دوش  جوان  یک  مهسا  به کشند.  زندگی  سبک  یک  عینی  تجسد  است،  هشتادی  و حی  رفته  اشیه 

اتنیک از  نمادی  بود،  کُرد  دختر  ژینا همچنین  آن.  پیرامون که حذف شده تبعات  اهل های  میان  از  ژینا  اند. 
تر آنکه ژینا این ی قدرت هژمونیک تشیع به حاشیه رفته است. و مهم سنت برآمده بود، مذهبی که در سایه 

گوییم، منظور کنار هم  ی اتفاقی میه از لحظههای ستم در تهران کشته شد. هنگامی کی تقاطع الیه نقطه 
 ی این عناصر در یک نقطه است.  آمدن همه 

صورت ستمدیدگان بنشیند،  های بیتواند به جای چهره ژینا تبدیل به صورتی شد که می   در این فرایند، 
ه است که ژینا به رمز  گونبینیم. و اینشنویم اما آنها را نمیی درد و رنج آنان میی آنهایی که درباره چهره 

ژینا چهره  بدل شد، چرا که  نیز  بلوچستان  دختر  اعتراضات  آن  امروز   1۵ی  که  آن دختری  بلوچ شد،  ساله 
ها نیست. اما ژینا به او عینیت بخشید و دانیم. حتی نام او در رسانهخطی نمیچیزی از او جز یک داستان تک 

و داد.  پیوند  تهران  و  کردستان  به  را  ستم   بلوچستان  ژینا  که  است  دلیل  همین  به  از  دیدباز  برآمده  گان 
به  را  متفاوت  تا جغرافیاهایی  کردستان  »از  چون  شعارهایی  با  پیرامون  و  مرکز  شد  باعث  و  بزند  پیوند  هم 

 
تایید کرد. هرانا،    1۵امام جمعه راسک تجاوز به یک دختر    1 را  news.org/2022/hranews/a-https://www.hra-.  1۴۰1مهر    ۴ساله 

 37199/ 

در    ۷6های مرکز و پیرامون وجود نداشت. در اعتراضاتی که پس از سال  ، نسبتی میان جنبش۵۷این نکته از آن روی مهم است که حداقل پس از انقالب   2

دانشگاه   )کوی  داد  رخ  اعتراضات    ۷8تهران  دشواری می   88و  به  نمونه(،  به  توان  آن  از گسترش  و  های  این مدت جنبش  در  یافت. همچنانکه  را  پیرامون 

 اعتراضات که در پیرامون شکل گرفتند نیز همراهی مرکز را نداشته اند. 

https://www.hra-news.org/2022/hranews/a-37199/
https://www.hra-news.org/2022/hranews/a-37199/
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تمام   تهران خونین  تا  زاهدان  و »از  ایران«  فدای  تا کردستان جانم  »از گیالن  ایران«،  فدای  تهران، جانم 
 را صدا کنند.   ایران« همدیگر

لحظه   همان  محصول  شعارها  لحظه این  هستند،  انقالبی  و  ی  گروهی  مطالبات  و  هویت  مردم  که  ای 
فردی خود را کنار گذاشتند و در قالب یک حرکت جمعی به خیابان آمدند و همدیگر را صدا کردند. عالوه بر  

ا نهفته  نیز  ایران  مفهوم  از  استعمارزدایی  نوعی  شعارها  این  در  آن آن  دیگر  شعارها  این  در  ایران  ست. 
کویرمحدوده و  البرز  زاگرس،  مثلث  آن  در  کُرد می  1ی جغرافیایی محدود  از  آن  در  بلوچ  نیست.  از  شنویم، 

شنویم و از ماموستایان سنندج و دهگالن. حتی در خارج  گونه که از مولوی عبدالحمید می شنویم، همانمی
های خود به برلین آمدند تا برای اولین بار در تاریخ  رک و عرب ـ با پرچم کشور احزاب کرد و بلوچ ـ و البته ت

یکباره تمامی آن تمایزات و  ی انقالبی به نوع جدیدی از همبستگی را خلق کنند. به عبارتی، در این لحظه 
لحظهتفاوت  این  تداوم  و  گیرد.  شکل  ایران  ملت  و  ایران  مفهوم  از  جدیدی  تصور  تا  رفت  تعلیق  به   یها 

 ی متکثرتر باشد.  گراتر و جامعهتواند راهی به استعمارزدایی و ارتقای ملت به مفهومی شمولانقالبی می 

 

 ی انقالبی  امکان تداوم لحظه 

جنبش ژینا تالشی انقالبی برای دگرگون کردن روابط قدرت و شورش فرودستان بر آن موقعیتی است  
داد. یک بخش این ( رخ می escapeتالش در قالب مفهوم گریز )اند. در گذشته این  که در آن قرار گرفته 

گریز )که جمعیت بسیار اندکی به آن تن دادند( گریز از جغرافیای موجود است: مهاجرت به کشور دیگر برای  
اند. اما برای بسیاری این گریز جغرافیایی ناممکن بود. آنان در دل رهایی از موقعیتی که در آن گرفتار آمده

های گریز را ابداع کردند. برای یک زن این گریز در قالب شل کردن موجود و در میان همین مرزها راه نظم  
بر عرصه  روابط های رسمی و غیر رسمی، و دهن حجاب، دگرگون کردن معنای آن، تحمیل خود  بر  کجی 

های ورزشی ظاهر  ن قدرتی است که آنها را محدود کرده است. آنها فضای دانشگاه را تسخیر کردند، در میدا
تدریج یاد گرفتند در درون این سیستم گریزهای خود را بزنند. در  ی موسیقی درخشیدند و به شدند، در عرصه 

حقیقت گشت ارشاد و آنچه که برای ژینا اتفاق افتاد، حاصل همین فرایند تعقیب و گریز است، تعقیب برای  
آن از  گریز  و  آن  تثبیت  و  فرودستی  موقعیت  آن  یا   تحکیم  جوان  یک  برای  گریز  این  فرودستی.  موقعیت 

ی هشتادی نیز به معنای تأسیس سبک زندگی خاص خود در زیر پوست همین شهر است. و  نوجوان دهه 
آید )برای مثال، تجمع پاساژ  البته گاه به گاه و هنگامی که تصاویری از این زندگی زیرزمینی به سطح می 

 
ایرانی می  1 به این محدوده  یهای موجود و هویت برساخته شده دربارهنویسد که تئوری ابراهیم توفیق در باب هویت  مثلثی محدود شده است و    یایران 

   نبوده است که فراتر از آن برود. کنون قادرتا
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شویم و فیلم و عکس  نوجوانان شیراز( همه برای چند روز متعجب می بازی نوجوانان، یا تجمع  کوروش، آب 
 شود.  دست می بهاست که دست

نیز با این گریزها روبرو    آنجا رسیم  هنگامی که به مردم کرد و بلوچ ـ و البته دیگر مناطق پیرامون ـ می
قاچاق سوخت. دو موضوعی که بینیم و در  ی عینی این گریز را در کولبری می هستیم. در بُعد اقتصادی نمونه

شنویم و همیشه در فرایند تعقیب و گریز قربانیان خود را دارند. و در بُعد فرهنگی، در هر کدام  مدام از آن می
شویم، جهانی که در آن مردم زبان و از مناطق پیرامون اگر زندگی کرده باشید، با دنیای دیگری روبرو می

در عرصه  که  را  خود  به  دین  رسمی  آن ی  به  روزمره  زندگی  در  و  اند  کرده  است، حفظ  رانده شده  حاشیه 
در پیرامون، برای   1کنند. ی خود را مرور میشده کنند. و هر روز تاریخ حذف ممارست دارند و آن را بازتولید می 

ن  که کُرد بودن یا بلوچ بودمثال، دین راه و روشی برای تمرین این گریز شده است، راه و روشی برای این
 طلبی« سرکوب شود.  نام »تجزیهعینیت یابد و از دست دستگاه سرکوب در امان بماند تا مبادا به 

انقالب است   به  تبدیل آن گریز  برای  ژینا حرکتی  دلیل می جنبش  به همین  را یک جنبش  و  توان آن 
لحظه آن  تداوم  به  منوط  جنبش  این  رسیدن  نتیجه  به  و  تداوم  اما  نهاد.  نام  اانقالبی  ائتالف  ی  و  نقالبی 

توان این  ، ائتالف میان کُرد، بلوچ، ترک، عرب و فارس است. اما چگونه می   استراتژیک میان پیرامون و مرکز 
ی انقالبی را حفظ کرد؟ پاسخ در همان شعار »زن، زندگی، آزادی« نهفته است، در برداشتی پیشروانه لحظه

خواهی و فرودستی است. زن را نباید تنها در  مان آزادیاز این شعار. در این خوانش، زن نماد و عینیت همز 
ی هشتادی است، و حتی آن مردِ فروست است. او  برابر مرد فهمید، او تجسد آن کُرد، آن بلوچ، آن جوان دهه

به ی آن موقعیتتجسد همه  و  فرودستانه  رفته است. زن  های  این    یزنجیره حاشیه  تمامی  است که  وصلی 
سازد. این همان دلیلی است که زن نماد این اعتراضات شد و این  هم متصل میه را به افتادهای تکجزیره 

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

توان به خروج از آن موقعیت فرودستانه فهمید. برای  بخش دیگر این شعار »زندگی« است. زندگی را می 
یا جوان تهرانی، این خروج از موقعیت فرودستانه به معنای »بازگشت به زندگی نرمال« است، به    آن نوجوان 

آنان همچنین   به رسمیت شناخته شدن آن زندگی است که زیر پوست شهر رشد کرده است. برای  معنای 
برای آن کُرد و  اند.  ی اقتصادی است که در آن گرفتار آمده زندگی به معنای خروج از آن موقعیت فرودستانه 

ی استثماری  بلوچ، زندگی به معنای خروج از آن زندگی در حاشیه است، به معنای به چالش کشیدن آن رابطه
مرکزـ پیرامون. برای آنان زندگی نرمالی وجود نداشته است که به آن بازگردند. آنچه هست امید به خروج از  

ن، همچنین، به معنای پایان این کوررنگی است، به  فقر مفرط و خروج از ظلم مضاعف است. زندگی برای آنا
 

ها را به هم مشابه  ستم را به بحث افزود. در عین حال آنچه این موقعیت   یستوان بحث ماترهای بسیاری وجود دارد، و می تفاوت   های فوق قطعاًمیان موقعیت 1

 کند آن بحث گرفتار آمدن در آن موقعیت فرودستانه است. می
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های قومی و مذهبی که آنان را از بقیه جدا کرده است. به معنای آن است که سبک  معنای تصدیق تفاوت 
 شان به رسمیت شناخته شود و از حاشیه به متن آید.  شان و تاریخ شان و مذهبشان، زبانزندگی 

زنانه کردن این جهان و بازگشت به زندگی اما تنها از مسیر آزادی ممکن است. آزادی به معنای رهایی  
از روابط قدرتی که   از تمامی روابط قدرتی است که این اشکال متفاوت فرودستی را رقم زده است. آزادی 

عصارهدهه که  شعاری  با  است. هاست  بازتولید  حال  در  آبادی«  میهن،  »مرد،  آن  رهایی   ی  این  اول  گام 
ای  هایی است که آنها را حفظ کرده است: شناخت جهان مردساالرانه شناخت و نقد این روابط قدرت و زمینه 

ی »میهن« نظرانهایم و قادر به دیدن ابعاد آن نیستیم. شناخت و رهایی از مفهوم تنگ که در آن غرق شده 
رانده است. شناخت و رهایی از مفهومی از میهن که خاک    حاشیهکه بسیاری از هموطنان را کنار گذاشته و به 

را مقدم بر انسان کرده است، و بسیاری را برای رسیدن به عظمتی موهوم له کرده است. شناخت و رهایی از 
تنگ معنای  در  باز  که  »آبادی«  خسارت مفهوم  و  توسعه نظرانه  است؛  شده  ترجمه  »توسعه«  با  بار  که  ای 

بینیم. در مقابل، خوانش مترقی از آفرید، جهنمی که در محیط زیست امروز ایران می   های بهشتی جهنموعده 
کشد تا این جنبش را زنانه کند، تا آن هژمونی  »زن، زندگی، آزادی« خط بطالنی بر همه مفاهیم فوق می 

دهید   اجازه  بنشاند.  برابری  و  عدالت  آن  جای  به  و  بکشد  چالش  به  را  محور  مرکز  و  خالصه  مردساالرانه 
 ی انقالبی گذر از »مرد، میهن، آبادی« به »زن، زندگی، آزادی« است.  بگویم: راز حفظ و تداوم این لحظه
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جنبش »زن،  در یو رهبر یاب یسازمان یمسئله

 « یآزاد ،یزندگ

 شی جعفر بهک ی نوشته 

 

 مقدمه 

آزادی« گذشته   آغاز جنبش »زن، زندگی،  از  بیست روز  از صد و  این جنبش بسیار    1است. بیش  هدف 
این هدف   اتفاق نظر وجود دارد که  این نکته  پایان دادن به نظم سیاسی موجود. در  صریح و روشن است: 

دهی و بدون مشارکت گسترده و هماهنگ طبقات مختلف مردم قابل دسترسی نیست. در داخل ایران سازمان 
ی نهایی این  ی راه تا حصول نتیجه ما آیا برای ادامهرهبری گسترده، محلی و افقی تاکنون موفق بوده است. ا

سازمان  دانستن  روش  ضروری  فرض  با  است؟  ضروری  متمرکز  سیاسی  رهبری  یک  یا  است  کافی  دهی 
باید تشکیل   با چه گستردگی و بر اساس کدام مکانیسم  با حضور چه کسانی،  رهبری، این رهبری چگونه، 

غا مانند  و  باشد  داشته  مشروعیت  که  ائتالف شود  و  اتحادها  جدایی  لب  به  گذشته  سال  چند  و  چهل  های 
 نینجامد و در نتیجه سبب تضعیف جنبش نشود.

دانم چند نکته را متذکر شوم. اول اینکه بسیاری از اظهار نظرهای طرح  قبل از ورود به بحث الزم می
بر مطالعات جامعه  مبتنی  آمارشده در مورد مواضع سیاسی شهروندان  یا  بر  شناسانه  مبتنی  تنها  و  نیست  ی 

 
 ام.  گذاشته  انیرا با دوستانم در ماز آن  ییهابخش طی این مدت قبل آغاز کردم و   سه ماهود مقاله را از حد نینوشتن ا 1
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ها ی لینک که همهمشاهدات و مطالعات نویسنده است که طبیعتاً محدود و قابل بحث و تردید است. دوم این
می  کار  درست  انتشار  برای  مطلب  این  ارسال  زمان  در  دیگر  مطالب  آن به  سرانجام  و  چند کنند.  هر  که 

هار عربی قابل مشاهده است، اما به گمان من، شاید  هایی جدی میان جنبش زن، زندگی، آزادی با بمشابهت
جنبش با  را  جنبش  این  دههبتوان  بههای  و  سرکوب    19۶۸ویژه  ی شصت  رغم  به  که،  کرد  مقایسه  اروپا 

به  آمیز آن، چهره خشونت اگر  نباشد  بزرگی  ادعای  برای همیشه دگرگون ساخت. شاید  را  آمریکا  و  اروپا  ی 
کرار کنم که ایران پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، حتی در صورت سرکوب  همراه بسیاری دیگر من نیز ت

 کامل آن، دیگر مانند ایران پیش از آن نخواهد بود. 
 

 رهبری تاکنونی جنبش زن، زندگی، آزادی 
 الف( داخل کشور: 

تجمعات  دهی  رسد که سازمان براساس اطالعات منتشر شده که در دسترس نویسنده بوده، به نظر می 
انقالب  نهادهای رهبری متمرکز، مانند  نه توسط  اروپای شرقی و جمهوری در داخل کشور  های های رنگی 

کردند، بلکه همانند بهار عربی از طریق  شوروی سابق که افرادی شاخص و شناخته شده آنها را رهبری می 

 1ی محلی های دوستانهمعآفرینی ج ( و با نقشdefused leadershipنوعی از رهبری گسترده و افقی ) 
ممکن شده است. این نهادها بنا به طبیعت خود محلی )به معنی محل سکونت، محیط کار، تحصیل، تفریح و  

رسد که ارتباط مستقیم محدودی میان این نهادهای محلی وجود دارد. هماهنگی این  ...( بوده و به نظر می 
های اجتماعی و مجازی ممکن شده  ل گرفته در شبکههای شکرهبری در داخل کشور بیشتر بر اساس رابطه

از سازمان  احتماالً، جز در موارد معدود، شناخت فردی  آنان وجود است و  این جنبش و میان خود  دهندگان 
 ندارد.  

ی  توان حدس زد که به تناسب فراز و فرود روزانه است. می   ۲این رهبری بسیار دینامیک، روزانه و سیال
در سازمان افراد جدیدی  از جمله  جنبش  به دالیل مختلف  آنان  از  برخی  و  کرده  اعتراضات مشارکت  دهی 

و  دل گستردگی  سیالیت،  این  تاکنون  شوند.  خارج  دایره  این  از  بازداشت  یا  موانع شخصی  خستگی،  زدگی، 
های  دهندگان عمل و سیاست سرکوب و کنترل را برای سیستم سپری برای سازمانناشناس بودن به عنوان  

 
جمع   1 اینجا  در  دوستانهمن  معادل    یهای  را  داده   grassroots community groupsمحلی  از  قرار  آگاهانه  همچنین   grassrootsام. 

organizations  تر از نوع اول است. ام، چون این نوع از سازمان بسیار رسمی استفاده نکرده 

   در اینجا منظور از رهبری سیال تغییر مداوم شکل و ترکیب این نهادهای محلی است. 2



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

عمومی  مشروعیت  از  حدودی  تا  بودن  ناشناس  دیگر  سوی  از  اما  است.  کرده  دشوار  اطالعاتی 

  1دهندگان این جنبش کاسته است. سازمان 
توجهی موفق بوده است.  رهبری گسترده و سیال در هماهنگی اقدامات در داخل کشور به میزان قابل 

های صادر شده از طرف نهادهای محلی پخش و تصحیح شده و در مواردی به یک توافق عمومی فراخوان 
نمونه  آخرین  است.  انجام شده  در سرتاسر کشور  آن یک عمل سیاسی هماهنگ  اساس  بر  و  آن    یتبدیل 

ای مورد استقبال گسترده قرار گرفت، بدون آنکه  آذر است که تا اندازه   1۶تا    14های  اعتراضات و اعتصاب 
 های سیاسی خارج از کشور سهمی )جدی( در هماهنگی آنها داشته باشند.  نهادها و شخصیت 

تاثیر  و  که حضور  است  اهمیت  حائز  نکته  این  آن،  بر  و  گذاری شخصیت عالوه  سیاسی  اجتماعی  های 
و سازمان  رهبری  در  از داخل کشور  تن  چند  بودن  زندانی  حتماً  است.  بوده  این جنبش محدود  دهی عملی 

در شده شناخته  مشارکت  برای  افراد  این  کردن  محدود  در  چشمگیر  تأثیری  مدنی  و  سیاسی  فعاالن  ترین 
انی که در عمل این جنبش ی آن باشد که کسجنبش اخیر داشته است. اما شاید این عدم حضور فعال نشانه 

سازمان  و  رهبری  کشور  داخل  در  می را  رسمیت دهی  به  را  گذاشته  به سن  پا  و  شده  شناخته  فعاالن  کنند 

  ۲شناسند. نمی
نام   با  که  کسانی  که  نیست  روشن  مثالً  است.  بوده  مخفی  کشور  داخل  در  جنبش  رهبری  تاکنون 

می  شناخته  تهران«  محالت  هس»جوانان  نفر  چند  و شوند  اطالعیه  بر صدور  عالوه  عملی  نقش  چه  و  تند 

توان  بنا بر تجربه می  3کنند؟دهی جنبش کنونی در داخل کشور ایفا میفراخوان دادن در رهبری و سازمان 
گروه  و  گروه مخفی  این  و  داشتند  نیاز  رهبری  از  نوعی  به  معترضین  که  زد  به حدس  و  مشابه  با های  ویژه 

های  حلی به این نیاز عملی در داخل کشور پاسخ داده است. برخی از این گروه ی مهای دوستانه حمایت جمع 
 اند. های خارج از کشور حمایت شده مخفی به دالیلی که مشخص نیست از طرف برخی رسانه 

های معترضان از وضعیت کنونی و همچنین  عالوه بر آن شعارهای جنبش، که بیان دردها و نارضایتی
آنا رؤیاهای  و  آینده آرزوها  برای  جریان  ن  در  موارد  بسیاری  در  و  کشور  داخل  در  غالباً  نیز  است  ایران  ی 

های اجتماعی  و سپس با انتشار ویدئوهای این تجمعات اعتراضی در شبکه   4های اعتراضی ساخته شده کنش 

 
تواند به یک خطر بالقوه برای  ی می ام که به ویژه زمانی که رهبری یک تشکیالت سنتی در خارج از کشور وجود دارد، این رهبرخود آموخته  یمن در تجربه  1

فدائیان خلق رهبری  نمونه  عنوان  به  تبدیل شود.  داخل کشور  اعدام    -فعاالن  و  تن  هزار  از  بیش  بازداشت  در  مهاجرت مسئولیت سنگینی  از  اکثریت پس 

 بسیاری از آنان بر عهده دارند.  

 اند.جنبش ظهور کرده   نیا ی حام  نقشتنها در  زین ی دوستیترانه عل رینظ ییهای تیسلبر 2

 کند.های خود را در ایران منتشر می توان گفت که این گروه در داخل ایران قرار دارد یا الاقل اطالعیهحتی با اطمینان نمی ۳

رسد که  دازم. به نظر می پر، در اعتراضات داخل کشور نمی ...«سبزی پلو با ماهی؛ ... ...  »من در این مقاله به موضوع جالب توجه شعارهای رکیک، مانند    ۴

ثر در تحقیر و نابود کردن کاریزمای رهبران و  ؤای است که نه تنها قابل فهم بلکه گاه کاربردی م گویی به یک نیاز لحظه استفاده از این الفاظ و شعارها پاسخ 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

رسانه  یا  میو  عمومی  کشور  از  خارج  زبان  فارسی  مکانیسمهای  که  است  طبیعی  میان  این  در  ای هشوند. 
حساب  مانند  شبکه کنترلی  در  کاربری  رسانه های  یا  و  دارند  زیادی  فالوئر  که  اجتماعی  پربیننده های  های 

 اند.  کننده در همگانی شدن این شعارها ایفا کردهنقشی تعیین 
 ب( خارج از کشور

عنی  تاکنون رهبری اعتراضات ایرانیان خارج کشور در دست معترضان داخل کشور بوده است. به این م
کرده تالش  کشور  خارج  ایرانیان  و  که  برسانند  جهانیان  گوش  به  را  کشور  داخل  اعتراضات  که صدای  اند 

 های آمریکای شمالی، اروپا و دیگر کشورهای جهان برجسته کنند.  های آنان را در خیابان شعارها و خواسته 
سازمان  محلی  فعاالن  آغاز  همان  گرد از  خهماییدهندگان  ایرانیان  اولین  های  اما  بودند.  کشور  از  ارج 

حامد   دعوت  به  اکتبر  اول  در  جهان  سرتاسر  در  کشور  از  خارج  ایرانیان  هماهنگ  و  بزرگ  گردهمایی 
شهر انجام شد. در    1۵0در بیش از    ۷۵۲اسباختگان پرواز پی های جان اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده

های نسبی با  کردند. چند تظاهرات دیگر نیز با موفقیت تورنتو در حدود پنجاه هزار نفر در تظاهرات شرکت  
گسترده حمایت  و  انجمن(  )و  اسماعیلیون  حامد  شخصیتدعوت  اما ی  شد.  برگزار  سیاسی  احزاب  و  ها 

 های اخیر اجتماع بزرگ در برلین بود که با مشارکت حدود صد هزار نفر برگزار شد.  ی ماه ترین حادثهمهم
بسیار اکثریت  من  گمان  جان   به  بازماندگان  با  زیر  دالیل  به  مهاجر  ایرانیان  از  پرواز  بزرگی  باختگان 

  1کنند: احساس همبستگی و نزدیکی می ۷۵۲اسپی
جان   کیاز   اغلب  خانواده سو  و  طبقه   یهاباختگان  به  تحص  یآنان  دارند،  تعلق  مدرن  کرده  ل یمتوسط 

از کشور   یاند، به شکل قانونمهاجرت کرده  ل یتحص   یادامه  یبرا  ای  گذارهیهستند، به عنوان متخصص، سرما
ا  )پناهنده نیستند(   خارج شده با    فتدر مخال  ی اسیس  تی فعال  ینه یشیفاقد پ   وآمد داشتند، غالباًرفت  رانیو به 

از    ی اری. بسکردندی م  ز یپره  زی برانگت یحساس  یاس یس   یهات یشدن در فعال  ر یبوده و از درگ   یاسالم  یجمهور
داشته و    ران ی در ا  یادیز  ایکم    ی و منافع مال  کردند یهم شرکت م  ی جمهور  استیدر انتخابات ر  ی حت  انآن

 ۲دارند. 

 
قتی شرکت کنندگان قادر به بیان احساسات خود به  های اجتماعی و سیاسی هستند و ونهادها دارد. از سوی دیگر احساسات بخشی جدایی ناپذیر از جنبش

برای همیشه برخی    آفرینند. احتماالًکنند و یا به کلی زبان جدیدی را می نیستند، زبانی دیگری را برای بیان آن استفاده می  « پاکیزه» زبان متداول، رسمی و  

ت. اما استفاده از این شعارها و الفاظ رکیک در خارج از کشور در اکثریت قریب به گره خورده اس  هایی که در این شعارها همراه بودندغذاهای ایرانی با نام 

   بسیار مبتذل است. یاتفاق موارد ساختگی و بروز لمپنیسم

نزد    یتیمشروع  ن یاز چن  خاستی مآنان بر  انیواحد از م  ی صدا  ک یاگر    یخاوران، حت  یهامادران و خانواده ام که  عنوان یک نمونه من به تجربه دریافتهبه  1

 . خارج از کشور برخوردار نبودند  انیرانیا

دانم که تعدادی از آنان هنوز در ایران فعال هستند و منافع تجاری زیادی  توجهی مهندس ایرانی مهاجر آشنا بوده و میام با تعداد قابل من به لحاظ حرفه  2

 اند که با سی سال خدمت و با باالترین حقوق بازنشسته شوند.  دارند. عالوه بر آن بسیاری پس از مهاجرت تمهیداتی را در نظر گرفته



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

ا  گر ید  یسو   از سرنگون   ل یدل  نیبه  چهار    یالملل ن یب  اختالفی  ی نیاوکرا  یمایهواپ   یکه  حداقل  و  است 
ا  ریکشور مهاجرپذ اوکرا  یعنی   رانیاز  انگل  ن،یکانادا،   ی هاهستند، تالش   ریدرگ   مایدر آن مستق  س،یسوئد و 

و سخنگو  ا  ونیلیاسماع حامد  آن    یانجمن  حمادولت   نی از طرف  از    است.  شده   تیها  خارج  ایرانیان  برای 
 وجود آورده است. خود نوعی مشروعیت برای انجمن و اسماعیلیون به خودیکشور این مسئله به 

خانواده آن  بر  برای  جان   یعالوه  تالش  معنی  به  دادخواهی،  را  انجمن  تشکیل  از  خود  هدف  باختگان 
ری اسالمی که در سرنگون کردن  ترین مقامات جمهو ی عالیرتبه گو کردن و محاکمهکشف حقیقت و پاسخ 

کردند که تعلق سیاسی خاصی ندارند هواپیمای اوکراینی مسئولیت داشتند، اعالم کرده بودند. آنان اعالم می
به همین دلیل می  این هدف و تکرار آن در چند ماه و  اعتماد هر گروهی قرار گیرند. اعالم  توانستند مورد 

این مشروعیت را به وجود آورده که بر علیه جمهوری اسالمی اقدام    1گذشته حامد اسماعیلیون )و انجمن(
 کند. 

مهاجر ایرانیان  اکثریت  نظر  از  انجمن  رو  همین  حامد    ۲از  آن،  سخنگوی  و  اعتماد  قابل  نهادی 

اقدامات بحث اسماعیلیون، به افرادی مانند    3برانگیز، رغم برخی  با  اعتماد و در مقایسه  فردی قابل احترام و 
ع بهلی مسیح  پهلوی شخصیتی  رضا  و  کم نژاد  بحث مراتب  حامد  تر  که  شد  سبب  وضعیت  این  بود.  برانگیز 

مهر  نهم  مورد،  در چهار  از کشور  خارج  ایرانیان  اعتراضات  کردن  توانایی هماهنگ  انجمن(  )و  اسماعیلیون 

  4نوامبر( را داشته باشد.  91اکتبر( و بیست و هشتم آبان ) ۲9اکتبر(، هفتم آبان )   ۲۲ام مهر ) )اول اکتبر(، سی
در خارج از کشور مالقات فعاالن ایرانی با مقامات کشورهایی که میزبان ایرانیان مهاجر و پناهنده هستند  
افراد مشهوری مانند  نیز در جریان است. عالوه بر فعاالن سیاسی و مدنی که چندان شناخته شده نیستند، 

هایی را نژاد و علی کریمی مالقاتحامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی 
ی آمریکا و یا حضور  با افراد مؤثر مانند امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 

 در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل، انجام داده که از پوشش خبری گسترده برخوردار شده است.  

 
 حامد اسماعیلیون قرار گرفته است.   یدر سایه  ای رقم خورده که انجمن کامالًام چون حوادث به گونهر دادهمن انجمن را در پرانتز قرا 1

کنند پنجاه هزار نفر  هزار ایرانی زندگی می  1۷۰در اینجا منظور اکثریت مطلق نیست. مثال وقتی در شهر تورنتو بزرگ که بر اساس برخی آمارها در حدود    2

 اند.  آیی شرکت کرده همتبارها در این گرد درصد از کل جمعیت ایرانی  28ین معنی است که حدود آیند به اگرد می 

گرا و ضد سلطنت شده است. این  برخی اقدامات او سبب تبلیغاتی علیه او به عنوان فعالی راست  و  انتقاداتمناسب حامد اسماعیلیون به    ییعدم پاسخگو  ۳

شاید به همین دلیل    .استکاسته  وی    یکنندگجیاز قدرت بسی عالوه بر دادخواه بودن به وجود آورده، که به گمان من،  تبلیغات از نظر برخی برای او هویت

اینترنشنالاست که او   ی نداده است. احتماال  أگرا و میانه( رکند که در انتخابات کانادا به هیچ یک از دو حزب اصلی )راست تاکید می  در مصاحبه با ایران 

 ی داده است.  أتوان از این اظهارات نتیجه گرفت که او به احزاب چپ میانه نیو دمکرات یا سبز رمی

 نسبت چند تظاهرات دیگر چشمگیر نبوده است. سرنگونی هواپیمای اوکراینی بهدی در تورنتو به مناسبت سومین سالگرد   18حضور مردم در تظاهرات  ۴

https://www.youtube.com/watch?v=iAUSigW1Vz8


  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

اند.  های خود بر ضرورت تشکیل یک رهبری متمرکز تأکید کرده مالقات   اکثریت این افراد مشهور پس از
علی  مسیح  نمونه  یک  عنوان  به به  مکرون  با  مالقات  از  پس  مسئوالن  نژاد  که  است  کرده  تاکید  کرات 

این  از  مورد حمایت  تا در  بشنوند  ایران  اپوزیسیون  از  واحد  منتظر هستند که یک صدای  کشورهای غربی 
انقالب یا  می تصمیم   جنبش  تاکید  نکته  این  بر  همچنین  آنان  کنند.  مورد  گیری  در  غرب  اجماع  که  کنند 

 کننده در پیروزی آن خواهد داشت.  حمایت از جنبش کنونی نقشی تعیین 
آن  از  سابق،  رژیم  برخالف  من  گمان  به  که  حالی  و  در  غرب  ضد  حکومتی  اسالمی  جمهوری  که  جا 

کشو ارزش  سیاسی  اجماع  است،  غربی  تعیینهای  تأثیر  غربی  سیاست رهای  تغییر  در  جمهوری  کننده  های 

ها و پشتیبانی جهانی از جنبش کنونی سبب دلگرمی کسانی که  هرچند این مالقات   1اسالمی نخواهد داشت. 
 کنند و تشویق دیگران به مشارکت در این جنبش خواهد بود. در اعتراضات شرکت می 

 

 

 آیا داشتن رهبری متمرکز شرط الزم برای پیروزی است؟
 

انقهای سیاسی کالسیک چنین گفته شده است که جنبش در سنت  البات رهبران خود را به وجود  ها و 
های اخیر، از جمله جنبش های سالآورند، با این فرض که انقالب بدون رهبری ممکن نیست. اما تجربه می

ژانویه تا   ۲۵شورای محالت آرژانتین در اوایل قرن میالدی اخیر، اشغال وال استریت، و بهار عربی در مصر )
الزاما۲011ًفوریه    11 اما نکته آن بود که این جنبش(، نشان دادند که  فاقد یک   چنین نیست.  ها کمابیش 

ها بیشتر بر مسیر کنش اجتماعی متمرکز بودند تا هدف.  بدیل مشخص برای شرایط کنونی بودند. این جنبش
گیری در مورد اقدامات الزم  های متفاوت نوعی از مشارکت و دموکراسی مستقیم را در تصمیم آنان به روش 

 دادند.  ده قرار می مورد استفا

 
معتقد حاکمیت کنونی . از همین رو بسیاری از مخالفان است  شرویو پ یمترق   الزاماً ستیالیضدامپر یروین ک یاعتقاد داشتند که گرا بسیاری از نیروهای چپ  1

اتحاد    ستیحزب کمون  یروکه دنباله  تیاکثر  -خلق   انیحزب توده و فدائد. با همان دیدگاه ایدئولوژیک  تواند ضدامپریالیست باشنمی این حاکمیت  بودند که  

الزاماً   ستیالیضدامپر  یاسالم  ی بودند باور داشتند که چون جمهور  یشورو در حالی که تجربه نشان داده    قرار دارد.  یمترق   ی روهاین  یدر جبهه   است پس 

  باشند. ستیالیضدامپر دنتوانی هم م مرتجع تیبه غا است که نیروهای سیاسی
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که   ییدئوهایو یساله و آمر االتراب 19 ق،یطر  ادیساله، ز  1۸ ق،یطر نیساله، هن 1۶الکاشف،  یمصطف ۲011 هیفور ۷در 

 John Chalcraft. نقل از کنندیاند را پست مگرفته  ریتحر  دانیاز م

 
توانستند موفقیت این جنبش  با »شکست« روبرو  ها هر چند  اما در نهایت  های مهمی را به دست آورند 

روز اشغال میدان تحریر توسط جوانان و معترضان، حسنی مبارک، دیکتاتور مصر   1۸شدند. در مصر پس از  
از   و  19۸1که  نظامی  شورای  یک  به  را  قدرت  و  داد  استعفا  خود  مقام  از  بود  قدرت  اولین  در  کرد.  اگذار 

در   مجلس  آزاد  در    ۲01۲انتخابات  جمهوری  ریاست  انتخابات  اولین  اسالمی    ۲013و  جریان  پیروزی  به 
اخوان محافظه جوالی  کار  سوم  در  شد.  منجر  کناره  ۲9حدود    ۲013المسلمین  از  پس  مبارک،  ماه  گیری 

رئیس  اولین  مرسی،  محمد  کودتا  با یک  اننظامیان  از  پس  منتخب  قانون    ۲011قالب  جمهور  و  کنار  بر  را 
ناعادالنه  تقسیم  از  آگاهی  چند  هر  نیز  استریت  وال  اشغال  جنبش  آوردند.  در  تعلیق  حالت  به  را  ی اساسی 

 ثروت در غرب و سرتاسر جهان را افزایش داد، اما بدون آنکه به اهداف خود دست یابد خاموش شد.  
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نقل از   اند.گرد هم آمده  ورکیویدر ن یدر پارک آزاد یجمع یریگم یتصم یمردم برا ت،یرروز اشغال وال است نی، اول۲011سپتامبر  1۷در 

Marina Sitrin. 

داد. درپی جنبش   ادامه  به حیات خود  تونس سیستم سنتی  و  در مصر  بهار عربی  به غایت مدرن  های 
کردند و ها هیچ تصویری از آینده نداشتند و در لحظه زندگی می حقیقت آن بود که گویا رهبران این جنبش

میوه که  شدند  متوجه  یکباره  سنتی به  مدرن،  انقالب  این  ارتجاعی چینان  و  در تریترین  سیاسی  نهادهای  ن 
تعریف   بدیل  عربی هیچ  بهار  رهبران  انبوه  که  بود  آن  ارتش، هستند. شاید علت  و  المسلمین  اخوان  مصر، 

ژانویه تا    ۲۵چنان کوتاه بود، مثالً در مورد مصر از  ای در مقابل حکومت مبارک نداشتند و شاید زمان آنشده 
انبوه رهبران حتی فرصت فکر  ۲011فوریه    11 کردن به آینده و بدیل برای حکومت مبارک نداشتند.  ، که 

ای که مناسب یک انقالب با رهبری گسترده و افقی باشد  حقیقت آن بود که ساختار حکومتی شناخته شده 
مایکل مک که  آنچنان  آن شاید،  بر  نداشت. عالوه  وجود  )نیز  در ( میMichael McFaulفال  گوید، 

غالای که دیکتاتوری شیوهمنطقه  به ی  نمایندگی  است حتی دموکراسی  شود  سختی تحمل می ب حکمرانی 
 چه رسد به یک دموکراسی مشارکتی که شاید بیشتر با جنبشی مانند بهار عربی در مصر همزاد باشد.  

ایجاد میدر سیستم سنتی مبارزه  را  اپوزیسیون سازمانی  سادگی جایگزین  تواند به کند که می ی سیاسی 
زیسیون نیز به همان نظم وفادار است. به عنوان نمونه اگر به تشکیالت احزاب سنتی  دولت مستقر شود، اپو 
می  بیاندازیم  کمیته نگاهی  کنیم:  مشاهده  را  مستقر  دولت  مانند  هرمی  تشکیالت  یک  و  توانیم  شهر  های 

ایالتی و والیتی، کمیته شهرستان، کمیته  این  ی مرکزی، هیئت سیاسی و در نهایت هیئت اجرایی! در  های 
شود. سازمان آنان تصویر کامل یک دولت ها در بهترین حالت سیستم دموکراسی نمایندگی برقرار می سازمان 

ی جهان شناخته شده و قابل  اند. این سازمان برای شهروندان و سیاستمداران همه را برای ما بازسازی کرده 
ایران،  در  کنونی  مانند جنبش  افقی،  و  جنبشی گسترده  اما  است.  نتیجه    درک  در  و  نامأنوس  بسیاری  برای 

 کننده است: از دل چنین جنبشی، در صورت موفقیت، کدام سیستم سیاسی زاده خواهد شد؟  نگران 
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سرعت  در ایران جنبش سبز هر چند در ابتدا با رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی آغاز شد، اما به 
از جوانان با استفاده از  مظاهری از یک جنبش با رهبری متکثر و افقی را به نما یش گذاشت. تعداد زیادی 

ی تنگ تفکرات و اهداف  ی خود و تعدادی از فعاالن سیاسی و مدنی جنبش را از محدوه های دوستانه جمع 

بردند. اصالح  فراتر  بسیار  گسترده   1طلبان  جنبش  139۸و    139۶ی  اعتراضات  با نیز  یا  رهبر  بدون  هایی 
جنبش  و  اعتراضات  این  بودند.  متکثر  بسیار  تعیین رهبری  نقشی  خورده  در شکل های شکست  گیری  کننده 

 جنبش زن، زندگی، آزادی و سازمان رهبری گسترده و افقی آن داشتند.  
اند، ناشناس  ویژه کسانی که پا به سن گذاشته یاری، به ساختار رهبری گسترده و افقی برای شهروندان بس

انگیزد. آنان به روش حاکمیتی که هرمی باشد عادت کرده و با آسودگی  است و احتماالً اعتماد آنان را بر نمی 
توانند به آن اعتماد کنند. داشتن رهبر یا دستگاه رهبری کاریزماتیک به آنان اطمینان  خیال بسیار بیشتری می 

هد که آنارشیسم یک انقالب هر چند ضروری است اما دوام نخواهد داشت و بالفاصله پس از سرنگونی  دمی
 نظمی آشنا برقرار خواهد شد.  

ی جهانی، افکار عمومی و رهبران کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی نیز با یک جنبش یا  جامعه
د سر سازگاری ندارند. کشورهای غربی نیز تنها با انقالب با رهبری گسترده و افقی نا آشنا و در غالب موار

به  آنان  از دموکراسی که  نوعی  نمایندگی آشنا هستند،  آموخته دموکراسی  را  توان آن اند که چگونه میخوبی 
خواهند بدانند رهبران جنبش زن، زندگی، آزادی کیستند و اداره و کنترل کرد و به همین دلیل است که می 

 توانند با رهبران این جنبش همکاری کنند؟ع شوند که آیا می در بهترین حالت قان
جانبه برای شکل دادن نوعی از رهبری متداول و مأنوس در بین فعاالن  از همین روست که فشاری همه

و معترضان شکل گرفته است. شاید هم مسیر طبیعی جنبش کنونی تغییر در جهت جنبشی با رهبری متمرکز  
تجربه  می باشد.  نشان  تاکنونی  جنبه ی  فاقد  کاریزماتیک  و  متمرکز  رهبری  که  بسیار های  دهد  و  مشارکتی 

ای تشکیل خواهد شد که بتواند تصویر  هایی با رهبری گسترده و افقی است. دستگاه رهبریپیشروی جنبش
برنامه با  این  آورد.  وجود  به  مردم  در ذهن  را  جایگزین  دولت  از  یک  خارج  در  ایرانی  شناخته شده  افراد  ی 

 کشور و شاید برخی در داخل کشور هماهنگ است.  
رهبری   سایهدر  در  معترض  شهروندان  انبوه  کاریزماتیک  و  می متمرکز  قرار  رهبران  ازجمله  ی  گیرند. 

خانواده انجمن  پرواز  اعضای  جانباختگان  گونه  PS752های  که حامد  ای عمل کردهبه  بالعکس(  )ویا  اند 
قرار گرفته   ی او این انجمن تبدیل شده و انجمن کامالً در سایه ی قابل تشخیص  اسماعیلیون به تنها چهره 

 
 داشتند. یساختار مدرن  یهر چند محدود بودند، ول ،یواشکی یهای از کارزارها از جمله آزاد یبعد برخ یهادر سال  1
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با تمام مشخصات    ۲طلبان و احتماال کسانی خارج از این دایره شاه است و رضا پهلوی برای سلطنت  1است 
راه مسیح علیآن.   با  آزادی  زندگی،  از جنبش زن،  تا پیش  نیز که  آزادی اندازی کمپین نژاد  مانند  های هایی 

کرد  حبت با مخاطبانش این جمله را تکرار می کرد و در هر صیواشکی بر جنبشی افقی و گسترده تأکید می
که خود شما رهبر هستید. با آغاز جنبش اخیر بیش از همه خواستار تشکیل یک دستگاه رهبری متشکل از 

 ها و چند فعال سیاسی شناخته شده است.  تعداد محدودی از سلبریتی 
زی سنتی از همان ابتدا برای  ورهای مدنی و سیاسی با سازمانی گسترده و افقی، سیاست برخالف جنبش

کند. اگر بپذیریم که مخالفان سیاسی  ایجاد یک بدیل برای حکومت موجود و کسب قدرت سیاسی تالش می
تواند از طریق دانند )این کسب قدرت مینظام کنونی نجات ایران را از طریق کسب قدرت سیاسی ممکن می

یاری از این فعاالن که ما تنها برای نجات ایران نه قدرت  انتخابات، مذاکره و یا سرنگونی باشد( و ادعای بس
های سیاسی این فعاالن با  کنیم را تعارف در نظر بگیریم، به نظر من اهداف و بلندپروازیسیاسی فعالیت می 

قابل  بخش  )در  خواسته  رهبری  دستگاه  یک  تشکیل  برای  کشور(  از  خارج  در  )حداقل  معترضان  از  توجهی 
 سو شده است.  خارج از کشور( هم

به   بحران محیط زیست  نمونه  برای  است!  نمانده  باقی  ایران  نجات  برای  به گمان من فرصت چندانی 
بهمرحله  که  است  رسیده  می ای  مهاجرت تنهایی  اکنون  از هم  ایران شود.  فروپاشی  های محیط تواند سبب 

ر نیز بر همین منوال هستند. هر های دیگزیستی در داخل کشور و به خارج از کشور آغاز شده است. بحران 
های غیرقابل ترمیم شوند. از همین رو مسئوالنه آن است اگر تشکیل یک تواند سبب خسارت روز تأخیر می 

ازمنتقدان و مخالفان،  جبهه  اوایل جنبش ک آن ی گسترده  نوشته  نونی درباره چنان که سعید رهنما در  ی آن 
توجهی  ، ممکن نیست، ضمن انتقاد از اقدامات مختلف چوب الی چرخ یکدیگر نگذاریم. اگر بخش قابلبود

ها به پیشرفت و پیروزی  کنند که ائتالف جمعی از فعاالن سیاسی شناخته شده و سلبریتیاز ایرانیان گمان می 
کند، بهتر آن است که از آن استقبال کرده و با انتقادات خود به هم سو شدن ابتکارات  کمک می  این جنبش

 مختلف کمک نمائیم.  
 

 ائتالف؛ چگونه و توسط چه کسانی
های سیاسی شکل گرفته و در زمان شکست یا برقراری ها و اتحادها غالباً در زمان خیزش جنبش ائتالف 

ها فرض بر این بوده است که صدای  خواه از هم پاشیده است. در تمام این اتحادها و ائتالفحاکمیت تمامیت

 
ار چشمگیر میان فالوئرهای حامد اسماعیلیون در توئیتر و اینستاگرام جلب کرد. تعداد فالوئرهای  یکی از دوستانم توجه من و تعدادی دیگر را به تفاوت بسی  1

 است.   1۳2،۰۰۰و  1،۴۰۰،۰۰۰و در اینستاگرام به ترتیب  ۴6،۴۰۰و انجمن تنها  ۷1۳،۰۰۰اسماعیلیون در توئیتر 

 کنند. ر داد که بسیاری از رضا پهلوی به دلیل وفاداری او به دمکراسی حمایت مییکی از دوستانم که این مقاله را قبل از انتشار خوانده بود به من تذک 2

https://www.akhbar-rooz.com/174847/1401/07/27/
https://www.akhbar-rooz.com/174847/1401/07/27/
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ی اتحاد و ائتالف ایده   1است.های آنان  واحدی از اپوزیسیون و دگراندیشان شرط الزم برای پیشبرد سیاست 
کنند که تشکیل چنین  سیاسی در دوره کنونی نیز تفاوتی چشمگیر با موارد گذشته ندارد. بسیاری گمان می 

ی حاضر  ائتالفی شرط الزم برای پیروزی جنبش کنونی است. اما پیش از پرداختن به بحث رهبری در لحظه
به  است  مهم الزم  از  برخی  به  عل اختصار  مهم ترین  از  ائتالفل شکست شماری  و  اتحادها  تاریخ  ترین  های 

 معاصر ایران بپردازم.  

 

های سیاسی در جریان و پس از الف( نگاهی به برخی اتحادها در میان احزاب و شخصیت 

 1357انقالب 
میان نهضت آزادی و نیروهای   13۵۷ترین ائتالف و اتحاد در جریان انقالب  ناگفته روشن است که بزرگ

»فُکُلنز آن،  به  ]آیتکراواتی -دیک  همراه  به  خارج  از  که  بنی هایی«  مانند  بازگشتند،  خمینی  و  اهلل[  صدر 
ی کامل  اهلل[ خمینی اتفاق افتاد. اما این روحانیت نیاز داشت که برای قبضه زاده، و روحانیت هوادار ]آیتقطب

انزوا سرکوب کند.    ها« را منزوی و در صورت تن کراواتی -قدرت نهضت آزادی و »فُکُل این    13ندادن به 
ها« کراواتی -و تسخیر سفارت آمریکا آغاز پایان اتحاد با نهضت آزادی و بخشی از این » فُکُل  13۵۸آبان  
 بود. 

توسط مجاهدین   13۶0تیر    30اتحاد مهم دیگر در اوایل انقالب تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در  
غاز کار این شورا برخی احزاب از جمله حزب دمکرات کردستان و جبهه صدر بود. در آخلق و ابوالحسن بنی 

شده از جمله ناصر    های ادبی و سیاسی شناخته دمکراتیک ملی به آن پیوستند. در ضمن تعدادی از شخصیت

 ۲کردند.پاکدامن و غالمحسین ساعدی نیز به این شورا پیوسته یا با نهادهای مرتبط با این شورا همکاری می 
صدر،  روی مجاهدین خلق تبدیل شد و ابوالحسن بنی اما شورا پس از چند سال کامالً به یک تشکیالت دنباله

شخصیت  از  بسیاری  و  ملی  دمکراتیک  جبهه  کردستان،  دمکرات  شدند.  حزب  جدا  آن  از  مستقل  های 
خلق است   ی مجاهدینترین دلیل از هم پاشیده شدن شورای ملی مقاومت شکست عملیات مسلحانهمهم

 
ائتالف  1 و  اتحادها  به  اجمالی  نگاه  نشان می یک  در درون حکومت  ائتالف های  و  اتحادها  زمانی که یک  دهد که  در  تنها  قدرت  مختلف  میان دستجات  ها 

  انتخابات در جریان است اتفاق افتاده است.

اول    9در    2 آبان  نشریه شوراشماره  )از  ارگان شورای ملی مقاومت  تیر    1۳6۳،  )در شماره1۳6۴تا  پاکدامن  ناصر  از  (، غالمحسین ساعدی )در  1( مطالبی 

های  (، نعمت میرزازاده )در شماره 8و    ۷/ 6های  (، ناصر مهاجر )در شماره 9و    8،  ۷/ 6،  ۵،  ۴/ ۳،  2،  1های  ، مجید شریف )در شماره (9و    ۷/ 6،  ۴/ ۳،  1های  شماره 

ملی    ی( چاپ شده است. به تدریج با محدود شدن بیش از پیش شورا۷/ 6و    ۴/ ۳،  1های  ( و منوچهر هزارخانی )در شماره 1(، بهمن نیرومند ) در شماره  9و    8

 اومت نویسندگان این نشریه نیز به هواداران مجاهدین خلق محدود شد. مق

https://www.iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/496
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تیر   اوایل  از  بود.   13۶0که  گروه   1آغاز شده  میان  در  ائتالف  و  اتحاد  و شخصیت حفظ  تمایالت  ها  با  های 
ی سنگین و سختی است که نیاز به تساهل، مدارا و  سیاسی و ایدئولوژیک متنوع در دوران شکست وظیفه

 وی فاقد آن بودند.  ویژه مسعود رجرویکردی دموکراتیک دارد که عناصر اصلی این شورا به
ی دوم خرداد ویژه پیروزی جبهه ی هفتاد و به های مدنی و سیاسی در اواسط دهه گیری مجدد جنبش اوج 

و چند انتخابات پس از آن و انتشار چندین روزنامه وابسته   13۷۶در انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد  
ربه اصالح  بودن اصالحات  به ممکن  امید  ایرانی ساکن  طلبان حکومتی  از فعاالن سیاسی  تعدادی  ا در دل 

های خارج از کشور زنده کرد و نویدبخش امکان ازسرگیری فعالیت سیاسی در داخل ایران پس از سرکوب 
پذیر بودن  ای دیگر از این فعاالن بود. نیروهایی که معتقد به اصالح گسترده و خشن دهه شصت برای عده 

رح تشکیل یک تشکیالت فراحزبی به نام اتحاد جمهوری خواهان ایران  ط   13۸0جمهوری اسالمی بودند در  
ارائه کردند. هم برای تشکیل را  را  بودند طرحی  بسته  ایران دل  در  رادیکالیسم  به رشد  که  نیروهایی  زمان 

در آلمان با برگزاری    13۸۲خواهان دمکرات و الئیک معرفی کردند. اتحاد جمهوری خواهان در دی  جمهوری 
کار رسمی جمهوریه یک جلس به  آغاز  کار کرد.  به  آغاز  با ی گسترده رسما  نیز  خواهان دمکرات و الئیک 

ی دوم خرداد در انجام اصالحات  خواهان همزمان بود. اما هر دو اتحاد به دلیل شکست جبهه اتحاد جمهوری

قبل    13۷۸در تیر    ۲دار در جمهوری اسالمی و سرکوب خشن رادیکالیسم موجود در جنبش دوم خردادمعنی
از تشکیل عمال مضمحل شدند و به   از تأسیس شکست خورده بودند. هر دو اتحاد در فاصله کوتاهی پس 

 کنند تقلیل یافتند.  ای صادر میهای چند نفره که گاه اعالمیهجمع 
ل  های داخی ققنوس که متأثر از خیزش اقداماتی دیگر نیز مانند تشکیل شورای مدیریت گذار یا پروژه

 ها عمالً موضوعیت خود را از دست دادند.  کشور پدید آمدند با شکست این خیزش 
 

 ب( اتحاد و ائتالف برای جنبش زن، زندگی، آزادی چرا و چگونه 
در داخل ایران هنوز قدرت دولتی بر    ی چند ماههرغم اعتراضات گسترده به گمان من در حال حاضر و به 

قدرت مخالفان و معترضان تفوقی آشکار دارد. در چنین شرایطی تشکیل یک دستگاه رهبری متکثر و علنی  
قابل توجهی از معترضان بر در ایران اگر نگوئیم ناممکن بسیار نامحتمل و خطرناک است. از همین رو تعداد  

تواند  ها در خارج کشور در نهادی رسمی میاین گمان هستند که گردآمدن فعاالن شناخته شده و سلبریتی 

 
ایران می رتبه امنیتی دهه اول استقرار جمهوری اسالمی به مجله چشماز مقامات عالی   سعید حجاریان  1 ید شهرآشوب مجاهدین خلق در تابستان گوانداز 

 با اجرای طرح مالک و مستاجر دادستانی انقالب تهران پایان یافت.   1۳61

دوم خرداد تفاوتی جدی قائل هستم. جنبش دوم خرداد جنبشی برای تغییرات بنیادی در جمهوری اسالمی بود. از    یمن بین جنبش دوم خرداد و جبهه   2

های  های آنان بسیار فراتر از ظرفیتطلبان حکومتی داشتند، اما خواستهای جدی با اصالحنشجویی در آن دوران هر چند رابطه جمله جنبش زنان و جنبش دا

 طلبان حکومتی و جبهه دوم خرداد بود. ایدئولوژیک و سیاسی و منافع اقتصادی اصالح 

http://www.meisami.net/no-31/No-031-04.htm
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نوعی از همکاری، همیاری و همبستگی میان آنان را تضمین و بدین ترتیب به توسعه و تعمیق جنبش در  
برای تشکیل رهبری   تا شرایط مطلوب  ای دیگر متکثر در داخل کشور فراهم شود. عده ایران کمک نماید 

ها و  تشکل کالن از تشکل   یریگ شکل   ، یبه هدف سکوالر دمکراس  کیگذر دمکرات   یالزمه که »  نویسندمی
 « است و بس. ی اجتماع  گاهیپا یدارا یهات یشخص

ی شصت و تبعید اعضای بازمانده آنان  به گمان من از یکطرف پس از سرکوب احزاب اپوزیسیون در دهه
به خارج از کشور و نازایی آنان در تبعید عمالً هیچ حزب سیاسی جدی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور  

اند. از  ی کمابیش جدی خود با مردم کردستان را حفظ کرده و تنها احزاب کرد هستند که رابطه   1نیستفعال  
سال   ۲۵های  طرف دیگر این احزاب نه در داخل کشور و نه در خارج کشور نقشی تعیین کننده در جنبش 

وه بر آن بنا بر تجربه باید  ی ایران از جمله جنبش کنونی ایفا نکرده و در حاشیه آنها قرار دارند. عال گذشته 

نیز اگر نگوییم    ۲گیری نوعی از اتحاد و همکاری گسترده در میان احزاب موجوداذعان کرد که تصور شکل 
نامحتمل است. پس هر چند بر اساس سنت  ی سیاسی کالسیک الزم است که  های مبارزه ناممکن، بسیار 

ائتالف در میان احزاب سیاسی شکل گیرد، اما در عمل این راه در داخل و خارج از کشور مسدود    اتحاد و 
تغییر تناسب قوا شاید تشکل  با تداوم مبارزه و  بتوانند به است. در داخل کشور  تدریج به  هایی پدید آیند که 

ی  گیری نهادهایی سیاسی )مانند کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در دهه احزاب سیاسی تبدیل شوند، اما شکل 
دی( توسط ایرانیان مهاجر با توجه به این واقعیت که برای اکثریت قریب به اتفاق آنان  شصت و هفتاد میال

 مسائل ایران موضوعی جانبی است، دور از انتظار است. 
در   منتقد و مخالف  احزاب سیاسی  بودن تشکیل رهبری در داخل کشور و عدم حضور جدی  نامحتمل 

تشکیل نهادی در خارج از کشور که شامل افراد حقیقی و  سال گذشته سبب شده است که    ۲۵های  جنبش 
افراد شناخته   با رؤیاهای شخصی و سیاسی غالب  باشد. این راه  بیشتری برخوردار  از مقبولیت  باشد  مشهور 

ی این جنبش  سو است. این افراد در عمل خود را از جمله رهبران برجسته شده فعال در جنبش اخیر نیز هم 
ایر خارج  و  داخل  می در  رهبری جنبش  ان  از  مهم  بخشی  را  افراد  این  از  یافته  تشکیل  نهاد  طبیعتاً  و  دانند 

می معرفی  علی کنونی  مسیح  )کنند.  فتح  ناتاشا  پرسش  به  پاسخ  در  مجری Natasha Fatahنژاد   ،)
آینده تلویزیون   و  کنونی  جنبش  رهبری  مورد  در  کانادا،  می دولتی  ایران  نازنگویدی  اسماعیلیون،  حامد  ین  : 

 
در حال توسعه،    یکشورها  یو برخ  یستیالیسوس  یغالب کشورهااز جمله  اند،  بوده  خواهتیحکومت تمام  ک ی  وغ ی  ری دهه در ز  نیکه چند  یی تجربه کشورها  1

 . وجود نداشته استمنتقد حکومت  یاسیس  یحزب جد چیه ک یحکومت دمکرات  ک یاست که در زمان گذار به  ت یواقع نیا  دیمو زین

ابتدا    2 تشکیل شد و    "مرکز همکاری احزاب کردستان ایران "مرکزی به نام  چند سالی است که روند اتحاد و ائتالف در میان احزاب کرد آغاز شده است. 

ل رابطه  سپس دو حزب اصلی کردستان که هر کدام دوپاره شده بودند موفق شدند که دوباره با یکدیگر متحد شوند. از همین رو شاید احزاب کرد به دلی

هایی که هیچگونه  که احتماال یکی از آنها پرهیز از دامن زدن به اختالفات و جدایی   های آناننزدیکی که با مردم کردستان دارند مجبور هستند که به خواسته

 توجیح منظقی ندارد تمکین کنند.

https://www.akhbar-rooz.com/188111/1401/10/15/
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آن بدون  خودش،  البته  و  کریمی  علی  فراهانی،  گلشیفته  عبادی،  شیرین  پهلوی،  رضا  آن بنیادی،  در  که  را 
از  گفتارش متذکر شود، می  برخی  نام  او  باید متذکر شوم که  نمایندگی کنند.  را  ایرانیان داخل کشور  توانند 

توکلی را نیز در کنار رهبران در خارج  افراد در ایران، مانند فاطمه سپهری، بختیاری، حسین رونقی و مجید  

 1دهد که ما برای بعد از این رژیم آماده هستیم. دهد و اطمینان می کشور قرار می 
 اما در صورت تشکیل چنین نهادی چندین اشکال بنیادی قابل مشاهده است: 

نمی   -1 کشور  از  خارج  در  نهادی  هیچ  بسیاری  و  من  گمان  به  چند  مستقیم هر  را  خود  غیر    تواند  یا 

تواند مانع این افراد شود که خود را  اما روشن است که هیچ کس نمی  ۲مستقیم رهبر این جنبش معرفی کند، 
نمایندگان جنبش کنونی و نهادی که از آنان تشکیل شود را مستقیم یا غیر مستقیم رهبر این جنبش معرفی  

جمهور برگزیده مقاومت است و از جانب کنم که مریم رجوی برای سالیان طوالنی رئیس  کنند )یادآوری می
توان با  ی غربی به رسمیت شناخته شده است(. حقیقت این است که نمی برخی از سیاستمداران شناخته شده 

اطمینان مدعی شد که اینان نمایندگان مردم ایران نیستند، در حال حاضر هیچ مکانیسمی که بتواند ادعاهای  
 دست نیست.  موافق یا مخالف را اثبات کند در 

 این نهاد به هیچ کس پاسخگو نیست.  -۲
می  -3 حاصل  داخل کشور چگونه  ایرانیان  نزد  در  ویژه  به  نهاد  این  مشروعیت  که  نیست  شود.  روشن 

های اجتماعی را دلیلی بر مشروعیت  پیشنهاد دهندگان، هر چند گاه تعداد باالی فالوئرهای این افراد در شبکه 
هایی از جمله نظرخواهی از ایرانیان  ه این کمبود جدی هستند و برای رفع آن راه کنند، متوج آنان عنوان می

های بسیار جدی  ها به دلیل محدودیتاند. این طرح داخل کشور یا مشورت با رهبران میدانی را مطرح کرده
   آنها غیر مسئوالنه، پوپولیستی و گمراه کننده و حتی اگر اندکی بدگمان باشیم فریبکارانه است. 

یکی از دیگر مشکالت اصلی این نهاد، غیر دموکراتیک بودن آن است. برای رفع این نقیصه برخی    -4
از   خارج  ایرانیان  از  بزرگ  مشورتی  تشکیل یک جمع  جمله  از  گیرد.  قرار  نظر  مد  در  است  ممکن  اقدامات 

بین  نهادهای  انتخابات دمکراتیک تحت نظارت  از طریق یک  از  کشور  یا متشکل  بتوانند  المللی  افرادی که 
حمایت تعداد مشخصی از ایرانیان خارج از کشور را جلب کنند. اعضای این نهاد مشورتی در عین حال که در 

کنند  را با اقدامات ایرانیان کشورهای دیگر هماهنگ می دهی اقدامات محلی تالش خواهند کرد و آن سازمان 
قات کرده و حمایت آنان را از جنبش زن، زندگی، آزادی ها و مقامات محلی مال سعی خواهند کرد که با رسانه

ی هماهنگی این  ای پاسخگو را انتخاب کرده که وظیفه توانند هئیت رئیسه جلب نمایند. در عین حال آنان می 

 
 .(11تا   ۷ قهی)از دق در سومین سالروز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران   نژادبا نازنین بنیادی و مسیح علی  CBCتلویزیون  یمصاحبه  1

هستند که در داخل    یجنبش  نبانایتنها پشت  د،یگوی جنبش م  نیا  ی در پاسخ خود به پرسش ناتاشا فتح در مورد رهبر  یادیبن  نیآنان، همانطور که نازن  2

 . شتریهماهنگ کنند، نه ب ای یجنبش را در خارج از کشور رهبر  نیا توانندی م تیدر حال وقوع است و در نها ران یا

https://www.reddit.com/r/NewIran/comments/108yw4f/cbc_talked_with_masih_alinejad_and_nazanin/
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ی باال اگر به عضویت این نهاد مشورتی انتخاب شده باشند،  بردهاقدامات را بر عهده داشته باشند. افراد نام
 د به عضویت هئیت رئیسه انتخاب شوند.  تواننمی

تجربه   -۵ به  توجه  با  آن  بر  ائتالفی شکست عالوه  و  اتحادها  در  متعدد  میان شخصیتهای  و  ها  ها 
احزاب سیاسی ایرانی که در باال به برخی از آنها اشاره شد، اگر نخواهیم بیش از اندازه خوشبین باشیم، الزم  

ماهنگی، همبستگی یا رهبری این جنبش در خارج از کشور را جدی  است احتمال شکست هر نهادی برای ه 

ای رفتار شود که انتظارات بزرگی را سبب نگردد.  از همین رو منطقی است که در آغاز راه به گونه  1بگیریم. 
تواند در صورت از هم پاشیده شدن و شکست این نهادها سبب سرخوردگی جدی  ایجاد انتظارات بزرگ می 

 شوند. 

 ی آخر  نکته 
نکته  به گونه اما  ایران  قوا در  تناسب  تا زمانی که  اینکه  تا  ی آخر  تغییر نماید  نفع جنبش جاری  به  ای 

دهندگان آن بتوانند علنی فعالیت کنند، مسئوالنه آن است که از برقراری ارتباط سازمانی از فعاالن و سازمان
ی شصت فعاالن سیاسی  شود. در دهه   جانب فعاالن سیاسی خارج از کشور با رهبران میدانی جداً خودداری 

رابطه گونه  این  از  سنگینی  بسیار  لطمات  کشور  برای  داخل  روابط  گونه  این  شناسایی  و  شدند  متحمل  ها 
 ای دیگر تکرار کرد. حاکمیت بسیار آسان است. نباید اشتباهات گذشتگان را به گونه

  

 
 ها هر اتحاد و ائتالفی را با شکست روبرو کند. های برخی از افراد شناخته شده و سلبریتی طلبی نگران هستم که جاه من بنا بر تجربه عمیقاً 1
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 دیجد  یو موانع تدارک قانون اساس ند یفرا

 رهنما  دیسعی نوشته 

 

های گوناگون و  ی فرایند و موانع تدارک قانون اساسی جدید، بررسی اجمالی شکل مقدم بر بحث درباره 
آل طور ایدهها که به ها که در عمل وجود داشته و دارند، و آن های سیاسی، اعم از آن ی نظام های ویژهکارکرد
خواه در ایران  توانند در انتخاب یک نظام سیاسی سکوالر، دموکراتیک و ترقیشوند، و میشده و می مطرح  

 رسد. مورد استفاده قرار گیرند، ضروری به نظر می
ها بر  اند و طرفداران هریک از آن های سیاسی، طیف بسیار وسیعی را تشکیل دادهدر طول تاریخ، نظام 

ی حاضر صرفاً تبیین و  ها تأکید داشته و دارند. هدف اصلی مقاله دیگر نظام  مزایای نظام مطلوب خود و مضار
ی حاضر در  های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، و طرح کلیاتی از یک نظام مطلوب در لحظهتوضیح انواع نظام

سرمایه  گفت دوران  و  بحث  برای  است. داری  زمینه  این  در  بیشتر  نظام  1وگوهای  اقتدار بنابراین  گرا،  های 

 
 هاینوشتهزیر و نیز از درس  منابعها اشاره خواهد شد، از  ای از کشورها و مراجعی که جداگانه به آن برکنار از قوانین اساسی پاره   ی حاضر، مقاله  یبرای تهیه  1

 ام:ای دوستان هم بهره برده پاره با  و از مشورت  کرده قبلی خود در تدریس سیاست تطبیقی استفاده 

- Allen Siaroff (ed.) (2013), Comparing political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics, 

University of Toronto Press. Third Edition. 

- Daniele Caramani (ed.) (2020), Comparative Politics, Oxford University Press, fifth edition. 

- Josep E. Colomer, (2009), “Comparative Constitutions”, in The Oxford Handbook of Political 

Institutions. Ch. 12.  
- Richard S. Katz, (1997), Democracy and Elections, Oxford University Press. 
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ی سیاسی های مربوط به قدرت و سلطههای نظری و تئوری داری، و نیز بحثسرمایههای سیاسی پسانظام
نمی  قرار  بررسی  جنبه مورد  اول  بخش  در  شده،  تنظیم  بخش  دو  در  مقاله  این  نظام گیرد.  مهم  های های 

می مطرح  اختصار  به  انتخابات  بر  مبتنی  و  دموکراتیک  بخش  سیاسی  در  و  پاره شوند،  به  اتکا  با  ای دوم 
 شود.  ساختارهای طرح شده در بخش اول، چارچوب طرح پیشنهادی ارائه می

ی ایران و تجارب تلخ و طوالنی  ای که در آغاز باید به آن اشاره کرد، لزوم توجه به واقعیات جامعهنکته 
صر بتوان به جزییات آن که در این مختی حاکمیت با مردم است. بیآن در خصوص قدرت سیاسی و رابطه 

می پرداخت،  تاریخی  تجارب  جنبه این  سه  بر  یعنی  توان  یکدیگر،  با  مرتبط  و  مهم  فردیی  ،  قدرت 

ی استقرار یک نظام دموکراتیک تأکید کرد؛ های عمده عنوان مانع به  سمیسکوالر  نبودو    گرایی،مرکز

به ایران،  و  تاریخ  تصمیمات  تمام  مرکز  پایتخت  و  دیکتاتوری،  و  استبداد  تاریخ  سراسر  گذرا،  لحظاتی  جز 
ر  های مهم را در نظ رو هر طرحی که این عاملایناند. ازها بوده، و دین و دولت از یکدیگر جدا نبودهسیاست 

 نداشته باشد، در صورت اجرایی شدن سرنوشتی جز تکرار تاریخ نخواهد داشت. 
 

 های مختلفنهادهای قدرت سیاسی در نظام- 1

) بررسی حکومت استبدادی  از حکومتautocracyهای  اعم  تمامیت (  )های  (،  totalitarianخواه 
رغم اهمیتی که دارند و ما ایرانیان آشنایی  (، به authoritarianخواه ) (، و اطاعتsoltanistسلطانی ) 

آن  با  نوشته زیادی  موضوع  داریم،  جداگانه ها  مطالعهی  است.  کتاب  ای  تمامیت ریشه ی    خواهی های 

های استبدادی، اعم از  حکومت  1کند. خوبی تحلیل میها را به هایی از این نظام)توتالیتاریسم( هانا آرنت جنبه 
الیگارشی،  های نظامی و  اصطالح جمهوری، هم در شکل هم در شکل سلطنتی و هم در شکل به   فردی و 

حزبی قبالً های تکهای مذهبی و هم سکوالر، وجود داشته و دارند. حکومتهم غیرنظامی، و هم در شکل 
 گنجند.  ی کلی می موجود و کنونی نیز در همین مقوله 

های های سلطنتی مطلقه، اغلب نظام برکنار از رژیم   مدرن و مدرن، از دوران قرون وسطی تا دنیای نیمه 
مختلف »رسمیسیاسی جهان شکل  ) -های  قالبFormal-Legalحقوقی«  در  را  متنوعی  و  متعدد   ) 

تحدید قدرت  ی جداگانه اما مرتبط باهم، یعنی  اند. این قوانین عمدتاً دو عرصه قوانین اساسی عرضه کرده 

بر  تعیین حقوق  و مختلف  درجات  به  و  داشته،  نظر  در  را  به جای تصمیم فردی ،   تصمیم جمعی 

از این قوانین به  تأکید داشته  نهادهای قدرت، تقسیم کار و حدود وظایف و اختیارات  اند. بخشی 

 
- Arend Lijphart, (2012), Patterns of Democracy: Government Forms and Performances in Thirty Six 
Countries, Second Edition, Yale University Press. 
1 Hannah Arendt, (1973), The Origin of Totalitarianism, https://s3.amazonaws.com/arena-
attachments/1290548/64836c813719cadbfcba8d095829b5a2.pdf?1506389983 
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  ی این نهادهای حکومتی با عموم مردمرابطه ، یا به عبارت دیگر تفکیک قوا، و بخش دیگر به  آنها 

 اختصاص دارد.

  سلطنتیطور عمده هم در نوع  به   دموکراتیکو   ستبدادیهای سیاسی ادانیم نظامهمان طور که می

اند. هم نظام های گوناگونی را عرضه کردهها نیز تنوع اند، و هریک از اینموجودیت داشته   هم جمهوریو  

سلطنتی استبدادی و    هایسلطنتی و هم نظام جمهوری قدمتی بسیار طوالنی دارند. عالوه بر انواع حکومت

اند. در دنیای  نیز وجود داشته   جمهوری رومیو    دموکراسی یونانیهای باستانی  موروثی در تاریخ، نمونه

نفره  های یکاند. پس از برچیده شدن حکومتمدرن نیز این دو نوع شکل از حاکمیت با تغییراتی باقی مانده 
یک از  جهان،  از  بزرگی  بخش  نظامدر  مشروطه سو  جمهوری های  دیگر  سوی  از  و  سلطنتی  های ی 

امر عمومی یا »آنچه res publicaدموکراتیک به وجود آمدند. مفهوم باستانی »رس پوبلیکا« ) ( یعنی 
واژه  که  است«،  مردم  آن  از  می که  منشا  آن  از  جمهوری  عرصه ی  در  جمهوری  گیرد،  بنیان  نظری  ی 

ای است که بر بنیان عدالت و تضمین  ر مردم، جامعهشود. منظور از عموم، عالوه بدموکراتیک محسوب می

باشد.  استوار  همگانی«  ) »جمهوری  1»خیر  مدنی«  دوران  civic republicanismگرایی  از  متأثر   )
گرفت، و در مراحل بعدی  ای شد که خود از تجارب باستانی یونان و روم منشاء می روشنگری مبنای نظریه

عنو شکل  تحت  را  جمهوری  مختلف  »های  »آتنی-نو ان  و  بر  رومی-نو«  بیشتر  اولی  کرد.  مطرح   »

رغم آن  به -رومی -ی نو گیری سیاسی تأکید داشته. نمونهی شهروندان در تصمیم مشارکت مستقیم و فعاالنه 
های دموکراتیک ضمن پذیرش تأکید   -که جمهوری باستانی روم نه دموکراسی، بلکه الیگارشی اشراف بود  

به -نو  نهادآتنی،  ایجاد  بر  و  بوده  استوار  نمایندگی  دموکراسی  بر  دموکراسی مستقیم  برای  جای  قانونی  های 
 اشته است.  جلوگیری از هر نوع اقتدارگرایی، اعم از جمعی و فردی تأکید د

انواع جمهوری  از  سرمایهبرکنار  نظام  در  که  ایجاد هایی  برای  نیز  زیادی  مبارزات  آمدند،  وجود  به  داری 

های ها به انقالب با هدف سوسیالیستی انجام گرفته است. قدمت این تالش شکل رادیکالی از جمهوری  

با به قدرت رسیدن بلشویکمی   1۸۷1و کمون پاریس    1۸4۸ انقالب اکتبر  ها درسد، و  های  شکل   191۷ر 
خاصی را در نقاط مختلف جهان تحت عنوان جمهوری شورایی )سوویت( یا جمهوری خلق و یا جمهوری 
دموکراتیک نوین عرضه کرد که به دالیل مختلفی که از بحث حاضر خارج است و در جاهای دیگر به آن  

ی پس از انقالب اکتبر بود، و در زیر به آن  ها روسیه آن   ترینها که برجسته ام، پایدار نماندند. این نظام پرداخته 
به  شد،  خواهد  تأکید اشاره  برمبنای رغم  که  آورد  وجود  به  حکومتی  شورایی،  حاکمیت  بر  فراوان  های 

های  دیکتاتوری حزبی و برای مدتی دیکتاتوری فردی استوار بود. در مواردی نیز تحت شرایط خاص شکل 

 
1 https://www.britannica.com/topic/civic-republicanism#ref1181482 
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ها در چیاپاس و نه ملی شکل گرفتند، از جمله زاپاتیست   سطح محلیکال در  دیگر حکومتی مترقی و رای

در   سوریه.  در  کردستان  روژاوای  و  نظری حوزه مکزیک  تالش  ی  نظام  نیز  استقرار  امید  با  بسیاری  های 

نظام دیگر  و  کارگری، خودگردان  در شکل جمهوری سوسیالیستی،  رادیکال  ایدهسیاسی  در جریان  های  آل 
 ت. بوده و هس

پیداست که جمهوری اقتدار ناگفته  دموکراتیک،  غیر  بسیار  های  نیز  فاشیستی  و  دیکتاتوری  گرا، مذهبی، 
 داشته و داریم.  

 

 سلطنت مشروطه
« است که قدمت آن به قرن  وست مینستری سلطنت مشروطه، انگلستان یا مدل »ترین نمونهبرجسته 

ترین  رسد. در این سیستم، پارلمان قدرتمند می   -13بزرگ در قرن  و حتی متاثر از »ماگنا کارتا« منشور    -  1۷
اما این شکل قانونی آمیختن    گیری است و شاه یا ملکه تنها یک نقش رسمی و تشریفاتی دارد.نهاد تصمیم 

  1۷91ی شاه یا سلطان غیرانتخابی با یک مجلس انتخابی، برای اولین بار در قانون اساسی  نفره حکومت یک

توجه است که مصادف  پس از انقالب کبیر فرانسه و برچیده شدن سلطنت استبدادی طرح شد. )قابل  1فرانسه 
نویس قانون اساسی تعیین شده بود  نفره برای تدوین پیشی دوازدهبا روز حمله به زندان باستیل یک کمیته 

طبقه سه  هر  نمایندگان  عاکه  مردم  و  اشراف،  روحانیون،  یعنی  زمان  آن  اجتماعی  شرکت  ی  آن  در  دی، 

ی مجریه را به شاه موروثی سپرد، انتخابی و قوه ی مقننه را به مجلس ملی، قوه اصل تفکیک قواداشتند.(  

وجود آورد. در مورد قدرت شاه، اشاره شد که باالترین مرجع ی قضاییه انتخابی مستقل از هر دو را به و قوه 
کند، )ماده ه در رابطه با آن و در قالب قانون سلطنت میدر فرانسه قانون است و شا  --اتوریته    --اقتدار  
(II,3  در داشت.  کوتاهی  عمر  فرانسه  در  مدل  این  شد،    1۷9۲.  تبدیل  ملی  کنوانسیون  به  ملی  مجلس 
 او را اعدام کردند.  1۷93ها لویی شانزدهم را دستگیر، سلطنت را ملغی و در ژاکوبن 

پایه از حکومت  الگویی  تا خاورمیانه،  اما  اروپا گرفته  از  از دیگر کشورهای جهان،  ریزی شد که بسیاری 

متحول شدند. در   دو مسیر جداگانههایی، آن را به کار گرفتند، و در ازجمله ایران، و شمال افریقا، با تفاوت 

تر شد و مجلس تر و کم قدرت شاه کم های دموکراتیک،  ای کشورهای اروپایی همراه با پیشرفت خواست پاره
و پارلمان قدرت بیشتری یافت. کشورهای مدل »وست مینستر« ازجمله بریتانیا، استرالیا، کانادا، و کشورهای 

ای کشورهای  اند. اما در پارهی سلطنتی نظیر ژاپن، هلند، دانمارک، نروژ، اسپانیا و سوئد، از این نمونه مشروطه 
اف بیشتر و  ریقا روند متفاوتی در نظام سلطنت مشروطه پیآسیا، خاورمیانه و  با قدرت گیری  گیری شد، که 

 
1 https://wp.stu.ca/worldhistory/wp-content/uploads/sites/4/2015/07/French-Constitution-of-1791.pdf. 

https://wp.stu.ca/worldhistory/wp-content/uploads/sites/4/2015/07/French-Constitution-of-1791.pdf
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بیشتر شاه و کاهش بیشتر قدرت مجلس همراه بود. در این کشورها »مشروطیت« تنها روی کاغذ ماند، که  
 اند. نمونه شناسیم. کشورهایی چون اردن و مراکش نیز از اینخوبی می ی آن را ما ایرانیان به ی برجسته نمونه

 

 
 جمهوری دموکراتیک 

تنوع با  دموکراتیک  جمهوری  سیاسی،  نظام  نوع  قدیمیدومین  است.  گوناگون  اساسی  های  قانون  ترین 

آمد. این قانون دولت فدرال را به سه  موقع اجرا در به   1۷۸9است که از    امریکا پابرجای جهان قانون اساسی  

 -ی دو مجلسی  گذاری را به یک کنگره نون اساسی، قدرت قانون ی قای جداگانه تقسیم کرد. اولین ماده قوه

ی مجریه در  قوه   1شوند واگذار کرد. که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می   -نمایندگان و سنا  
رییس  به اختیار  جداگانه  انتخاباتی  در  که  گرفت  قرار  »کالج  جمهور  سوی  از  مردم  توسط  غیرمستقیم  طور 
جمهور با رأی همگانی مردم، هر ایالت شود. )با ادعای تأکید بر نمایندگی بودن رییسانتخاب می انتخاباتی«  

کننده را به عضویت »کالج  به نسبت تعداد اعضایی که در دو مجلس سنا و نمایندگان دارد، تعدادی انتخاب 
دهند(.  ای مورد نظر رأی می جمهوری کاندیدها به ریاست زمان با رأی مردم، آن گزیند و همانتخاباتی« برمی

ای است که برای تمام  نفره   9ترین نهاد آن دادگاه عالی فدرالِ  ی دیگر و مهم ی قضاییه مستقل از دو قوه قوه
ترین شکلی  ی حکمرانی به قاطعشوند. این شیوه جمهور وقت با تصویب سنا منصوب می عمر از سوی رییس

« نظارت و موازنه ی »شد به همراه فرایند پیچیدهنفره می  تفکیک قوا را که مانع از بازگشت قدرت یک

(checks and balances سه قوای  بین  به (  انتخاباتی گانه  نظام  همزمان  اما  گذاشت.  اجرا  موقع 
طوری تنظیم شد که هیچ جریان سیاسی نتواند در یک انتخابات تمامی یا اکثریت مطلق هر دو مجلس، و  

جمهور هر چهار سال، مجلس نمایندگان  ها را کالً تغییر دهد. )رییسشود و سیاست ریاست جمهوری را برنده  
قولی، نظر طراحان قانون هم ممانعت از  شوند.( بهسوم مجلس سنا هر دو سال انتخاب می هر دو سال، و یک

های متعدد ( بود! مُتممtyranny of majorityحکومت اقلیت و هم جلوگیری از »جباریت اکثریت« )
 ترین قانون اساسی عمدتاً بر حقوق شهروندان و محدود کردن قدرت دولت تأکید داشته است.  این قدیمی 

از آن استفاده   با تغییرات بسیاری  این مدلی بود که اکثر کشورهای امریکای التین و آمریکای مرکزی 
جنوبی، فیلیپین و تایوان    ی کردند. امریکا نیز همین مدل را درکشورهای تحت نفوذش، از جمله اندونزی، کره

با این تفاوت که به  جمهور داده شد. ویژه در امریکای التین و مرکزی، قدرت بیشتری به رییس پیاده کرد. 
ی قوا، این کشورها بر  نفره و تفکیک قاطعانههای الزم برای پیشگیری از حکومت یکجای اعمال کنترل به

طنز گفته بولیوار، قهرمان بزرگ استقالل امریکای التین به  جمهور تأکید کردند. سیمونضرورت قدرت رییس 
 

1 https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf 
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انتخابی تحت عنوان رییس  با رژیم بود که این یک »شاه  ی  نفره های یکجمهور« است، و در واقع تفاوتی 
فزاینده  موارد  در  و  بعدی  مقاطع  در  ندارد.  رییسسلطنتی  قدرت  مردمی  مبارزات  اثر  بر  و  ای  تعدیل  جمهور 

 گویند.  ( نیز می presidentialism« )ریاستی ها »افزایش یافت. به این نظام  قدرت پارلمان 

متداولنمونه دموکراتیک،  ی  جمهوری  پارلمانی ترِ  تجربه  جمهوری  به  نیز  آن  که  فرانسه  است  ی 

سوممیباز جمهوری  پاریس،  کمون  و شکست  بیسمارک  از  سوم  ناپلئون  از شکست  پس  که  زمانی    گردد، 
ی پارلمانی نبودند(. دوران بالفاصله   1۸4۸و    1۷9۲به وجود آمد. )دو جمهوری قبل در    1۸۷1در    فرانسه

درگیری سلطنت  ناپلئون سوم، شاهد  از سقوط  با وعده پس  نظام سلطنتی  بازگرداندن  ی طلبان که خواستار 
ایجاد   خواهان موفق بهخواهان در سوی مقابل بود. با آن که جمهوری مشروطه بودن آن بودند و جمهوری 
شدند، حکومت حالت متزلزلی داشت. با این حال این جمهوری تا    1۸۷۵جمهوری و تصویب قانون اساسی  

ی مقننه را به دو مجلس نمایندگان و سنا، و  ی فاشیسم ادامه یافت. این قانون اساسی نیز قوه و سلطه  1940

رییس قوه به  را  کرد. ی مجریه  واگذار  از کشورهای  1جمهور  تفاوت   بخش عظیمی  با  این مدل  جهان  هایی 
ایرلند،   هند،  مجارستان،  یونان،  آلمان،  فنالند،  اتریش،  ازجمله  برگزیدند؛  را  دموکراتیک  جمهوری  حکومت 

 ایتالیا، سویس، و افریقای جنوبی. 

نظامنمونه دموکراتیک  جمهوری  دیگر  به ی  »های  ) ریاستینیمه اصطالح   »semi-

presidential« یا یا »دو مجریه semi-parliamentary)  «پارلمانی نیمه (  و   ) ( -dualای« 

executive مهم هستند.  آن (  اساسی  ترین  قانون  از  متأثر  نظام    ۲است.   فرانسه   19۵۸ها  این  دو  در 

نیز  مجلسی و  ملی  مجلس  به 19۶۵)از    جمهوررییس ،  انتخاب (  مردم  مستقیم  رأی  با  جداگانه  طور 

طور غیرمستقیم از سوی هیئت  و بسیار پیچیده است. سناتورها به   شوند. اما انتخابات مجلس سنا متفاوتمی
»انتخاب  شورا بزرگی  اعضای  ایاالت،  سناتورهای  و  نمایندگان  از  متشکل  منطقه کننده«  اعضای  های  ای، 

ها، و نمایندگان فرانسویان خارج از کشور و مستعمرات ها و کمون های شهرشوراهای ایالتی، فرستاده )دلگه(
شوند. فرایند نظارت و موازنه بین سه قوه هم  برای شش سال )نیمی از آن هر سه سال( انتخاب می   فرانسه، 

رییس قدرت  که  چند  هر  است،  ضعیف برقرار  نسبت  همان  به  پارلمان  و  زیاد  بسیار  است. جمهور  تر 
جمهور،  ر رییسی مجریه عالوه بپرسی را هم دارد. اما قوهجمهور حق انحالل پارلمان و برگزاری همه رییس

که  ( وجود دارد. با آن diarchyساالر« ) -هم برخوردار است، و نوعی »حکومت دو   وزیرنخستاز وجود  

وزیر و دولت کند، اما از آنجا که مجلس ملی قدرت برکناری نخستجمهور منصوب میوزیر را رییسنخست

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/French_Constitutional_Laws_of_1875 
2 https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oct2009.pdf 
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ت با تأیید مجلس است. اهمیت این  انتخاب در عمل   قسیم کار در این است که اگر حزب را دارا است، این 
وزیر را از حزب رقیب بپذیرد، و در  جمهور در پارلمان اکثریت مطلق نداشته باشد، او ناچار است نخسترییس

شوند،  وزیران همیشه از میان نمایندگان مجلس برگزیده می چند مورد نیز چنین شده است. با آن که نخست
انتصابی  بینی نشده و یکیگری خارج از پارلمان پیش اما ممنوعیتی برای انتصاب شخصیت د بار هم چنین 
شود.  ( نامیده میcohabitationآمیزی« )ای »هممجریه-ی دوصورت گرفته است. در فرانسه این شیوه 

 Conceilتواند از سوی دادگاه اداری مورد بازبینی قرار گیرد. »شورای دولت« ) های دولتی می تمام تصمیم 

d’Etat کند.  برای »عدالت اداری« عمل می   دیوان عالی اداریمثابه  ( بازوی حقوقی مهمی است که به

انتخاب میرییس )شورای قانون اساسیشود. »جمهور برای پنج سال و حداکثر دوبار   »Conseil 

constitutionnel ی کسب اطمینان از اجرای قانون و پیشگیری از عدول از آن، متشکل از  ( با وظیفه
جمهوری  ه نفراست که برای نُه سال )و غیر قابل تمدید( نقش بسیار مهمی از جمله تأیید کاندیداهای رییسنُ

سوم  جمهور، یک ها از سوی رییس سوم آن کنند. یک سوم اعضای این شورا هر سه سال تغییر میرا دارد. یک 
یک و  ملی،  مجلس  رییس  میتوسط  منصوب  سنا  رییس  سوی  از  پارهسوم  اروپای  شوند.  کشورهای  از  ای 

ای کشورهای افریقایی، با تغییرات شرقی پس از سقوط شوروی، ازجمله فدراسیون روسیه، رومانی و نیز پاره 
 های اصلی این نظام سیاسی را در قوانین خود گنجاندند. بسیاری، نهاد

که قانون اساسی  با آن   را نیز در این مقوله قرار دهند.  آلمان اشتباه نظام سیاسی  ای ممکن است به پاره

جمهور نیز بینی کرده، و رییسوزیر( را پیش)نخست  اعظمصدر جمهور و هم  هم وجود رییس  1آلمان   1949

مسئولیت و  نیست  صرف  تشریفاتی  ُپست  یک  اما  تنها  دارد،  مهمی  بسیار  سیاسی  رهبری  و  اجرایی  های 
جمهور با احتساب تأیید  از طرف رییس  ترین شخصیت اجرایی کشور صدراعظم یا رییس دولت است کهمهم

ی قابل  ماند. جنبه شود و در طول عمر پارلمان در قدرت باقی می ( انتخاب میBundestagمجلس ملی ) 

آلمان   نظام  »  فدرالیسمتوجه  دیگری  و  ملی  مجلس  یکی  مهم،  نهاد  دو  وجود  فدرال و  « شورای 

(Bundesratفرستاده از  که  است  )دلگه(  ایاالت ها  ی  نمایندگان گانه1۶  ها(  واقع  در  که  آلمان  ی 
منعکسدولت و  ایالتی  سیاست کننده های  می ی  تشکیل  هستند،  ایاالت  این  در  قدرت  در  احزاب  شود. های 

امور قانون با مجلس ملی در  پارهشورای فدرال همراه  ای آن را نوعی مجلس باالیی  گذاری شرکت دارد و 

 دهد کهرا تشکیل می  کنوانسیون فدرالست. ترکیب این دو نهاد،  انگیز ا خوانند، که بحثنظیر سنا می 

 کند. جمهور را انتخاب می رییس
 

 جمهوری نوع شوروی  
 

1 https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf 
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دوران   در  کشور  یک  در  سوسیالیستی  نظام  یک  ایجاد  امکان  تصور  با  جمهوری  نوع  این  که  آن  با 
داری، آن هم کشوری نه چندان پیشرفته، به وجود آمده بود، و در عمل نوعی جمهوری استبدادی و  سرمایه 
رائه کرد که از نظر  خواه را شکل بخشید، با این حال ساختار حکومتی و نظام انتخاباتی متفاوتی را اتمامیت
قابل مقایسه تطبیقی  اساسی  ی  قانون  است.  الغای   191۸توجه  و  انسان  استثمار  الغای  هدف  بر  تأکید  با 

روسیه طبقات،   شورایی  فدراتیو  عالی   1جمهوری  آورد.  وجود  به  و  را  اجرایی  قدرت  مرجع  ترین 

شد، و در دوران  در سال برگزار می  «ی سراسری شوراهای روسیه بود که حداقل دو بارکنگرهگذاری، »قانون

نهاد » اختیار  در  دو کنگره  قرار داشت. کمیته   ۲00« حداکثر  کمیته اجرایی مرکزیبین  اجرایی  نفره  ی 

 « نیز  کمیسار مرکزی  وزارت های خلقشورای  و  دولت  نقش  که  را  از  خانه«  متشکل  مختلف    1۷های 

از  گزید. هر کمیساریا نیز خو خانه را داشت، برمی وزارت  شد. اما با آن که در  خاصی تشکیل می ی  کمیته د 

ی تمام نهادهای  کننده ای به حزب کمونیست نشده بود، در عمل حزب بلشویک کنترل این قانون هیچ اشاره 
 قدرت بود.

سال در  که  بود  شوروی  جماهیر  اتحاد  بعدی  اساسی  قوانین  مبنای  قانون  و    193۶3  ۲، 19۲4های  این 

کند  ترین این قوانین که تغییرات قبلی را نیز منعکس میجا تنها به آخرین و مفصل تغییر کرد. در این   19۷۷4
اتحاد شوروی با ذکر این که    19۷۷در قانون اساسی  شود.  برقرار بود، اشاره می   1991و تا انحالل شوروی در  

وی به »دولت تمام مردم« و نه فقط  کند که دولت شور»اهداف دیکتاتوری پرولتاریا تأمین شده«، اعالم می 
ی حزب کمونیست کننده« کارگران و دهقانان تبدیل شده است. این بار مشخصاً به نقش »رهبری و هدایت

می  اشاره  خارجی  روابط  و  داخلی  امور  تمامی  )ماده  در  اساسی  ۶شود  »قانون  عنوان  تحت  قانون  این   .)
پیشرفته«  دموکراتیک  سوسیالیسم  »سانترالیسم  سوسیالیستی  بر  »مالکیت  سوسیالیستی«،  »دموکراسی   ،»

»برنامه  دولتی«،  شکل  در  تولید  تأکید  وسایل  اینتلیجنتسیا«  و  دهقانان،  کارگران،  »اتحاد  دولتی«،  ریزی 
ترین مرجع قدرت سیاسی به نهاد کرد. از نظر ساختار حکومتی، در تغییرات قبلی به جای »کنگره«، باال می

تراز، یکی  « واگذار شده بود. این نهاد متشکل از دو مجلس هماهیر شورویشورای عالی اتحاد جم»

اتحاد» دیگری »شورای  و  ملیت«  سال هاشورای  دو  برای  یک  هر  که  بود  اعضا  مساوی  تعداد  با   »

های انتخاباتی با جمعیت مساوی شدند. نمایندگان شورای اتحاد مستقیماً از سوی مردم در حوزهانتخاب می 
های اتحاد، شده برای هریک، از سوی جمهوریها با تعداد تعیین شدند، و نمایندگان شورای ملیتانتخاب می 

 
9 https://www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1918/ 
2 https://en.m.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Soviet_Union_(1924) 
3 http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1936toc.html 
4 https://www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1977/constitution-ussr-1977.pdf 

19۷۷فارسی   http://ael.af/wp-content/uploads/2016/03/ یستیالیسوس_ یشورو_ ریجماه_ اتحاد_ یاساس_ قانون .pdf 

https://www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1977/constitution-ussr-1977.pdf
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انتخاب میجمهوری  نواحی خودمختار  واقع قوه ها و مناطق و  این دو مجلس در  ی مقننه را تشکیل  شدند. 
پیش  دادندمی اختال و  حل  هیئت  یک  نرسیدند،  توافق  به  موردی  در  اگر  که  بود  شده  مجلس بینی  دو  ف 

پرسی سراسری گذاشته شود. موضوع را بررسی کرده و اگر باز دو مجلس به توافق نرسیدند، موضوع به همه 

« یک  عالی  شورای  رییسهنهاد  )به   «هیئت  را  کمیته )پرزیدیوم(  میان  جای  از  سابق(  مرکزی  اجرایی  ی 

معاون )یک نفر از هر    1۵  ، یک معاون اول وصدر هیئت رییسه متشکل از یک    -ها  نمایندگان سوویت

ی بین جلسات شورای عالی رهبری سیاسی  گزید. هیئت رییسه در فاصله میهای شوروی( بر یک از جمهوری

بود.   رهبر حکومت  واقع  در  رییسه  و صدر هیئت  داشت،  بر عهده  به شورای وزیران»را  )شورای  «  جای 

ی مشترک شورای عالی در جلسه از سوی   کمیساریای خلق سابق( که نقش دولت شوروی را بر عهده داشت، 
انتخاب می اداری  دو مجلس  را برقوه شد، و باالترین مرجع اجرایی و  از نظر قوه ی مجریه  ی  عهده داشت. 

کشور قضاییه،   عالی  می  دیوان  انتخاب  عالی  شورای  سوی  و  از  مردمدادگاه »شد،  سطح  های  در   »

 شدند.  ناحیه و شهر مستقیماً از سوی مردم انتخاب می 
قوه بین سه  تفکیکی  هیچ  قبلی،  قوانین  و  قانون  این  در  که  داشت  توجه  باید  و  البته  مجریه  مقننه،  ی 

ی مارکس بود که  ای اشارات اولیه قضاییه وجود نداشت، و این برطبق برداشتی از سنت کمون پاریس و پاره
اور ندارند(. البته اگر هم  های ارتدوکس بچنین تفکیک سیاسی مهمی را باور نداشت )و هنوز هم بسیاری چپ

قوه برای  استقاللی  که  بود  قرار  کاغذ  روی  پیش بر  قضاییه  سلطه ی  شرایط  در  شود،  همه بینی  ی  جانبه ی 

بینی  رغم پیش شد. به همان ترتیب که بهخواه کل نظام این استقالل عملی نمیو ترکیب تمامیت  حزبیتک 

خواهی، دو مجلس شورای عالی  حزبی و تمامیت ی تک ن سلطه خاطر همیهای انتخاباتی، به ساز و انواع ساخت 
همین قانون از    100ی  که آن حزب طبق ماده  -های تنها حزب در قدرت بودند  گذار سیاست نیز عمالً صحه

ی دیکتاتوری آمد. حتی اگر دوران سی ساله ترین نهادهای نامزد کردن نمایندگان مجالس به حساب می مهم
او برای  فردی استالین را ه کل  سال هم دبیر   1۸م کنار گذاریم، در دوران برژنف که این قانون وضع شد، 

وجفت امکان مخالفت های طاق حزب کمونیست بود، و هم دو بار صدر هیئت رییسه بود، و هیچ یک از نهاد
 با او را نداشتند.  

گذاری  الترین مرجع قانونبا بینیم.  نیز می  نی چ  این واقعیتی است که هم اکنون در نظام حکومتی کشور

انتخاب میدر چین »کنگره ی مجریه و قضاییه را  شود، مقامات قوا ی ملی خلق« است که برای پنج سال 
کند. حدود سه هزار  های دولت را بررسی می دهد و سیاست طور ساالنه تشکیل جلسه می کند، و به انتخاب می 

ردهنماینده از  کنگره  می ی  انتخاب  مختلف  پایین شو های  در  ناحیه ند.  و  دِه  مردم  رده،  شهری  ترین  ی 
طور کنند. از این رده به بعد تا باالترین رده یعنی کنگره، نمایندگان به انتخاب می   مستقیماًنمایندگان خود را  

می   غیرمستقیم ردهانتخاب  برای  را  خود  نمایندگان  محلی  مجامع  برای  شوند.  شهری  مجامع  شهری،  ی 
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اس  برای کنگره استان، و مجامع  انتخاب میتانی  ملی  بر کنگره ی  ی ملی، »کنفرانس مشورتی  کنند. عالوه 
کند، متشکل از نمایندگان احزاب مختلف )از جمله  نوعی نقش مجلس دوم را بازی میسیاسی خلق« که به 

سازمان  نمایندگان  و  کمونیست(،  اقلیت حزب  جوانان،  زنان،  شیوههای  همین  به  غیره،  و  چند ها  ای هردی 
 شود.انتخاب می 

 
 

 های انتخاباتی نظام 

های انتخاباتی  اند. نظامتوجه های انتخاباتی نیز قابل های نظامبرکنار از نهادهای مختلف حکومتی، تفاوت 
حزب  وجود  به  متکی  دموکراتیک  نظام  یک  حزب در  بدون  زیرا  است،  سیاسی  انتخابات  های  متعدد  های 

 دموکراتیک عملی نیست.  
اند. یک عامل به اندازه  ای از عوامل مرتبط، از یکدیگر قابل تفکیک های انتخاباتی برمبنای مجموعهنظام

« و  اینماینده ی چند حوزه ی انتخاباتی مربوط است که بر اساس آن دو نوع »و تعداد نماینده در هر حوزه 

ان رأی مربوط است که دو نوع ی میزشود. این عامل خود به قاعده« مطرح میاینماینده ی تک حوزه »

) بیشترین رأی»  »plurality rule« آرا( و )اکثریت   »majoritarian rule،)  به اصطالح یا 

  ی انتخاباتی دو نوع شیوه شود، و هر دو دسته عامل به  دیگر اکثریت نسبی و اکثریت مطلق مربوط می

 شوند.  مربوط می
از پنجاه درصد را کسب کند، صددرصد   ثریت آرای بیشای، هر کاندیدایی که اکنمایندهی تکدر حوزه 

می برنده  را  منطقه  »آرای  انتخاباتی  نظام  در  اما  نسبیشود.  )نمایندگی   »proportional 

representation کنند و انتخاب کنندگان به  ی انتخاباتی با هم رقابت می(، که چندین نماینده در حوزه

آیند. در نوع اول که مبتنی بر اکثریت آرا های آرا به حساب می دهند، تمام درصد رای می   لیست احزاب

می رقابت  هم  با  اصلی  حزب  دو  معموالً  حزب است،  دوم  نوع  در  اما  حزب کنند،  حتی  متعددی،  های های 
ی انتخاباتی  نسبت مجموع آرایی که در سطح حوزهتوانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند و به تر می کوچک 

می  نهادکنند  کسب  دیگر  یا  پارلمان  می وارد  انتخاباتی  شیوه های  تنوعشوند.  نسبی  نمایندگی  و  ی  ها 

ای  تواند کل کشور باشد و در مواردی منطقه می   ی انتخاباتیحوزه های فراوانی دارد. در مواردی  پیچیدگی 

کسانی که در   کنند و بندی می ها به چند شکل فهرست کاندیداهای حزب خود را تعیین و اولویتاست. حزب 
دهندگان  باالی فهرست قرار دارند شانس باالتری برای ورود به پارلمان خواهند داشت. در اغلب موارد رأی

 دهند.  زمان به یک کاندیدا و به لیست حزب رأی می هم
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و ضعف  مزایا  دونظام  این  از  به هریک  دارند.  اکثریت  هایی  آرای  بر  مبتنی  که  اول  نوع  در  طور خالصه 
تر و یا منفردین شانس بسیار کمی برای  تنها دو حزب بزرگ رقابتی جدی باهم دارند، احزاب کوچک است و  

ی انتخاباتی که طی آن یک حزب اکثریت مطلق یا نسبی را در  یابند. در این شیوهموفقیت در انتخابات را می 
به دست می  باقی میپارلمان  بیشتری در قدرت  ثبات  و  تداوم  با  نمایندگی  اند. در شیوهمآورد، آن حزب  ی 

تواند اکثریت مطلق را کسب کند، برای تشکیل دولت و یا پیشبرد  ندرت یک حزب می جا که به نسبی از آن 
های آن  های کوچک دیگر است، و ناچار است که سیاست های خود ناچار به ائتالف با حزب یا حزب سیاست 

خواه و چپ های ترقیهای کوچک، ازجمله حزب تی حزب ی انتخاباها را نیز در نظر گیرد. در این شیوه حزب 
توانند وارد پارلمان شوند.  ها را ندارند، می که متأسفانه در دنیای امروز شانس چندانی برای کسب اکثریت رأی

راستی افراطی و ارتجاعی نیز وجود دارد و در بسیاری موارد هم موفق های دستالبته این امکان برای حزب 
می  و  نظامشو شده  تمام  در  می ند.  پیروی  نسبی  نمایندگی  از  که  انتخاباتی  آستانه های  یک  کنند، 

(threshold  این انتخاباتی شود که هرچه  مبارزات  وارد  بتواند  تا یک حزب  آرا الزمست  از  یا حداقلی   )
ا پنج تری خواهند داشت. در بسیاری موارد این آستانه سه تتر شانس کم درصد باالتر باشد، احزاب کوچک

مجموعه از  به درصد  است.  آرا  شیوه ی  کلی  به طور  دوم  کمی  دولت رغم  حزب ثباتی  نفوذ  خطر  و  های ها 

( استوار است و در شرایطی consensus model)   محوری  -توافقراستی افراطی، بر مبنای  دست

طور جدی دنبال و  را به خواهانه های ترقی توانند سیاست که جریانات مترقی امکان تشکیل دولت را ندارند، می
کشور  اکثریت  کنند.  تحمیل  شیوهحتی  از  اسراییل  و  اروپایی  کشورهای  بسیاری  ازجمله  پارلمانی  ی های 

ی انتخاباتی اکثریت  های متعددی از جمله امریکا، بریتانیا، کانادا، و استرالیا از شیوه نمایندگی نسبی، و کشور 
 کنند. آرا پیروی می 

 

 

 حقوق شهروندی
مهمی از تمام قوانین اساسی موجود به حقوق شهروندی اختصاص دارد. قانون اساسی امریکا با دو  بخش  

مردم«کلمه  »ما  می  1ی  مقدمه آغاز  »اعالمیهشود.  به  فرانسه  امروزی  اساسی  قانون  و  ی  انسان  حقوق  ی 
ی اول آن بر این تأکید دارد که »انسان آزاد به دنیا آمده و  کند که مادهعطف می   1۷۸9ی  شهروند« مصوبه

ناپذیر، سکوالر،  ی اول این قانون، فرانسه را یک »جمهوری جدایی آزاد و برخوردار از حقوق برابر است«. ماده

 
1 https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf 
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می اجتماعی«  و  اساسی    1خواند. دموکراتیک  قانون  اول  می  1949اصل  شروع  جمله  این  با  شود:  آلمان 

از تعرض است«.  پایه   ۲»کرامت انسان مصون  ای یا اساسی سوئد )چهار قانون( در فصل اول اشاره  قوانین 
ی آزاد و حق ی عقیده سوئدی بر پایهکند که »قدرت عمومی در سوئد ناشی از مردم است. دموکراسی  می

های دیگر.  و بسیاری نمونه   3محور اشاره دارد؛ -..« و به دموکراسی شهروندی همگانی و آزاد بنا شده است.رأ
اساسی   زبان،    19۷۷قانون  تحصیالت،  جنسیت،  ملیت،  و  نژاد  از  مستقل  شهروندان  برابری  بر  نیز  شوروی 

تأکید می  کار  نوع  و  قابل کگرایش مذهبی،  به »تضمین غیر  نیز  آن  و  در ند  دارد.  تأکید  فرد«  بودن  تعرض 
هایی برای حق رأی همگانی در  روسیه با توجه به شرایط انقالبی و جنگ، محدودیت  191۸قانون اساسی  

کردند، )شعار  حق رأی و حق انتخاب شدن را محدود به کسانی کرده بود که کار می نظر گرفته شده بود و  
کردند، کسانی  ر نکند، نخواهد خورد«(؛ کارفرمایانی که برای نفع شخصی کارگر استخدام می »هر آن که کا

ها و  های تجاری، کشیش که بدون کار از طریق کسب بهره و اجاره درآمد داشتند، تجار خصوصی، واسطه 
دستگاه  کارکنان  ادیان،  سایر  سوویتروحانیون  که  کسانی  و  مجانین،  سابق،  رژیم  امنیتی  حق  ههای  ا 

ها را به دالیل کارهای ناشایست محروم کرده، از حق رأی محروم بودند. در قوانین بعدی این  شهروندی آن 
 ها برداشته شد.  محدودیت

شود واضح است که بین آنچه که در قانون )روی کاغذ( وعده داده شده با آنچه که در عمل انجام می
ن اساسی حتی در کشورهای دیکتاتوری و استبدادی بخشی به  ی قوانیهای فراوانی وجود دارد. در همه تفاوت 

حقوق شهروندان اختصاص داده شده است. در دوران شاه یک خبرنگار امریکایی )نام او را به خاطر ندارم( به  
پارهنکته  اگر فردی  اشاره کرده بود و نقل به معنی نوشته بود که  به حقوق  ی جالبی  بندهای مربوط  از  ای 

در  میدان   شهروندان  از  یکی  در  بلند  با صدای  را  ایران  اساسی  را  قانون  او  پلیس  بخواند،  تهران  های شهر 
بردار نیست«،  خوانیم که »اساس مشروطیت جزئا و کالً تعطیل دستگیر خواهد کرد! )در آن قانون از جمله می 

تکلیف    4تند...« یا »افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هس
های فراوانی  ترین کشورها هم بین تضمین قانونی و عمل تفاوت رفته امروز هم که روشن است. حتی در پیش

پوستان تا  رغم ادعای قانون اساسی امریکا سیاهتدریج بهبود یافته است. مثالً به بوده که البته در مواردی به 

دموکراسی    ۵چرای نولیبرالیسم،و چون ی بیمروز هم با سلطه آمدند. اها عمال جزء »مردم« به حساب نمی قرن 
 

1 https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oct2009.pdf 
2 Die Würde des Menschen ist unantastbar 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
3 https://www.government.se/49b75a/contentassets/7b69df55e58147638f19bfdfb0984f97/the-
constitution-of-sweden 
4 https://www.tribunezamaneh.com/archives/87075 
5 https://pecritique.com/2022/12/31/نابغهها ی-اهریمنی -سعید -رهنما/ 
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عمالً »برابری«    1944راستی بسیار افراطی و ثروتمند شده است. در فرانسه تا  ی اقلیت دستامریکا بازیچه
نمی  زنان  حال  تا  شامل  )غربی(  آلمان  در  که  کرد  یادآوری  دوستی  یا  اجازه   19۷۷شد.  با  تنها  ی زنان 

رغم تأکید قانون اساسی آلمان بر »حقوق برابر زن  وانستند خارج از خانه کار کنند. هنوز هم بهتشوهرشان می 

قوانین اساسی    1سوم مردان است. گیری سیاسی و اقتصادی تنها یکو مرد«، موقعیت زنان در مقام تصمیم 
مترقی  از  کاغذ  روی  در  حق شوروی  بهداشت،  حق  آموزش،  حق  کار،  )حق  بودند،  اساسی  قوانین  ترین 

 گذشت.  دانیم که در عمل چه می های سیاسی(، اما می ی تمام آزادیمسکن....و وعده
اجرایی  که  است  پیشرفت واضح  و  شرایط  به  خود  کشور  هر  در  شهروندان  حقوق  و شدن  سیاسی    های 

 مانند. ها این حقوق تنها در کتاب قانون باقی میفرهنگی خاصی وابسته است که بدون آن 
 

 گراییگرایی و ایالت مرکز
ها، و  ی بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، چگونگی تقسیم اقتدار دولت بین مرکز و ایالتدیگر نکته 

بین کشورهای تک ) تفاوت  و  unitaryحکومتی   )( تمام federalکشورهای فدرال  اولی  در  است، که   )
ها و درجات مختلفی بین مرکز و  قدرت در یک دولت مرکزی متمرکز است و در دومی این قدرت به شکل 

ها یا بر اساس ترکیب جمعیتی خاص و یا صرفاً بر اساس پراکندگی شود. ایالتهای کشور تقسیم می ایالت

ملی و ایالتی، و    دو سطحوند. بسته به شکل فدرالیسم، نظام حکومتی در  شجغرافیایی و جمعیتی تعیین می

های مقننه، مجریه کند و عالوه بر دولت فدرال، ایاالت نهاد گاه در سه سطح یعنی در سطح شهرها، عمل می 
ه  کنند. در مواردی از جمل و قضاییه و نظام مالیاتی خود را دارند و در قالب قانون سراسری کشوری عمل می

اداره در  فراوانی  اقتدار  ایاالت  کانادا،  تا حدودی  و  در  امریکا  دارا هستند.  را  خود  ایالت  امور  فدرالیسم  ی 

کند، )ازجمله برزیل( و ایاالت در قالب اختیاراتی  های کالن ملی را وضع می ، دولت مرکزی سیاست متمرکز

 کنند.  ها تفویض شده عمل می که به آن 

شود )از جمله امریکا، استرالیا و کانادا(، که  اساسی به ایاالت واگذار می ق قانون  از طریاین اختیارات یا  

در این صورت دولت مرکزی حق تغییر آن را ندارد، و یا ممکن است از سوی دولت مرکزی به ایالت خاصی  

(، و در این صورت هر زمان که دولت مرکزی اراده کرد،  devolutionشود )   تفویض یا به کل ایاالت  

)ازجمله بریتانیا و اسپانیا(. جنبهمی اقتدار ی دیگر به یکسانی یا چندتواند آن اختیارات را پس بگیرد  گانگی 
تری را  تر یا بیش ایاالت مربوط است. در مواردی قانون اساسی و یا دولت مرکزی به دالیل خاصی اقتدار کم 

ایالت واگذار می  یا چند  به آن  به یک  نا کند که  )از ( میasymmetrical)  تقارنمفدرالیسم  گویند 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/IPOL_IDA(2015)510025_EN.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/IPOL_IDA(2015)510025_EN.pdf
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تر و کردستان عراق، و روسیه در مورد اقتدار بیشتر(. بر کنار از کشورهای فدرال  جمله هند در مورد اقتدار کم
های از جمله امریکا، استرالیا، کانادا، آلمان، روسیه، هند، پاکستان، برزیل، نپال، اکثر کشورهای جهان کشور 

ب حکومتیتک  و  مشروطه ه اند،  سلطنتی  کشورهای  و  ایتالیا  فرانسه،  مطلق استثنای  اکثریت  ژاپن،  و  اروپا  ی 
تک کمتر کشورهای  کشورهای  عمدتاً  جهان  تک یافتهتوسعه حکومتی  هم  چین  پاره اند.  است.  ای  حکومتی 

 دارند، از جمله افریقای جنوبی و اسپانیا.   فدرالینیمه ها نیز نظام کشور

ها و مناطقی که  ی ملیت وجه داشت که برخالف این تصور که فدرالیسم تنها به مسئله به این نکته باید ت
 --های آن است  ترین ویژگی چند که از مهم هر   -شود  دهند محدود می آنها اکثریت جمعیت را تشکیل می 

اکندگی  ای کشور با توجه به وسعت و پردر بسیاری موارد این تقسیم اقتدار حکومتی بر اساس تقسیم منطقه
 گیرد.  و تراکم جمعیت صورت می 

 

 های سیاسی رادیکال ی نظامی درباره چند نکته 

تالش  شد،  اشاره  که  جمهوری   نظریهای  همانطور  برقراری  برای  ایده بسیاری  بههای  یا  اصطالح  آل 

دان  ی مردم، حکومت خودگرجای حکومت نمایندگان برگزیده رادیکال به انجام رسیده که بر آن است که به 
اندازد. اخیراً هم  ی اجتماعی را بر گونه سلطه های اجتماعی پایان دهد، و هر قرار سازد، به نابرابری مردم را بر 

زمینه در سایت  ترجمه  این  مقاله در  فارسی چند  اقتصاد سیاسیی  است.   نقد  های  این تالش   1منتشر شده 
های مهمی از  پردازند و جنبههای موجود می ها و کمبودهای جمهوری درستی به ضعف نظری ضمن آن که به 

ایده حکومت  یک  یا  جمهوری  مییک  بیان  را  به آل  نظریهکنند،  تنوع  حکومت ها،  رغم  یک  عمدتاً 

و سوسیالیستی سرمایه پسا می   داری  طرح  ضعف را  در  نظریه کنند.  جهای  حتی  ی  و  لیبرال  مهوری 

اما سؤال اصلی پیوسته  خواهیجمهوری-نوی آن تحت عنوان »یافتههای تحولجنبه  « تردیدی نیست. 

سرمایه از  گذار  چگونگی  یعنی  همیشگی  سؤال  پرداخته همان  آن  به  دیگر  جاهای  در  که  است  و داری  ام، 
از این نظریهمتأسفانه هیچ  به آپردازان جز در سطح کلی یک  نپرداخته گویی  تنها شامل  اند. این واقعیت نه ن 

گرایی  های رادیکال از جمله شورا خواهی رادیکال بلکه طرفداران دیگر حکومتپردازان جمهوریحال نظریه 
(councilismحکومت طرفداران  و  که  (  کسانی  و  سیاسی،  قدرت  کسب  بدون  مردمی  خودگردان  های 

 
1 https://pecritique.com/2022/11/30/؛/نظریهی -جمهوریخواهانهی -سوسیالیس 

 https://pecritique.com/2022/12/28/؛  /از-نوجمهوریخواهی -به-جمهوریخواهی -ا 

https://pecritique.com/2023/01/04/جمهوری خواهی -رادیکال-ایدهی-جدید -چپ/ 

https://pecritique.com/2022/11/30/نظریهی-جمهوریخواهانهی-سوسیالیس/؛
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یا روژاوا را برای کاربرد در سطح کشوری طرح    هازاپاتیست  و نه ملی، از جملههای رادیکال محلی  نمونه 

   1گیرد.کنند، نیز دربر می می
جمهوری نکته  نظری  تحوالت  از  آموختن  که ضمن  است  این  شورا ی  رادیکال،  دیگر  خواهان  و  گرایان 

ها در دوران  های اساسی و بنیانی آنتوان انتظار داشت که کلیت خواست های انتقادی و انقالبی، نمی نظریه
های زمینی کاری ندارند، یا  ها که به واقعیتداری عملی شود، چراکه استقرار سوسیالیسم، جز برای آن سرمایه 

ی  های بزرگانِ سوسیالیستِ گذشته را تکرار کنند، هم یک پروژه بخاطر برداشتِ مذهبی گونه تنها باید گفته 
پروژه یک  هم  و  است  طوالنی  اجتماعی  جهاانقالب  تجربه ی  یکنی.  از  بیش  مبارزه وی  قرن  ی  نیم 

یعنی آنها که با یک انقالب   --ها  های کشورهای مختلف جهان، اعم از انقالبیون و رفرمیستسوسیالیست 
نظام  یک  ساختن  قصد  تدریجی  اصالحات  امید  به  که  آنها  و  پیشتاز  اقلیت  یک  رهبری  تحت  و  سریع 

ویژه  هایی ، به زمینه دهد که استقرار سوسیالیسم به پیششان می ن  --  ۲سوسیالیستی در یک کشور را داشتند 
ها ای از کشورهای جهان، نیاز دارد که بدون آن ی مدنی اکثراً سوسیالیست در بخش فزاینده وجود یک جامعه

 شانسی برای پیروزی نخواهد داشت.  
پردازان چپ در غرب ناظر به جوامعی است که  نظریههای  عالوه باید در نظر داشت که بسیاری از بحث به

پیشرفت  ما  کشور  چون  جوامعی  با  مقایسه  عرصه در  در  را  فراوانی  سیاسی،  های  و  اجتماعی  مختلف  های 
آزادی به کردهویژه  تجربه  شهروندی  حقوق  و  اجتماعی  سیاسی،  در  های  امروزی  ایران  چون  جوامعی  اند. 

به  متفاوتی  بسیار  میشرایط  هر بسر  از  عمال  شهروندانش  که  کشوری  در  مثالً  محروم رند.  آزادی  اند،  گونه 
ی یک جریان مترقی باید بر مفهوم مثبت آزادی )آزادی برای...( و نه  دعوای نظری حول این مبحث که تکیه 

ه  وجهیچ ی سیاسی ما نیست. این حرف بهبحثی چندان مناسب لحظه  3مفهوم منفی آزادی )آزادی از...( باشد، 
ای دیگر، این  عنوان نمونه به معنی نفی اهمیت و نتایج سیاسی متفاوت هریک از این دو برداشت نیست. یا به

گونه سلطه را از  های اجتماعی و هر توان بالفاصله نظامی را به وجود آورد که تمام نابرابری پرسش که آیا می
مسا خودگردان  و  خودمختار  شکل  به  همگی  مردم  و  بردارد،  سیاسی،  میان  اجتماعی،  اقتصادی،  ئل 
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Rahnema, (2023), “The (In-)conceivability of real ‘workers’ control’ under capitalism”, International Labor 
and Working Class History, Cambridge University Press. 
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ی تصوری از تردید تبلیغ موضع منطقی و نه خیالیِ چپ و ارائه المللی را اداره کنند؟ بیمحیطی، و بین زیست
توانند بالفاصله  ها می آل امری مثبت و ضروری است، اما این بدان معنی نیست که سوسیالیستی ایده جامعه

ای ر من در این مقطع از تحول اجتماعی، ما به نظام سیاسی به باوها دست یابند.  به این هدف 

های سیاسی داری جهانی، بیشترین آزادیی سرمایهنیاز داریم که بتواند در دوران سلطه

کنندگان را در جهت ی مردم، اعم از تولیدکنندگان و مصرفو اجتماعی و مشارکت فزاینده 

حفظ محیط زیست فراهم آورد. در این   ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وتوسعه

از  مختلف  سیاسی  جریانات  که  است  دموکراتیک  سوسیالیست نظام  می جمله  توانند ها 

سیاست ایدهآزادانه  و  مطلوب  پی های  را  خود  در  آل  که  موفقیتی  به  بسته  و  کنند،  گیری 

جامعه  در  هژمونی  میکسب  مدنی  ای  نفی  نیز  کنند.  پیشروی  جهت  این  در  مکان یابند، 

دوران سرمایه در  رادیکال  کلیت جمهوری  به برقراری  به هیچ داری  معنی عدم تالش  وجه 

از آن، بهبرای پیشبرد جنبه  ی شهروندان و حتی خودگردانی  ویژه مشارکت فزایندههایی 

 ها نیست.ای عرصه در پاره 

 

 *** 

 

 ی کنونی؛ های مطلوب لحظهکدام نظام، کدام جنبه  -۲

 برای بحثکلیات طرحی 

 
ها و مشکالت فراوانی دارند، و  های دموکراتیک موجود به درجات مختلف کمبودتردیدی نیست که نظام 

نولیبرالیسم و پیشروی جریانات دست گذرد و سلطه هر چه که زمان می  ی شود، فاصله راستی تقویت میی 
و آنچه که در عمل    -د را دارند  ها نیز مسائل خو که آن   -بین آنچه که در قوانین این کشورها درج شده  

می می انجام  افزایش  جنبه شود  حال  این  با  رسمییابد.  این  -های  اساسی  قوانین  در  مهمی  بسیار  حقوقی 
ی کنونی استفاده ها برای طرح و بحث کلیت نظام سیاسی مطلوب در لحظه توان از آن هاست که می کشور
 کرد.  

آینده بی زمانی در  نامعلوم مجلتردید  انتخاب می ای  از سوی مردم  اساسی  س مؤسسانی که  قانون  شود، 
مطلوب اکثریت مردم و کلیات و جزییات نظام مطلوب را تعیین خواهد کرد و به رأی عمومی خواهد گذاشت.  

نیست که جریانات و گروه بی تهیه و در های سیاسی مختلف طرح مناسبت  را مشخصاً  های مورد نظر خود 
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هایی از  در این زمینه به جنبه  برای دامن زدن به بحثوم قرار دهند. در زیر  معرض قضاوت و بررسی عم

 شود.ای از قوانین اساسی موجود اشاره می های یک نظام سیاسی مطلوب متأثر از پارهترین ویژگیمهم
 

 مشروطه یا جمهوری 
طور که اشاره شد،  ی جدی که باید به آن پرداخت، شکل کلی نظام مورد نظر است. هماناولین مسئله 

همنظام موجود  دموکراتیک  مشروطه   های  شکل  دارند. در  وجود  جمهوری  شکل  در  هم  و  سلطنتی  ی 
است و های دموکراتیک مشروطه رژیم تشریفاتی  مقام  یا ملکه صرفاً یک  امروز که در آن شاه  ی سلطنتی 

سابقه   هیچ  که  هستند  کشورهایی  در  ندارد،  سیاسی  و  قدرت  قانون  حکومت  دموکراسی،  طوالنی  ی 

دا آزادی اجتماعی  و  سیاسی  کوچک شته های  سلطنتی  دربار  و  مداخله اند  به  بازگشت  شانس  در  ترین  جویی 
ی دموکراسی و  سیاست را ندارد. اما در کشوری چون ایران که جز در چند مقطع کوتاه و بحرانی هرگز تجربه 

تواند در یک راحتی می معنی بوده، چنین نظامی بههای سیاسی را نداشته و حاکمیت قانون در آن بیآزادی
های خارجی، »مشروطیت« را »جزئا و  جفت فعال و حمایت قدرت وی بحرانی و با کمک متحدین طاقحظهل

بر  را  جدیدی  استبداد  و  کند  تعطیل«  بر کُالً  سازد.  ویژگیقرار  از  موردکنار  فرد  شخصیتی  برای  های  نظر 

ها خطرناک برای انواع دسیسه   ای بسیاری دموکراتیک، خود به النهدر جوامع فاقد تجربه دربارسلطنت، نهاد 

که    –بوسی  شود، و چاپلوسان با دستخواه تبدیل میهای دموکراسی و نیروهای مترقی و آزادی بر علیه نهاد 
می  نظر  است  به  یافتن  رواج  حالِ  در  مجددا  می زمینه   –رسد  فراهم  را  اعلیحضرت  قدرتی  قدَر  آورند.  ی 

ی  جای یک نماد رهبری ملی که برای دوره یکم چیست که به وعالوه منطق چنین انتخابی در قرن بیستبه
می  انتخاب  مردم  سوی  از  قابل محدودی  و  آن شود  دائمی  شکل  به  فردی  است،  به برکناری  موروثی  هم 

بر  در  رهبری کشور  زیاد می گزیده شود؟  زمینه  نیست که  این  تردیدی  اما  نوشت،  نظام مطلوب در توان 

است جمهوری  نظام  یک  خود  کلی  واضح شکل  نظر    .  این  با  سلطنت  امروزی  طرفداران  که  است 

شان را مطرح کنند و یا اعالم کنند که  کلی قانون اساسی   ها نیز طرح اند و خوب است که آن کامالً مخالف
 ید همان قانون اساسی قبل از انقالب است و مزایای آن را مورد بحث قرار دهند. قانون اساسی نظام جد

 

 کدام نوع جمهوری 
جمهوریمسئله  انواع  میان  در  است.  جمهوری  نوع  انتخاب  دوم  از ی  دموکراتیک،  پارلمانی،  های  جمله 

جمهوری  د، نوع  ریاستی، باز به همان دلیلی که در مورد رژیم سلطنتی مشروطه مطرح ش ریاستی، و نیمه

رییس  ریاستی چون  که  کشوری  مناسب  است،  برخوردار  باالیی  بسیار  اجرایی  و  سیاسی  قدرت  از  جمهور 
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چرا  نیست،  می ایران  آن که  از  کند.  تسهیل  را  دیکتاتوری  به  بازگشت  امکان  نظام تواند  یک  در  که  جا 
سطح کشوری هستند، در شرایط   گیرندگان سیاسی در ترین تصمیمدموکراتیک، نمایندگان منتخب مردم مهم

 .  ترین نوع جمهوری به حساب آیدتواند مناسب جمهوری پارلمانی میکنونی 

جنبه  به  توجه  سیاسی  با  ساختار  که  کشورهایی  در  موجود  اساسی  قوانین  از  یک  هر  مثبت  های 

های زیر نبه توان در جاین جمهوری پارلمانی را می  های ساختاریترین ویژگی کلیتری دارند،  پیشرفته 

 خالصه کرد. 

 

 اصول بنیانی
مرز  با  ترقی ایران  سکوالر،  فدرال،  دموکراتیک،  جمهوری  یک  کنونی  مشخص  به  های  پایبند  و  خواه 

ها، و حق رأی همگانی ی تضمین آزادی عقیده و بیان و تشکل و رسانه حاکمیت قانون و حقوق بشر، برپایه
قضایی، آموزش و پرورش و بهداشت همگانی رایگان، و سیستم    و آزاد، جدایی دین از دولت و آموزش و امور

   قضایی مستقل بنا شده، و قدرت عمومی ناشی از مردم است. 
 

 تمرکز و عدم تمرکز
مورد فدرالی  نوعی  نظام  متمرکزنظر،  نا   فدرالیسم  دو سطح    متقارن و  در  حکومتی  اقتدار  و  است 

دولت و  مرکزی  میدولت  اعمال  استانی  سههای  قوای  نهادهای  بر  عالوه  مرکزی،  گانهشود.  حکومت  ی 
ی خود یعنی استانداری، گانهکند نیز قوای سه های کشور که تعداد و مرزهای آن را قانون تعیین می استان 

دارا هست را  ایالتی  دادگاه  و  ایالتی،  می مجلس  مرکزی عمل  دولت  با  مستقیم  ارتباط  در  و  و  ند  تعداد  کنند. 
های ترکیب جمعیتی، اندازه و تراکم جمعیت و پراکندگی جغرافیایی تعیین  مرزهای استانی با توجه به ویژگی

متقارن از اقتدار بیشتری در  های ایرانی خاصی در آن اکثریت دارند، به شکلی نا هایی که ملیتشود. استان می
استان رصه ع مردم  که  داشت  توجه  باید  بود.  خواهند  برخوردار  زبانی  و  فرهنگی  در  های  شکل  دو  به  ها 

حضور گذاریسیاست  طریق  از  ملی  سطح  در  دیگری  و  استانی  و  محلی  سطح  در  یکی  دارند؛  نقش  ها 
خاطر  کند. به ی ها را قانون تعیین مشان در دو مجلسِ ملی. تقسیم کار بین حکومت مرکزی و استان نمایندگان

تر است و کند در آغاز متمرکز ای در ایران، این فدرالیسم در فرایندی که قانون تعیین می نبودن چنین تجربه 
ها نیز از طریق انتخاب شورای تمرکز در سطح شهر شود. عدم ها تفویض میتدریج اقتدار بیشتری به استان به

شود. بسیاری از امور شهر  دار از سوی این شورا عملی می گزیدن شهرشهر با رأی مستقیم اهالی شهر، و بر 
 شوند.  ای با خودگردانی اداره می شود، و به شکل فزاینده ها یا شورای محالت واگذار مینیز به کمیته 
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ها حق مسائل مربوط به حقوق شهروندی و سکوالریسم تنها در اقتدار حکومت مرکزی است و استان 
های طور کلی تعیین سیاست ها، حیات وحش و به نترل منابع طبیعی، منابع آبی، جنگل ها را ندارند. ک تغییر آن 

 محیطی، و صنایع استراتژیک نیز در اختیار دولت مرکزی است.  راهبردی زیست
 

 هاگانه و نهاد قوای سه 
مستقیماً  «: متشکل از نمایندگان مردم که  مجلس شورای ملی»  -1  مجلسی:ی دوی مقننه قوه 

« انتخاباتی  نظام  طریق  نسبیاز  حوزهنمایندگی  در  مرز «  که  انتخاباتی  آنهای  تعیین  های  قانون  را  ها 

انتخاب می می برای چهار سال  به   -۲شوند.  کند،  را »طور مثال می»مجلس فدرال« که  مجلس توان آن 

از آن اجماع ملی نامید:  ی دارند و پراکندگی جمعیت در  های کشور مسائل متفاوتجا که مناطق و استان « 

ی مناطق، مجلس اجماع ملی  قراری نوعی تعادل در نمایندگی همه سطح کشور نیز یکسان نیست، برای بر 
استان  نمایندگان  از  میمتشکل  ایجاد  جمعیت(  به  توجه  )با  ملیت ها  و  اقوام  نمایندگان  اقلیت شود.  های ها، 

شوند. نحوه ی  کشور نیز برای حضور در این مجلس انتخاب میمذهبی، جنسی، جنسیتی، و ایرانیان خارج از  
غیر  مجلس  این  و انتخابات  هستند  مختلف  سطوح  )دِلِگه(  فرستاده  نقش  نمایندگان  و  است،  مستقیم 

ی )فرستاده( خود را مستقیماً  های شهری نماینده کنند: ناحیه گیری می های هر سطح نمایندگی را پی خواست 
کنند. نمایندگان شهرها، نمایندگان استان )گان( شهر را انتخاب می ها، نمایندهین نماینده کنند، و اانتخاب می 

گزینند. نیمی از میبرای عضویت در مجلس فدرال بر   -توانند نمایندگان مجلس ایالتی هم باشند  که می   -را  
می مجموعه انتخاب  سال  دو  هر  فدرال  مجلس  نمایندگان  مجموعهی  مجلس  شوند.  دو  و  ی  ملی  شورای 

طور مستقیم از سوی  به   مجلس استانیدهند. نمایندگان  گذاری را تشکیل می ی مقننه و قانون فدرال، قوه

 شوند.کند، انتخاب می های انتخاباتی که قانون تعیین می مردم هر استان در حوزه 
 

مجریه:  قوه  نظامی  نوعی  مجریه  در  خفیفدو  »رییسای  به،  کشو جمهور«  رییس  و  عنوان  ر 

به »نخست ایفا می وزیر«  نقش  رییس عنوان رییس دولت  مقام تشریفاتی کنند.  آن که عمدتاً یک  با  جمهور 
ی مجریه را وزیر موقتاً قوهاست، اما وظایف سیاسی متعددی را نیز برعهده دارد و از جمله در غیاب نخست 

ملی برای مدت پنج سال و    جمهور از سوی دو مجلس شورای ملی و مجلس اجماعکند. رییس هدایت می 
انتخاب میحد  بار  دو  برای  اما نخستاکثر  که مهم شود.  قوه وزیر  رهبری  ترین شخصیت  و  است  ی مجریه 

می  معزول  یا  انتخاب  ملی  شورای  مجلس  سوی  از  اوست،  با  نیز  مسلح  قوهنیروهای  در  مجریه، شود.  ی 
ارائ  بر  است عالوه  دو مجلس  منتخب  اداری« که  عالی  به شکایات  ه »دیوان  دولت،  به  ی مشورت حقوقی 
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می  نیز  دولت  عملکرد  مورد  در  سطح مردم  در  انتخاب    استانداراستانی،    پردازد.  ایالتی  مجلس  سوی  از 

 شود.می
 

قضاییه:  قوه  کشور»ی  عالی  دادگاهدیوان  و  تحصیل «  قضات  از  متشکل  دانشگاهی کرده ها  ی 

انجام   مقننه  و  قوای مجریه  از  پیشنهاد وظیفه میکامالً مستقل  به  قاضی  نُه  از  عالی متشکل  دیوان  کنند. 
قابل رییس غیر  و  سال  نُه  برای  مجلس  دو  تصویب  و  میجمهور  گزیده  بر  دادگاهتمدید  قضات  های شوند. 

شوند. »شورای عالی قضایی«  استانی به پیشنهاد استاندار و تصویب مجلس ایالتی برای نُه سال برگزیده می 
ی رسیدگی شوند، به ریاست رییس دیوان عالی کشور وظیفه سوی دو مجلس انتخاب می   که اعضای آن از

کناری نیستند، مگر در شرایطی بسیار نادر و با تصویب ها را دارند. قضات قابل بر به شکایات از عملکرد دادگاه
 شورای عالی قضایی.

 

ی ی مقننه و تبعیت قوه قوه ی مجریه از  ی بین سه قوه، بر تبعیت قوه طور کلی رابطه به 

اقتدار قوه  و  از مردم،  بازبینی قضایی و بررسی تصمیم مقننه  ی های دو قوه ی قضاییه در 

جانبه بر مبنای اصل »بازبینی و کنترل« ی چنددیگر مبتنی بر قانون استوار است. این رابطه 

 استوار است.
 

 حقوق شهروندی:
 وردار از حقوق برابر است«. »کرامت انسان مصون از تعرض است«.  »انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد و برخ

مذهبی، انتخاب لباس و  های سیاسی و اجتماعی، انتخاب مذهب یا بی آحاد مردم ایران از تمامی آزادی
مند هستند. مطبوعات آزادند.  های دولتی بهره پوشاک، حق اجتماع، و آزادی بیان و عقیده، و انتقاد از سیاست 

ساله به باال حق رای دارند. تمام   1۶ی شهروندان  آزادند. انتخابات در تمام سطوح آزاد است و کلیه احزاب  
بی ایران  از  مردم  سیاسی  عقاید  و  مذهب،  زبان،  جنسی،  انتخاب  جنسیت،  ملیت،  نژاد،  از  اعم  تمایزی  هیچ 

و حداقل درآمد پایه، حق    حقوق برابر برخوردارند. آموزش سکوالر سراسری رایگان، بهداشت عمومی رایگان، 
ی تورم، نمایندگان کارگران و کارمندان نیز همگانی است. در تعیین حداقل دستمزد با توجه به نرخ ساالنه 

آزادانه انتخاب  و  اشتغال  حق  از  ایرانی  هر  دارند.  هر  حضور  به  دارد  حق  هر کس  است.  برخوردار  شغل  ی 
ا ایجاد کند. کارگران و کارمندان برای احقاق حقوق خود تشکلی که مایل است بپیوندد و یا تشکل جدیدی ر

ها، و حقّ اعتصاب دارند. در واحدهای تولیدی و خدماتی  گیری حقّ تشکل مستقل، حقّ مشارکت در تصمیم 
به  کارمندان  و  کارگران  مشارکتی  اتحادیهشوراهای  مشارکتی  بازوی  در عنوان  سراسری  و  صنعتی  های 
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سرانه از حقّ مالکیت محروم کرد. هیچ فردی را توان خودند. هیچ کس را نمی کنها شرکت می گیری تصمیم 
ی جسمی و روحی تحت هر شرایطی ممنوع است. اعدام گونه شکنجه سرانه دستگیر کرد. هر توان خود نمی

 1توان تبعید کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد...ایرانی را نمی ممنوع است. هیچ 
 از به تأکید دارند: نکاتی که نی

تأکید بر سکوالریسم، مخالفت با مذهب نیست. تمام مذاهب با یکدیگر برابرند و در قالب سیاست کلی  -
 جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش و امور قضایی از هر جهت آزادند. 

 تأکید بر آزادی پوشش اختیاری، به معنی کشف حجاب اجباری و همگانی نیست.-
انواع مالکیت عبارتند از دولتی، مشترک دولتی/خصوصی، تعاونی، خصوصی، اشتراکی، در قالب مقررات  -

 کند.  های دولتی که قانون تعیین می و تنظیم 
 

آل این است که  اند. ایده هایی که در باال طرح شد قابل بحث در خاتمه، تردید نیست که هر یک از جنبه 
طرح مشخص و انتشار کلیات قانون اساسی موردنظر خود، امکان مقایسه و    جریانات اصلی سیاسی و افراد با

کمبود رفع  در جهت  این طرح بحث  از  یک  هر  امکان  های  ایران  مردم  که  کنیم  تصور  سازند.  عملی  را  ها 
   ی چندین طرح پیشنهادی قانون اساسی را در مقابل خود داشته باشند.مطالعه و مقایسه

 
*** 

ویژه در شرایط ایران امروز پرداخته خواهد شد.  در ادامه به فرایند پیچیده و مراحل تدوین چنین قانونی به 
ها که در ویژه آن های سیاسی و مدنی متعددی، به رو اهمیت دارد که بلوکآنپرداختن به این موضوع، نیز از 

شکل  حال  در  ایران  »منشور«گیری داخل  خود  اند،  مطالباتیِ  کشور های  اوضاع  تحول  از  مرحله  این  در  را 

و می کرده  بیانیه   –کنند  اعالم  ایران.   ۲0ی  از جمله  مدنی  و  برای    ۲تشکل مستقلِ صنفی  و تالش  طرح 
خواست این  کردنِ  خواست عملی  دیگر  و  میها  اعالم  جریانات  دیگر  سوی  از  که  فرایندِ  هایی  شود، 

پیچیده  میدموکراتیکِ  سعی  که  روبروست  موانعی  با  و  دارد  دربر  را  نوشته ای  در  آن ی  شود  به  ها حاضر 
دیگر کشورها در روند تغییر قانون اساسی    عنوان مقدمه به تجاربمناسبت نیست که به پرداخته شود. اما بی

 ( یونان  شود:؛  اشاره  معاصر  دوران  ) 19۷۵در  پرتقال   ،)19۷۶( اسپانیا  اروپای  19۷۸(،  کشورهای  و  روسیه   ،)
( ) 199۷  -1993شرقی  برزیل   ،)19۸۸( جنوبی  افریقای   ،)1994-199۸( عراق  نپال ۲003-۲00۵(،  و   ،)

 (.۲01۵و   ۲00۷)

 
 از جمله نگاه کنید به  1

https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2018/12/ بشر-حقوق -ی جهان-هیاعالم .pdf 
2 https://www.akhbar-rooz.com/193002/1401/11/26/ 
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 قانون اساسیفرایند و مراحل تدوین 

را رقم می قانون جدیدی که سرنوشت مردم یک کشور  بر آن است که  تدارکِ تدوین و تصویب  زند و 
های بسیاری همراه است. این قانون ها و پیچیدگیجایگزین قانون نامطلوب یا نامتناسب قبلی شود، با تناقض

مردم تدوین شود، اما تدارک این    برای آن که مشروعیت داشته باشد باید به شکل دموکراتیک با مشارکت
قانونمندی به  خود  نرسیده،  انجام  به  هنوز  دموکراسی  برقراری  که  شرایطی  در  و  مشارکت  مقدماتی  های 

 مقرراتی نیاز دارد که بتواند امکان حضور دموکراتیک مردم را فراهم آورد.  
طریق   از  کهن  رژیم  که  مواردی  در  جز  جدید،  اساسی  قانون  تصویب  و  سیاسی  تدوین  انقالب  یک 

برنده باشد و جریان سیاسی  انقالب بهسرنگون شده  را ی  تنهایی تمامی قدرت را به دست گرفته و هیئتی 
های مختلف آن را به تصویب  نویس قانون اساسی جدید مورد نظر خود کرده، و به شکل ی پیشمأمور تهیه 

و قانون اساسی جمهوری   191۷نقالب بلشویکی روسیه به دنبال ا 191۸رسانده، باشد )از جمله قانون اساسی 
انقالب   از  پس  پر   13۵۷اسالمی  مراحلی  دو وپیچ ایران(،  مواردی  در  است.  داشته  بر  در  را  پیچیده  و  خم 

موقت  مرحله  اساسی  قانون  یک  تصویب  و  تهیه  یعنی  جداگانه،  به  --ی  قانون  یا  »خرده  یک  اصطالح 

هر یک    1تدوین و تصویب قانون اساسی نهایی، طی شده است.  برای  --اساسی« یا »پیشا قانون اساسی«  
ی پیشا قانون اساسی، جریانات  اند. برای نمونه در مرحله ای را دنبال کرده از این دو مرحله فازهای چندگانه 

هایی که از رژیم کهن کَنده شده و مورد تأیید سایر نیروهای سیاسی قرار  سیاسی مخالف رژیم از جمله بخش
ی گذار، و ی قانون موقت مرحله اند، نوعی مرجع ائتالفی موقت را تشکیل داده و شورایی را مأمور تهیه گرفته 

کرده نهایی  اساسی  قانون  تدوین  برای  مؤسسان  مجلس  انتخابات  مردم  برگزاری  منتخب  مجلس  اند. 
یب رسانده است. پرسی سراسری آن را به تصو نویس قانون جدید را تهیه کرده و سرانجام در یک همه پیش

ای بوده که این فرایند دموکراتیک در آن صورت یاسیس  ط یشراتوجه در تمامی این موارد  ی قابلنکته 

را   قدرت  از  کناررفتن  مختلف  دالیل  به  یا  و  شده  برداشته  میان  از  یا  سابق  رژیم  سو  یک  از  است؛  گرفته 
پذیرفته است، و ائتالفی جدی از نیروهای سیاسی در درون کشور با حمایت مردمی به وجود آمده است. در  

 یق پارلمان باقی مانده از رژیم گذشته طی شده است.  مواردی هم این فرایند از طر
 

 نگاهی به تجارب اخیر کشورها 

 
1 Andrew Arato (2009), The Constitution Making Under Occupation: The Politics of Imposed Revolution in 
Iraq, Columbia University.  
-Andrew Arato (2016), Post Sovereign Constitution Making: Learning and Legitimacy, Oxford University 
Press. 
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دهه چند  در  که  کشورهایی  تجارب  به  نگاهی  ایران،  مورد  در  بحث  طرح  از  دالیل  قبل  به  گذشته  ی 
 مناسبت نیست. اند، بی گوناگون قانون اساسی جدیدی را تدوین و تصویب کرده

 

، همراه با شدت گرفتن مخالفت با  19۶۷ها در  راستی سرهنگ چندین سال پس از کودتای دست  1: یونان

نخست  نظامیان،  بزند.  حکومت  شده  کنترل  کردن  دموکراتیزه  نوعی  به  دست  تا  کرد  تالش  نظامی  وزیر 
یار نویس قانون اساسی جدیدی سر هم شد که ضمن ملغی کردن نظام سلطنتی، قدرت فراوانی را در اختپیش

وزیر را برکنار کرد، اما جمهوریت  کودتای درونی نظامیان نخست  19۷3داد. در  جمهور انتخابی قرار میرئیس 
در   نمود.  حفظ  حمله   19۷4را  دنبال  سرهنگ به  یونان، حکومت  نظامیان  و شکست  قبرس  به  ترکیه  ها ی 

یب رساند و مقرر کرد که تا زمان  سرنگون شد. دولت غیر نظامی، قانونِ تدوین قانون اساسی جدید را به تصو 
به استثنای بخش مربوط به سلطنت و تفویض اختیارات    --  19۵۲تصویب آن قانون، موقتاٌ قانون اساسی  

ها عمالً بر چیده  ی سرهنگ سلطنت که قبالً در دوره  19۷4حاکم شود. در سال    –جمهور  سلطنت به رئیس
غی شد. قانون اساسی جدید مصوب مجلس منتخب در  پرسی ملطور رسمی از طریق یک همهشده بود، به 

 ۲یونان را جمهوری دموکراسی پارلمانی اعالم نمود. 19۷۵

 

سال   3:پرتقال چپ   19۷4در  افسران  میخک«  کودتای  گل  »انقالب  به  معروف  وجه    --گرا  که 

ی آن اعطای گل میخک به سربازان از طرف مردم در میدان بزرگ شهر پس از اعالم پیروزی کودتا تسمیه 
زمینه   --بود   و  کرد  سرنگون  را  پرتقال  فاشیستی  و  استبدادی  دیکتاتوری،  در  رژیم  دموکراسی  به  گذار  ی 
قال و پایان بخشیدن به استعمارِ در حال مرگ این کشور را فراهم آورد. با استقالل مستعمرات پرتقال در پرت

افریقا و دیگر نقاط، هزاران پرتقالی به کشور بازگشتند. تالش افسران دست راستی برای کودتای دوم ناکام  
با شرکت جریانات سیاسی مختلف  انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید    19۷۵ماند. در  

رسماً تصویب شد، با آن که قدرت زیادی را برای ارتش    19۷۶گرا انجام شد. این قانون که در  و اکثراً چپ 
ترین قوانین اساسی اروپا بود، که رسماً با اشاره به سوسیالیسم و حقوق کارگری،  قائل شده بود، یکی از چپ 

ها تأکید  ها و بنگاههای کارگری بر مدیریت شرکت ستی و نظارت کمیته از جمله بر استقرار اقتصاد سوسیالی
ی ترمیم و اصالح قانون نیز  ها در عمل اجرا نشد، و تا پنج سال اجازه داشت. با آن که بسیاری از این خواست 

در  ها، و پیروزی ائتالف راست میانه، تغییراتی  ها و کمونیستبا شکست سوسیالیست  19۸۲وجود نداشت، در  

 
1 Kevin Featherstone, Katsoudas Dimitrios, (1987), Political Change in Greece: Before and after the 
Colonels, Croom Helm Press. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_history_of_Greeceتاریخ قانون اساسی یونان، 19۷۵ 2
3 Jose M. Magone, (2014), Politics in Contemporary Portugal: Democracy Evolving, Lynne Reinner. 
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های و چند بار دیگر تغییرات بیشتری در آن داده شد و بسیاری محدودیت  19۸9آن به تصویب رسید. در  

  1بینی شده و اشارات »ایدئولوژیک« آن حذف شد. پیش
 

ی آخرین شاه اسپانیا، خوان کارلوس، را  اش نوه فرانکو دیکتاتور اسپانیا شش سال قبل از مرگ ۲:اسپانیا

خود   در  جانشین  فرانکو  مرگ  با  کرد.  آن   19۷۵تعیین  با  مشروطه،  سلطنت  بازگشت  فرانکوئیستو  ها  که 
نیرو  ایجاد کماکان در ارتش و در مجلس تسلط داشتند، جریانات طرفدار اصالحات و  های چپ بر خواستِ 

درگیری  از  پس  کردند.  پافشاری  دموکراسی  و  اساسی  پی تغییرات  تشکیل  و  بسیار  دولت های  ی ها درپی 
انتخابات عمومی برگزار شد و از جمله موجودیت جریانات مختلف سیاسی اعم از   19۷۷ناپایدار، سرانجام در  

غیر   موقع  آن  تا  که  اسپانیا  کمونیست  حزب  و  کارگری،  سوسیالیست  حزب  جمله  از  چپ  و  میانه،  لیبرال، 
ای سابق و رهبر یک حزب  هقانونی بود، به رسمیت شناخته شد. رئیس دولت وقت که خود از فرانکوئیست 

رو بود توانسته بود ارتش را راضی به همکاری کند. این مجلس نقش مؤسسان برای تدوین قانون  بزرگ میانه 
با حمایت   19۷۸پرسی در  نویس قانون اساسی جدید را تهیه کرد و طی همه اساسی را به خود گرفت، پیش

ی اقتصاد  های کارگری نیز طی توافقی در مورد چگونگی ادارهاحزاب مختلف و اتحادیه  3مردم رسمیت یافت.
 کشور در دوران گذار به توافق رسیدند. 

 

، روسیه و اغلب کشورهای  1991در    پس از سقوط شوروی   4:روسیه و کشورهای اروپای شرقی

به    1993تصویب رساندند. در سال  های نزدیک به هم قوانین اساسی جدیدی را به  اروپای شرقی در فاصله 
جمهور وقت، کنفرانس قانون اساسی در روسیه متشکل از چند صد نفر از مقامات فدرال، دستور یلتسین رئیس 

های  ای ایده نویسی متأثر از پارههای کارگری تشکیل شد و پیشهای محلی، احزاب سیاسی و اتحادیهدولت
جمهور  مراتب بیشتری بر قدرت رئیس اسی فرانسه تهیه شد، اما تأکید بهلیبرالی دوران تزارها، و نیز قانون اس

از طریق همه  در دسامبر همان سال  و  رسید.گذاشته شد،  به تصویب  از سقوط  پرسی  نیز پس  لهستان  در 
ابتدا قانون جدیدی تحت عنوان قانون اساسی کوچک توسط مجلسی که    199۲دولت کمونیستی، در سال  

انتخاب  به در  تازگی  سیاسی  جریانات  بین  مذاکره  و  گفتگو  سال  چند  از  پس  و  رسید،  تصویب  به  بود  شده 
پرسی قانون اساسی نهایی از سوی مجلس ملی لهستان تهیه شد و در همان سال از طریق یک همه   199۷

ن  ها قانو تغییراتی در قانون اساسی قبلی داده شد و تا مدت   19۸9به تصویب رسید. در مجارستان، در سال  
 

 19۷۵https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Constitution7th.pdfقانون اساسی پرتقال،  1
2 David S. Bell, (1983), Democratic Politics in Spain: Spanish Politics after Franco, St. Martin’s Press. 

 https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf 19۷8اسپانیا،   قانون اساسی ۳

4 Thomas Remington, (2017), Politics in Russia, Routledge. 
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در   که  آن  تا  نداشت،  نهایی  از    ۲011اساسی  متأثر  عمدتاً  که  کرد،  تهیه  را  خود  امروزی  اساسی  قانون 
 کار بود.  های حزب حاکم و کاتولیسیسمِ محافظهدیدگاه
 

کودتای    1:برزیل زمان  از  که  نظامی  دیکتاتوری  گرفتن  پایان  برای    19۶4با  امریکا  مستقیم  با کمک 

حا  ۲1مدت   برزیل  بر  سال  سال  در  البته  شد.  انتخاب  نظامی  غیر  دولت  اولین  بود،  فشار   19۸۲کم  تحت 
  19۸۶خواهی، نظامیان اصالحاتی کنترل شده را پذیرفته و انتخاباتی برگزار کرده بودند. در  جنبش دموکراسی 

ز ها پس اکه ژنرال  19۶۷ی  نه گرافرایند تدارک قانون اساسی جدید برای جایگزینی قانون اساسی سرکوب 
بودند شروع شد. کنگره  از دو سال شور و مشورت  چند سال سر هم کرده  انتخاب شد و پس  ی مؤسسان 

ترین قوانین اساسی جهان  یکی از مفصل این قانون هم که   2اعالم شد.   19۸۸قانون اساسی موجود در سال  
تأکید  بازگشت دیکتاتوری  امکان  از  برای جلوگیری  بر  است  بسیار مهمی  و حقوق شهروندان  آزادیهای  ها 

گذاشت. از جمله دو عامل بسیار مهم و آموختنی: یکی، حق دسترسی هر فرد به اطالعاتی که دولت از وی  
( دارد  اختیار  تنبیه habeas dataدر  دیگری  و  و (،  شهروندی  حقوق  نقض  برای  شدید  بسیار  های 

 چندین بار ترمیم شده است. خاطر وسعت و جزئیات فراوان آن ها. این قانون نیز به آزادی
 

ی تغییر رژیم، رهبری جنبش ضد نژادپرستی،  با تسلیم رژیم آپارتاید در برابر خواسته   3:فریقای جنوبیا

ا. ان. سی خواستار تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید شد، اما حزب حاکم سفیدپوست  
در   تدوین شود.  توافق  و کسب  مذاکره  از طریق  قانون  این  که  ب  1991درخواست کرد  احزاب  ا کنوانسیون 

ای جزئیات به  فرایند تدوین یک قانون اساسی موقت تا تدوین قانون اساسی نهایی موافقت نمود، اما در پاره
به    1993توافق نرسید. در   تبعیت کند  از آن  باید  قانون نهایی  تعیین اصولی که  مذاکرات بین احزاب برای 

از سوی کمیته  اساسی موقت  قانون  این اساس  بر  از تصویب ی منتختوافق رسید و  تهیه و پس  احزاب  بِ 
به موقع اجرا گذاشته شد. قانون موقت یک نظام دو مجلسی را   1994مانده از دوران آپارتاید در  مجلسِ باقی

از   متشکل  سنا  مجلس  و  نسبی،  نمایندگی  اساس  بر  مردم  مستقیم  انتخاب  با  ملی  مجلس  آورد؛  وجود  به 
اس قانون  دادگاه  یک  ایاالت.  منتخب  مجلس  نمایندگان  نقش  مجلس  دو  این  مجموع  شد.  ایجاد  نیز  اسی 

تا ظرف دو سال قانون اساسی نهایی را تهیه کند. قانون موقت اصول اساسی   مؤسسان را بر عهده گرفت 

 
1 Javier Martinez-Lara, (1996), Building Democracy in Brazil: The Transition of Constitutional Change, 
1985-95, MacMillan Press. 

 1988قانون اساسی برزیل،  2
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_b_1_en.pdf 

3 Heather Deegan, (2014), Politics South Africa, Routledge. 
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آزادی تضمین  قوا،  تفکیک  چندحزبی،  دموکراسی  جمله  از  نهایی  حقوق  قانون  زبانی،  و  فرهنگی  تنوع  ها، 
درصد( در    ۷۵اکثریت )-یک ابرتعیین کرد. مقرر شد که تصویب قانون به   فدرالی را-شهروندان و نظام نیمه

می مربوط  ایاالت  به  که  مواردی  در  سنا  مجلس  دوسوم  توافق  و  ملی  در مجلس  و  باشد  داشته  نیاز  شود، 
پرسی مستقیم صورتی که چنین اکثریتی عملی نشود، قانون با اکثریت ساده مورد تأیید قرار گیرد و به همه 

درصدی نهایی شود. مجلس قانون اساسی ظرف دو سال همراه با    ۶0گذاشته شود و با حمایت حداقل  مردم  
هایی از آن ایراد گرفت و دوباره متن  کسب نظرات مردم متنی را تهیه نمود که دادگاه قانون اساسی به جنبه 

اساسی، متن   قانون  دادگاه  تأیید  و  از تصویب مجلس  واقع شد و پس  پرزیدنت مورد تجدیدنظر  امضای  به 

از آن زمان این    1نهایی شد، به موقع اجرا درآمد.   199۸جز چند مورد که تا  به   199۷نلسون ماندال رسید و از  

 ۲ترین قوانین اساسی جهان است چندین بار ترمیم شده است. قانون اساسی که از مفصل 

 

وری صدام حسین، با ائتالف جریانات  ی امریکا به عراق و سرنگونی رژیم دیکتاتبه دنبال حمله :عراق

تشکیل شد، و با اعمال نفوذ امریکا   ۲003مختلف سیاسی، ملی و مذهبی یک مجمع ائتالف موقت در سال  
ها نفر نمایندگان مذاهب به نسبت تعداد جمعیت و نمایندگان ملیت   ۲۵یک »شورای حکومتی« متشکل از  

طور خالصه به  (، یا قانون اساسی موقت، شد. این قانون به TALی امور گذار« )مسئول تدوین »قانون اداره 
ها از جمله مذهب )ضمن تأکید بر این امر که اصول قانون اساسی نهایی از جمله حقوق شهروندان، آزادی 

قانون  یعنی مجلس موقت و  اسالم مذهب رسمی و منبع  اشاره کرد، ساختار سیاسی موقت،  گذاری است!(، 
نویس قانون اساسی نهایی را  ا معین نمود، و تاریخ انتخابات مجلس اصلی و پیش جمهوری رشورای ریاست

سال   در  ساخت.  این    ۲00۵مشخص  شد.  انتخاب  نهایی  اساسی  قانون  تدوین  برای  موقت  ملی  مجلس 
های  نویس قانون نمود و در میان اختالفات و درگیری ی پیشی قانون اساسی را مأمور تهیه مجلس کمیته 

پرسی سراسری در  نویس تهیه و تصویب شد و در یک همه های شیعه و سنی، پیش یژه بین گروه وبسیار به 
همان سال به تأیید مردم رسید. همچنین توافق شد که اولین مجلس ملی پس از تصویب قانون اساسی یک  

 4های احتمالی را به وجود آورد. ی بازبینی قانون برای ترمیم کمیته 

 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_South_Africa 

 pdf-https://www.gov.za/sites/default/files/images/a108.199896قانون اساسی افریقای جنوبی،  2
3 Saad N. Jawad, (2021), Iraq after the Invasion: From Fragmentation to Rebirth and Reintegration, 
Springer. 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Iraq 
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های  خواهی، تبعیدیی نظام سلطنتی استبدادی و افزایش مبارزات دموکراسی ینده با تضعیف فزا  نپال: 

هایی برای تدوین قانون اساسی جدید انجام داده  نپالی احزاب مختلفی در خارج از کشور ایجاد کرده و تالش
ولیعهد که   عام خاندان سلطنتی توسطها، و قتل ، ناپایداری رژیم حاکم، قیام مائوئیست199۵بودند. از سال  

های خشونت آمیز و کشتار در  خود نیز خودکشی کرده بود، بر مشکالت رژیم افزوده بود. با افزایش درگیری 
از   آغاز نوعی جنگ داخلی  از  برای مدتی  ، بین قوای حکومتی و مائویست199۷شهرهای مختلف، پس  ها 

شورشیان را که دانشجویان هم به   بس بر قرار شد. برادر شاه که به سلطنت رسیده بود دستور سرکوب آتش
ها و احزاب مائویست  ۲00۵کردند. در  ها یکی پس از دیگری سقوط میآنها پیوسته بودند، صادر کرد و دولت 

با   که  ساخت  ناچار  را  شاه  سراسری  اعتصابات  و  رسیدند،  توافق  به  دموکراسی  برقراری  برای  اپوزیسیون 
ارلمان رأی به برگزاری مجلس مؤسسان و محدود ساختن قدرت پ   ۲00۶برگزاری انتخابات موافقت کند. در  

با مائوئیست ائتالفی متشکل از هفت حزب کنترل دولت را در دست گرفت و وارد مذاکره  ها شد. شاه داد. 
پارلمان شدند، و در   پیوستند. در همان   ۲00۷رهبران مائوئیست وارد  ائتالفی  به دولت  برای مدت کوتاهی 

پارلمان رای   از خواست سال  الغای نظام سلطنتی دویست ساله که  بود، داد. در  های مائوئیستبه   ۲00۸ها 
خاطر  ها بیشترین رای را آوردند، و نپال جمهوری اعالم شد. اما به مجلس مؤسسان تشکیل شد و مائوئیست

اختالفات و درگیریادامه اناالجل تهیه ها مجلس مؤسسان ضرب ی  تأخیر  به  را  اساسی  قانون  داخت. در  ی 
تهیه   ۲01۲ به  موفق  که  مؤسسان  پیشمجلس  در  ی  شد.  منحل  بود،  نشده  قانون  انتخابات   ۲013نویس 

ها بیشترین دیگری برای مجلس مؤسسان برگزار شد و این بار حزب متمایل به چپ کنگره و نه مائوئیست
ب پارلمان رسید. این قانون  به تصوی   ۲01۵دست آورد. متن قانون اساسی جدید تهیه شد و در سال  آرا را به 

مذهبی«، و کشوری »مستقل، فرهنگی، و چند نژادی، چند »جمهوری فدرال« نپال را کشوری »چندقومی، چند 

   ۲گیری سوسیالیستی...« اعالم نمود. تفکیک، خودمختار، با سمت غیر قابل 

 

چه که تمامی این موارد متعدد، و در شرایطی کامالً متفاوت از یکدیگر  طور خالصه آن به 

که  نشان می  این است  انقالب   --دهند،  که یک  بر خالف شرایط  های سیاسی کالسیک 

به   و  تهیه  را  جدیدی  اساسی  قانون  رأساً  و  کرده  سرنگون  را  قبلی  رژیم  اصلی  جریان 

می نمونتصویب  آخرین  و  انقالب  ه رساند،  آن  بود    1357ی  اساسی   –ایران  قانون  یک 

از طریق   تنها  ائتالف جریانجدید  و  توافق  اپوزیسیونمذاکره،  مختلف  در  های سیاسی   ،

داخلی و خارجی یا سقوط کرده و یا سقوط نهایی خود   رژیم کهن به هر دلیل شرایطی که  
 

1 Ramjee P. Parajulee, (2000), The Democratic Transition in Nepal, Rowman & Littlefield Publishers.  
 https://lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/01/Constitution-of-Nepal.pdfقانون اساسی نپال  2
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پذیرفته در  را  انتخا ،  دموکراتیک  طریق  از  که  نهادی  یا  می مجلس  به  شودب  و  تهیه   ،

می مردم  نهایی  موانع تصویب  و  مشکالت  با  ایران  امروز  شرایط  در  امر  این  اما  رسد. 

 فراوانی روبرو است.
  

 مشکالت پیش رو در ایران

آیا در مقطع جنبش کنونی بحث درباره به این سؤال که  اساسی جدید بحثی  قانون  نه،  ی  یا  موقع است 
ربطی نیست اما بستگی به برداشت ما از اوضاع و احوال جاری دارد. در شرایط فعلی چند سناریو را  سؤال بی 

نظر گرفت.  می در  کام1توان  را  آزادی  زندگی،  به ( حکومت موفق شود که خیزش زن،  و  کند  الً سرکوب 
مدت  تا  باز  و  ببرد  ادامه محاق  گذشته  روال  به  دیگری،  خیزش  ظهور  تا  و  دهد.  ها  حیات  با  ۲ی  جنبش   )

محیطی و روابط ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست های چندگانهفرازوفرودهایی ادامه یابد و تداوم بحران 
برق با  یا  که  برساند  حدی  به  را  حکومت  مشکالت  درگیری  خارجی،  یک  تحریک  یا  و  نظامی  دولت  راری 

ی جنبش و ترکیب  گریختهی جسته ( ادامه3ی آشوب تا مدتی حفظ کند.  ای، قدرت را در میانهنظامی منطقه
ای بگیرد و سرعت اوج تازه( جنبش به4ای از بلوک قدرت را از بدنه نظام جدا کند. و  ها، بخش فزاینده بحران 

از این سناریو   حاکمیت توان کنترل آن را  ها چه برای حکومت و چه  نداشته باشد. واضح است که هر یک 
با مشکالت و موانع بسیاری روبروست. در دو سناریوی اول، به  اپوزیسیون  ویژه اولی بحث قانون  جنبش و 

و  تواند یک تالش ذهنی و آکادمیک باشد. اما در دمورد است و تنها میاساسی جدید در این مقطع کامالً بی 
ویژه مورد آخری، بحث تالش برای چگونگی تدارک تدوین قانون اساسی جدید بسیار ضروری  مورد بعدی به 

 و حیاتی است. 

تکیه من در اینجا مبتنی بر فرض تحقق سناریوی آخری، با تاکید بر موانعی است که  

ین  توجهی به اویژه اپوزیسیون چپ و مترقی با آن روبروست. بی جنبش و اپوزیسیون به

ناممکن  را  آخر  سناریوی  تحقق  محتمل موانع،  را  اول  سناریوی  و  میتر  در  تر  یا  سازد، 

خواهانه  های ترقیصورت تغییر حاکمیت در آینده، نظام سیاسی جانشین عاری از خواست

 خواهد بود. 
 

 توافق و ائتالف

تنهایی نقش رهبری را تا پایان برعهده  تواند به پاسخ به این سؤال که آیا یک جریان واحد اپوزیسیون می 
طلبان و  اند، یکی سلطنت هایی که خود را مطرح کرده پردازان، قطعاً منفی است. بدیل جز برای رؤیاگیرد، به 
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ای وسیع تبلیغاتی، و حمایت نهادهای غربی هها و رسانه اند که با کمک تبلیغات موفق دستگاه راست سکوالر 
اندیشکده جمله  گوناگون  از  به    –های  دعوت  نیز  و  تاون،  جرج  اخیر  مضحک  هرچند  »کنفرانس«  نظیر 

ها اصطالح سلبریتی زده از وضع موجود، و از به و حمایتی که از بخشی از مردم دل  --کنفرانس امنیتی مونیخ 
این توهم را دامدریافت کرده  پارهزنند که به ن می اند،  با پذیرش رهبری رضا پهلوی توسط  یا  ای  تنهایی و 

توانند به این هدف برسند. مجاهدین خلق هم که دل به امداد غیبی  های غربی، می جریانات و حمایت دولت
ه  تنهایی قادر نیست باند. واقعیت این است که هیچ جریان واحدی به های امریکایی بستهی نئوکان با واسطه 

تواند چنین نقشی را ایفا کند. در این  های مختلف مییک بدیل واقعی تبدیل شود، و تنها ترکیبی از ائتالف 
رو به  ، ازاین امتفصیل نوشته ای که به ترسیم ماتریس اپوزیسیون ایران اختصاص داشت به زمینه، قبالً در مقاله 
 اشاراتی خواهم داشت. پردازم و در زیر تنها به آن ها نمی جزئیات این ائتالف

به آن  اشاره شد  تدوین یک قانون اساسی جدید، همان طور که در مورد تمام کشورهایی که در باال  ها 
شود، در شرایطی که رژیم قبلی به دلیل مبارزات داخلی و یا فشارهای خارجی یا ساقط شده و یا  دیده می

پذیرد. اما در یک مجلس مؤسسان صورت می   سقوط نهایی خود را پذیرفته، توسط نمایندگان منتخب مردم
پیشا نوعی  اپوزیسیون  جریانات  از  متشکل  »میزگرد«ی  یا  موقت  مجمع  دموکراسی، یک  نبود  شرایط  -در 

کند. )پیشنهاد اخیر میرحسین قانون یا قانونی موقتی را برای تدوین قانون نهایی و دوران گذار به آن تهیه می 
نمادی نظر  از  که  آن  حاکمیت نقطه  موسوی، ضمن  که  گذاشته  این  بر  را  اصل  است،  مهمی  بسیار  عطف 

ی برگزاری یک رفراندوم را بدهد و به این ترتیب عمالً به برکناری خود از قدرت رضایت دهد، امری  اجازه 
ای جز این  تصور است، مگر آن که جنبش به جایی رسد که رژیم چاره کم در شرایط کنونی غیر قابل که دست 
ها اشاره شد، خواهد داشت، و ناچار  شد. در آن صورت نیز وضعیتی مشابه دیگر کشورهایی که به آن نداشته با 

 است که قبل از تشکیل مجلس مؤسسان، مجمع یا میزگردی برای تدارک پیشا قانون اساسی به وجود آورد.  
مؤسسان    ای بودن تدوین قانون اساسی برای تدارک مجلسآنچه مسلم است در هر صورت، دو مرحله 

های قانون اساسی نهایی، و در مواردی  امری ضروری است. حضور در مجمع موقت که عمالً اصول و جهت 
می تعیین  را  اساسی  قانون  موقت  چه دادگاه  که  است  این  اصلی  سؤال  دارد.  پیچیده  بسیار  فرایندی  کند، 

طور که آندرو آراتو ت. همان گرد یا هر عنوان دیگری، شرکت خواهند داش کسانی در چنین مجمع موقت، میز 
مهم  بررسی که  میترین  اشاره  دارد  زمینه  این  در  را  پساها  عراق  نظیر  شرایطی  جز  به  تحت  -کند،  صدام، 

توانند در مجمع  توانند یا نمی کنترل امریکا که ُپل برمر رسما با صدور فرمان تعیین کرد که چه جریاناتی می 
، در تمام موارد  --های عرب  ها، و ناسیونالیست بعثی-ها، نو صدری   از جمله منع  –موقت حضور داشته باشند  

نمایندگان جریاناتی که به درجات مختلف در میان مردم پایه دارند در چنین میزگردی شرکت خواهند داشت.  
  هایی که برای وارد ها و درگیری آراتو با طرح مواردی چندگانه از جمله در لهستان، مجارستان و نپال به تنش 
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اشاره می انجامیده  این مجمع موقت  به  و توضیح می شدن  پارهکند،  مواردی  در  برای  دهد که  ای جریانات 

  مجمع   ن یچن توان گفت که در  طور کلی می به   1حضور در این مجمع حتی متوسل به خشونت نیز شدند. 

 زنان،   ها،تی مل   جمله  از  ت، یجمع   از  ی خاص  یهابخش   ندگانینما  بر   عالوه  زگرد،ی م  ای  موقت

از جمله   کارشناسان  و  ،ی تیجنس   و  ی جنس  ،یمذهب  یهاتی اقل   جوانان،  کارمندان،  کارگران،

س  ی حقوق  ن یمتخصص  علوم  دانان   یاس یو  اقتصاد  جر  یایاسیس   اناتیجر  ،و  در    ان یکه 

  یبخش  تیمورد حما  لیبه هر دل  ایکهن به درجات مختلف نقش داشته و    میرژ  یسرنگون

در ایران بسته به این که جنبش زن، زندگی، آزادی چه مسیری را   .دارند کنندهن یی تع نقش   اندمردماز 

احتمالی  ترکیب  کنند،  ایفا  را  نقشی  چه  کشور  از  خارج  و  داخل  اپوزیسیون  جریانات  و  کند،  طی  چگونه  و 
 د.ی بعدی آن بسیار متفاوت خواهد بو قانون اساسی و مرحله -کنندگان در مجمع موقت پیشاشرکت 

بینانه و نه رمانتیک به شرایط امروزی اپوزیسیون و فرهنگ سیاسی اگر به شکلی واقع 

حاکم بر جامعه نگاه کنیم، و اگر اقدامی مناسب در جهت تغییر این شرایط صورت نگیرد، 

های یک قانون اساسی مترقی دورنمای چندان خواه و تأمین خواستبرای نیروهای ترقی

نخواهد بود. موانع تدوین و به تصویب رساندن چنین قانونی با توجه  درخشانی در پیش  

 اند.به ترکیب فعلی بسیار فراوان
 

 موانع 

مقاله ویژگی در  به  قبلی  جمهوری  ی  حکومتی  نظام  جمله  از  مترقی،  اساسی  قانون  برای  طرحی  های 
از دولت و آموزش و امور قضائی، عدم تمرک های  ز و فدرالیسم، آزادی پارلمانی، سکوالریسم و جدایی دین 

است که    طلبی و عدالت اجتماعی، و محافظت از محیط زیست، اشاره شد. واضح -سیاسی و اجتماعی، برابری 
 ها طرفداران و مخالفینی جدی خواهد داشت.  هر یک از این ویژگی 

اقتدار  طلبان و بلوک راست یک نظام سلطنتی و یا جمهوری ریاستی با  ، سلطنت نظام سیاسیدر مورد  

خود را پیش    کنند و اگر به هر دلیل در مجمع موقت اکثریت یابند، خط جمهور را طلب می زیاد برای رئیس
 خواهند برد. 

مورد   گرایشسکوالریسمدر  که  آن  با  مذهبی،  و  راست  و  از چپ  وسیعی  این  های  با  سکوالر  های 

موافق قانون  خواست  در  آن  کمال  و  تمام  تصویب  و  تأیید  اما  پاره اند،  که  راحتی  آن  می به  تصور  کنند  ای 
های غیر حکومتی و پیروانشان در جامعه باقی  اهللنخواهد بود. جنبش هر مسیری را طی کند، بسیاری از آیت

 
1 Andrew Arato, (2009), p.76. 
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خواهند بود. تعداد مسلمانان غیرحکومتی اما نه لزوماً سکوالر هم کم نیستند، و هم اکنون هم بلوکی از آنها  
های جنبش یعنی در کردستان و بلوچستان، ی در دو بخش از مهم ترین پایه گیری است. حتدر حال شکل 

روحانیون و مذهب نقش مهمی داشته و خواهند داشت. در غیاب یک بلوک سکوالر بسیار قوی، این خواست 
اساسی جنبش در مورد جدایی دین از دولت، آموزش و امور قضائی با مخاطراتی جدی روبرو خواهد بود، و  

که نظیر قانون اساسی مشروطه ایران و نیز قانون اساسی عراق، ضمن بازی با کلمات و تأیید    ممکن است
 گذاری نیز قرار گیرد.  ی مذهب در دولت، دین رسمی اعالم شود و مبنای قانون مداخله عدم 

با جّوسازی حول تمامیت ارضی و  هم، می  فدرالیسمدر مورد عدم تمرکز و   دانیم که جریانات راست 

ها، در حالی که هیچ یک از آنها چنین سیاستی را مطرح نکرده و تنها خواستار به  طلبی ملیت ای جدایی ادع
در محدوده خود  شناختن حقوق خاص  تمرکز رسمیت  عدم  و  فدراتیو  خواست  گونه  هر  با  ایران هستند،  ی 

 کنند و خواهان یک نظام سیاسی متمرکزاند. مخالفت کرده و می 

مورد   سآزادیدر  اجتماعیهای  و  می یاسی  که  است  طنزآلود  البته  هیچ  ،  که  داشت  انتظار  توان 

با آن مخالفتی نشان ندهد، نه بهجریانی به  ها ی جریانات به این آزادیخاطر آن که لزوماً همه طور رسمی 
اساسی   قانون  چنانچه هیچ  دارند،  اساسی    –باور  قانون  به جز  نمی   –برزیل    19۶۷شاید  که  را  یافت  توان 

رسند، ها را محدود کرده باشد، بلکه به این خاطر که جریان )های( غیردموکراتیکی که به قدرت می زادیآ
 ها را فراهم کنند.  راحتی،با قید »مگر به حکم قانون« امکان جلوگیری از آزادیتوانند به می

ترقی  و  چپ  و  راست  بلوک  بین  اختالفات  مورد  اما  در  اصوالً  خواه  و  اجتماعی  های  جنبه عدالت 

برابری زیست-اقتصادی،  و  می   محیطیطلبی  خود  اوج  به  اساسی،  منافع  قانون  راست  بلوک  رسد. 

دانان نولیبرال و وکالی لیبرال و متخصصین دست طبقاتی خود را در نظر دارد و با تأییدی که از اغلب اقتصاد
ها و  ت، مخالفت با تقویت اتحادیهی دولگیرد، تأکید بر رشد اقتصادی، عدم مداخله راستیِ علوم سیاسی می 

های دیگر دارد. در طرف دیگر  ها و بسیاری جنبه سندیکاهای کارگری، کاهش خدمات رفاهی، کاهش مالیات
خواست  اقتصادی،  واقعی  امکانات  به  توجه  بدون  که  داریم  را  »رادیکال«  چپ  جریانات  برخی  های افراط 

طلبایده مرحله  همین  در  بالفاصله  را  خود  وعده می  آلی  با  و  خواهان کنند  جمله  از  بلندپروازانه،  های 
ساعت  3۵های تولیدی و خدماتی، برگماریِ تمام مدیران از طریق انتخابات،  گردانی نهاد شدن و خوداجتماعی 

آمد در آن، و بسیاری موارد دیگر هستند. شکی نیست که بر قراری توافق و کار در هفته با احتساب زمان رفت 
با در نظر گرفتن واقع دو افراط  بین این   ی شرایطی که امکان ایجاد بینانه راست و چپ عملی نیست، مگر 

 ها را ممکن سازد.  تعادل بین خواسته 
چپ  شد،  مطرح  باال  در  که  کشورهایی  تمام  حضور  در  رژیم  با  مقابله  در  مستقیماً  که  رادیکال،  های 

پایهتعیین  دارای  و  داشتند  بودنکننده  مردمی  به  های  ناچار  و  کردند  شرکت  اساسی  قانون  مذاکرات  در  د، 
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قانون سازش  شدند.  از هایی  مترقی  اساسی  همه های  نپال  و  جنوبی  افریقای  پرتقال،  اساسی  قانون  جمله 
دانم که  ها بود. البته می ها در فرایند تدوین آن ها و توافق ها و شرکت در مذاکره محصول حضور سوسیالیست

رادیکال چپ  از  نگرانی   بخشی  است  ممکن  حرکت ما  این  اصوالً  و  باشد،  نداشته  بابت  این  از  و  ای  ها 
ی کارگر یا رهبری خلق را های »بورژوایی« را مردود بداند، و بر این باور باشد که خود رهبری طبقه خواست 

بالفاصله  استقرار  با  و  گرفته  به  برعهده  و  تهیه  رأسا  را  جدید  اساسی  قانون  شورایی،  جمهوری  تصویب  ی 
 رساند!  می

 

 مخاطرات 
طور کلی به نظر من مادام که تغییری در وضعیت اپوزیسیون موجود صورت نگیرد، هر زمان که کار به

مذهبی به و  سکوالر  راست  بلوک  وزن  شود،  تشکیل  اساسی  قانون  پیشا  موقت  مجمع  که  رسد  های جایی 
خورد  بر  بود.  خواهد  بسیار سنگین  اخیر  غیرحکومتی  و ضد  جریانات سلطنت های  ارتجاعی  شعارهای  طلب، 

دارِ رضا پهلوی، گویای  ها، و سکوتِ معنیبخشی به ساواک و ساواکی دموکراتیک آنها، تالش برای حیثیت 
 ی ایران است. آمدی برای آینده خطرات چنین پی

 
 آمیز است.  ویژه مخاطره اوضاع چپ سوسیالیست به 

خاطر خطاهای سیاسی گذشته و  ها، هم به مبارزات و فداکاری   رغم یک قرن چپ سوسیالیست ایران به  
های مردمی خود شدت تضعیف شده و پایههای حاکم گذشته و کنونی، به ی جناح وقفه خاطر تبلیغات بی هم به 

شدت تکیده است. بخشی از افراد آن کالً و تماما از سوسیالیسم  ی چپ هم به را از دست داده است. خودِ بدنه 
پاره بریده   از آن و  لیبرال ای  از  نیز بی تر و ضد چپ ها هم راست ها حتی  اند. بخش دیگری  به  تر شده  اعتنا 

تمامی تغییر و تحوالتی که در جهان صورت گرفته هنوز در حال و هوای برداشتی، آن هم نه چندان دقیق، 
پاریس و روسیه  اوایل قرن بیستم قرار دارند. نگاهی به »برنامه«از کمون  این جریانات که بررسی ی  های 

نوشته آن موضوع  جداگانهها  به ی  را  تلخ  واقعیت  این  است،  می ای  نشان  بخشخوبی  که  آن  با  های  دهد. 
بینانه به شرایط مشخص  های سوسیالیستی به درجات مختلف و برخوردی واقعدیگری از چپ با حفظ آرمان

می امروزی تالش  انجام  را  تاکنو هایی  نیز  آنها  نداشته دهد،  مردمی  حمایت  جلب  در  موفقیتی  جنبه ن  ی  اند. 
ی نسل جدیدی از چپ در داخل ایران است، که باید امیدوار  امیدوارکننده در این زمینه ظهور و حضور فعاالنه 

ی چپ در  خواهانههای ترقی خواهانه و انعکاس خواست های ترقی بود بتواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست
 ی ایران ایفا کند.  جامعه این مقطع از تحول
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در  به نتواند  امکان هست که چپ حتی  این  نگیرد،  این وضعیت چپ صورت  در  تغییری  اگر  کلی،  طور 
پیش برای  باشد.  داشته  مشارکتی جدی  اساسی جدید  قانون  که چپ  تدارک  است  وضعیتی  چنین  از  گیری 

خواه و دموکرات دارد تا بتواند از  ای ترقی تکانی درونی نیاز جدی به جلب همکاری دیگر نیروهعالوه بر خانه 
های گوناگون چپ، جریانات  ی حاضر در جهت ایجاد یک بلوک چپ و مترقی، متشکل از طیف همین لحظه

پاره ملیت زنان،  و مذهبی ها،  لیبرال  با ای جریانات  و  آید،  به وجود  برابری جنسیتی  فعاالن  و  های سکوالر، 
دست آورد. در غیر این  خود در این مقطع از تحوالت، حمایت مردمی را به   ی طرح قانون اساسی مطلوبارائه 

قانون اساسی فراهم آید، جریانات راست خواهند بود که جهت قانون  -صورت، زمانی که امکان تدارک پیشا
 اساسی آینده را معین خواهند کرد. 
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 ران یا  یندهیآ یبرا ییهانقشه

 یاصغر وای هی نوشته 
 

فی .   سجلوا  عاصمه »سجلوا!  هنا  هنا!  الخفاجیه«   التاریخ.  االبطال  عاصمه  هنا   االبطال، 

 ی یک فراموشی()درباره 

درباره  که  متونی  شده اغلب  نوشته  آزادی«  زندگی،  »زن،  جنبش  می ی  سعی  وقتی  تاریخ  اند،  کنند 
های فراگیر، یا به عبارتی تاریخ  خیزش ی تبلور آن به شکل  کننده مدت خواست تغییر و لحظات تعیین کوتاه 
ادامه گیری سوژهمدت شکل کوتاه  به درستی،  را،  ژینا  قیام  بیاورند،  به خاطر  را  )یا »ما«(،  تغییر  ی  ی جمعی 

ثابتی در گوشه   13۸۸دانند. اعتراضات خرداد و تیر  می   139۸و آبان    139۶اعتراضات دی ماه   ی  هم جای 
روز و   ۲۵گیرش )چشم   ی جغرافیاییرغم تداوم زمانی و گستره اما، علی   1400ذهن این متون دارند. تابستان  

چه این فراموشی )یا  آن  1کند. به ذهن این متون خطور می   ،، فقط گاهی، آن هم به شکلی گذرااستان(  14
و    ها از همبستگیِ انقالبیکند، ستایش همزمان بسیاری از همین نوشته این تصمیم( را عجیب و بامعنی می 

ملیت  از  مردمانی  موقعیتنیرومند  و  بودهها  شاهدش  اخیر  ماه  چند  در  که  است  متفاوت  روح    –ایم  های 
اند، و گاهی »همبستگی ملی فراتر از کرد و ترک سازی از پایین« بر آن نهادهنوظهوری که گاهی نام »ملت

که از خوزستان شروع شد و    1400و گیلک و لر و بلوچ و ...«. عجیب و بامعنی، چرا که اعتراضات تابستان  
ای حیاتی در فرآیند ساخته شدن )یا پوئسیسِ( اجتماعیِ این به بسیاری از مناطق دیگر نیز سرایت کرد، لحظه

 روح بود.       
 

 . »گشت گوشش همه چشم / شد همه چشمش گوش«۲
پردازی بود. خواست تغییر این بار به زبان عربی  سرآغاز یک فرآیند جمعیِ ترجمه و نقشه  1400تابستان  
دانست، نیازمند  گویند، اگر عربی نمی خواست بداند که معترضان اهوازی چه میشد، و هرکه میفریاد زده می

وندی ساختاری با جغرافیای مردمی  ها( پیملت -ی جهان دولتترجمه بود. از یک سو، زبان )حداقل در مخیله 

 
های  اند، و همچنین مجموعه یادداشت منتشر شدهتز یازدهم  و    نقد اقتصاد سیاسیهای  ست که در وبسایتی متنی این مشاهده عموماً شامل متونی پیکره    1

ایران چه می   رادیو زمانه رضا نیکفر در وبسایت  محمد اگر آنبا زیرعنوان »در  اینستاگرام و همچنین رسانه گذرد؟«.  فارسی چه در توییتر و  زبان جریان  های 

ایران دیده  از  این پیکره اضافه کنم، می غالبِ خارج  به  تا حد زیادی به کل فضام را هم  )یا تصمیم(  فراموشی  این  ی  که درباره  گفتمانیای  توانم بگویم که 

 جنبش انقالبی اخیر شکل گرفته قابل تعمیم است.     



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

کنند؛ از دیگر سو، شعارهای معترضان  ست که در جای خاصی زندگی میدارد: هر زبانی همیشه زبان مردمی
اغلب که  را،  »ما«  توجه  وضعیت  عرب  عینیت  و  مصیبت  جغرافیای  به  مستقیماً  بودیم،  ترجمه  نیازمند  مان 

رویم.  به جای دیگری نمی  اینجاکنیم؛ از لتهجیر«: هجرت نمیکرد: »أنا عطشان«؛ »کال کال ایشان جلب می
اهواز«. کشاورزان جنادله و خزرج در روز   یا  نفدیک  بالدم،  اهواز: »بالروح،  از  ، وقتی  1400تیر    ۲3از کجا؟ 

بودند آب زمین رفته  را که  زراعیمأموران حکومتی  بودند،  های  بیرون کرده  از روستاهایشان  ببندند  را  شان 
ی »ما« رسید.  تیر در شهرهای مختلف خوزستان تکرار شد و به گوش همه   ۲4هایی داده بودند که از  شعار

های مناطق اند؟ به کارخانه اند. و به کجا برده »کال کال لتهجیر«: از کجا؟ از کنار کارون که آبش را دزدیده
که کشاورزانش سال  اصفهان، جایی  به  بی مرکزی؛  از  آمدها ست  تنگ  به  از  هآبی  لتهجیر«:  اند. »کال کال 

های چینی با مجوز شورای عالی امنیت ملی خواهد که شرکت است و آبش را می   تشنه که    هورکجا؟ از کنار  
های مدرن )یا ملی( از نسبت ی ما انسان ی شعارهای معترضان عرب، تصور اولیهاند. به واسطه خشک کرده 

ی اول به  رافیایِ سیاسی و اقتصادی کشور، که ضرورتاً در وهله زبان و جغرافیای مردمی به واقعیات عینیِ جغ
از یک سو، دوباره، ترس دید نمی  پیوند  این  پیوند خورد.  از بخشی  نژادپرستانه   آیند،  از  ی  »تجزیه« و   »ما« 
زبان« را باب کرد؛ و از  بین »عرب« و »عرب   ای شدن« را به سطح آورد، و تمایزگذاری نژادپرستانه »سوریه

درک    1پیرامونی و نظم نژادی برآمده از )و حاکم بر( آن مناسبات، -ی دیگر، با مرئی کردن مناسبات مرکز سو 
گویی و اعتراض از اهواز به نقاط  مان با معترضان عرب را تسهیل کرد. عربی همچون زبان حق سرنوشتی هم

سرنوشتی  ی داشتند زودتر این هم تری از ستم مل واسطه هایی که درک بی دیگر ایران رفت. در میان »ما« آن
بر  اول  روزهای  همان  االحواز«  »آرخانداییق  و  معکم«،  »آذربایجان  معکم«،  »قلوبنا  کردند.  مسجل  را 

، از زبان عباس لسانی، زندانی سیاسی  ای از فعاالن سیاسی ترکدیوارهای اردبیل و ارومیه نقش بست، و عده 
با »تکهمرزمی  ترک، را  راشان  مبارزان  ملت تک  رهایی  در صدد  که  فعالینی  و  آزادی،  حقیقت،  هایشان  ه 

که باشند« اعالم کردند. دایه شریفه، پیامی به معترضان خوزستان فرستاد که    یمکان  و  ایجغرافهستند، در هر  
اقتصادی ایران ترسیم  -ای از نقاط حدت ستم ملی در جغرافیای سیاسیهم اعالم همبستگی بود و هم نقشه 

سوخت می و  کردستان  کولبران  »کشتار  درد کرد:  ما  کنید.  متوقف  را  خوزستان  تشنگان  و  بلوچستان  بران 

 
می» 1 پیدا  طبقاتی  و  عینی  محتواهای  همواره  که  ست  شبحی  اما  ندارد،  عینی  واقعیت  خود  تعییننژاد«  و  واقعی  نیرویی  و  وضعیتکند  به  های  کننده 

کند: برآمده از نظام تقسیم کار است و  . نژاد به شکل سازوکاری بین اقتصاد و سیاست عمل می کندها( وارد می ملت -شده )یعنی به سراسر جهان دولت نژادی 

کند؛ حدود دسترسی به  سازی، را مشخص می ر پرولت سازی و ساب های پرولتر های طرد و شمول نیروی کار، یعنی حوزهکند؛ حوزه فرم تقسیم کار را متعین می 

های دورانداختنی  کند، یعنی جمعیتخالل امنیتی کردن فضا، شکل توزیع ژئوپلتیکی مرگ و زندگی را مشخص می   کند؛ و ازخدمات عمومی را معین می 

دارانه مقدس  ها چشم بست )یعنی بر تنها چیزی که در الهیات سیاسی سرمایههای حاکمانه بر زندگی آن توان با تصمیم هایی که می کند: جمعیتتولید می 

هایشان را  های بهتر، زمینهایشان را زیر آب برد، و در شرایط دیگر، برای معامله کشتار تقدسش را حفظ کرد(، مثالً هنگام سیل زمین است و همواره باید با  

ن  ی توقع دستمزدشان را به شدت پایین آورد و از ایشازدایی و سلب مالکیت از تمام خدمات رفاهی عمومی محرومشان کرد، آستانهخشک کرد؛ یا با توسعه 

 شان.  ای کشت ترین هزینهنیروی کار بسیار ارزان قیمت ساخت، و به نام پاسداری از مرزها بی کم 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

پناهی«، زندانی مادر رامین حسین   –ریفه  های من. دایه شه هاست بچه ترکیم. قلبم با شما در کف خیابان مش
اعدام شد. شعار »بختیاری با عرب، اتحاد اتحاد« که در ایذه سر داده شد   139۷سیاسی کرد که در شهریور  

فر نقطه  این  در  نقشه ا ی عطفی  به یند  این شعار  بود.  نقاپردازی  به  و نسخه سرعت  دیگر کشور رفت  های  ط 
متفاوتی از آن در روزهای بعدی اعتراضات شنیده شد: »لر با عرب، اتحاد، اتحاد«؛ »آذربایجان، عرب، فارس،  

ی  اتحاد، اتحاد«؛ »از کرج تا خوزستان، اتحاد، اتحاد«؛ »از تهران تا خوزستان، اتحاد، اتحاد« و .... به واسطه 
دی« و »آبان فرزند ندارد، خوزستان  قدی، خوزستانا دایاق مانند »آذربایجان اویااین شعارها و شعارهای دیگری  
ی دیدی  ای که این بار از زاویه نقشه   –شد    بینا ی دیگری از موقعیت ملی  آب ندارد«، گوش »ما« بر نقشه 

می  ترسیم  دیوارنویسیپیرامونی  گرافیتی شد.  و  پوسترها،  را ها،  خوزستان  نشان  و  نام  متعددی  بر    های 
های دیگر ایران حک کردند، و تجمعات اعتراضی متعددی در حمایت از معترضان  دیوارهای شهرها و استان 

ها رسید که در آن عرب و لر خوزستان برپا شد که اخبار بسیاریشان به شکل ویدئوهایی به دست »ما« می
ایت از مردم خوزستان به خیابان  جا در حمنگفت که مردم آکرد و می صدای فیلمبردار نام شهری را اعالم می 

ی جغرافیایی ایران رسم  پهنه   ی جدیدی از هانقشه   1400معترضان در تابستان    ها،اند. از خالل این کنشآمده
های ملی و جغرافیایی  پردازان معترض از موقعیتنقشه .  را تازه کرد  «ملت»های مرکزگرای  کردند که چشم

ی اول که در وهله )  شانسرنوشتی خواندند و با بازشناسایی هم پیمانی فرامی مختلف یکدیگر را به اتحاد و هم 
گذاشتند که »ما« در برابرمان میتصویری دیگر از  (  ملتی متمرکز-ست از ادغام در یک موقعیت دولتتابعی 

انقالبی از فرفرهنگی -تازگی و نیروی  یِ  ی جمع سوژه   «پوئسیسِ»شدن یا  یند ساخته ااش )یعنی نیرویی که 
 نگاران بود.ی دید پیرامونی این نقشهشود( بیش از هر چیز مدیون مرکزیت خوزستان و زاویهتغییر ساطع می
کنش  نقشه این  زمینه های  بر  خود  رخ  پردازانه  درهمای  سطوح  که  و  تنیده دادند  سیاسی  جغرافیای  ی 

سرمایه  جهان  بر  اقتصادی  زمانی  هر  از  بیش  را  ملی  موقعیت  و  سطح  داری  به  و  بود  کرده  پدیدار  »ما« 
بود:تجربه  آورده  روزمره  به بحران همه(  1  ی  واقعیت  از یک سو  کرونا  نظم  پیوسته همگیری  و  ما  ی جهان 

و دروغ  ناکارآمدی، سودجویی،  آن، و همچنین  بر  بحرانی نژادی حاکم  در  به گویی حاکمیت  را  ترین شرایط 
ی اخباری واداشته  بود، و از دیگر سو »ما« را به پیگیری هر روزه ترین شکل ممکن در برابرمان گذاشته  عیان 

استان اعالم می به  استان  را  تلفات  ابتال و  آمار  ی شیوع ویروس شده بندی های رنگ کردند، و نقشهبود که 
می  برابرمان  در  روز  هر  را  سایهنقشه   –  گذاشتندکرونا  در  که  رنگ هایی  هولناک  تغییر  نقشه ی  ی  هایشان 

خروج  (  ۲خورد.  گویی و مگالومانیای حکومت مرکزی به چشم می سرنوشتی ما در برابر دروغری از هم دیگ
های ژئوپلتیکی و اثرگذاری آن  ای در سطحی دیگر تنش ها و منازعات منطقه آمریکا از برجام و تشدید تحریم

بر را  دولت  دست  و  بود  کرده  آشکار  پیش  از  بیش  را  روزمره  زندگی  و  اقتصاد  جداساز بر  و  تجزیه  ی  ای 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

به واسطه  بازتوزیعی بسته بودی سیاست معترضان  از خوزستان  نزدیک    1.های  به اعتراضاتی که  از همه  تر 
به   ( 3  شروع شد، کارگران،  فراگیر  کارگران  اعتصابات  و  ای  پروژه ویژه  از شهر  روز  که هر  بود  نفت،  صنعت 

این را هم اضافه کنیم   یافت.می   های همبستگی گسترشپیام ای دیگر با انتشار  ای به شهر و کارخانهکارخانه 
ی منابع عظیم نفتی و جایگاهش در اقتصاد ملی  ( در ناخودآگاه سیاسی ما ایرانیان، خوزستان، به واسطه 4که  

( و  cathectedشده ) گذاری ست عمیقاً مایه های آن(، مکانی ی جنگ و بازنمایی)و تنیده شدنش با خاطره 
دل همین  به به  جمعی  عواطف  و  یل  شدند.  جلب  سویش  به  پنهان سرعت  در  دیگر،  سطحی  در  ترین  نهایتاً 

ای دیگر ، امیدوارانه، کار ترسیمِ نقشه 1400ی جمعیِ تغییری که در تابستان  های ناخودآگاه سیاسی سوژه الیه 
هراس  و  گنگ  تصویرهای  شاید  کرد،  آغاز  را  ملی  موقعیت  میاز  چیزی  ویرانی  آن  لغزند  آور  به  زمانی  که 

ی اقتصاد سیاسی عطش تصویرهای بسیار جزئی  آبی و بحث عمومی دربارهگفتیم، و بحران بی »طبیعت« می 
چنان جزئی که گویی هیچوقت راه به تشکیل تصویری از کلیت این ویرانی آن   –از آن طرح زدند    و مبهمی 

 برند.  نمی
 

سرفه3 »برای  بژی .   / تبریز  بغض  شکسته   / بلوچستان  زخم  برای   / خوزستان  ی 

 کردستان / ...« 
ای نقشی محوری در جهت دادن  پردازانه و ترجمههای نقشه از آغاز جنبش »زن، زندگی، آزادی« کنش

سو  داشته ژه به  تغییر  جمعی  ترجمهی  سوژه اند.  زبان  شعارها  غنیی  را  تغییر  پیش.   تر ی  از  بازتر  و  کرد 
های مختلف ملل  سرعت، نه فقط به زبان میانجی، که به زبان مهمترین شعار جنبش، »ژن، ژیان، ئازادی«، به 

ری، ر ڕووسهسهکوشتن له »  ترجمه »ما« را متوجه عینیت وضعیت مشترکمان کرد.د.  ایران ترجمه ش

که  بۆ  قوڕبهتا  چنین ؟ریسه ی  کی  تا  روسری،  برای  »کشتن  شد:  ترجمه  آغاز  همان  از  نیز   »
برسری؟«. یکی از شعارهای اعالم همبستگی با کردستان در بلوچستان شعاری کردی بود: »کورد به  خاک

داده شده بود. شعار »یاشاسین کوردستان،  لووچ پشتیوانییه«، که برعکسش هم در کردستان سر  نیا نییه، به ته 
بخش اند، نیروی رهاییی ترکی و کردی که در زبان میانجی جاافتادهربایجان«، با استفاده از دو واژه بژی ئازه 

ترجمه کنش  واژه های  رساند. کردی  به گوش »ما«  بدیع  به شکلی  را  زبانای  به  را  دیگر  ی »جاش«  های 
از   بسیاری  داد.  قرض  کپشن ایران  یا  زیرنویس  با  بار  این  اعتراض  »ما« ویدئوهای  دست  به  فارسی  های 

زبانان ایران عموماً ویژه به خاطر ممنوعیت آموزش به زبان مادری، برای غیرفارسی رسیدند؛ و فارسی که، به 
ابزار فقیرسازی زبان  ی این  شود، به واسطه شد و می های ملی تجربه می به شکل زبان سلطه و سرکوب و 

گیرد ای شد که از ترجمه نیرو می ها در وضعیت انقالبی بیش از پیش بدل به زبان مشترک و میانجی ترجمه 
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می  سیاسی  کنش و  ترجمه شود.  کنشهای  خود  جغرافیا،  و  زبان  پیوند  خاطر  به  نقشه ای،  نیز  های  پردازانه 
تر از قبل،  ین بار، بیشتر و گستردهپردازی آلترناتیو موقعیت ملی از خالل اعالم همبستگی اهستند؛ اما نقشه

بدل به کنشی همگانی و سرتاسری شد: »از کردستان تا گیالن، سرکوب علیه زنان«؛ »از کردستان تا تبریز، 
صبر ما شده لبریز«؛ »از کردستان تا تهران، خونین تمام ایران«؛ »از شوش تا کردستان، جانم فدای ایران«؛  

به   قدرت  جلفا،  تا  کردستان  به»از  »کورد،  شورا«؛  ئازهدست  به لووچ،  ئازادی،  »آذربایجان رابه ری،  ری«؛ 
و   زاهدان، چشم  گلستان«؛ »کردستان،  میشه  ایران  کردستان،  بشه  »تهران  دایاقدی«؛  کوردستانا  اویاقدی، 

کردند مان در شهرها و روستاهایی معرفی  سرنوشتان های معترضان نیز »ما« را به همچراغ ایران« و .... ویدئو 
پردازیِ همبستگی از موسیقی این قیام  شان را هم نشنیده بودیم. نقشهکه بسیاری از ما پیش از این حتی نام 

که خاموشی نسبی خیابان را، به جای زمانی برای تجدید  —طلبانی سلطنت رسد. اگر برنامهنیز به گوش می
سازمان  و  همفکری  و  انقالبیقوا  نیروی  تصاحب  برای  فرصتی  می  دهی،  باال  بر —داننداز  مبتنی  اساساً 

ها«، الدولی ست، »این یکی هم واسه«، »انقالب ملت گری با نهادهای باالدستی و بسیج نیروهای بین البی 
مان در سوریه و عراق، در غزه سرنوشتان المللی با همهای بینو »آواز لیالها« توجه ما را به امکان همبستگی 

 کنند.روژاوا و حلب و خانشیخون جلب می  و هرات و کابل و بغداد و و 
 

 ی ملی به اجتماع شهروندان   . از جامعه 4
باز شدنِ راهِ سخن گفتن از ایران همچون موقعیتی چندملتی به زبان فارسی، و کنار زدن بیش از پیش  

مهم  از  یکی  میانجی،  زبان  این  در  »ملت«  مفهوم  نفع  به  »قوم«  »زن،  مفهوم  جنبش  دستاوردهای  ترین 
ی گر جایی در مخیله زندگی، آزادی« ست. امکانِ انقالبیِ هژمونیک شدن این گفتار در زبان فارسی حاال دی

ترجمه »ما« می مدیون  زیادی  تا حد  را  تخیل سیاسی  بسط  این  و  نقشه گنجد،  و  معترضانی  پردازیها  های 
ی دیدمان را عوض کردند و  ای دیگر بر جغرافیای ایران باز کردند؛ زاویه هستیم که چشم »ما« را به گونه

برابرمان گذاشتند. ان از موقعیت ملی در  بالقوهقالبی تصویری دیگر  اما، امکان  ترین  گی این گشودگی خیال، 
مبنای   بر  را  خود  اساساً  ملت  است.  آینده  در  شهروندان«  »اجتماع  سوی  به  »ملت«  مفهوم  خود  از  گذار 

ست که به دالیل تاریخی خیال  فهمد. باهمستان ملی برساخته از افرادی کند و می اشتراک جوهری تخیل می 
دارن می واحد  جوهری  می کنند  درک  فرهنگی  تاریخی  همچون  غالباً  )که  ملت  تاریخ  که  جوهری  شود( د. 

های بسیار دور »خون« بوده است و با حاصل انکشاف آن است. جوهری که به قول ارنست رنان در زمان 
رفته بدل به »زبان« یا »روح قومی« شده است. تعلق به باهمستان ملی نه حاصل  گسترش ادیان جهانی رفته

ست، و هرچند »تاریخ  بلکه برآمده از همین اشتراک جوهری ست که گویی خود چیزی ازلی و ابدی انتخاب،  
شود، یا، به هر ترتیب، باید در  ملی« چیزی جز فرایند انکشاف آن نیست، خود دستخوش تغییر تاریخی نمی 
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غالب و صاحب   هایبرابر چنین تغییری از آن پاسداری کرد. چنین درکی از چیستی »ملت« محدود به ملت 
ایران را  های مغلوب هم غالباً تاریخ ملت خود را ازلی و ابدی می دولت نیست و ناسیونالیست اگر  اما  دانند. 

ملت  این  کنیم، گردهمایی  تخیل  موقعیتی چندملتی  است هر یک جدا همچون  که ممکن  جدا همچنان  ها، 
یشان همچنان به چنین درکی پایبند بمانند(،  هابدانند )یا حداقل ناسیونالیستخود را صاحب جوهری یگانه  

ملت  مشترک  درک  حاصل  بلکه  مشترک،  زبانی  یا  جوهر  از  برآمده  نه  ترجمه دیگر  از  متفاوت  پذیری  های 
از  های متفاوت وضعیت  برآمده  انتخابی  آزادانه:  انتخابی  این معنی، حاصل  بود؛ و در  به یکدیگر خواهد  شان 

البته خسرنوشتی درک هم در وهلهمان که  تابعیود همچنان،  اول،  ادغام شدن ی  تاریخ  از  در یک ست  مان 
بالقوه توان واسازی عملی ذهنیت -موقعیت دولت انتخابی که  های ها در تمام این باهمستانملتی واحد. اما 

کرده  انتخاب  آزادانه  که  دارد  نهفته  خود  در  را  شهروندانی  اجتماع  به سمت  حرکت  و  هم  ملی،  کنار  در  اند 
سازد، و برای »ما«  اشند. ترجمه، برخالف »زبان« در مفهوم ناسیونالیستی کلمه، پیوندهای غیرارگانیک می ب

زبان  باز میدر  جا  نیست  ما  آن  از  که  نه هایی  پیرامونی  نیروهای سیاسی  که  در شرایطی  خواهان  کند.  تنها 
کنند، شرط  اعالم همبستگی و اتحاد می   »تجزیه« نیستند، بلکه دائماً با یکدیگر و با انقالبیون مناطق مرکزی

سلطنت مذاکرهغیرقابل  که  ارضی«  »تمامیت  به  پایبندی  مشروطه ی  و  و طلبان  عجوالنه  خواهان، 
ی تخیل سیاسی با  اند، چیزی نیست جز تالشی ناموفق برای انسداد دوبارهطلبانه، جلوی »ما« گذاشته فرصت 

ابستن راه ترجمه )یا یک انتخاب آزادانه  طرفه کردن آن(، و  این  اینکه    –لغای امکان  ناموفق برای  تالشی 
ی دید دنیوی و مرکبی که در خیابان با  ی ایران را، به جای زاویه مان را ببندیم و نقشههای تازه »ما« چشم

با چشم گیری جهت  و  یکدیگر  به سمت  مکرر  و گوشهای  پرداختهها  و  ساخته  خودمان  از  های  دوباره  ایم، 
     ی دولت مرکزی ببینیم. زدودهمند و تن ی دیدِ هوایی و نامکان ، از زاویه همان باال

 

 ی همان فراموشی(. تن و ترجمه )درباره 5
اند )و همین کثرت متون شاهد  ی جنبش »زن، زندگی، آزادی« نوشته شده در بسیاری از متونی که درباره

مشتقات و مفاهیم وابسته به آن به وفور تکرار    دیگری ست بر باز شدن راه خیال »ما«( مفهوم »بدن/تن« و
ترجمه می با  منفعالنه  برخوردی  حاصل  خود  که  مفهومی،  تورم  این  مشاهده  شوند.  مانع  دقیق است،  تر  ی 

های انقالبی همه »زبان« دارند، یعنی واجد  شود، و پیش از هر چیز، مانع دیدن این مسئله که تن وضعیت می 

تاریخ و شنا  ی جنبش »زن، زندگی،  تورم مفهومی »بدن/تن« در متونی که درباره  1اند.خت نفس و روح و 
نوشته می  میآزادی«  ما  برابر  در  اساسی  سؤالی  پیدا  شوند  تقلیل  وجودمان  دیدنی  وجه  به  ما  از کی  گذارد: 
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ی  زنیم؟ مسئله بازگشت به گفتارها ها« حرف نمیها« از شورش »انسانایم؟ چرا به جای شورش »بدن کرده 
زدایی از تن، یعنی ندیدن پیوند ناگسستنی  گرایانه و سرکوب فلسفی و نظری تن نیست، بلکه نقد زبان انسان 

ها جامعه را به جمعیت، و انسان   ست. سازوکارهای دولت مدرن تن با نفس و روح و تاریخ و شناخت و سوژگی
د. تورم غیرانتقادی مفهوم »بدن« در دهنوجودشان تقلیل می   را به وجه دیدنی، قابل شمارش، و بیولوژیک

گرای دولت مدرن به وجود انسان و حقوق او را در فضای این گفتار  گفتار انتقادی، رهیافت امنیتی و تقلیل 
 بندد.  دهد و زبان »ما« را می ادامه می
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 زنان أسیبر  یانیپا
 برومند یبهرام  ه یمرضی نوشته 

 

پایانی است بر یأس و نومیدی ناشی از نگاه صرفاً بیولوژیک و زیستی بر  نام »زن، زندگی، آزادی« که  به
نام »زن، زندگی، آزادی« که پایانی است بر گفتمان مردساالرانه که در آن سرنوشت هویت جنسی زنانه. به 

بر  خواه و جنبش اخیر در براهای آزادیزن را ساختار بدنش تعیین کرده است. بسیاری از زنان که در جنبش
تواند و نباید اند بر این باورند که ساختار بدن زن نمیستیزی و تحقیر زن در جامعه ایستاده و مبارزه کردهزن 

او به »جنس دوم« و حفظ این وضعیت نقش داشته باشد. نباید مشکالت  از    در تقلیل موقعیت  زنان ناشی 
ی ایرانی از کنترل مستقیم نگاه  ساختار ژنتیکی بدن آنان دارد. جنبش »زن، زندگی، آزادی«، آزاد شدن جامعه 

ی این که این فرهنگ است که باید منزلت اجتماعی انسان را تعیین  دهندهزیستی و بیولوژیک است و نشان 
ای است که با تحقیر بدن زن  ی مردساالرانه ل افسانهی آغاز ابطاکند نه بدن زیستی و بیولوژیک. این نقطه

 است.   او را در جامعه کنترل کرده و بر حقوق و جان و ذهن او مسلط شده 
ای  ی فرودستی جنس زنانهی زهدان« که گفتمان جنسی غالب در دوران قاجار بود، همان نظریه »نظریه

ی قضیب« به برتری جنس  مان میزان »نظریه کرد و به هاست که ساختار بدنش سرنوشت او را تعیین می 
است.   ارزش  دارای  و  دارد  تکیه  مردانه  و  دوره مهم مذکر  گفتمان  در  زن  نقش  نقش ترین  قاجار،  ی 

کور« مواجه بودند و  »مادربودگی و زایش« است. زنانی که در این نقش ناموفق بودند، با عناوینی مانند »اجاق 
زیر سؤا آنان  فردیت  و  واقعی  اجتماع طرد می ل میشخصیت  زنانگی  از  و  بهرفت  نه  عنوان یک  شدند. زن 

های مشخص جای  قالب   که باید در یک سلسلهی انسانی بلکه همچون موجودی بیولوژیک و زیستی  چهره 
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نشانهگیرد، مطرح می با  نظامی  و  از  گردد  اطاعت  برای  بدن زن  بر  الزاماتی  بر  است که  از ساختاری  هایی 
 ورزد.  دانه اصرار میجامعه و نظم مر

بهترین زنان زنی است که فرزند بسیار آورد، و میان  »خوریم که:  ها برمی گونه توصیه در این دوره، به این 
به عنوان پزشک در زمان   یا پوالک که  باشد و  باشد و مطیع شوهر  نزد شوهر ذلیل  خویشان خود عزیز و 

نویسد: »زن عقیم تقریباً همیشه مطرود شوهر خویش است و مورد ناصرالدین شاه در ایران اقامت داشته، می
تمایل به باروری و فرزندآوری، تنها    (.13۸4گیرد« )احمدی خراسانی،تمسخر و استهزای سایر زنان قرار می 

ی خود عامل بقا و قدرت ی زیستهانتظار اجتماعی از زنان نبود بلکه زنان نیز آن را در چارچوب قواعد تجربه 
 دانستند.  می خود

ساختند و با آن زنان را  کور« که برای زنان با توجه به بدن آنها برمیهایی منفی مثل »اجاق بنابراین واژه 
بندی کردند در یک تاریخ طوالنی از فرهنگ مردساالر، ساختار اجتماعی و روانی زنانگی را صورت معرفی می

دهد. برای همین  دهد اما تغییر معنا نمیگر تغییر واژه می ی دیای به دورهکند که در این فرهنگ از دوره می
واژه می مردساالری  گفتمان  حامالن  نزد  دوره  این  در  که  »اجاق بینیم  واژه  جایگزین  »یائسه«  با ی  کور« 

می  معنایی  کارکرد  که  همان  است  زنی  تحقیر  در  مردساالر  اجتماعی  نظم  از سوی  یائسه  زن  مفهوم  شود. 
بارداری و زایش و فعالیت جنسی او به پایان رسیده و او توان و قدرت فرزندآوری را از داده است. این  ی  دوره

ناتوانی فرزندآوری را که وابسته به بدن زیستی زن است، جایگاه فرودست زن در گفتمان جامعه و زندگی  
 کنند.  روزمره تولید و بازتولید می 

ای  « امر منفی نیست تا در جامعه ی »یائسهابرساالر و مدرن واژه ی براین در حالی است که در یک جامعه 
مردساالر از آن برای تحقیر زن و پیری و ناتوانی او استفاده کنند،.در این جامعه زن و مرد برابر هستند و بدن 

ان  گذاری زنان و مردان نیست و بدن فرهنگی و اجتماعی جایگاه و مقام زنزیستی معیار مناسبی برای ارزش 
ای نیست که به زن  رو فرزندآوری و مادرانگی مثل نظام معنایی گذشته وظیفه اینسازد. از و مردان را برمی

و   محول شود و اجبار باشد بلکه تنها یک »انتخاب« است. انتخاب و اختیار هر زنی است بدون جبر جامعه 
به  دیگر  »یائسگی«  بخواهد.  او  از  را  وظیفه  این  که  و  عنوان ضفرهنگی  فرزندآوری  از  ناشی  ناتوانی  و  عف 

شود. یک امر طبیعی و بیولوژیک در بدن زنان است که در گذر عمر به  پایان دوران عادات ماهانه تعریف نمی 
صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد و عدم این رخداد بیولوژیک، غیرطبیعی خواهد بود. با پیشرفت علم و دانش  

همه در  تکنولوژی  عرصه و  بی  توسعه هها  و  رشد  حوزهویژه  در  پزشکی  علم  این  ی  از  استفاده  زنان،  ی 
ی روانه افتادگی فرهنگ مردساالر و ذهن پسهای تحقیرآمیز در دوران معاصر برای زنان نشان از عقب واژه 

ها برای تحقیر جایگاه زنان و نجات خود از درماندگی در دنیای مدرن و فرهنگ  افرادی است که از این واژه
 برند. یشرو بهره میپ 
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جنسیت و  ایدئولوژیک  نگاه  جامعه این  که  است  روشی  خاطر  به  زن  به  و  زده  بازتعریف  در  پدرساالر  ی 
تکریم شود در مقام باکره یا تکفیر شود در مقام  » زنی که قرار است یا    گیرد،بازتولید مفهوم زنانگی در پیش می 

زنی که قرار است تکریم شود در مقام مادرانگی و زن جوانِ جنسی و یا تکفیر شود    (. 13۸1« )هیوارد،  روسپی 
ی آرمانی و به دو دسته   ،حسب این تقابلزنان بر این جوامع  در    در مقام یائسه و ناتوان برای رضایت مردان.

زنان    ن و جنسیت بد   و آن را به   شوند میشوند. مردان نیز گرفتار این تصویر دوگانه  بندی می ارزش طبقهبی
 کنند.  تحمیل می 

ی هویت زنانه را حفظ کرده است. ردّپای ایدئولوژی پدرساالر در طول تاریخ، این دو شکل از تقابل دوگانه 
های مرتبط با زن در فرهنگ و ادبیات معاصر و کالسیک مانند، زن خوب/بد،  ها در نگرهانگاریاین دوگانه

ستیزی حاصل ساختارهای ذهنی  شود. این دوگانگی و زن اثیری/لکاته و ... هم دیده میزن آرمانی/فتانه، زن  
گاه در مقام ی گفتمان هستند و هیچ شود که در آن زنان همواره ابژهحاکم بر فرهنگ مردساالر دانسته می 

بازتولید نظام پدرساالری و سنتی می گیرند.  فاعلیت قرار نمی به  ابل گفتمانی قرار  پردازد در مقگفتمانی که 
دالگیرد که سعی می می تا  بسازد  معانی جدیدی  و  بکشد  چالش  به  را  مردساالری  نظام  گفتمان  کند  های 

نمایان   ( sex) ( جنسیgenderبرابری جنسیتی را تقویت نماید و تقدم هویت انسانی را بر هویت جنسیتی ) 
   سازد.

کنند آنها  شود، سعی میافراد به عنوان امر منفی بازگو می های یائسه از زبان بعضی از  توصیفی که از زن 
نابه  منفی،  به عنوان تصویری  در جامعه و همچون یک »دیگری« میرا  و  هنجار  مثبت  تا تصویری  سازند 

زن  از  به سازنده  و  مردانه  نظم  و  باقاعده  و  خود  مطلوب  به های  کردن  هنجار  مشخص  شود.  داده  دست 
کند و در عین حال چگونه  کند که هر گفتمان، چگونه زنی را طرد میعیین می های این »دیگری« تویژگی

 -خود و دیگری  -بندی بین  شود. در طول زمان ما شاهد بودیم چگونه یک دوقطبی و تقسیم زنی تولید می 
می  یائسه( شکل  زایا/زن  )زن  و  بد(  )زن خوب/زن  و  نظام  )مرد/زن(  گفتمانی  چارچوب  از  بخشی  که  گیرد 

 است.  حاکم 
ی خود  ی ایرانیان و جهانیان گشوده شد و آنها را در زیر سایهچتر شعار »زن، زندگی، آزادی« بر سر همه

آستانه در  تازه  و  نو  گفتمانی  آغازگر  که  آورد  بدن  گردهم  که  جنبشی  و  گفتمان  شد،  جدید  قرن  ی 
خواهی، »زن« در مقابل نظم مردانه و  ی آغاز آن را زد. در این جنبش آزادیی دختری زیبا جرقه رفته ازدست 

شده و با واژگان منفی و  ی تحقیر سرکوب ها در زیر سایه گیرد. زنی که سالطلب مردساالر قرار میخشونت
شود. »زندگی« و  خواهی میبخش این جنبش آزادیسازی سعی در حذف او کردند حاال نیروی رهایی گفتمان 

رساندن روحی و جسمی به  ولوژیک و در مقابل مفهوم »مرگ« و آسیب مفهوم زایش معنایی در برابر زایش بی
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ی حصر و رعب و وحشت شهروندان در فضای  شود و آزادی در برابر کلمه دیگران و زنان، صورتبندی می
 شود. پردازی می هاست در تسخیر نظم پلیسی حاکم است، مفهوم ها که سالعمومی و خیابان

صدای جامعه  ای که امید و مفهوم زندگی را به کالبد مُرده و خاموش و بی »زن، زندگی، آزادی« سه واژه 
تزریق و او را امیدوار به زندگی و زیستن کرد تا در شروع قرن جدید با گفتمانی دیگر که مفهوم زندگی را  

 ریزی و برای آن تالش کنند.  کند پایهبازتولید می 
دال آزادی زندگی، زن،»  شعار که  بدن های  «  و  گروهگوناگون  مطالبات  و  جامعه  اندام  بدون  های  های 

جریان و  بازنماییفرودست  آورد  گردهم  را  دانشجویان  و  سیاسی  مختلف  گسترده کننده های  گفتمان  ای ی 
های متکثر مردمی را به صحنه  است که توانست فضا را از انسداد فکری و سیاسی خارج کند و مردم و گروه 

ای است که  بخش و صدای تازهی این شعار بازنمایی شد نیرویی رهاییجتماعی که برپایهآورد. جنبش نوین ا
. این شعار  است شدن زاده یآستانه درهای نو  و واژه   نو  امر و نیستی  روبه تاریخ کهنه و پیر و فرتوت  گوید  می

 نماد زندگی و حیات دوباره است.  

اند که از »بدن« خود  ی سکوت زندگی کردن، یاد گرفتهسایهها در تاریکی و در  زنان امروز بعد از سال 
جامعه و  کنند  به دفاع  را  آنان  بدن  تا  وادارد  را  مردساالر  آزادی« ی  زندگی،  »زن،  جنبش  بشناسد.  رسمیت 

برابری کننده بازنمایی التیام و ترمیم بدن  ی فرهنگ  با  خوردهزخم خواهی و مناسک  زنانی که  ی زنان است. 
اند  سازی منفی از بدن زن، بیگانه بودهپردازی و گفتمان ه خاطر ترس و امر مسلط مردانه و مفهوم بدن خود ب

کردند. این بدنِ دیگر همان مکان و مقری است  و با خود به مثابه یک »دیگری« یا »بدن دیگر« برخورد می
ت در آن شکل گرفته و که »گفتمان دیگری« که برمبنای زبان و فرهنگ پدرساالرانه و خشونت مردانه اس

ی مرد خود و بدنش را تجربه کرده بود. اما اینک زن بدنی از  گسترش یافته است. زن از دریچه و نگاه خیره 
زده و آن را محدود و در موقعیت جنس دوم تعریف و    آن خود را درک خواهد کرد که مردان به آن آسیب 

 بازتولید کردند.  
اجتماعی  و  زنانگی  در    یشدن سوژه شرط  دیگری-زنانه  پایه   -گفتمان  بر  و  که  مردساالرانه  فرهنگ  ی 

ابژۀ را در مقام  او  ی قدرت مردانه نگاه های جنسی در حلقه ی دال خشن جنسی استوار است این است که 
ابژه  های جنسی همچون واژگانی مثل کدبانو، بانوی خوب، یائسه و دیگر زنانی که نظم حاکم  ی دالدارد. 
کند تا آنان را طرد کند. زنان در این فرهنگ مردساالر و جنسی، یا در مقام واژگان منفی تولید می ها  برای آن 

امنیت و تربیت فرزندان خواهد بود و یا اگر در فضای عمومی وارد می شود به مادر و کدبانوی خانه حافظ 
ابژه  قربانیمثابه  بایستی مسئولیت  و  بازنمایی خواهد شد  قربانی  روابط شدن خود  ی  بپذیرد. در ساختار و  را 

انباشت قدرت است و حق زیستن  شان می شدن قدرتی که زنان را مسئول قربانی تنها بدنی که مکان  داند، 
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و یأس، حق بودن و ماندن و زیستن خواهد   دارد بدن مرد است و بدن زنان تنها در ضعف و زخم و جراحت 
 داشت، غیر از این تهدید به اختگی خواهند شد. 

ی جوانه زدن جنبش »زن، زندگی، آزادی« مفاهیم منفی بر بدن زن برای تحقیر او در  اکنون در هنگامه 
جامعه و دادن جایگاه جنس دوم به دلیل بدن بیولوژیک زن، بیش از هر زمان دیگر از موضوعی شخصی به 

ها ی از فمینیست موضوعی سیاسی تبدیل خواهد شد. با شناخت شعار »امر شخصی امر سیاسی است« بسیار
برای کنترل زنان بر »بدن« خودشان مبارزه کردند و بدین ترتیب مبارزه با آزار روحی و روانی و جنسی در  

های این نامیدند، شکل گرفت. سیاست تر آنچه نظریه فمینیسم »کنترل و تملک بدن زنان« میسطح وسیع 
شامل مقاومت در مقابل محدود کردن زنان به که    -اندهایی فضاییسیاست   –ای  جنبش فمینیستی به گونه 

های زندگی، شامل کار،  ی حوزهفضاهای خاص مانند خانه و مبارزه برای دسترسی و مشارکت برابر در همه
بر بدن خود می و آموزش و کنترل  از طریق سیاسی و  سیاست  تنها  نتیجه، مشکالت »شخصی«  شود. در 

که محدوده های حمایتی برای ارتقای آگاهی زنان از اینتشکیل گروه اند. از همین رو،  اقدام سیاسی قابل حل 
تا کجا بر بدن خود کنترل و مالکیت دارند ضروری  تا کجاست و زنان  از جامعه  و مرز طرد و تحقیر زنان 

 است. 
 

 

 . 13۸4ها، تهران: نشر توسعه ،احمدی خراسانی، نوشین، زنان زیر سایه پدرخوانده  -
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 یخی تار یها شهیو ر رانیدر ا  یاسیس  یهازشیخ

 انقالب و ضدانقالب  کی الکتی د  :آن
 یرینص   نی شاهی نوشته 

 

 

ماه رسانه  جهانی  شده های  پر  هشتگهاست  تصاویر،  از  و  اند  اخبار  روایتداستان ها،  که  ظهور  هایی  گر 
خوبی اجتماعی ایران آشنا هستند به -ی تاریخیپرتالطم در ایران هستند. پژوهشگرانی که با پیشینه   خیزشی

هاست. از آغاز قرن بیستم  های سیاسی و انقالب های مردمی، جنبشدانند که این کشور، سرزمین خیزش می
ظه با  ایران  سیاسی  مدرنِ  تاریخ  انقالب میالدی،  ضدانقالب ور  و  شهروندان ها  برای  است.  خورده  رقم  ها 

سو، پیدایش هر موقعیتِ انقالبی دال بر دارند. از یک   های انقالبی ماهیتی دوگانه و پیچیده ایرانی، موقعیت
دهد. اما این  و برابری خبر می   یابی به آزادی ای نوین برای دست جهشی رو به جلو است و از آفرینش گستره

و  موقعیت ویرانگر  نیرویی  حاملِ  همزمان  تاریخی  به ضدانقالبهای  را  جامعه  که  است  و ورطهی  نابودی  ی 
 گرد سوق داده است. عقب 
 

 های رهایی ریشه 
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دوازدهم  در دهه قرن  اواخر  با  )برابر  بیستم میالدی  قرنِ  برابر  خورشیدیی نخست  در  بزرگی  (، جنبشِ 
بی  و  فساد  پادشاهی،  شکل دیکتاتوریِ  ایران  در  سیاسی  قانونی  جنبش  این  سوی  -گرفت.  از  که  اجتماعی 

می  هدایت  مست روشنفکران  مشارکت  و  سیاسی  نیروهای  همبستگی  با  الیه شد،  گوناگون قیم  طبقات  و  ها 
برای   نوین  افقی  انقالبی،  موقعیتِ  مشروطه،  دوران  در  رسید.  پیروزی  به  مشروطه  انقالب  در  اجتماعی 

سیاست تجربه  آزادی،  فراوردهی  گشود.  جمعی  خودفرمانروایی  و  دموکراتیک  سیاسی ورزی  جنبش  این  -ی 
،  های انقالبیونِ دوران مشروطه خاورمیانه بود. آرمان   ریزی نخستین نظام پادشاهیِ مشروطه دراجتماعی پایه 

انجمن و  پیدایش شوراها  فرایند  )مجلس در  پارلمان مردمی  و نخستین  احزاب مدرن سیاسی  انقالبی،  های 
خاستگاه از  مردم  وجود  ابراز  برای  پایگاهی  نوپا  نهادهای  این  یافت.  عینیت  ملی(  گوناگون  شورای  های 

هایی بود ی مطالبات، نیازها و منافع انسان دهندهارائه کردند. انقالبِ مشروطه بازتاب اقتصادی، مذهبی و ملی  
 آمدند. شدند و از منظر سیاسی و اجتماعی به حساب نمیانگاشته می  که تا پیش از آن هیچ 

دگرگونی و  انقالب  باشکوه  لحظات  همه،  این  تا  با  نکشید  طولی  داشت.  کوتاهی  عمرِ  دموکراتیک  های 
بانددستا با تهاجم اشراف و روحانیون واپسگرا و  انقالب  با آسیبهای شبه وردهای بزرگ  های جدی نظامی 

نیروهای   این  شود.  قدرت ضدانقالب روبرو  سیاسی  و  نظامی  حمایت  از  و ی  )انگلیس  زمانه  استعماریِ  های 
شکوفاشده بهره   روسیه(  پیکرِ  مشروطه،  انقالبِ  پیروزی  از  پس  سال  یک  بودند.  توسط مند  دموکراسی  ی 

شد. با این همه، یک دهه زمان برد تا کارزارهای   شاه و مستشاران نظامی روس به شدت زخمی  محمدعلی 

در کودتای    1اش به ثمر بنشیند.پوش و حامیان انگلیسی روایی چکمه فرمانبا ظهور یکه   ضدانقالبپیِ  درپی
دموکراسی را به خاک سپرد و    ی شده پیکر زخمی  ، رضاخان با حمایت نظامی و سیاسیِ دولتِ انگلیس1۲99

پایه ایران  در  را  وابسته  نظامیِ  دیکتاتوری  کرد. یک  اما   ۲ریزی  برسد،  نظر  به  بدیهی  دیگر  شاید  امروز 
پدیدهم استعمار  و  دیکتاتوری  تاریخی  چشم هپیمانی  بسیار  برای  ای  است.  موشکافی  نیازمند  و  گیر 

این همپیمانی همسرکوب  بزرگی  شدگان،  پیش   بودهواره سدِ  برابر هر حرکت و  بهکه در  آزادی،  روی  سوی 
 برابری و دموکراسی قرار گرفته است. 

 

 دیکتاتور -پیمانِ برادریِ استعمارگر

ی  وزیری محمد مصدق دوباره نمایان شد. در اویل دهه ی نخستدر دوره   ضدانقالبدیالکتیک انقالب و  
کنش خورشیدیسی   گروه ،  و  آزادیگران  سیاسیِ  طبقاتِ  های  از  بخشی  همراهی  با  استعمار  ضدِ  و  خواه 

 
1 Abrahamian, E. (1982). Iran between two revolutions. Princeton: Princeton University Press. chap. 2 & 3. 

 . نقد اقتصاد سیاسی.فرمانروایانرگه و قانون یکه خشونت دو (.1۳99نصیری. ش. ) 2
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ها اجتماعی برای دستیابی به دموکراسی، استقالل و خودفرمانروایی همسو و همبسته شدند. با آنکه این گروه 
کنش  قدرت و  سازماندهی  و  تشکیالتی  ساختار  از  بهرهگران  هدف  مندی  دو  که  شدند  موفق  نبودند،  مند 

صورت  را  سیاسی  به مشخص  تا  آوردند  فشار  محمدرضاشاه  به  آنها  سو،  یک  از  کنند.  پیگیری  و  بندی 
پارلمانییکه دموکراسی  و  قانون  حکومت  اصول  به  تا  کردند  دعوت  او  از  و  دهد  پایان  احترام    فرمانروایی 

ی اقتصادی دولت انگلیس  ای سراسری و ملی در برابر سلطه خواهان جبهه بگذارد. از سوی دیگر، این آزادی
بند از  را  ایران  نفت  صنعت  توانستند  و  دادند  قرارداد ِ سازمان  بهره   جای  های  کنند.  رها  استعماری  و  کشانه 

پیمان شوند. به گواه اسنادِ ابر دشمنی مشترک همفرمانروای حاکم و استعمارگران در برشگفتی نبود که یکه 
و سرکوب جنبش    133۲مرداد    ۲۸شمار تاریخی، دولت امریکا و سازمان سیا نیز نقشی فعال در کودتای  بی

کردند.دموکراسی  بازی  درون   1خواه  دموکراتیکِ  خیزش  یک  ایران،  مدرن  تاریخ  در  بار  دومین  در  برای  زا 
 کوبیده شد. دیکتاتور با خشونت در هم -عمارگررویارویی با سدِ بزرگ است

ناکامیتجربه  کرد.  دگرگون  همیشه  برای  را  ایران  سیاسیِ  سپهرِ  تاریخی،  تراژیک  رخداد  این  و  ی  ها 
کنش سرخوردگی از  بسیاری  به  بزرگی  درس  کودتا  از  ناشی  آزادی های  برابری گران  و  این  خواه  داد.  طلب 

ناپذیر و خودانگیخته نیست.  یک روند طبیعی، اجتناب   ضدانقالب قالب به  تجربه به آنها آموخت که چرخشِ ان
ریشه و  بنیادین  تضاد  یک  میان  در  مردمی  پیکارهای  که  دریافتند  جوان  انقالبیون  از  شکل بسیاری  دار 

ی  ورزی و دو الگوی توسعهی سیاستبینی، دو فلسفه گیرد؛ تضادی که میدانِ ستیز میان دو نوع جهان می
یافتند که سرنوشت  طور نسبی، به این آگاهی دست کند. این انقالبیون، بهاجتماعی را نمایندگی می -تاریخی

بهره  و  برابری  استعمار،  و  استقالل  انقیاد،  و  آزادی  میان  بنیادین  نبرد  یک  در  و  آنها  دموکراسی  و  کشی 
 دیکتاتوری در حال رقم خوردن است. 

 

 دوران طالییِ انقالب 
آموزه تجربه این  و  از کنش ها  نوینی  نسل  زایش  به  تاریخی  انقالبی در دهههای  پنجاه  گران  و  ی چهل 

شان را بر گرایی رشد یافتند که پیکارهای سیاسی منجر شد. در این دو دهه، جوانان پرشور و آرمان   خورشیدی 
جمهوری  و  استقالل  رهایی،  آرمانِ  می محور  تجربه  و  سازماندهی  از کردنخواهی  انقالبی  جوانان  این  د. 

بخش ورزی خود را در راستای نبردهای رهایی گرفتند و سیاست اندیشمندانِ انتقادی و سوسیالیست الهام می
می  تأویل  جهان  سراسر  در  ضداستعماری  بهر و  با  آنها  روش هکردند.  بومی،  نظری  منابعِ  از  و  گیری  ها 

با دستگاهِهای چندگانه راهبرد  برای مبارزه  اواخر دههای  از  ابداع کردند.  این جوانانِ   سرکوب شاه  ی چهل، 

 
 مرداد نک.  28برای آگاهی از بسترهای کودتای  1

Abrahamian, E. (2013). The coup: 1953, the CIA, and the roots of modern U.S.-Iranian relations. New York: The New Press. 
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های  های دانشجویی، اعتصاب هکارهای متنوعی را آزمودند و نقش مهمی در سازماندهی اعتراض گرا را آرمان

ی این نسل انقالبی موتورِ  گرایانههای آرمان پیکار   1های مردمی و جنگِ چریکی ایفا کردند.کارگری، خیزش 
 انقالب بهمن شد. محرک 

هم  و  شاه  که  بود  غربی طبیعی  جنبشپیمانان  این  سیاسیاش  برای  -های  جدی  خطر  یک  را  اجتماعی 
ژئوپلیتیکی بلندمدت  منافع  و حفظ  با گسترش جنبشسلطنت  کنند.  ارزیابی  های  های سیاسی، دستگاه شان 

های مشترکِ فراملی  دادند و عملیات ها را هدف قرار  ی این جنبشکننده اطالعاتی و امنیتی، عناصرِ هدایت
دهه  اواسط  تا  کردند.  طراحی  آنها  سرکوب  جنبشبرای  این  رهبران  و  اعضا  اغلب  پنجاه،  سیاسی  ی  های 

های اعدام  های نظامی بسیاری از آنها را به جوخهتوسط ساواک دستگیر شدند. دستگاه قضاییِ شاه در دادگاه
 امنیتی توسط ساواک به قتل رسیدند. -امیهای نظسپرد و بخشی از آنها در عملیات 

 

 انقالب و ضدانقالب 
ی نیروهای پیشرو و جوان یک خالء قدرت در نیروهای اپوزیسیون ایجاد کرد. این  یافته سرکوب سازمان
ی  انحصار درآوردن رهبری انقالب هموار کرد. در آستانه گرایان تمام شد و راه را برای به خالء به سود اسالم 

برد و از امنیت نسبی برخوردار بود. چند ماه پیش از  گرایان در فرانسه به سر میهمن، رهبرِ اسالم انقالب ب
سیاست  انقالب،  رسانهپیروزی  و  عالقهمداران  و  توجه  غربی  بی های  و  عجیب  اسالم ی  به  گرایان  تناسبی 
و احساسات ضد استعماری در    های انقالبی گرایان و هوادارانش به محبوبیت آرماننشان دادند. رهبرِ اسالم 

به مردم  آرمان میان  این  آنها  داشتند.  آگاهی  به  خوبی  و  کردند  مصادره  خود  سود  به  را  احساسات  و  ها 
اسالم  برای  فروکاستند.  بنیادگرایانه  استعاره شعارهایی  با  انقالب  بنیادگرا،  از جنگ گرایانِ  برگرفته  های هایی 

می تفسیر  باصلیبی  دیرین  نبردی  و  می  شد  تداعی  را  غرب  یک  تمدن  بر  داللت  انقالب  آنها  برای  کرد. 
آن حاکمیتِ سیاسی به نمایندگانِ راستین خدا بر روی زمین    یواسطه اسالمی داشت که به -گریِ الهیدخالت

 اعطا شده است.
پاک به  شکراهلل  گذار  و  چرخش  این  که  بود  سیاسی  اندیشمندان  نخستین  از  یکی  را    ضدانقالبنژاد 

گرا، در دوران شاه به حبس ابد محکوم شده بود و  نژاد، از رهبرانِ سرشناس چپهده و تحلیل کرد. پاکمشا
های ساواک را از سر گذرانده بود. چند ماه پس از پیروزی انقالبِ بهمن، او در  دوران سخت تبعید و شکنجه

کند که انقالبِ ایران دچار آشفتگی شده و در »میان دو موج« در  تیزبینانه تحلیل می  گفتگویی با فرد هالیدی

 
1 Vahabzadeh, P. (2010). A Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism, Democracy, and Fadai Period of National Liberation in 
Iran, 1971-1979. Syracuse: Syracuse University Press. Chap. 1 & 2. 

https://pecritique.com/2020/02/10/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C/
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است.  تالطم  میپاک  1حال  درستی  به  و  نژاد  متضاد  نیروی  دو  نبردِ  میدان  انقالبی،  موقعیت  که  دید 
را ترسیم می به آنتاگونیستی  و  به    کند  نباید  دست فروکاسته شود.  ی یکپارچه و یکیک پدیدههمین علت 

خواستند با مشارکت برابر و مستقیم  گرانی بود که می عی کنشمی تالش جانقالبِ بهمن، از یک سو، فراورده 
سوی یک تغییر دموکراتیک هدایت کنند. از سوی دیگر اما، رهبریِ انقالب  را به   ی سیاست، جامعهدر گستره 

گذاری یک نظمِ الهی بر زمین  گرایانِ بنیادگرا مصادره شد که در پی بنیان وسط اسالم در مدت زمانی کوتاه ت
 بودند.

انقالبی و آزادیدر این دوره  خواه بخت چندانی برای پیروزی در این میدان  ی مواج و پرتالطم، جوانان 
ای  هیک سازماندهی تود  گرا با نفوذ خود در مساجد و مراکز مذهبی به سرعت بهی اسالم نبرد نداشتند. طبقه 

تأسیس به سرعت بر نهادها و    ی مخالفان را در دستور کار قرار داد. نظامِ تازه رحمانهیافت و سرکوب بی دست
چیره  دولتی  دادگاه  دستگاه  و  پاسداران  سپاه  بسیج،  سازماندهی  با  و  برای  شد  را  تنفس  جای  انقالب  های 

های نخست انقالب یافته در سالهای سازمان نگذاشت. خشونتدگراندیشان و نیروهای سیاسی منتقد باقی  
جان  به  کنشمنجر  و  روشنفکران  از  بسیاری  آزادیباختن  برابری گران  و  سالخواه  این  در  شد.  ها، طلب 

های غربی هیچ اقدام مؤثری ی جهانی« در برابر این خشونتِ سازمانیافته سکوت پیشه کرد و دولت »جامعه

جلوگی راستای  نداند. در  نشان  خود  از  انسانی  فجایع  این  وقوع  از  می  ۲ری  نظر  غرب، چرخش  به  که  رسید 
اسالم  به سوی  به انقالب  را  شورمثابه گرایی  نفوذ  و  کمونیسم  گسترش  برابر  در  سپر محکم  در  وی یک  ی 

 کرد. ایران ارزیابی می
 

 آواهای آزادی
دهه چهار  هزینهدر  پرداخت  با  ایران  مردم  گذشته،  برای  های  ی  را  خود  نبرد  و  کارزار  انسانی  سنگینِ 

ادامه دادهدست از خردادماه  یابی به آزادی و دموکراسی  های خواهانه و جنبش های آزادی، خیزش 13۸۸اند. 
ها و رسد الیه طور خاص، در چهار سال گذشته به نظر می دهند. به سیاسی با تناوب و قدرت بیشتری رخ می

یابی به فرمانروایی مردمی را  اند تا آرزوی دست متکثر ایران با یکدیگر همسو شده ی  طبقات متنوعی از جامعه 
اجتماعیِ این نسل، »آزادی« و »دموکراسی« مفاهیمی  -گران سیاسی به یک واقعیت تبدیل کنند. برای کنش 

 
 .122-11۷. استکهلم: نشر باران. صص انقالبی های از خاک برخاسته روایت (. 1۳99نصیری، ش. و فغفوری آذر، ل. ) 1

2 Nasiri, S., & Faghfouri Azar, L. (2022). Investigating the 1981 massacre in Iran: On the law-constituting 

force of violence. Journal of Genocide Research. 1-24.  

https://doi.org/10.1080/14623528.2022.2105027 
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کنش  این  نیستند.  معنا  از  خالی  و  نبرد خنثی  مرکز  در  را  دموکراسی  معنای  و  آزادی  از  پرسش  قرار    گران، 
 کنند. هایشان فهم و تجربه میورزی اند و در بطنِ سیاست داده

  ی عاملیت ی اصلی بر سرِ رهایی زنان، تجربه مسئله   خوبی نشان داده است که سیاسی جاری به   شِ خیز 
بازتاب  این خیزش  است.  جامعه  تمام سطوح  در  برابر  جایگاه  و ستاندن یک  آنان  مطالبات دهندهسیاسی  ی 

اقلیت شده سرکوب  نمایان میی  تبعیض  علیه ساختارهای  را  آنها  نبرد  و  است  و مذهبی  ملی  این  های  کند. 
طبقات  کارگران،  خاستگاه  با  فقرِ    خیزش  روزانه،  خشونتِ  که  خورده  گره  افغانستانی  مهاجران  و  فرودست 

یان و روشنفکران را برای  های دانشجویان، دانشگاهکنند. این خیزش تالش کشی را زندگی می مطلق و بهره 
بنیادین و مشارکت سیاسی نمایندگی می دستیابی به آزادی بوم  ی زیست دهندهکند. این خیزش پژواکهای 

سالی و ها، خشکزند و خشم خود را از طریق سیل هاست برای آرامش فریاد میدر حال مرگی است که سال
 دهد.شده نشان می های خشکدریاچه

اند که  متصلی بازتاب یافته همو به   های چندگانهها، مطالبات و آرمانن خیزش آواها، نگرش بنابراین، در ای 
اند. با این همه  شان سرکوب شده فرمانروایان مذهبی و عرفی و حامیان خارجی طور تاریخی از سوی یکهبه

المللی و بده و ین های ب های پیشین، در میان کشاکشباید در نظر داشت که این خیزش نیز همانند خیزش 
با قدرت بستان  نظام حاکم  نظام حاکم و دستگاه ای و جهانی شکل گرفته است. بی های منطقه های  شک، 

شعله  تا  بست  خواهند  کار  به  را  خود  ابزار  تمام  بکشانند.  سرکوب  خاموشی  به  را  خیزش  این  انقالبی  ی 
تا  های جهانی و منطقه همزمان، قدرت  نیز تالش خواهند کرد  آزاد ای  به  نیروی  را  ایران  انقالبی در  شده و 

 شان باشد. ی منافع راهبردی کننده پرورانند که تضمینسمت منافع خود هدایت کنند و سناریوهایی در سر می 
مداخله  و  نیروهای  حضور  این  پرتالطمِ  چشم   ی،ضدانقالبی  خیزشِ  فرجام  و  و    1401انداز  ناروشن  را 

ایران از یاری و همبستگی  برای آن   پرمخاطره کرده است. مردم  پیدا کنند  پیروزی  برای  که بخت بیشتری 
میجنبش  استقبال  جهان  نقاط  دیگر  و  شمالی  امریکای  اروپا،  خاورمیانه،  در  دموکراتیک  این  های  کنند. 

  توان به اشکال گوناگون ابراز و ارائه کرد. اما باید آگاه باشیم که مردم ایران منتظر همبستگی و یاری را می 
های خارجی به آنها دیکته کنند که چگونه باید پیکار خود را سازمان دهند و چه کسانی را  اند تا قدرت ننشسته 

است که   ی ی بسیار روشنبه نمایندگیِ سیاسی برگزینند. شرایط حاکم بر افغانستان، عراق، لیبی و سوریه آینه 
دخالت  محتومِ  لشکر گریسرنوشت  بشردوستانه،  )ن کشی های  تثبیت  های  و  نواستعماری  تبلیغاتی(  و  ظامی 

 1دهد.نشانده را نشان می های دستدولت

 
متن اصلی این سخنرانی   .ی دانشگاه آمستردام ارائه شده استی مرکز مطالعات خاورمیانهاین مقاله بر اساس متنِ یک سخنرانی است که در همایشِ ساالنه1

 : در سایت انگلیسی رادیو زمانه منتشر شده است
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 گریتر از هر زمان دسلطنت نامشروع
 یدژمخو  میمری نوشته 

 

( مشروطه  جنبش  پژوهشگران  نقطه 1۲۸۸ـ  1۲۸۵بیشتر  را  ایران  خورشیدی(  مدرن  تاریخ  در  عطفی 
ی نهادهای مذهبی و  ها قبل فراهم شده بود. مسائلی مانند مداخله ی جنبش مشروطه از مدت دانند. زمینهمی

با روسیه در عصر فتحعلی  ایران در جنگ  انگل شکست  از سوی  یس منجر به  شاه و در نهایت اشغال هرات 
)بحران  قاجار  محمدشاه  گریبان  که  شد  به   1۲۲۷-11۸۶هایی  گرفت.  را  پژوهشخورشیدی(  هما گواه  های 

ورزانی روشن اندیش، اهل مدارا و  ناطق، با آنکه محمدشاه قاجار و صدر اعظمش حاجی میرزا آقاسی سیاست 
ت در سیاست داخلی و خارجی راه به های بلندمدهای آنها به سبب بحران متمایل به اصالحات بودند، تالش 

 ( شاه  ناصرالدین  رسیدن  سلطنت  به  با  نبرد.  سیاست   1۲۷۵ـ1۲۲۷جایی  از  گرفتن  فاصله  های خورشیدی(، 
های خارجی، ایران را در کام بحران اجتماعی ـ به سوی قدرت شاه و دولت    داریو چرخش معن محمدشاهی  

های های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه را باید سال ر، سالاقتصادی و در نهایت سیاسی فرو برد. از این منظ
 اندازی بود.ی ایران در حال پوستجامعه هایی که سیاست و  گذار به شمار آورد؛ سال 
های رکود سنگین  ی مردم ایران سال های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه برای قاطبه عالوه بر آن، سال

گیری تاریخ مصرف  اقتصادی، اینها تبعات یک سیستم مالیات -سیاسی  اقتصادی، فقر و گرسنگی بود. از منظر 

 
Nasiri, S. (2023, February 10). Uprisings in Iran and their historical origins: Dialectics of revolutions and 

counterrevolutions. Zamaneh Media. https://en.radiozamaneh.com/33632/  
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ها یا موروثی  گریزی در دیوان ساالری )بیشتر سمت گذشته و ناکارآمد، فساد و ارتشای گسترده و تخصص 
می  واگذار  افراد  به  رشوه  و  روابط  اساس  بر  یا  بود  نوبه شده  به  که  بود  قاجار  عصر  زمینه شد(  خود  ی  ی 

 کرد. ویژه روس و انگلیس در سیاست ایران را فراهم میهای خارجی به درت ی ق مداخله 
.  شدگر می جلوه زنان    یهااعتراض   مددبه   ز یاز هرچ  شیب   ریگ روزانه مردم و فقر همه  یمختل شدن زندگ 

م   ییهااعتراض  نشان  گرسنگ ادیکه  بخش  ید  زندگ   ی به  تبد  یقاطبه   یروزانه   یاز  بود   لیاجتماع    و  شده 
حتی  از  ییاهگروه دیگر  خر  شهروندان  سال  دیتوان  از  نداشتند.  را  ناصرالد  یان یپا  یهانان  شاه   نیسلطنت 

تورم زنان را   تا حدی که  نان و گوشت وجود دارد ژهیوهخواروبار ب  یاز کمبود و گران یاپ یمکرر و پ  یهاگزارش 
خ  نیچند به  مهم   یکیکشاند.    ابانیبار  در    هاآن   نیتراز  زنان    1۲39]  یقمر  1۲۷۷  یقحط»شورش 

نان را کم کرد«   یو بها  دیخواباندن شورش کالنتر را به طناب دار کش  یشاه برا  ن یبود. ناصرالدخورشیدی[  
  ومانند نان    یاقالم اساس   یتنها در نوسان بود بلکه برخ ارزاق نه   متیها، قسال   ن ی(. در ا۵3:  13۵۷)ناطق،  

خورشیدی[   1۲۶9]  ی قمر  130۸شعبان سنه    ۲۵اعتمادالسلطنه در خاطرات روز  شدند.  ی م  ابیگوشت مدام نا
ها از زن   یبردند، جمع  فیکه شاه خانه امام جمعه تشر  ی اجناس شد. روز  ر یتسع  ینوشت: » امروز مجلس برا 

نفر شده  وز  نیعارض  نا  رنظامیبه  فرمودند  شاه  بودند.  مجلسبیکرده  تشک  ی السلطنه  کسبه    دهد« ب  لیاز 
تر شد. در  تر و پردامنهده یچی وجه حل نشد، بلکه پ چ یهبه  ی(. مشکل کمبود و گران۷3۸:  13۷9دالسلطنه،  )اعتما

با نگران  شمسی[  1۲۷۲ی ]قمر  1311رمضان   گزارش داد: » گوشت در تهران وجود عنقا    یاعتمادالسلطنه 
ا در  خداوند  کردند.  بدتر  کنند  بهتر  رفتند  هما  ن یدارد،  مبارک  وجود  ت  ار  ونیرمضان  و   نینفر  ری از  ضعفا 

 (. 93۷: 13۷9)اعتمادالسلطنه،  د«یها محفوظ فرماها و گرسنه چارهیب
  یتوانست به بلوای احتکار گندم( م  ایل  نان )به علت برداشت بد محصو   ژهیوه بار بوو کمبود خوار   ی گرسنگ

برپا شد. مردم،   یتظاهرات   یقمر   1311نان در سال    یبها   شیبر سر افزا  زیاصفهان ن   »درمنجر شود.    یعموم
  ینماز را به جا  ضه یاجازه ندادند فر  ،یها، در مسجد شاه ازدحام کردند و به امام جماعت، آقانجف عمدتاً زن 

 1۲۷3]  1311شوال    ه(. در ما134:  13۸۷  ن، ی)مارت   دانستند یم  هامتی ق  شیاز عوامل افزا  یکیاو را    را یآورد، ز
شکر، نان، گوشت گوسفند و روغن چراغ   ی و زنان نسبت به بها  افتی  شینان افزا  مت یدوباره قخورشیدی[  

  (. 13۸۷ ن یشاه، به نقل از مارت ن یهم معترض بودند« )نامه ظل السلطان به ناصرالد
نشان می پژوهش متعددی  اساسیگران  دهند کههای  اقالم  نایابی  و  ز  ی  معلول    یمصنوع  یادیتا حد  و 

شاه بود که اداره تهران را عمال    نیالسلطنه پسر ناصرالدب ینا  رزاینفوذ و فاسد مانند کامران میمداخله افراد ذ 
 توجه است: قابل  اریبس نهی زم نای اعتمادالسلطنه در یها(. گزارش 13۷9در دست داشت )اعتمادالسلطنه،  

بندگان هما[  1۲۷4مهر    1۵]  ، یقمر  1313  یالثانع یرب  1۷»دوشنبه     ف یشهر تشر  ونیچند روز قبل که 
ناخوش بود با خودشان آوردند که قرار نرخ ارزاق طهران را بدهند که مردم از   نکهی السلطنه را با ابیآوردند نا
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اسم از   نیبه ا  ند بود. خواست   قت ی حق  ی تمام آنچه عرض کرده بودند خالف و ب  کنی آسوده باشند... ل  ثیهر ح 
د. نقد ش  یمبلغ  لی تر شد و حاصلش تحصگران   متشی. نان و گوشت قندینما  یبکنند و مداخل  یکسبه شلطاق 

اگر   ایبود    میقد   یهای خوشگذران  جهیببرند و آنجا به مصارف معالجه که نت  فیحضرت واال به آب گرم تشر
 (. 13۷9:103۶)اعتمادالسلطنه،  ند«یماصرف فر ه یالحقه و حال  یهاش یانشاهلل مزاجشان سالم است به ع

ائمه جمعه    ی و حت  یمحل  نیمتنفذ  ایعمال دولت    ی احتکار غله از سو   شد یمشخص م  یهر از چند گاه
  1۲۷3]  ی قمر  131۲سال    یاست. قحط   هبود   لی مساله دخ  ن ی( در ا۵3:  13۵۸( )ناطق،  134:  13۸۷  ن، ی)مارت

تبرخورشیدی[   ا  یمداخالت  نیچن   امد یپ   زیدر  در  تبد  نیبود.  نان  شعار  س  لیشورش  شعار  عل   یاسیبه    هیو 
 (. ۵3: 13۵۸سلطنت قاجارها شد )ناطق، 

مدت انقالب  کوتاه   لیداند. »دالیم  پررنگرا در انقالب مشروطه    یاقتصاد  یلفه هاؤ منقش    انیآبراهام
اقتصاد  یبه واسطه خورشیدی[    1۲۸۵میالدی ]  190۵و    1904  یدر سالها   ی از ورشکستگ  یناش  یبحران 

 33درصد و قند و شکر    90نان    مت ی(. » ق۸4:  1393  ان،یهامآغاز شد« ) آبرا  ندهیدولت و تورم به شدت فزا
  ان،یبود« )آبراهام  هی ژاپن و روس  190۵وبا و جنگ    وعی محصول، ش   ی تورم بد  نی. علت ا افتی  شیدرصد افزا

زنان معترض در    190۵زنان را به دنبال داشت. »در خردادماه    ژهیوه مردم ب  نخاستپابه (. بحران  ۸۷:  1393
خشم خود را نسبت به حاکم شهر    تیبا عصبان  ین یشاهد ع  کی  یتهران دست به تظاهرات زدند و به گفته 

فرودست و گرسنه    ر،ی فق  ران یا  تیجمع  یها قاطبهسال  نی(. در تمام ا۸۷:  1393  ان،یاعالم کردند« )آبراهام
زندگ  رشته   یبودند.  م  یابه  ب  ی گرسنگ  ان ینازک  محمدحسن    یمار یو  حاج  بود.  شده  مبدل  مرگ  و 

ب نیام و  رنجور  »مردم  نوشت  التجار  ملک  به  زشده   ری فق   اند، ه یبنیالضرب  فرش  ندارند«    رپایاند،  گذران  و 
وضع    ان یب  یبدل شد برا   ی او تحول خواهان به استعاره   شانینزد آزاداند  یمار ی(. بیقمر   1310الضرب،  ن ی)ام

 بود.  هنیمام م  ی ماریب یهامشروطه سالمنتهی به   یها. سال رانیا
هم گزارش سال  نیدر  ش  یمتعدد  یهاها  ش   ر،یگ همه  یهای ماریب  وعیاز  دارد.  وجود  تورم  و    وعیفقر 

و طاعون معموالً  یریگ همه به قدر  وعیشد. ش ی همراه م  یبا قحط  وبا  ب  یوبا  بود که  در    ی ماریمکرر شده 
در هر    یماری (. ب13۵۸به ناطق،    دیشده بود )بنگر  یبوم  الن یمناطق مانند گ   یدر برخ  ی کشور ماندگار و حت

به نقل    طلباز دیوانساالران اصالح   نگار  ع یبدا  میرزا ابراهیم  که  یطور  گرفتیم  ی هزاران قربان  وعیش  یدوره
ت  رانیا  ت یروس جمع  یاز سالنامه  به قلت نفوس اظهار  نه کرور ذکر و نسبت  )بدای سف مأرا  نگار،   عیکند 

( معتقد است »حکومت وقت در گسترش وبا و عواقب  13۵۸:۲۵ناطق )  (.143:  13۵۸تا، به نقل از ناطق  یب
 قتی گرفتند، با پنهان ساختن حقی م  شیدر پ   زیحکام راه گر  یداشت. هنگام بروز ناخوش   م یمستق تیولئآن مس

فر م  ی رسم  ی بکاریو  در  را  م  ان یمردم  رها  ب  یمهلکه  از  کارگزاران  و  راه   میکردند  شدن  خبر  مسدود  ها 
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گوناگون   یهانه یآذوقه و هز  تیریمد  ازمندیکه ن  نهطیداشتند و با قرن   ی ممالک اعالم نم   ر یسارا به    یناخوش
 کردند«. یبود مخالفت م

محیطی را به علت استنکاف دولت و حکام  های زیستهایی از بحران ها ایران همچنین شکل در این سال 
کرد  خالی می کرد. به عنوان نمونه، دولت از الیروبی مرداب انزلی شانه شان تجربه می محلی از انجام وظایف 

راه مناسب   کی  جادیا  نیآن و همچن  قی و تعم  یمرداب بندر انزل  یروب یال  ینه یبه خرج خود هز  هروسیتزار  و  
ها خواهان گسترش نفوذ تجاری و اقتصادی خود در  . در ازای آن روس تهران را بر عهده گرفت  -یانزل  انیم

اعتمادالسلطنه   به  )بنگرید  بودند  ایران  به سدها و آب 13۷9:9۶0شمال  پرداختن  نیز  بندها روی  (. در جنوب 
 ها را به دست داد.  لیسیی انگکارون بهانه الزم برای مداخله 

پژوهش نیز ذکر شد  باال  در  که  نشان می همانطور  بحران های چندی  و  دهند چگونه  گرانی  مانند  هایی 
 های طبیعی باشند، که متأثر از بازار یا پدیدهمحیطی بیش از آن های مقطعی زیستتورم و قحطی و بحران 

بی  حاصل  و  رانت مصنوعی  حاکمیت،  شکل کفایتی  رواج  و  بودهخواری  داللی  از  برخی  هایی  اند. 
می   (Kazemi 2016:342)هاپژوهش قحط  یگرسنگشیوع    دهدنشان  سال و  در  به  ی  منتهی  های 

و موجودی اقالم اساسی    آوریی فراهم مشروطه لزوماً به دنبال برداشت بد، خشکسالی و مشکل در چرخه 
و  نبود ایران  پول  بهای  سقوط  درواقع،  گروه گندم،    یبها  شدید   شیافزا.  اقتصادی  و  منفعت  تجار  از  هایی 

 های بزرگی از جمعیت ایران بوده است. ی گندم از علل اساسی گرسنگی گروه رویهاشراف و صادرات بی 
نظریات    نی کرون استفانی   نان  بلوای  باب  در  مهمش  پژوهش  و  کارانه محافظهدر  عادی  مردمان  که  ای 

ی کند. به عقیده شدت نقد می داند، به اقتصادی موجود می-و فهم از شرایط سیاسی ویژه زنان را فاقد انگیزه به
آمدند. در اواخر قرن نوزدهم  کنندگان و زنان صرفاً به علت گرسنگی و شکم به خیابان نمی کرونین مشارکت 

تدریج به سبب الزامات تهاجمی و خشن اقتصادی  نقالب مشروطه( نظم سیاسی به میالدی )یک دهه قبل از ا
کردند در برابر نفوذ سریع بازار آزاد و از بین رفتن نظام کهنی که شاه و  شد. آنها سعی میمدرن عوض می

پدر مقام  در  را  اول  تراز  مصرف  اشراف  از  حمایت  و  بازار  تنظیم  به  موظف  رعیت  حامی  می و  ،  کردکننده 
 (. Cronin 2018:846)مقاومت کنند  

قاجار   عصر  اواخر  در  به درواقع،  رعیت  از  کارکردها  یکیعنوان  حمایت  برابر    سلطنت  یاصل  یاز  در 
به گسترش سرمایه نظم  این  در  ایران  درگیر شدن  و  نظم کهن،  داری صنعتی  در  رفت.  زوال  به  رو  سرعت 

که این سیستم در عصر محمدشاهی تا حدی  بود. با اینشاهنشاه در مقام پدر تاجدار حامی رعیت )فرزندان(  
خواهی همچون  های تحولی صدراعظماحیا شد با روی کار آمدن ناصرالدین شاه و از دور خارج کردن برنامه

حسین  ارائه میرزا  از  بیشتر  هرچه  سلطنت  دستگاه  امیرکبیر،  و  سپهساالر  رعایا  خان  به  حمایتی  خدمات  ی 
به نام    یدستورالعمل  فی لأت  قیتا از طر  ه بوددیخان سپهساالر کوش نی حس  رزاینمونه، م  به عنوان فاصله گرفت.  
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ب  یاوضاع مال  اتی کتابچه تنظم از فشار و خودسر  یریگ ات یمال  یوه یش  ژهیوه و  و  موران  أم  یرا سامان دهد 
شاهی صدها هزار رعیت ایرانی ناگزیر  های سخت فتحعلیدر سال   بکاهد.  ایبر رعا  یو متنفذان محل   یاتیمال

ی والیت آذربایجان شدند. این روند در عصر ناصری و پس رفته دست ویژه بخش از به مهاجرت به روسیه به 
به روسیه گریختند. در   آذربایجان  از طریق مرزهای خراسان و  فقدان حمایت  در  رعایا  یافت و  ادامه  از آن 

هرچن به مجموع  و  عمومی  افکار  انزجار  قوچان  دختران  فروش  مانند  مواردی  را  د  خواهان  مشروطه  ویژه 
برانگیخت، در سالهای مورد بحث رعایا به علت کسری همیشگی بودجه بیش از هرچیز تحت فشار اقتصادی  

خشونت روزاف)تا  فشارهای  برابر  در  را  خود  آنها  بودند.  مرکزی(  دولت  سیستماتیک  و  گسترده  زون  ورزی 
 دیدند. پذیر میاقتصادی، گرسنگی و بیماری تنها و آسیب

نیم  استقرار  از  پس  و  میالدی  بیستم  قرن  دادن  در  دست  از  با  سلطنت  نهاد  مشروطه،  پادشاهی  بند 
های سو و مجهز شدن به شیوهآوری در برابر فشارهای جهانی از یک و عدم تاب   کارکردهای حمایتی سنتی 
ب و خفقان،  زد.  مدرن سرکوب  دامن  و ملت  میان خود  به شکاف  پیش  از  اول  دیشایش  ی  هانشانه   نیبتوان 

 . گرفت  یپ  ویژه ماجرای باغ شاهو به   خواهانمشروطه  نیرا در سرکوب خون ورزی هدفمند و گستردهخشونت
و   اساسی  قانون  دستکاری  با  پهلوی  اقتدارگرای  سلطنت  آن،  از  در  پس  مشروطه  مفهوم  کردن  اخته 

های طه و بازگشت به سلطنت مطلقه و نهادینه کردن خشونت، بار دیگر به نیازها و خواسته مشرو  یپادشاه
کرده   سازماندهی  ملت  مدرن  مفهوم  حول  را  خود  مشروطه،  انقالب  جریان  در  که  ایران  خواستار مردم  و 

در  دولت دوم  مؤسسان  مجلس  تشکیل  با  نمود.  پشت  بودند،  متعهد  و  پاسخگو  به    13۲۸های  خورشیدی 
دستور محمدرضا شاه، مقام سلطنت بار دیگر از شکلی از اختیارات فراقانونی مانند انحالل مجلس و مداخله  

از پیش در کار دولت برخوردار گردید.     بلکه  کردینم  تیحماشهروندان    سلطنت نه تنها از  گریحاال دبیش 
حاکم  از خشونت  ا  یتیشهروندان  نبودند.  اعمال خشونت س  یناامن  جادیمصون  استقرار    کیستماتی و  به مدد 

حذف،  و  شکنجه  رصد،  در  متخصص  بخش  نهادهای  کارکردها  یبه  در   یهادولت  یاصل   یاز  اقتدارگرا 
نایی )مثال از طریق حکومت نظامی( تالش دولت با اعالم وضعیت استث   شد.  لی تبد  یچارچوب نظام سلطنت

سلطنتمی کند.  خالی  اعتراض  از  را  خیابان  و  عمومی  فضای  اختیارات  کرد  از  ایران  در  پسامشروطه  های 
شده و قابل حکمرانی را در دستورکار داشتند و در لحظات  مند بودند، تولید شهروندان کنترل فراقانونی بهره

ورزی در قبال  نهادند بلکه در صورت لزوم به خشونتها شهروندان را وامی بحران اقتصادی و اجتماعی نه تن 
آوردند. درواقع، نه تنها سیستم حمایت از شهروندان در پادشاهی مشروطه ایران احیا نشد بلکه  آنان روی می 
 داری بسط پیدا کرد. های پسامشروطه به طرز معنی و امکانات سرکوب در سلطنتتوسل به زور  

تاریخچه  میانه این  در  و  روزها  این  که  است  آن  بر  تأکیدی  مختصر  برای  ی  ایران  مردم  تقالی  ی 
مانند سوئد،   دموکراتیک  برخی کشورهای  در  در شرایطی که  دموکراتیک،  نظام سیاسی  از یک  برخورداری 
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های اند، زمزمه های سلطنتی روی آورده دولت و ملت هر چه بیشتر به محدود کردن حقوق و امتیازات خانواده
ای که  هم در جامعه شک احیای سلطنت آن هنگام است. بی بازگشت به سلطنت بیش از هر زمان دیگری نابه 

اندی سال است و  پیش   صدی  و  کارکردها  و  شرطدستگاه سلطنت  است  داده  از دست  را  های مشروعیتش 
هایی خاص  رفته تنها منافع گروه  ن ایاز م  یپ دریپ   یهای کارمشروطه به علت دست   ی و قانون اساس  یپادشاه

برای احیای نهادی پوسیده و کژکارکرد صرفاً (  ی)خون شاه  کیولوژی ب   یه یتوسل به توجرا تامین خواهد کرد.  
 های دموکراتیک از دم تیغ استبداد خواهد بود.گذراندن آرمان 
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ها و منابع فراملی، موضوعی ژئوپلتیکی به  موضوع کنشگری سیاسی دیاسپورا، با اتکای گسترده به شبکه 
ازآن شمار می  که جغرافیارود  آنچه   رو  از طریق  ملی  نقل به   (Bernal, 2014)و هویت  وانتقال عنوان 

 ,Harris)شود  دستخوش تغییر و بازتعریف میکند،  از آن یاد می  political remittances سیاسی

ای برای مشارکت . خیزش انقالبی زن، زندگی، آزادی، فضاهای شهری خارج از کشور را به عرصه (2020
بی بازیگران  میان  منازعه  گروه و  تا  افراد  از  سازمان شمار  و  بین ها  منابع  های  به  نابرابر  دسترسی  با  المللی 

حالی  در  کرد.  بدل  سیاسی  و  اجتماعی،  گروهاقتصادی،  بسیج  دیاسپورا،  که  زمان های  به در  متعدد  های 
گیری همبستگی میان ایرانیان داخل و خارج ی پس از قتل حکومتی ژینا، به شکل های اولیه خصوص در ماه

ی  های سیاسی و ژئوپلتیک، نقش سازنده در واکنش به جنایاتی از این دست منجر شد، مناسبات نابرابر قدرت 
ا داده  قرار  تهدید  معرض  در  را  دیاسپورا  شکل ایرانیان  بررسی  به  متن  این  از  ست.  متفاوت  نگاه  دو  گیری 

 پردازد: همبستگی ناسیونالیستی و همبستگی عرضی.  همبستگی دیاسپورا می 
جامعه  سیاسی  غالبا  تحرکات  نگاه  دو  نمایانگر  آزادی  زندگی،  زن،  انقالبی  خیزش  بطن  در  دیاسپورا،  ی 

عنوان سیاست عرضی یاد مینیستی از آن به متعارض از همبستگی است: یک نگاه روشی است که محققان ف
مند  هایی مکان ها و کنشگریکنند، که با گذار از مرزهای هویت ملی و نژادی و تعامل نزدیک با جنبش می

شود. و دیگری، که فضای غالب دیاسپورا را تاکنون دربر گرفته حول ایجاد تصوری واحد از  بندی میصورت 
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محوریت پدری  سرزمین  و  ملی  در    هویت  همبستگی،  از  تعریف  دو  این  میان  که  حالی  در  است.  یافته 
فهم روابط قدرت و ستم هست، در    و اشتراکاتی   هاشان با ستم و خشونت دولتی در ایران، هم پوشانیتقابل 
 ی وجود دارد.  پوشقابل چشم  ری غ هایتفاوت   مبارزه با آن یمختلف و نحوه یهااس یدر مق

ویژگی رهاییبرخالف  آزادی های  و  )سلبی(  سیاست بخش  عرضی،  سیاست  )ایجابی(  های بخش 
ی تصویر موهومی تاریخی و جغرافیایی، ازعظمت  گرایانه و خواه ضد اسالمی، بر پایهگرایانه، خواه اسالم ملی

ه از شعار »مرد، میهن،  ی وطن، در استفادایران و و هویت ایرانی بنا شده است. این فهم مردساالرانه از واژه 
قابل اپوزیسیون در خارج  از  و بخشی  در داخل  از حاکمیت  رصد است. در  آبادی« در گفتمان غالب بخشی 

ستیز برای گذاراز شرایط مثابه ابزاری سرکوبگر و زن جریان تحرکات اپوزیسیون، شعار مرد، میهن، آبادی به
نالیستی کارکرد پیدا کرد. گفتمانی که شکست آن را با  انقالب، ولی در جهت تقویت وحدت ناسیو   «استثنایی»

ی ناسیونالیستی در  توان یادآوری کرد. ایجاد فضای انحصارطلبانه می  ۵۷ی تاریخی از انقالب  رجوع به حافظه
تقاطع  درک  از  ناتوان  که  کشور،  از  خارج  اپوزیسیون  به میان  است،  تبعیض  و  ستم  به  بازتولید  گرا  به  ناچار 

 شود.ستیز، کوییرستیز، نژادپرستانه و طبقاتی در فردای براندازی منجر می گفتمان زن 
دفاعیبه صرفاً  عرضی  همبستگی  ناسیونالیستی،  همبستگی  برخالف  نیست    سلبی-عالوه، 

(Featherstone et al 2012)   ، ی جغرافیای متنوع و فراگیر و مولد روابط  بلکه »دارای گستره
های همبستگی   .(Santamarina, 2021 p. 900)هاست«  مکان   های اجتماعی و نوین میان گروه

جنبش  در  بومی  غیر  کنشگران  فعال  مشارکت  در  آن  نمود  که  است«، عرضی،  مهم  سیاهان  »جان  های 
توان  های کارگری و محیط زیستی، در خیزش زن، زندگی، آزادی میی ضد استعماری بومیان، جنبش مبارزه

های فارسی زبان اپوزیسیون تولید  ناسیونالیستی و انحصارگرا که در فضای رسانه نام برد، در تقابل با گفتمان  
ی آزادی به رهایی از ستم دولتی و ارتجاع بنیادگرایانه خالصه  شوند، قرار دارند. در نگاه دوم، واژه و ترویج می 

ستیزی، که در  زن   گرا محوری، و که اشکال متنوع ستم از جمله استثمار طبقاتی، دگرجنس شود، در حالیمی
کوچکمقیاس  بزرگهای  و  دولتتر  از  می-تر  تولید  کمملت  دستشوند،  یا  و  میشوند. اهمیت  شمرده  دوم 

مواردی،   در  کنشگر   استیس  یرندگ یدربرگ   شینما  یبراهرچند  سیاست و  از  ناسیونالیستی  گفتمان  های  ی، 
ی گرا به مسئله کند. در این روش تقلیل عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده میبه   (identity politics)هویتی  

از هویت الزام به قرارگیری فهرستی  از جامعه ستم تقاطعی،  ی کوییر، یک های مختلف )یک زن، یک فرد 
ای رسیدن  بر سازماندهی برهای ائتالفی جایگزین فرایند پیچیده و زمان ی کرد، و غیره( در گروه فرد از جامعه 

 شود. ی کارآمد می های ستم و تبعیض و تعریف استراتژی مبارزه به عمل مشترک در مقابله با ریشه

دهد آن  ی دیگر همبستگی عرضی که آن را نسبت به همبستگی ناسیونالیستی در ارجحیت قرار می جنبه 
نابراب  از وضعیت و روابط  بلندمدت میان کنشگرانی که  ارتباط مداوم و  ر موجود نگاهی مشترک و است که 
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شان در تعارض هایی که اهداف ها و گروه ی دولتطلبانه های منفعت ها را در مقابل پروژه همگرا دارند، شبکه 
سازد. چنین مزیتی در سیاست هویتی  های کنشگری است، ایمن می ی گروه های جمعی تعریف شده با ارزش 

یابد، دیده ر واکنش به شدت گرفتن خشونت عریان دولتی، قوام می ی نمایندگی افراد و غالباً تنها د که بر پایه
آیندهنمی و گروهشود.  افراد  منفعت شخصی  یا  مبنای خیرخواهی  بر  درچنین وضعیتی  به ی جنبش  جای  ها، 
گروه پی اهداف  و  ارزش  میگیری  تجسم  اجتماعی  و  سیاسی  رقابتی  های  فضای  در  که  تهدیدی  یابد. 

 شود.وضوح دیده می محور خارج از کشور به محور و سلبریتی بودجه
و   سیاسی  پناهندگان  و  مهاجران  از  آنان  اغلب  که  کشور،  از  خارج  مستقل  کنشگران  برخورداری  عدم 

ها در دانشجویان هستند، از منابع قدرت منشاء مهمی برای به حاشیه رانده شدن و یا نامرئی شدن این گروه 
ای است. پرسش مهمی که  رسی وسیع به منابع مالی، سازمانی و رسانه های اپوزیسیون با دست نسبت با گروه 

می شبکهمطرح  که چطور  است  آن  توانایی شود  و  نیازها  به  که  حمایتی  مستقل ی  کنشگران  متفاوت  های 
های اپوزیسیون خارج از کشور جلوگیری  تواند از تأثیر مخرب مناسبات قدرت در میان گروه حساس است، می 

در شرایطی که خفقان سیاسی و سرکوب دولتی گریبانگیر کنشگران داخل کشور است. این    خصوصکند، به 
 پرسش از مباحث مهم کنشگران و محققان فمینیست است.  

»همه که  مسئله  این  کردن  پررنگ  به  با  نیاز  اجتماعی  و  سیاسی  زندگی  از  خاصی  شرایط  در  افراد  ی 
  ”ethics of care“کنند، اخالق مراقبتی  مطرح می   مراقبت از جانب دیگران دارند«، محققان فمینست 

.  (Yuval-Davis, 2016 p.8)عنوان عنصر ضروری از همبستگی سیاسی در نظر گرفته شود  باید به 
شبکه  تشکیل  این،  وجود  سرمایه با  فضای  در  همبستگی،  و  مراقبتی  مستقل  اقتصادی،  های  رقابت  و  داری 

کنشگریبه استمرار  برای  تضمینی  نمی آزادی   تنهایی  تبعیض  ضد  و  گفتمان خواهانه  بسا،  چه  باشد.  تواند 
می  تصور  زنانه  مسئولیتی  عرفاً  که  خدشه مراقبت،  بدون  کارکرد  تسریع  برای  ابزاری  به  اقتصاد  شود،  ی 

که  سرمایه  است  علت  همین  به  شود.  بدل  است،  محلی  سطح  در  بازتولید  به  وابسته  که  جهانی  داری 
Nussbaum  (۲001پیشنها ) کند رویکری به اخالق مراقبتی اتخاذ شود که که همزمان بر مراقبت  د می

این با وجود  دارد.  تأکید  بازطراحی سازمانی  و  رقابتکه چالش بینافردی  و  مالی  بودجههای  ای، همواره  های 
های پایدار  خصوص در فضای سیاسی ایران بوده، اهمیت ساختن شبکه موضوع مهمی در مبحث کنشگری به 

گو است، در بستر خیزش انقالبی »زن، زندگی، آزادی«، وضوح های کنشگران پاسخ ه نیازها و تواناییکه ب
 یابد.  بیشتری می 

قدرت   این به  منجر  چیزی  که چه  جغرافیای  را  در  ناسیونالیستی  غالب  گفتمان  بیشتر  بازنمایی  و  گیری 
ی  عالوه بر نابرابری در دسترسی به سرمایهتوان به عوامل متعددی نسبت دارد.  شود، میمتکثر دیاسپورا می

سیاسی و اقتصادی که به آن اشاره شد، ترکیب جمعیت مهاجران ایرانی در شهرهای خارج از کشور، نقش 
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سیاست ویژه دهی  درجهت  میای  ایفا  دیاسپورا  به ورزی  تورنتو  کند.  ایرانی  مهاجران  غالب  مثال،  عتوان 
هستند   اقتصادی  برنامه(Statistics Canada, 2021)مهاجران  طریق  از  که  افرادی  های  ، 

ای در )عدم( کنش سیاسی کننده تواند تأثیر تعیین اند، که می گذاری و استخدام به کانادا مهاجرت کرده سرمایه 
مدت به عاملی برای فزونی گوناگونی حافظه و ی جغرافیای در طوالنیعالوه، فاصله دیاسپورا داشته باشد. به 

طور  توان این فرضیه را مطرح کرد که به از فضای سیاسی و اجتماعی داخل ایران بدل شود. می تصور جمعی  
وآمد بیشتر، ی نزدیکی مسافت به ایران و به تبع آن امکان رفتمثال ایرانیان مقیم کشورهای اروپا به واسطه 

یان مقیم استرالیا و یا آمریکای تر باشد ولی نه لزوماً( از ایرانفهم متفاوتی )که ممکن است به واقعیت نزدیک
شمالی دارند. با وجود این، امکانات فضای مجازی، در مواقعی که دسترسی به اینترنت برای کاربران در ایران  

کند. از طرف دیگر کنشگری دیاسپورا در مقیاس شهری پذیر است، احتمال این فرضیه را کمرنگ می امکان
از ویژگی تورنتو، به های فضهم ناهمگون و متأثر  طور  ایی و سیاسی محالت است. مشاهدات میدانی شهر 

ایرانیان در آن باالست، فضایی متفاوت برای   این مسئله است که محالتی که تراکم جمعیت  بیانگر  مثال، 
های مرکز شهر که تنوع ملیتی بیشتری دارند. در کنشگری در بستر انقالب فراهم کردند درنسبت با محله 

راهپی حالی رسانه ماییکه  عمومی،  افکار  بر  تأثیر  با هدف  ایرانی  در محالت  و  ها  غیرفارسی،  و  فارسی  های 
گردهماییسیاست  طریق  از  کانادا  دولتی  محله های  در  تجمعات  است،  زیاد  افراد  تعداد  با  های  های 

ارتباط  بر  بیشتر  تأکید  با  جامعه چندفرهنگی  با  می گیری  شکل  مدنی  همه ی  در  که  هرچند  این  گرفت،  ی 
 آیند.  تجمعات رسانه و بازنمایی عناصر مهمی از کنشگری دیاسپورا به حساب می 

تر از آن در داخل کشور در پیشبرد یا عدم پیشبرد اهداف  نقش شهرها و محالت شهری، در خارج و مهم 
های  دهی به همبستگی تواند به مانع یا بستری برای شکل انکار است. چراکه می انقالب کلیدی و غیر قابل 

محلهمکان و  که  محور  شهری،  ژئوپلتیک  مطالعات  راستا  این  در  شوند.  بدل  رابطه محور  ویژگی به  های  ی 
بین  و  ملی  مقیاس  در  ژئوپلتیک  روابط  با  نسبت  در  شهر  بر  حاکم  قدرت  مناسبات  و  شهر  المللی  فضایی 

کند. خیزش انقالبی ژینا، نقش نمادین و کارکردی  ی بیشتر را فراهم میپردازد، امکان بحث و و مطالعهمی
بندی انواع مختلفی از همبستگی محلی،  مکان صورت دهی و تقابل با نیروهای ژئوپلتیک، که اشهرها درجهت

های انتقادی به ژئوپلتیک و مطالعات شهری، این  وضوح نشان داد. دیدگاهملی و فراملی را ایجاد کردند، به 
می  فراهم  را  گروهامکان  نقش  بر  که  گرفته  کند  نادیده  غالباً  که  شهر،  و  محله  سطح  در  همبستگی  های 

اهدا می پیشبرد  در  نحوه شود،  بازنگری  با  تاکید شود.  انقالبی  و  ف  افراد  توسط  از فضای شهری  استفاده  ی 
شوند. به  گاهی میان کنشگری فراملیتی و روابط ژئوپلتیک مطرح میعنوان گره نیروهای سیاسی، شهرها به

شهرها آید،  ای که درآن ژنوپلیتیک در مقیاس کوچک به اجرا درمیاین ترتیب، به جای تقلیل شهر به عرصه
 شوند.  ای برای ایجاد و بیان کنشگری جمعی و همبستگی عرضی بدل می خود به سوژه 
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ها و  اعتراضات، )ضد( انقالب ،یاسیس یهایدگرگون

 انهیبدن در خاورم استیس
 ی آسو جواهر یترجمه  یالعل  هیناد ی نوشته 

 

 مقدمه
از خکه  اعتراضی    یها موج جنبش  تونس در سال    هاییزش پس  ابتدای سال    ۲010آغازین  در  و مصر 

به شپدیدار شددر سراسر خاورمیانه    ۲011 از    یقاًگوناگون عم  هاییوه ،  نه متأثر  زنان  بود.  در   فقط   جنسیت 
داشت گوناگون    هایخیزش  فعال  قرنپیشینه بلکه    اندهشرکت  یک  از  بیش  تاریخی  در    ی    بسیجمشارکت 

مقاو و  سیاسی  غیررسمی  و  آن  ، مترسمی  برای  را  کرده  راه  تحوالت سیاسی   .است ها هموار  و  اعتراضات 
محوریت هنجارها و روابط  های جنسیتی را به چالش کشیده،  متعاقب آن به همان میزان که هنجارها و سوژه 

کرده مقاومت در برابر استبداد و در جریان تحوالت و فرایندهای ضد انقالبی آشکار  ی  زمینه در    راجنسیتی  
و    هایممحوری برای مخالفان سیاسی و همچنین برای رژ  ایعرصه عنوان  سیاست بدن به . ]در واقع[  است
 ها هستند، ظهور کرده است. یت و کنترل جمع  قدرتتثبیت مجدد  به دنبالاقتدارگرا که  هایحوزه

مباحث از  کهبسیاری  تحوالت ضدانقالبی  ی  و  اعتراضات  در  و جنسیت  زنان  نقش  ش  پیرامون  ده،  مطرح 
 یمطالعه   اند. اماپرداخته عاملیت زنان و نتایج تغییر سیاسی    یلهأها به مسغالباً از منظر دستاوردها یا شکست 

امکان    تر یقدق ما  زنان  تا  دادهبه  به چالش کشیدن هنجارهای   ان آن  موفقیتو    فعال  مشارکت ،  عاملیت  در 
های شدید  جنسیتی اولیه و محدود کننده را بشناسیم. همچنین، در چارچوب نهادینه کردن تغییرات و واکنش
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رژیمخشونت مجدد  استقرار  به  که  راندن  آمیزی  حاشیه  به  شد،  منجر  منطقه  سرتاسر  در  استبدادی  های 
رادیکال و  یگسست همچوننباید تحوالت اخیر را  که ینمند و ساختارمند زنان را تشخیص دهیم. ضمن انظام

استثنایی   به  وضعیت  باید    دانست، تفاوتی و رضایت سیاسی  وضعیت عمومی بی نسبت  همچون    به آن بلکه 
 نگریست.تاریخی تر  طوالنی  ها و تحوالتبسیج بخشی از 

 

 اعتراض تاریخی 
از  در بسیاری  آنان همواره    اند بلکه نزده  دست  مقاومت سیاسی  یکباره بهناگهان و به ن در خاورمیانه به زنا

سطوح  شرایط   در  و  محلی  و  ملی  جمله  مختلف  از  آزادی   یهاجنبش گوناگون  و   ؛بخشضداستعماری 
ملینبش ج سازمان   ؛های  سیاسی،  اتحاد  ی جامعه  یهااحزاب  به   هاییهمدنی،  و  سازمان کارگری   یهاویژه 

اند که زنان تا چه اندازه در  نشان داده بسیاری  اند. نویسندگان  داشته   سیاسی  مربوط به حقوق زنان مشارکت
 ;Al-Ali 2000; Badran 1996)  اندمبارزات استعماری و پسااستعماری خاورمیانه حضور فعال داشته 

Brand 1998; Fleischman 2000; Hasso 2005) 
ویژه  به تجربه طور  مصر  و  تونس  مانند  د   یکشورهایی  حول یرینهتاریخی  دارند.    ای  جنسیتی  بسیج 

بیستم  قرن  آغاز  به  مصر  در  جنسیتی  شعراوی گردد،  بازمی  مطالبات  هدی  که    ییهاتحاد  1هنگامی 

در طول قرن گذشته  .  را در دوران مقاومت علیه حاکمیت استعماری بریتانیا بنیاد نهاد  ۲مصری   هایینیست فم
را   بسیاری  مبارزات  زن مصری  زمینه فعاالن  بشر    یدر  و حقوق  دموکراسی  مدنی،  مبارزه به حقوق  موازات 

ین نیز به هم   ۲003زنان عراقی پس از تهاجم سال    (Al-Ali 2000)اند  حقوق زنان رهبری کرده  برای 
 .  (Al-Ali 2007; Al-Ali and Pratt 2016)اندشیوه مبارزاتی طوالنی را سازمان داده

س   با  همدستی  از  رژ   هاییاست اجتناب  از    هاییممدرنیزاسیون  یکی  که  از    عناصراقتدارگرا  شکلی  آن 
بوده دولتی  هموارهفمینیسم  چالش  ،  از  بوده   پیشاروی تاریخی    یهایکی  خاورمیانه  در  زنان  حقوق   فعاالن 

افزایش برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی    یاقداماتی را در زمینه   گاهی  استبدادی   هاییم رژ  ست. در واقع،ا
توان  ی را م  یوضعیت  پیشگیری کنند. چنین  موجود  سیاسی  وضعیت  که از به چالش کشیده شدن  اندانجام داده

را در  رادیکالاصالحات حقوقی    19۵۶در سال    3]حبیب[ بورقیبه مشاهده کرد؛    در تونس  وضوح به قوانین  ی 

ازدواج، طالق، حضانت فرزند و ارث(   )قوانین  اقتدار سیاسی    4بن علی   به وجود آورد وفردی  برای تحکیم 

 
1. Huda Shaarawi 
2. Egyptian Feminist Union 
3.Bourguiba 
4. Ben Ali 
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را برگزیده بود    طلبی سکوالر سیاست اصالح   ۲011تا برکناری او در سال    19۸۷از    شخود در طول حکومت
(Khalil 2014, 191)  . 

فعاالن زنان    ]همچنین[  خاورمیانه،  حقوق  دولتیدر  ساختارهای  از  مستقل  فعالیت  با   برای  همواره 
همچوندشواری  د  هایی  بودهحزبی  تک  هاییکتاتوری حاکمیت  حقوق    اند.مواجه  فعاالن  از  برخی  مصر  در 

زنان  برای  ملی  شورای  با  که   1زنان  شورایی  داشتند؛  نتیجه   همکاری  در  مبارک  ریاست    یسوزان  فرمان 
سال  هجم در  نقش    ۲000وری  و  نهاد  بنیاد  را  داشت  مهمیآن  زنان  برای  قانونی  اصالحات  گسترش  .  در 

ها برای تغییرات در این زمینه کار، فعالیت و البی  لزنان بودند که سا  یهارغم این واقعیت که این گروه علی 

به این    ۲011سال  ، از  مبارک]حکومت[  . در دوران پس از  نامندیم  ۲کرده بودند، اما غالباً آن را قوانین سوزان 
از گذشته باشد    سو  تا بیانگر گسست   El Sadda)برای به شکست کشاندن آن اقداماتی صورت گرفت 

که    3محمد ششم   سلطانها و فعاالن فمینیستی با نمایندگان دولتی و  در مراکش بسیاری از گروه   .(2011

.  و متحد شدند  ندبه تخت نشسته بود همکاری کرد  1999در سال    4حسن دوم   سلطان پس از مرگ پدرش  
قانون برای انجام اصالحات قانونی همچون تغییرات اساسی در    ۲004محمد ششم در سال    چنان که سلطان

بهخانواده   م   که  بود  ۵نه وَدَُُقانون  پ معروف  مذاکرات  سیاسی   یاده ی چیبه  نمایندگان  و  سیاسی  احزاب  با 
 (. Salime 2012, 107گرا دست زد ) اسالم 
ایراناین]از فلسطین،  مصر،  عراق،  در  چه  زنان  حقوق  فعاالن  از  بسیاری  به   رو[  تونس  تاریخی  یا  طور 

تقاطع داشته رویکردی  بر جنسیت  مبتنی  به حقوق  نسبت  )اینترسکشنال(  که    اندافته یدر  هاستین یفم اند.  گرا 
با   مبارزه  آن   های نابرابر برای  باید  را در چارچوب و  و اشکال ستم جنسیتی  از دیگر  انه یزم ها  ،  های نابرابری 
بر زندگی   مؤثری نابرابری  ی مذهبی و دیگر اشکال ساختاریافته ی اجتماعی، قومیت، وابستگهمچون طبقه 

سر   بر  که  اندازه  همان  به  مصری  فعاالن  مثال،  برای  بدهند.  قرار  مسائل  هااستیس زنان  و  جنسیتی  ی 
ی ، علیه اشغالگری اسرائیل در فلسطین، حمله اندبودهشهروندی و عدالت اجتماعی با دولت درگیر    ترگسترده

ع به  کارخانهامریکا  کارگران  استثمار  و  دههراق  اعتراض  ها،  نیز  مبارک  حسنی  برکنار  از  پیش    اند کرده ها 
(Al-Ali 2000) . 

دهه درحالی در  مصر  زنان  جنبش  از  بخشی  ملی، که  مبارزات  درگیر  مبارک،  سرنگونی  به  منتهی  های 
یت محلی و جنسیتی متمرکز بودند.  و فعاالن نیز بر بسیج و حما  هاسازمان ی و فراملی بودند، برخی از امنطقه 

 
1. National Council for Women 
2 .Suzanne’s Laws 
3 King Mohammed VI 
4. King Hassan II 
5.The Mudawana 
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طبقه  و  شهری  پایگاه  دارای  مصری  در  زنان  حقوق  فعاالن  اکثریت  از  هرچند  برخی  اما  بودند،  متوسط  ی 
دوره   هاگروه در  نیز  فعاالن  به  و  طوالنی  یافتن  اهیپای  هات یفعالای  و  غیرسلسله ها راه ی  برای  ی  مراتبی 

 Al-Ali and Pratt) تا از طریق آن به روند استقرار دموکراسی یاری برسانند    بودهسازماندهی مشغول  

واقع،  (2016 در  نقاط هاست ینیفم  تری میقدی  ها نسل .  دیگر  در  خود  همتایان  سایر  همچون  خاورمیانه  ی 
ند، اما ]امروزه[ جنسیت و طبقه در بسیج سیاسی،  بود  نکردهی قومی و مذهبی توجه چندان  هاتی اقلجهان به  

 . اندشده گرایی شناخته عنوان عوامل مهم تقاطعای به به طور گسترده

 

 فراتر از بهار عربی 
می منطقه  در  سیاسی  تحوالت  مختلف  پیامدهای  به  توجه  برای  با  عربی  بهار  اصطالح  که  گفت  توان 

ساز است؛ در مقابل، تحول و دگرگونی سیاسی اصطالحاتی است  ی مسألهااستعاره توصیف شرایط خاورمیانه  
 تا نشانگر تحوالت گسترده در منطقه باشد .  شودیمکه برای نشان دادن تحوالت مختلف پردامنه استفاده 

ی  هاسالاعتراضات و انتقال قدرت در    ی]در واقع[ مفهوم بهار به نوعی خواب زمستانی و رکود در آستانه 
فقط  شودی ممعنا    ۲011و    ۲010 نه  نتیجه  در  مبارزه   هادهه ؛  و  این  مقاومت  از  پیش  سیاسی  را    هاسالی 

ی  هاسرکوب و    هاواکنش بلکه درعین حال به نادیده انگاشتن    ( El-Said et al. 2015)  ردیگ یمنادیده  
منجر   نیز  انقالبی  فرایندهای  و  اعتراضات  علیه  گوناگون  فمینیسشودی مشدید  رویکرد  تقاطع .  به  تی  گرا 

به چالش کشیدن شیء  برای  است  راهی  منطقه  این  انقالبیِ  )ضد(  فرایندهای  و  تعمیم اعتراضات  و  وارگی 
 غرب آسیا( و شمال افریقا.  )ی خاورمیانه عربی در زمینه

آمیختگی تحوالت گوناگون و فرایندهای در  ی عربی موجب درهم هاام یقاستفاده از اصطالح بهار عربی یا  
ی اعتراضی در اردن، مراکش، الجزایر و  هاجنبششود که از اصالحات سیاسی و  حال وقوع در این منطقه می

ها در ی در بیشتر زمینه اتودهو تجمعات    هاام یق گیرد.  کویت تا تغییر رژیم در تونس، مصر و لیبی را دربر می
ی زندگی عمومی ازجمله به عنوان معترض  ی جدیدی را برای زنان به وجود آورد تا در عرصه هافرصت   ابتدا 

بسیج  بیمارستان و  در  داوطلب  و  موفقیت گر  تداوم  در  صحرایی،  بودههای  سهیم  مردمی  مبارزات  اند.  آمیز 
ی متفاوت  دلیل پیشینه به    عمدتاًی اعتراضات رخ داد،  تحوالت و گذارهای سیاسی که پس از مراحل اولیه 

بسیج جنسیتی، انواع اقتصاد سیاسی و عوامل ژئوپلتیکی خاص به شکل متفاوتی پیش رفته است. در لیبی و  
مبارزه  بر  خشن  مقاومت  که  حدی  تا  بودیم  قیام  شدن  کشیده  خشونت  به  شاهد  خشونت  سوریه  بدون  ی 

از زنان در خط مقدم مقاومت خشونت آمیز حضور  تری  تعداد کم   اولویت پیدا کرد. ]در نتیجه[ در هر دو بافتار
.  (Al-Ali and Pratt 2016)پیدا کردند؛ و این امر از همان ابتدا زنان را در زمین مبارزه به حاشیه راند  

شامل   که  میزان  همان  به  خاورمیانه  در  مختلف  بود، هااعتراضتحوالت  اعتصابات  و  آمیز  مسالمت  ی 
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ی دولت، ضد انقالب، سرکوب سیاسی و تجدید  یابتی ژئوپلتیکی، تجزیه ی نهاجنگی مسلحانه،  های ریدرگ 
ی متفاوتی در این  هات یوضع. چنین (El-Said et al. 2015, 2)   شودی محیات اقتدارگرایان را نیز شامل  

به  است.  داشته  به همراه  را  متفاوت جنسیتی  نتایج  اصالحات  منطقه  زنان،  ویژه چگونگی مشارکت سیاسی 
ی زندگی عمومی از جمله  در عرصه  هاآن ی اجتماعی نسبت به فعالیت زنان و مشارکت  هاگرش نقانونی و  

 کار، آموزش، رسانه و هچنین مفاهیم پیرامون اخالق و سکسوالیته را تعیین کرده است. 
، دهدی می هر کشور در منطقه تشخیص  گرا همانطور که تنوع را بر حسب بافت و زمینه چارچوب تقاطع

نظر طبقه  از  نیز  بافت ملی خاص  پیامدهای جنسیتی در هر  متنوع  قومیت، مذهب، به ماهیت  اجتماعی،  ی 
توجه   و جنسیت  وابستگی سیاسی  ازکندی منسل، محل سکونت،  نسبت این.  به  مردان  و  زنان  تجربیات  رو 

متفاوت   دسترسی  که  آموزشی،    هاآن عواملی  منابع  به  قانونی،  هاتیحمارا  درآمد  اهشبکه ی  و  اجتماعی  ی 
شکل داده، متفاوت بوده است. با توجه به تحرکات چشمگیر جوانان، بدیهی است که نسل نقش بسیار مهمی  

  30  باً یتقرسال که    ۲9ی اعتراضی مختلف در سراسر این منطقه داشته است. زنان و مردان زیر  هاجنبش در  
اصالحات نولیبرالی، بیکاری    ری تأث ر خاص تحت  طو ، به دهند ی مدرصد از جمعیت کشورهای منطقه را تشکیل  

. در نتیجه  (Singerman 2013)   اند گرفتهگسترده، اقتدارگرایی سیاسی و هنجارهای جنسیتی غالب قرار  
بلکه مشارکت سیاسی را در منطقه بازتعریف کرده و دوباره به تصویر    اند بودهی اعتراض  جوانان نه فقط آماده

ی پیشین مشارکت سیاسی  ی پذیرفته شدهها روش [ بسیاری از زنان جوان برخالف  . ]به طور مثالاندده یکش
، راه دیگری را در پیش گرفته و به  (NGOs)نهاد  ی مردمهاسازمان همچون فعالیت در چارچوب احزاب یا  

از اندآورده دهی روی  مراتبی سازمان ی غیررسمی و غیرسلسله هاروش  اینکه در دام تجلیل و تمجید    . بدون 
تقلیل  به  گرایانهمفاهیم  اشاره کنیم که شاهد  هاانقالب ی مربوط  باید  ی فیس بوکی گرفتار شویم همچنین 

های اجتماعی و ظهور شکل جدیدی از کنشگری در میان زنان و مردان جوان هستیم که استفاده از رسانه 
فعالیت  مختلف  آن اشکال  و  های  مردان  این  است.  کرده  کمک  آن  ایجاد  به  کنشگر  الین  که  جوانی  زنان 

برای حقوق شهروندی و حقوق بشر همراه    ترگسترده با مبارزات    غالباً  هاآن )حقوق( جنسیتی هستند و فعالیت  
 . (Skalli 2014)است  

زمینه برخی  وابستگی در  با  ها،  را  و تحول سیاسی  اعتراض  از  نیز تجربیات متفاوتی  های قومی/ مذهبی 
بندی به عنوان عرب دسته   غالباً ی قومی در سرتاسر خاورمیانه  هاتی اقلخود به همراه داشته است. از آنجا که  

ی هات یاقل جب به حاشیه راندن  بلکه مو   شد ی می متنوع منجر  هاتی جمعسازی  شده بودند نه فقط به یکسان 

نوبیون در عراق و سوریه،  نظیر کردها  بربرها  1قومی  و  به۲در مصر  بود.  اقلیت  در مراکش شده  مثال،  طور 
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سال   در  عراق  شمال  در  کرد  به   ۲011قومی  کردستان  اقلیم  مقامات  از  گسترده  ناامیدی  دلیل  در به  ویژه 
هرچند که در نهایت این اعتراض مردان و زنان علیه فساد و    ی دست زدند.اگستردهسلیمانیه به اعتراضات  

 عدالتی اجتماعی با سرکوب خشونت بار مقامات به پایان رسید. بی
ی دینی هستند عالوه بر نابرابری جنسیتی  هات ی اقلکه عضو    هاآن ی قومی یا  هات یاقل فعاالن حقوق زنانِ  

از   دیگری  تجربه  اه ی حاشاشکال  را  سرکوب  و  شدن  و  کنندی می  عرب  فمینیست  فعاالن  از  بسیاری   .
؛  اندنبودهی قومی، مذهبی یا سیاسی حساس  هات یاقل، به طور تاریخی نسبت به مشکالت خاص  هاسازمان 

تقاطع ی جوانهاست ینیفم   راًیاخ]اما[   به اشکال  این منطقه  و  اه یحاشی  گرایانهتر  یی که  های نابرابری شدن 
 اند. ، توجه بیشتری کردهکنندی می قومی و مذهبی تجربه هات یلاق

 

 مشارکت رسمی سیاسی
و   اعتراضات  با  برای  در سرتاسر منطقه   هایدگرگونرویدادهای مرتبط  را  ی خاورمیانه، فضاهای جدیدی 

همزمان   و  گشوده  زنان  سیاسی  اعتراض  و  و  توانسته   هاآن فعالیت  کنند  بیان  را  خود  حقوق  و  مطالبات  اند 
ی زیادی برای  هاچالش. البته این اتفاقات به  (Hafez 2014)ی متفاوت را برای خود متصور شوند  اندهیآ

انجامیده است  رصه ویژه در عزنان به  ]به عبارت  (Al-Ali 2012; Hafez 2014)ی رسمی سیاسی   .
ی  هاجنبش رغم اهمیت و حضور پررنگ زنان پیش از ای دارد، علیدیگر[ به غیر از تونس که وضعیت پیچیده

از تصمیم اعتراضی و در جریان جنبش زیادی  تا حد  زنان  نهادهای رسمی سیاسی  گیریها،  و  های سیاسی 
 . اندشده گذاشته  کنار 

که دولت در  ، به دلیل ایندهندی مدرصد از مجلس مؤسسان را تشکیل    ۲4زنان در تونس چیزی حدود  
قید   ۲014آوریل سال   و  دربارهو تمام شروط  را  خود  علیه  بندهای  تبعیض  اشکال  تمامی  رفع  کنوانسیون  ی 

Ali -Al)ی آن راه برای تثبیت برابری جنسیتی در قوانین تونس هموار شد  پس گرفت که در نتیجه  1زنان 

and Pratt 2016)  در همین حال، در مصر مشارکت زنان در نهادهای سیاسیِ پس از حکومت مبارک .

مرسی محمد  دوران  از  پس  و  پیش  واقع،  در  است.  بوده  کم  اخوارئیس   ۲بسیار  حمایت  مورد  ن  جمهور 
حق زنان    کند یمکه دولت را موظف    ۲014ی در قانون اساسی در سال  امادهرغم گنجاندن  المسلمین و علی 

 Al-Ali)اند  را برای داشتن مناصب دولتی تضمین کند، زنان مشارکت زیادی در سیاست رسمی نداشته 

and Pratt 2016.)   ۵0عنوان فمینیستی که در مذاکرات موسوم به کمیته  نقش خود را به   3الصده   یهد  
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  (.Elsadda 2015)حضور داشته، بازتاب داده است    ۲014برای تصویب پیش نویس قانون اساسی سال  
علی  لیبی  قذافی  در  سقوط  از  پس  پارلمانی  انتخابات  نخستین  در  زنان  اینکه  از    1۷  باً یتقررغم  درصد 

آورده های کرس دست  به  را  مجلس  عرصه ی  در  اما  واکنش اند،  با  عمومی  زندگی  برای  ی  شماری  بی  های 
در    (.Alnaas and Pratt 2016)اند  ی حقوق خود از طریق ارعاب و تهدید مواجه بودهسکوت درباره 

ی دارند، این در حالی است  اه یحاش ی سوریه نیز زنان همچنان در مذاکرات صلح نقشی  های ریدرگ مبارزات و  
قطعنامه تصویب  از  دهه  یک  از  بیش  ملی    13۲۵ی  که  امنیت  قطعنامهگذردی مشورای  خواستار  ؛  که  ای 

 مشارکت زنان در برقراری صلح و سازندگی شده است.
بر افزایش تعداد نمایندگان زن، چه با افزایش سهمیه یا    ه یتک صرفاًی عراق نیز به ما نشان داده که تجربه 

به تغییر اساسی در حقوق آنان منجر شود، حتی گاهی نیز ممکن است    تواندی نمدیگر ابزارها، به خودیِ خود  
مجدد   استقرار  و  شدید  واکنش  محافظههابرنامهبه  بینجامی  سهمیه کارانه  به د.  ایجاد بندی  خطر  تنهایی 

محافظه  مرد  سیاستمداران  دختران  و  خواهران  همسران،  آن  در  که  دارد  پی  در  را  به سناریویی  عنوان  کار 
وضوح در تغییرات عراق از  گیری حضور پیدا کنند؛ این را به یا نهادهای تصمیم   هاپارلمان نمایندگان زنان در  

این  ۲003سال   کربه  مشاهده  دیده(؛  Al-Ali 2019, 147)ایم  ده سو  گرفتن بنابراین  نظر  در  که  ایم 
 معیارهای کمّی برای مشارکت و فعالیت زنان به تنهایی تضمین عدالت و برابری نیست. 

)پ  کردستان  کارگران  به حزب  وابسته  کرد  زنان  جنبش  بافت  سال    که  1ک(کدر  ترکیه    19۸4در  در 

بنیاد    ۲003که در سال    ۲ال سوریه، حزب اتحاد دموکراتیک )پید(شکل گرفت و سازمان خواهر آن در شم 
گیری بین یک زن و یک مرد مشترک است. این  ی رهبری و تصمیم هاتیموقعو    هات ی سمنهاده شد، همه

گسترده تالش  از  بخشی  پروژهاقدام  در  جنسیتی  عدالت  و  برابری  ایجاد  برای  خودگردانی  تر  سیاسی  ی 
، جنبش  1999ک در سال  کپس از دستگیری عبداهلل اوجاالن، بنیانگذار و رهبر پ   دموکراتیک بوده است. 

طور رسمی کنار گذاشت و از ایجاد دموکراسی رادیکال در درون ی کردستان مستقل را بهسیاسی کرد، ایده
ت  ترین شکل قدر ی ملی غایی هادولتهای ملی فعلی دفاع کرده است؛ چرا که بر این باور است که  دولت

پدرساالرانه هستند. جنبش سیاسی کرد بر این ایده مبتنی است که برای دستیابی به خودگردانیِ دموکراتیکِ  
 Al-Ali)رادیکال باید با به چالش کشیدن قدرت پدرساالرانه، روابط جنسیتی را به طور بنیادین تغییر داد  

and Tas 2018 .) 
اند.  عنوان راهی برای دفاع از خود درک کردهی مسلحانه شرکت داشته، آن را به هاجنگ زنان کرد که در  

ی رهبری همتراز با هاگاهیجاو در نتیجه    کردهی سیاسی مستقل خود را ایجاد  هاسازمان ها ساختارها و  آن
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ی  وه موازات این دستاوردها، فعاالن زن کرد شیبه   (.Al-Ali and Tas 2018) اند  مردان به دست آورده
اند که این نبرد نه و آن را به این سمت هدایت کرده   اندداده ی نبرد را تغییر  تفکر جنبش سیاسی کرد درباره

توجهی پدرساالری و مردان کرد پیرو آن را طور قابلدولت ترکیه( است بلکه همزمان و به )فقط علیه دولت  
 . ردیگ ی منیز در بر 

 

 روندهای ضد انقالبی 
نتایج طب از  از جمله  یکی  و  انقالبی  اعتراضی گسترده، گشوده شدن فضاهای  هاجنبشیعی روندهای  ی 

ی بسیاری از چنین روندی را در سرتاسر جهان نشان داده  هانمونه اجتماعی و سیاسی برای زنان است. تاریخ  
ی وجود دارند: جنبش ضد استعماری و استقالل  ابرجسته است. اگر بخواهیم خاورمیانه را مثال بزنیم، موارد  

علیه   الجزایر  استقالل  جنگ  آورد،  پدید  را  مصر  زنان  جنبش  خود  با  همراه  که  بیستم  قرن  آغاز  در  مصر 
مبارزه  فرانسه،  نتایج  استعمار  این  از  برخی  اسرائیل  اشغالگری  علیه  فلسطینیان  نیز شاهد    راًی اخو    اند بودهی 

 کرد در بافت مبارزات سیاسی کردها در ترکیه و سوریه هستیم.   افزایش چشمگیر نقش زنان
می ما  به  زنان  تاریخ  که  قرار    غالباً آموزد  حاشیه  در  سیاسی  تغییرات  دوران  از    رندیگ ی مدر  بسیاری  و 

از دست اندبودهیا در شرف دستیابی به آن    اندآوردهدستاوردهایی را که در اوج مبارزات انقالبی به دست    ،
های مختلف اعتراضات  در مصر مشاهده کرد. در مصر نهادسازی جنبه  توان یموضوح  . این روند را به ددهنیم

ی مردان بوده بلکه حتی توسط ارتش نیز کنترل شده است. محققان و نمایندگی سیاسی نه فقط تحت سلطه 
ی هادولت   اندداده خی نشان  و بافتارهای مختلف تاری  هانه ی زمفرهنگی و  فمینیست با استفاده از تجربیات میان 

ی مردان، اقتدارگرایانه و مردانه هستند. مسأله فقط فقدان یا حضور  تحت سلطه   غالباً ی نظامی  تحت سلطه 
تر  ی بررسی قانون اساسی نیست، بلکه از آن مهم شمار زنان در در نهادهای مهم انتقالی مانند کمیته اندک 

تا جایی که مسائل مربوط به زنان و جنسیت نه فقط کنار    نقض حقوق زنان به شکل فعال و آشکار است
 .شودی م، که گاه توسط خود زنان نیز به استهزا گرفته شودی مگذاشته 

یا روندهای ضد انقالبی    اندکرده ی استبدادی قدیمی برای بقا و ماندن در قدرت تالش  هامیرژهرگاه که  
خاورمیی خشونتهاواکنش و   از  بافت  چندین  در  قرار  آمیز  توجه  مورد  مسائل جنسیتی  و  زنان  داده،  رخ  انه 

گرفته است. ]برای مثال[ زنان مصری برگزار کننده و شرکت کننده در تظاهرات روز جهانی زن در هشتم  
اصلی  ۲011مارس سال   مسائل  از  اذهان  و  افکار  انحراف  به  مبارک،  از سرنگونی حسنی  پس  هفته  چند   ،

قرار گرفتند. برخی از مردانی که به زنان معترض حمله کرده بودند، بر این  متهم شدند و مورد آزار و اذیت  
ی[ مصر و تضعیف باور بودند که شرکت کنندگان با تشویق زنان به ترک همسران به دنبال تخریب ]وجهه 

بودند    هاارزش  کرده  حمله  زنان  به  که  مردانی  بود  بدیهی  هستند.  خانواده  قداست  که   دانستند یمو 
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ی مصر جدید است؛ بنابراین ]جایگاه[ خود را از سوی زنانی که با  هاده ی او    هادگاهیدی زنان محور  هاخواسته 
ی که با این مطالبات  ی خود نظم جنسیتی مستقر را به چالش کشیده بودند و همچنین مردانهاخواسته بیان  

 (. Al-Ali 2014)  دندیدی مهمبستگی نشان داده بودند، در خطر 
حمله  و  مخالفان  که  بهرفتاری  داشتند  معترض  زنان  به  آن کنندگان  رفتار  با  متفاوت  فاحشی  با طور  ها 

میان   به  که  زن  معترضان  پای  دیگر[  عبارت  ]به  بود.  معترض  بی  آمدی ممردان  و  پلیس،  خشونت  رحمی 

که لخت  کرد. زنان معترض را در حالیجنسی پیدا می   کامالًی  هاهیسو یا پلیس مخفی و ارتش    1مخابرات
ها به فحشا عکس گرفته بودند. حتی آن   هاآن کرده بودند، مورد بازرسی بدنی قرار داده و از بدن بدون لباس  

جمهور سابق  . رئیس (Hafez 2019)متهم شده و در برخی موارد از زنان آزمایش باکرگی به عمل آوردند  

کننده در اعتراضات ضد دولتی در  که زنان شرکت   کردی مادعا    ۲011نیز در آوریل    ۲یمن، علی عبداهلل صالح 
که اجازه نداشتند با مردان همراه شوند، در کنار مردان  ودند، زیرا در حالی صنعا، قوانین اسالم را نقض کرده ب

کرد با استفاده از تلویزیون ملی کارزاری برای ترویج این ایده راه شدند. او تالش میدر اعتراضات حاضر می 
 کننده در تظاهرات و اعتراضات را »هرزه« جلوه دهد. اندازی کند که زنان شرکت 

همکار شک  فمینیست بدون  برای  دولت[  ]با  مسألهی  یک  خاورمیانه  در  بهها  اما  بوده  تاریخی  طور  ی 
بی ناعادالنه به  تالش ای  کردن  که  اعتبار  همانطور  است.  شده  منجر  زنان  حقوق  فعاالن   الصده   یهدهای 

مصر    های[ فعاالن حقوق زنان درنشان داده، تصوری عمومی و رایج در مصر به وجود آمده که نتایج ]تالش 
دهد پس از سقوط ]حکومت[ مبارک، توضیح می  الصدهزند.  را به بانوی اول سابق، سوزان مبارک، گره می 

ه با رژیم فاسد اقتدارگرایی پیوند خورد که جینت کنشگری فمینیستی با فمینیسم دولتی در مصر یکی شد و در
عبارت دیگر، نه فقط در مصر،    به  (. Elsadda 2011)کرد  های امپریالیستی کار میبراساس دستورالعمل 

اند تا در مقابل اصالحات  بلکه عراق، لیبی و تا حدودی هم تونس، اذهان و آگاهی عمومی را دستکاری کرده

به شخصیقانونی  احواالت  قانون  ویژه،  طور  به  و  کنند  مخالفت  جنسیتی  برابری  ازدواج،    3نفع  قوانین  که 
 ، به موقعیتی مطلوب برای اصالحات قانونی تبدیل شده است. ردیگی مطالق، حضانت فرد و ارث را در بر 

های ضد انقالب استخدام اراذل و اوباش برای افزایش خشونت علیه زنان به منظور  یکی از استراتژی  غالباً
اراده  در  انداختن  وقفه  و  به ی جنبششکستن  اجتماعی هستند.  و  تغییر سیاسی  است که خواهان  طور هایی 

نظامیان طرفدار دولت، ابزاری برای نابودی مخالفان و تجاوز جنسی نیروهای دولتی و شبه   مثال در سوریه،
ی اصلی مبارزه با اقتدار پدرساالرانه در طور خاص بدن آنان، عرصهها بوده است. زنان و به حامیان مدنی آن
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ارعاب معترضان، بدن  مصر بوده، چنان که نیروهای ارتش به منظور خنثی کردن تغییرات سیاسی رادیکال و  
 (. Fahmy 2012) اند طور خاص مورد حمله قرار دادهزنان را به 

نمی  مثل گذشته عمل  دیگر  پدرساالری  کاندیوتی  دنیز  اعتقاد  به  به  و  اجبار  از  باالتری  میزان  به  و  کند 
سازوبرگ  انواع  سطح  کارگیری  رو،  همین  از  دارد.  نیاز  خود  بازتولید  تضمین  برای  دولتی  ایدئولوژیک  های 

زی مردساالری که به دنبال سو، شاهدی است بر منطق بازسا به این  ۲011باالی خشونت علیه زنان از سال  
است   پدرساالری  مورد   (.Kandiyoti 2013) احیای  در  باید  تاریخی  مقطع  این  در  که  است  واضح 

 مناقشات بر سر مردانگی کنکاش و تفکر بیشتری کرد. 
ی طبقاتی و روابط با قدرت، میان مردان تفکیک قائل شد، چرا که این  همچنین باید با توجه به پیشینه 

شوند. ]در واقع[ میان روندهای احیای مردان  به احیا و بازگشت روندهای متفاوت مردانه منجر می ها  تفاوت 
الیه طبقه  و  کارگر  طبقه ی  پایین  برای  های  که  متوسط  انتظارات    ن یتأمی  کردن  برآورده  و  خانواده  معاش 

مقابل نخبگان سیاسی و    ی دو دهه اصالحات اقتصادی نولیبرالی، درآور در نتیجه اجتماعی از مردانگی نان 
ها مرتبط بوده است با تثبیت قدرت و اقتدار آن   ذاتاً، تفاوت وجود دارد. روندهای اخیر  اندکرده نظامی مبارزه  

(Pratt 2014) . 

 

 بدن  استیس
چشم  یا  جنسیتی  خشونت  به  خشونت،  توسل  این  وقوع  بر  معمول به    الزاماًپوشی  عملکرد  احیای 

سنت  یا  در  پدرساالری  آن  نابودی  به  بلکه  ندارد،  اشاره  اشاره  امرحلهگرایی  و    کند یم ی  تصورات  دیگر  که 

راحتی هژمونیک نیستند. در چنین بافتاری، سیاست  و تبعیت زنانه به   1یی  گرادگرجنس  یهنجارباورمفاهیم  
عرصه  عنوان  به  در بدن  هم  و  سیاسی  اقتدارگرایی  کشیدن  چالش  به  برای  هم  مبارزه  و  رقابت  اصلی  ی 

ها و تحرکات سیاسی ضد استبدادی و مطالبات جنسیتی  آمیز ]ضد انقالب[ علیه فعالیت های خشونتواکنش 
 شود. ظاهر می

استفاده    معموالً بدن  کلیت  حول  کنشگری  و  فعالیت  با  ارتباط  در  بدن  سیاست  اما ؛  شودیماصطالح 
های جامعه و دولت با به کاربردن آن، بدن انسان را  هایی اشاره دارد که قدرت همچنین به پرکتیس و سیاست 

اجتها هسته . چرا که بدن کنندی ممنضبط   نهادهای  اقتصادها،  ماعی و سیاسی هستند و  ی مرکزی خانواده، 
 دهند. ی مدنی و شهروندی را شکل می ها، جامعهدولت

اند: »زنان نه  ی اعتراضات اخیر در خاورمیانه تصریح کرده درباره  ( ۲01۵)همانطور که السعید و همکاران  
ون سالح  اند بلکه همزمان با اجتناب از بدن مطیع زنان و استفاده از آن همچفقط علیه دیکتاتوری قیام کرده
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های های مقاومت علیه قدرت کارگیری استراتژی زنان با به   (1۸) اند.«  مقاومت، علیه بدنِ تابع اجتماع شوریده 
توانسته  سرکوبگر  کنند.«  »اند  مسلط  بازسازی  بدنی،  اخالق  هژمونیک  اشکال  از  خارج  را   Hafez)بدن 

2014, 177 .) 

های شورش زنان در مصر بود. ابراهیم  یکی از مشهورترین شیوه   1برای مثال، طرح دعوی سمیرا ابراهیم 
به انجام آزمایش   ۲011دلیل اینکه ارتش، وی و شش زن معترض دیگر را به هنگام دستگیری در مارس  به

طور رسمی شکایت کرد. کنش سمیرا ابراهیم بیانگر این واقعیت مهم است که  باکرگی مجبور کرده بود، به
ب »کرامت«  فزاینده مفهوم  طور  بسیج  ه  توجه  کانون  آن  از  بعد  حتی  و  اعتراضی  جنبش  جریان  در  هم  ای 

ترین  ( بر این باور است که کرامت یک مفهوم جنسیتی است و در اساسی ۲013)   ۲جنسیتی است. سینگرمن 
  (.۲0) حالت خود به این معنی است که دولت باید به تمامیت، امنیت و استقالل بدن احترام بگذارد 

چه ظهور آن را در مورد تمامیت و استقالل بدنی شاهد بودیم تصویری بسیار دوگانه است.  این حال، آن   با
اعتراضات به  ۲011از سال   با  به این سو آزار و اذیت و تجاوز جنسی در  افزایش یافته است.  ویژه در مصر 

ی آزار و  ه طور عمومی دربارهاما هنوز زنان بیشتری تمایل دارند ب  ۲011وجود این و برخالف پیش از سال  
اذیت و تجاوز جنسی صحبت کنند و این موضوعات به اهداف مهمی برای بسیج زنان و مردان تبدیل شده 
است. چنان که موضوع آزار و اذیت جنسی و تأکید بر امنیت و توانایی زنان و امکان حضور آنان در فضاهای  

فعالیت در  مشارکت  و  به  عمومی  دیگر  سیاسی  سیاسی  های  مبارزات  در  فرعی  موضوعی    تر گسترده عنوان 
تر برای عدالت، کرامت و حقوق بشر  ی گستردهشود. در واقع این موضوع همچون بخشی از مبارزهتلقی نمی 

نه فقط زنان بلکه مردان جوان بیشتری نیز برای مبارزه علیه اشکال مختلف   ؛ و مورد توجه قرار گرفته است
 اند. خشونت جنسیتی بسیج شده 

مصر  همان همچون  خاورمیانه،  سرتاسر  در  که  یمن  (Hafez 2019) گونه   ، (El Said et al. 

در اعتراضات    ی زنانعاملیت تبلور یافتهمشهود است،    (Alnaas and Pratt 2016)و لیبی    (2015
ی عمومی هنجارهای جنسیتی غالب را بر هم زده است.  با حضور در حوزه   صرفاًنقشی محوری داشته و حتی  

اجتماعی به شکل صریحی نه فقط تغییرات در نهادها و مشارکت سیاسی زنان را دربر  -حال دگرگونی سیاسی
بلکه خودسازی آن می نیز میگیرد  تغییرات است  ها که شامل عملکردهای بدنی  از این   El)شود، بخشی 

Said et al. 2015, 12 .) 
نمی بیان  را  بدن  سیاست  محوریت  زنان  بدن  فقط  تمایالت  دیگر  ویژه  طور  به  و  مردان  بدن  بلکه  کند 

باید حاشیه جنسی آن  بیانگر اهمیت سیاست بدن است. ]به عبارت دیگر[  نیز  نیز که  ها  را  ای شدن مردانی 
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اختارهای نابرابر و سرکوبی تلقی کرد پذیرند، همچون نتایج همان سهای دگرجنسگراهنجاری را نمی آلایده

است.   برده  حاشیه  به  را  زنان  پدرساالرانه گرادگرجنس  یهنجارباورکه  نظامی  1یی  و  برای  استبداد  و  گری 
تا  های خشونتواکنش  دارد.  اهمیت محوری  خاورمیانه  در  رادیکال  سیاسی  و  اجتماعی  دگرگونی  علیه  آمیز 

ی هام یرژو به ویژه در مصر، عراق، ترکیه و لبنان مورد هدف    نطقهجایی که مردان همجنسگرا در سرتاسر م 
 اند. نظامی خودکامه و استبدادی بوده

 

 تأمالت پایانی
انقالب  و  اعتراضات  بر  پیشینه   ۲011و    ۲010ی  هاسالهای  تمرکز  و  تاریخ  به  توجه  ی  بدون 

شود که های زمان حال منجر می گرایشبندی غیرانتقادی به  های اجتماعی و سیاسی آن، به پایدگرگونی
گذار است و به مخدوش کردن روند تحول اجتماعی و  ای و سیاستهای رسانهی بسیاری از گفتمانمشخصه

مدت  از  زنان  عاملیت  و  مقاومت  دارد.  تمایل  درازمدت  جنبش سیاسی  از  پیش  وجود ها  اخیر  اعتراضی  های 
ها تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز در بسیاری از زمینه تر برای  داشته و بسترسازی مطالبات گسترده 

ها در برابر استبداد، نواستعمارگرایی و  ی خاص مقاومت آنهمچون مصر، فلسطین، عراق و لبنان در پیشینه 
ها و بسط  نولیبرالیسم صورت گرفته است. ]در واقع[ برای درک، تجزیه و تحلیل مسیرهای مختلف، انگیزه

 ، انقالب و دگرگونی به نگاه از منظری تاریخی نیاز است. اعتراضات
های اجتماعی و سیاسی جریان داشته، پس از  ها در شرایطی که دگرگونیطیفی از دستاوردها و شکست 

گیری زنان در فرایندهای تصمیم   عموماًجز تونس،  در منطقه پدیدار شده است. به  ۲010اعتراضات از سال  
گذارهای سیاسی به حاشیه رانده شده و حضورشان تحت الشعاع قرار گرفته است.   رسمی و نهادسازی برای 

گسترده  حالاینبا مقاومت  محور  در  ویژه  به  مجادالت  زنان  و  بدن  سیاست  یعنی  سیاسی  استبداد  علیه  تر 
 اند.مربوط به هنجارهای جنسیتی غالب، عاملیت داشته 

بافتهاواکنش  برخی  در  زنان  علیه  شدید  یای  و  ها  دفاع  برای  دولت  به  زنان  اتکای  که  است  این  دآور 
های این  ساز است، چرا که سیاستمداران و حکومتحمایت از برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی امری مسأله

ها بر سر حقوق زنان مصالحه های محافظه کار اجتماعی با آن منطقه حاضرند برای جلب حمایت بیشتر حوزه 
ه خطر اندازند. برای مثال، در عراق دولت مرکزی و همچنین دولت اقلیم کردستان در  کرده و حقوق زنان را ب 

چارچوب مذاکرات حل اختالفات سیاسی بر سر فدرالیسم، مقررات نفت و وضعیت کرکوک، مسائل مربوط به  
 اند.جنسیت را نادیده گرفته 
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ها محوریت زنان و جنسیت آن دهد:  تحوالت اخیر به لحاظ تئوریک و سیاسی چندین نتیجه به دست می
چالش  به  و  حفظ  بازتولید،  در  دولت  اهمیت  سیاسی؛  یا  مذهبی  اتنیکی،  جوامع  کنترل  و  برساخت  وقت  به 

ایدئولوژیهام یرژکشیدن   مسلط،  جنسیتی  گفتمان ی  استفادهها،  روابط؛  و  و  ها  زنان  بدن  از  ابزاری  ی 
اعض و  شهروندان  کردن  منضبط  و  کنترل  برای  برساخت سکسوالیته  جنسیتی؛  خشونت  شیوع  جوامع؛  ای 

میان سلطه  و  تاریخی  رابطهی  دوم؛  درجه  شهروندان  عنوان  به  زنان  بر  نظامیفرهنگی  میان  و  ی  گری 
سلسله  و  اقتدارگرایی  جایگاه  ارتقای  و  برتری  موجب  که  شده  نظامی  می مردانگی  اجتماعی  و  مراتب  شود 

ا که به دلیل طبقه، قومیت، مذهب، سکسوالیته یا نظرگاه سیاسی  کند تا نه فقط زنان بلکه مردانی رتالش می 
 آل تطابق ندارند به حاشیه براند. با تصویر هنجاری مرد ایده 

دگرگونی نظامیاگرچه  سیاسی،  اقتدارگرایی  اما  دارد  جریان  همچنان  سیاسی  هنجارباوری  های  و  گری 

حال،  با این؛  در اشکال مختلف و ابعاد متفاوت در سراسر منطقه ظهور کرده است  1دگرجنسگرایی پدرساالرانه 
زنان همچنان در خط مقدم به چالش کشیدن هنجارهای مسلط بوده و مردانی که اجماع پدرساالر موجود را 

 شوند.ها ملحق میاند به آن به عنوان عنصر اساسی اقتدارگرایی نظامی تشخیص داده
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مقاله   یانگیزه  نوشتار  این  وهاب دکتر  ارزشمند    یاصلی  »پیمان  عنوان  با  است    " اتنیک"ایران  زاده 

اقتصاد سیاسی« منتشر شد.  که در وب   1«ندارد! عسگری    -ام دکتر افشین متین  دوست فرزانه سایت »نقد 
با نگارش یادداشتی مردم   ندکرد  م تشویقآنجلس  لس   –استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کالیفرنیا  

که بر این باورم  موافقم جز آن   کلی طوربهزاده  دکتر وهاب کنم. من با استدالل    شرکتدر این بحث  شناسانه  
بازگردیم به مفهوم »فرهنگ«  باید  از درگیری  ؛که  را  انسانی و اخالقی که ما  پایان  های بی مفهومی کامالً 

زاده  دهد. وهاب قومیت« نجات می»  « و ملت»  «،های عموماً مبهم چون »ملیتنظری و مفهومی بر سر واژه
( را که  First Nationsهای نخستین« )( یا »ملتIndigenous nationsهای بومی« )»ملت  یواژه 

استعمارزدایی   ادبیات  در  هستند امروزه  میرایج  پیشنهاد  این،  با  موافقم.  آن  با  نیز  بنده  که  این  دهد  حال، 
های در جغرافیای ایران دارای تفاوت ساکن  ی  هارو که ساختار فرهنگازآن ،  مفاهیم هنوز جای مناقشه دارند

 دانم.  ایشان را راهگشا می بنیادی های نخستین« هستند؛ اما همچنان استدالل با »ملت متعددی  ریز و درشت 

 
 (pecritique.com)  ایران »اتنیک« ندارد! / پیمان وهاب زاده – نقد اقتصاد  سیاسی1

https://pecritique.com/2022/11/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://pecritique.com/2022/11/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://pecritique.com/2022/11/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
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درباره  اندیشیدن  حین  یادداشت    یدر  دو  به  بحث،  این  به  پرداختن  برخوردم؛  تلگرامی  چگونگی 

طباطبایی»ناسزانامه  سیدجواد  به   یاره درب  1«  ایران  باب  در  متین  کامران  دکتر  »جامعه نوشتار   ی مثابه یک 

که ضمن نقد و رد آرای    ۲« ها در ایرانکثیرالملله« و دوم یادداشتی از حمید احمدی با عنوان »افسانه ملیت
و  بر ماهیت تکین و واحد ملیت ایرانی تأکید مجدد کرده  با استناد به برخی متفکران ناسیونالیسم  دکتر متین،  

ای استالینیستی و چپی معرفی  های فرهنگی کوردها علیه ناسیونالیسم سرکوبگر ایرانی را توطئه وجود مقاومت
 . متن زیر پاسخی عمومی است به مباحث فوق.  کردمی

 

 

 بازگشت به فرهنگ 
میهمان خاطرنشان  کروبر  آلفرد  که  »انسانیانسان سازد،  طور  علمی   ترینِشناسی  و  علوم    ترینِعلوم 

 یشناسی علم مطالعهعبارت دیگر، انسانبه   3.»تنوع بشری« اختصاص دارد  یست  که به مطالعهانسانی«
به  است.  کلمثابه  فرهنگ  بشر  تاریخی  کروبر»  محصول  گردآوری  علی   «گالکمن»مکس  و  «  آلفرد  رغم 

مفهومی این واژه ابراز    یو دامنه   محدود ساختن تعریفتعریف از فرهنگ، همواره نسبت به  دویست    حدود 
کرده  ویلیامز»راند.  تردید  از  عمطال  برجسته  متفکر   «یموند  یکی  »فرهنگ«  که  یادآور شده  نیز  فرهنگی  ات 

فرهنگی در توافقی کلی فرهنگ را »عبارت از هر    شناسان مردم   4. زبان انگلیسی است   هایترین واژهپیچیده 
دارد. انسان  را  دانند. درواقع، فرهنگ برای انسان، حکم آب برای ماهی  آموزد« میسازد و می آنچه انسان می

اشیا تواند فرهنگ نمی معنای وسیع، حتی  این  در  بیندیشد.  آن  از  یا خارج  نکند  زندگی  در آن  نباشد،    ی ساز 
بی  و  نیطبیعی  که  جان  آنگاه  گیرتز«  ز  »کلیفورد  گفته  و »حوزه به  نمادین«  انسان   یدر »ساحت  آگاهی« 

در همین معناسازی    ۵. شوندشود، به بخشی از فرهنگ تبدیل مییایند و به آنها معانی الصاق میتجلی می 
کردستان به    آمیزند تا برای مثال رشته کوهی در شرقهم میها، تاریخ، ذهنیت، آگاهی و زبان به ست که نام 

از فرهنگ و خاطره به بخشی  اسم    ینام »قندیل«  برابر  نام »ژینا« در  یا  تبدیل شود،  قرار    «مهسا» کورد 
« به فارسی به معنای خلع مالکیت و سترون کردن آن باشد. در  ئازادی،  ژیان،  ژنشعار »   یگیرد و یا ترجمه

»استان  اسم  با  مسلط  اجتماع  ذهن  در  روژهالت   / کوردستان  نامگذاری  معنا،  مرزی« این  و  غربی  های 

 
1 https://t.me/jtjostarha/363   
2 https://t.me/iranvayj/5   
3 Haviland, William A. et al. (2008), Cultural Anthropology: The Human Challenge. Belmont, CA: Thomson 

Wadsworth. 
4 Williams, Raymond (1985), Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press. 
5 Geertz, Clifford (1973), The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books. 
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نمایی کند. از همین منظر، ریموند ویلیامز معتقد است: جنگ  تواند چونان تخیل استعماری استعمارگر جلوهمی
 ها بر سر معانی و نمادهاست.  ها به نوعی جنگ و جدال بین فرهنگملت ها و بین دولت 
شناسان که به نظم اجتماعی نظر دارند یا مورخان که تحوالت تاریخی را  شناسان برخالف جامعهانسان 
ند. در این زمینه، کروبر چهار زیرمجموعه  مندترین معنای آن عالقه کنند، به شناخت انسان در کلی رصد می 

انسان سان ان یعنی  زیستیشناسی  انسان جسمانی /شناسی  باستان ،  فرهنگی/اجتماعی،  و شناسی  شناسی 

»خوشه زبان  را  جدا  یشناسی  همدیگر  از  که  خوانده  ناپذیرندیمقدس«  از    -شناسان  انسان اولین    1. ی  اگر 
وزیتویستی علوم سو به پیروی از مدل مکانیکی /پ از یک   -نظر کنیم  های سیاحان قرون وسطی صرف نوشته 

جریان از  الهام  با  دیگر  سوی  از  و  دوره طبیعی،  روشنفکری  مسلط  به   یهای  رهیافت روشنگری،  از  شدت 
و لوی    اسپنسر  ، گرایی متأثر بودند. رهیافت تکاملی تحت تأثیر آثار و آرای کسانی چون داروین، واالستکامل 

این نگاه زیستی / تکاملی به خودی    ۲.تخطی و پیشرونده نسبت به مفهوم فرهنگ داش نگاهی تک   برول
های بشری را بر نوعی پیوستار یا نردبان تمدنی نداشت. در واقع،  بندی فرهنگبندی و درجه خود امکان طبقه 

بین   پیوند  »و    شناسی«»زیستتالقی  که    اروپایی«استعمار  »و    «الهیات مسیحی»فرهنگ« محصول  بود 
قا  کائنات،  مرکز  به  را  غربی«  مهم فله »انسان  همه  از  و  پیشرفت  متمدن ساالر  معلم  و  مبلغ  سازی  تر، 

ترتیب، اروپامحوری، الهیات مسیحی و باور به کمال زیستی انسان  پنداشت. بدین های غیرغربی می فرهنگ 
یا »اپیستمه به »رژیم حقیقت«  برای چندین قرن  یا »بدوی«  انسان غیرغربی  با  حاکم   «غربی در مقایسه 

حالی  در  بعد  به  نوزدهم  قرن  اواسط  از  شد.  بدل  جامعهاروپامحوری  مطالعهکه  سرگرم    یجامعه   ی شناسی 
برای فهم جهان مدرن    ممتازای  رشته   -های دانشگاهی را در تصاحب خود داشت  ی بود و کرسی یمدرن اروپا

پرداخت و فرهنگی انسان غربی می تاریخی/تکاملی زیستی    یشناسی به بررسی گذشته انسان   -  ویژه اروپا به
را    معاصر غربیهای  فرهنگ  یهای »بدوی« و »نامتمدن«، گذشته تواند با فهم فرهنگ و معتقد بود که می

 3. بشناسد؛ در این میان، این رشته خواسته یا ناخواسته در خدمت استعمار قرار گرفت
 

 ی نژادپرستانه زبان و هویت نگاهی به تکوین نظریه
اولیه انسان   ادبیات نظام  یشناسی  انواع  توجیه  و  ایجاد  از  آکنده  تقریباً  طبقه اروپایی  بندی  های 

بشری   کارهای  ا فرهنگی/زیستی  در  وجه  بهترین  به  که   »آلفرد ،  «تیلور»ادوارد  ،  «مورگان»هنری  ست 
تر، خاورشناسان  شود. همزمان و حتی پیش نشان داده می   «فسکیو مالین »برانیسال  و    «فریزر»جیمز  ،  «کروبر

 
1 Segal, Daniel and Sylvia Yanagisako (2005), Unwrapping the Sacred Bundle: Reflections on the Disciplining of 

Anthropology, Duke University Press.  
2 McGee, Jon (2012), Anthropological Theory: An Introductory History, New York: McGraw-Hill. 
3 Asad, Talal (1973), Anthropology and Colonial Encounter, Ithaca Press. 
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های اروپایی و  غرب به فهم پیوند زبان   وشرق  بین  ارتباط    یدر دوره   -انگلیسی، آلمانی، فرانسوی    -اروپایی  
به  نخستین تالشویژه سانسکریت عالقهشرقی  از  یکی  بودند.  اینمند شده  در  از سوی  ها  ادوارد »باره  سر 

در  جونز که می   1۷۸۶«  زبان صورت گرفت  بین  قرابت  را  پنداشت  و سانسکریتی  اروپایی   کشف کرده های 

شناسان آلمانی که برای فرهنگ  تدریج، این ایده به توهم پیوند بین زبان و خون تبدیل شد. زبان به   1. است
خون ارتباط برقرار  آلمان نوعی رهبریت روحی جهان قائل بودند با اتکای به کارهای جونز بین زبان، نژاد و  

ترتیب زمینه را برای  »آریا« را ابداع کرده و بدین  یکردند. »فردریش شلگل« نخستین کسی بود که کلمه 
ای که در اوایل قرن  اتصال ذاتی نژاد و خون فراهم کرد؛ نظریهمبتنی بر    ایدئالیسم آلمانی  یتکامل نظریه 

 ه تجسم درآمد. ب و برآمدن آلمان هیتلری بیستم در قالب »نازیسم« 
 ی طور کلی به پارادایم نظریه شناسان و دانشمندان اجتماعی قرون هجدهم تا اوایل قرن بیستم به انسان 

فرهنگ طبقه نژادی  امکان  و  مثال  ها  برای  بودند.  معتقد  آنها  زیستی  تکاملی/  رنان»بندی  انسان  «  ارنست 

نامتمدن اسالمی  »انسان  برابر  در  را  غربی  داد(  Homo Islamicus)  «متمدن  تر  پیش  ۲.قرار 
فیا، نژاد، خون و  ها را براساس جغرافرهنگ  « کارل لیناس»و    «فریدریش بلومنباخ » هایی نظیر نومیستو تاکس

بودندتقسیم   جمجمهی  اندازه حتی   نژادپرستانهنظریه   3.بندی کرده  با    یهای  بیستم  اوایل قرن  در  فرهنگی 
قاجار شدند. آثار    ی»فتحعلی آخوندزاده« و »میرزا آقاخان کرمانی« وارد ایران دوره   یتولید متون نژادپرستانه 

ها،  آورترین آرا در باب اعراب، یهودیان، ترک حقیرآمیزترین و وهم ترین، تاین دو نویسنده حاوی نژادپرستانه 
سیاهمغول حتی  و  سرخ ها  و  از  پوستان  پیروی  به  که  بود  کسی  نخستین  کرمانی  آمریکاست.  پوستان 
حال، عناصر  »آریا« را برای برساخت هویت ملی تکین و واحد ایرانی به کار برد. با اینی  واژه   شناسان شرق 

 شوونیست تنها به »زبان و فرهنگ فارسی« تقلیل یافت. یه»ایرانیت« نزد این دو نویسند  یمتشکله 

رضا  و    ۶علیرضا اصغرزاده   ۵، عسگری  –افشین متین    4، مصطفی وزیری شناسانی چون  مورخان و ایران  

تا    190۶های  سال   یل به پیدایش و گسترش ناسیونالیسم ایرانی / فارسی در فاصله ی فصتهب  1ضیاابراهیمی 
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University Press. 
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برلین« که اقدام به انتشار آثاری    یای از نویسندگان موسوم به »حلقه ویژه به مجموعهبه   -  اند پرداخته  19۲۵

 ۲، شناسانه از ساختار چندفرهنگی و چندزبانی ایران کردند فهم تکاملی، اروپامحور، شرق   یبر تعریف و توسعه 
می قرار  ساله  هزار  سه  تاریخی  تکامل  هرم  بر  را  فارس  فرهنگ  هویت  و  زبان  که  دیگر تعریفی  و  داد 

حاشیه فرهنگ  در  را  مجله   ی ها  تقی(  19۲۲-191۶) »کاوه«    ی آن.  حسن  سردبیری  مجله به    ی زاده، 
زاده  (  19۲۷  –  19۲۲) »ایرانشهر«   کاظم  حسین  سردبیری  مجله   -به  فرنگس  یایرانشهر،  تان«  »نامه 

و مجله (  19۲۷-19۲۲) یزدی در (  19۲۵) »آینده«    یبه مدیریت مشفق کاظمی  افشار  به مدیریت محمود 
را    یفاصله  حقیقت«  »رژیم  نوعی  دهه،  میراث   بندیصورت دو  ایرانیت،  محور  حول  که  گرایی،  کردند 
کید بر  أکاوه با ت  یمجله   کهآمدند. برای مثال، در حالی تر »زبان فارسی« گرد میگرایی و از همه مهم باستان 
شدن مطلق باور داشت، نویسندگان  به غربی   -شناسانه بودکه اساساً یک برساخت شرق   -آریایی    یاسطوره

به مجله تشیع  مذهب  بر  تأکید  به خویشتن،  بازگشت  از  غرب،  نقد  ایرانشهر ضمن  با ی  سازگار  دین  عنوان 
روح ایرانی »  نویسد:م زاده در »تجلیات روح ایرانی« می فشردند. کاظپای می   «زبان فارسی»»روح ایرانی« و  

های تاریخی  مانند آیینه صاف تمام خصایص نظر ربا و فضایل مخصوص نژاد سربلند آریایی را در همه دوره 
ایرانی  خود هویدا و جلوه ... روح  آریایی گردیده  ایرانی همواره نمایشگاه تجلیلت روح  گر ساخته است؛ روح 

به همین شیوه، نامه فرنگستان با تاکید بر تجدد آمرانه مشت آهنین یک «  .روح آریایی است  بهترین نمونه 
ب اشاعه ه دولت  فاشیستی،  کلمه  واقعی  می   یمعنای  ملیت  بنای  سنگ  را  فارسی  فرهنگ  و  انگاشت.  زبان 

عنوان دستورالعمل یکسانمجله به  نیز  آینده  فرهنگ ی  و حذف  به کم سازی فرهنگی  غیرفارس  از  های  تر 
فرهنگ نمی نابودی  بسنده  ایران  جغرافیای  ساکن  این های  در  افشار  ایرج  میکرد.  »اگر  نویسد:  باره 

بان ترکی روزنامه بخوانند و شعر ترکی بنویسند، دیگر چه احتیاجی به زبان فارسی  ها بتوانند به زآذربایجانی
رفته  آذربایجان  کنیم  باید کاری  بدارند؟  کند  ترکی  کلمات  را جایگزین  فارسی  کلمات  طوریکه صدی  ه رفته 

 3« هفتاد کلماتش فارسی باشد.
افول   با  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  بازگردیم.  فرهنگ  تعریف  جنبش به  رشد  و  کالسیک  های  استعمار 

متفکرانی چون میشل فوکو و به    یسازانه های گسستآزادیخواهانه در جوامع مستعمره، و نیز ظهور رهیافت 
استعمارزدایی، دوره  قالب گفتمان  پیدایش رویکرد پسااستعماری و دگردیسی آن در  از تحلیل  دنبال آن،  ای 

وسوم است. چنین تحوالتی به بازبینی آرا و نظریات در باب  فرهنگ رقم خورد که به »چرخش فرهنگی« م
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انجامید؛ مفهوم فرهنگ کم  قرار  ناسیونالیسم  توجه  نظریات مورد  این  یا ملیت  با مفهوم ملت  مقایسه  تر در 
شوند، از  توجه این است: تعاریفی که از فرهنگ، ملت، ملیت و قومیت داده می قابل  یحال، نکته گرفت. با این 

دارند، به طرز  اشاره  که همگی به وجود یک اجتماع دارای زبان، خاطره، تاریخ، و سرزمین مشترک    یجایآن
چالش اندکی  »قومیت«  مفهوم  اما  متناظراند.  حتی  و  مشابه  تداعی  وسیعی  به  آن هم  دلیل  و  است  برانگیز 

برمی  که  معنای  اروپاانسان گردد  رویکرد  با  اولیه  داده  محور  شناسان  را    ارائه  آن  و  مفهوم   مترادفبودند  با 
می  یجامعه غیرمتمدن  و  غیرمدرن  جامعهسنتی،  در  امروزه  قومیت  از  برداشت  نوع  این  و دانستند.  شناسی 

انسان به گونه ویژه  به  است،  شده  نهاده  کنار  بسیاری  شناسی  که  و  مشخصهاز  ای  ملت  تعریف  قومیت های 
 ی ریشههم»اتنو«    یکند. در بسیاری موارد، واژه نظیر زبان و تاریخ مشترک با مفهوم فرهنگ تداخل پیدا می 

رود. البته در فضای روشنفکری ایران که در آن علوم اجتماعی از  »اتنیسیته« است معادل »مردم« به کار می
دولت مرکزگرا   گرااساس  قر و  معنای  در  هنوز  مفاهیم  این  می ست،  کار  به  آن  نوزدهمی  دنبال ن  به  روند. 

امروزه   استعمارزدایی،  رویکردهای  واژه انسان پیدایش  از  »ملتشناسان  »ملتهای  یا  بومی«  های  های 
شده را مورد  عمره  تهای مسکنند تا مالکیت سرزمینی و قدمت فرهنگی و زبانی فرهنگ نخستین« استفاده می

 1. تأکید و پاسداشت قرار دهند
 

 

 یزی به نام »فرهنگ واحد ایرانی« نداریم چ
نظریه از  طیفی  خود  نوشتار  در  احمدی  از  حمید  را  اریک  »پردازان  اندرسون،  بندیکت  گلنر،  ارنست 

های  بندی ریف و مفهومافکری و تع  مبانی متفاوتهابسباوم، آنتونی اسمیت و دیوید میلر« را بدون توجه به  
که »ملیت که هر گروه اقلیت زبانی، نژادی،    تا مدعی شود  کند آنها از ملت، ملیت و ناسیونالیسم ردیف می

ملت می  را   ... و  نه مذهبی  در  داند  نمی آتنها  دیده  بزرگان  این  تقریباًثار  بلکه  به شیوه  شود  انها  های تمامی 
به  ایران  ممتازه  وجه  بر  غیرمستقیم  و  مستقیم  و  باستانی  گوناگون  ملت  یک  یا  تاریخی  ملت  یک  عنوان 

(ancient nationاشاره کرده )العه دقت مطاند«. آقای احمدی به احتمال زیاد یا کار این نویسندگان را به
نکرده و یا ادعای ایشان بر فهم نادرست از فرهنگ و خلط این مفهوم با زبان، قوم و مذهب استوار است.  

باورند که ملت نظریه این  بر  ازلی / پرایموردیال  تاریخی دارند و  فرا  و  دیرینهها، ماهیت  پردازان ناسیونالیسم 

اس آنتونی  مثال،  برای  نیست.  مدرنیته  به  وابسته  آنها  )  ۲میت وجود  ملی«  کتاب »هویت  (  14، ص 1991در 
ملت را »یک جمعیت انسانی دارای نام، قلمرو مشترک، اسطوره و خاطرات تاریخی مشترک، یک جمع، یک 
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فرهنگ عمومی، یک اقتصاد مشترک و دارای حقوق و وظایف قانونی مشترک برای همه اعضایش« تعریف  
ناسیونالیسم را تالش »یک فرهنگ« یا »قومیت«   (43: ص  19۸3)   ارنست گلنر   ، کند. به همین ترتیبمی

مفهوم سقف«  »یک  زیر  در  زندگی  می برای  ملت   1. کندبندی  اساساً  ملیت  از  تعریف  روی  این  بر  را  ها 
نمیسلسله  قرار  تکاملی  پیوستار  یا  اینمراتب  با  آکادمیسیندهد.  و  مورخان  عباس  حال،  نظیر  ایرانی  های 

یک فرهنگ/ملت واحد    جعلطور گزینشی برای  ریف به ااز این تع  4و حمید احمدی   3دباشیحمید    ۲،امانت
می  استفاده  علیایرانی  دهند  نشان  تا  قرن کنند  برای  رغم  داخلی  تحوالت  و  تغییر  و  خارجی  تهاجمات  ها 

با  جواد طباطبایی سعی دسید    ،کرده است. برای مثال  هزار سال پیوستگی و یکدستی خود را حفظ  سه  ارد 
ملی روح  از  هگلی  خوانش  به  شده(    توسل  صورتبندی  آلمانی  ایدئالیسم  بستر  در  از  )که  را  ملی  وحدت 

ها را فاقد ظرفیت و  این کثرت   ایشان که  قومی و زبانی و غیره مستفاد کند، حال آن   -زعم اوبه-های  کثرت 
معرفت  و  شناختی  فرهنگی،  می امکانات  نهایتشناختی  در  مل  ،داند؛  نظر  وحدت  مورد  ناگزیر   طباطباییی 

ها باور داشته  شود! اگر قرار باشد به ماهیت ثابت و ازلی ملتمتناظر و مترادف با فرهنگ و هویت فارس می 
اند محل سکونت و زیست صدها  طور که مورخان خاطرنشان کرده باشیم، جغرافیای موسوم به فالت ایران آن 

ای که درباره آن نوشته شده،  در خالل تاریخ چندهزار ساله   ملت یا فرهنگ همزمان بوده است. این فالت
ها امپراطوری یا سلسله در دوره پیش و توان از دههای گوناگون بوده است. با اینکه می همواره منزل فرهنگ 

های سیاسی مدرن بسیار  ها با قلمروهای فرهنگی و موجودیتپس از اسالم در ایران نام برد، اما امپراطوری
امپراطوریمتفاو سازهتند.  حفظ  ها،  بر  سیال  سیاسی  مرزهای  با  که  هستند  کالنی  /جغرافیایی  سیاسی  های 

های یا اعمال سیاست   مرانی  ها قادر به کنترل، حکسلطه قلمروی و گرفتن مالیات استوارند. این موجودیت
با دولت به مشابه  این تعریف  نیستند.  بر جغرافیای  له امپراطوری و سلس  یویژه درباره های مدرن  های حاکم 

  ، اند ملیت توانسته های باستان ذاتاً از لحاظ تکنولوژیک و بوروکراتیک نمی ایران صحت دارد، زیرا امپراطوری
قومیت یا فرهنگ واحدی را به وجود آورند. اگر قرار باشد به فرض محال وجود یک ملت واحد ایرانی را در  

م، پس باید بر این باورهم باشیم که مثالً امپراطوری هابسبورگ هم  ساسانیان یا سامانیان تصور کنی  یدوره
طلب« های ایرانی »تجزیه های برآمده از آن به قول ناسیونالیستیک ملت واحد بوده و سپس کشورها و ملت

  ر کنیمهای بریتانیا، اسپانیا یا پرتغال تصو اند؛ یا مثالً باید کل جهان امروزین را تحت عنوان بقایای ملتبوده
استبه التین  آمریکای  کشورهای  رایج  زبان  امروزه  اسپانیولی  زبان  که  قرار  ویژه  اگر  پرایموردیال  دیدگاه   .

باشد ملتی ازلی به نام ایران را برایمان تعریف کند، باید نشان دهد این ملت با چه زبان، مذهب، ادبیات، شعر،  
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توان داد: یا باید  است. در اینجا سه پاسخ بیشتر نمی کرده  سرزمین، خاطره، آداب و رسومی واحدی زندگی می 
های زبانی، مذهبی،  های ساکن ایران را یک ملت متفاوت تعریف کنیم، یا باید منکر تفاوت هر یک از فرهنگ

ویژه آنکه  مدلول بدانیم. به ها شویم، و یا باید مفهوم ملت ایران را یک دال بیفرهنگی و هویتی این فرهنگ
یران درهیچ اثر تاریخی و ادبی پیشامدرنی مترادف با هویت ملی در معنای مدرن آن به کار نرفته  خود واژه ا

نمی  سیطره و  متناقض  گاه  و  گوناگون  معانی  بلکه  رود،  کار  به  است  دینی   یتوانسته  و  جغرافیایی  سیاسی 
 -های غیرفارس  فرهنگ برخالف زبان و فرهنگ فارس و نیز    -رو، ایران و ملیت ایرانی  داشته است. از این 

تاریخییک   نه  است  مدرن    ساختار  و موجودیتو  ازلی  با  فرا    ی  واقع  در  است که  تاریخی.  انقالب مشروطه 
این   در  و  تبدیل شده  ایران«  مفهوم جدید »ملت  به  ایران«  تکثرگرای »ممالک محروسه  و  قدیمی  مفهوم 

با به قدرت رسیدن رضاخان    .شودتبدیل می از »جامعه دینی« به »ملیت مدرن«   گذار معنای لغت »ملت«
 شود.  به ایران تغییر داده می رسمی است که طی یک سری مکاتبات نام »پرشیا« به طور  

کنند.  ایرانی فراهم می   مناسیونالیس  برای فهمهای مدرن و برساختگرای ناسیونالیسم پاسخ بهتری  نظریه

کند که هدف آن ایجاد انطباق بین واحد  ایدئولوژی تعریف می نوعی  گرایی را  ملیت  1( 19۸3)   اریک هابسبام
  ها هویت  این  ملیت، معتقد است کهبودن    ازلی  -ی ابدی  ریه سیاسی و واحد ملی است. هابسبام ضمن نقد نظ

که در این نظر از  . صرف آمیزندبدعت   هایی بسیار اخیر و حتی  هایی که ادعای قدمت دارند، موجودیتو سنت 
های تاریخی و فرهنگی هستند که قابلیت تغییر و دگرگونی دارند،  ها اساساً برساخته هویت  یاین معنا همه 

پا فراتر گذاشته و هویت   ۲(19۸3)  های این ابداع است. بندیکت آندرسونهویت ایرانی یکی از بهترین نمونه 
داند. به عبارت دیگر، هویت ملی یا ملت ملی را یک »اجتماع تصوری« و محصول پیدایش صنعت چاپ می 

نمی  تصوری«  اجتماع  »یک  عنوان  کشاورز به  یک  مثال،  برای  باشد.  داشته  وجود  مدرنیته  از  قبل  توانسته 
توانسته وجود یک هموطن با وجوه و عناصر مشترک فرهنگی  فارس ساکن مشهد چند قرن پیش چگونه می 

تاریخی از هویت ملی  ی  یژه و  تصورچنین    پیدایش   از تخیل کند؟! را در سنندج و یا بوشهر و یا اهو و زبانی  
به موجودیتپیش  عمیقاً  رسانه  شرط  آموزش،  ارتباطات،  است.  تکنولوژی،  وابسته  مدرن  امکانات  دیگر  و  ها 

تعریف مورد نظر ایشان از  کند » حمید احمدی مجدداً در یادداشت خود و در نقد دکتر کامران متین عنوان می 
های قومی به بعد توسط اتحاد جماهیر شوروی و دستگاه تبلیغاتی آن به خورد گروه  19۲0از سال  ملیت که  

نها را به الگوی شوروی و جدایی از کشورهای موجود جذب کند«. من تردید ندارم  آسراسر جهان داده شد تا  
او حتماً  است.  را خوانده  ایران  معاصر  تاریخ  احمدی  و شکست   آقای  پیدایش  باید دالیل  از هر کسی  بهتر 

مهم  از همه  و  کرمانی،  و  آخوندزاده  نژادپرستانه  متون  پیدایش  رضاجنبش مشروطه،  برآمدن  دالیل    خان تر 
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های فرهنگی  قلع و قمع مقاومت   از  این پیامدها  داند.را می و پیامدهای بعدی آن   با کودتای بریتانیا را  میرپنج  
همایون  که برخی مورخان نظیر  شود  را شامل میعرب    و  اری، بویراحمدی، قشقایی، لر تا کشتار عشایر بختی

عنوان یک کنند. ایشان بهکشی سرخپوستان آمریکای شمالی مقایسه میکاتوزیان و کاوه بیات آن را با نسل
حتماً مستشرقین    مورخ  نقش  چون  باستان و  به  پوپ»شناسانی  دادندر    «آرتور  در    اییآری  یاسطوره   رواج 

اش  اریذگ روز تاج به رضاخان در  لقب »پاکزاد« آریایی از سوی محمدعلی فروغی    اعطای   ، ودوران پهلوی
هایی که اسطوره  وها  رضاشاه از نازیسم آلمانی، انفجار داستان   دولتمردان   واقفند. الهام گرفتن   19۲۶  درسال

و   اسمیت  آنتونی  آثار  به  آنها  از  برای بخشی  احمدی  قیمت  استناد می   ن دیگرا آقای  به  نظامیکند   برآمدن 
برخی  استعماری تمام شد که بر شعار »یک ملت، یک زبان، و یک کشور« استوار است.  گفتمانی  استبدادی و  

را تأیید  این مسئله    ۲علی مسعود انصاری   و  1افشین مرعشی   مانند ایرانی  بازنگرگرای    و روشنفکران   مورخان
ملت مدرن  -مثابه یک دولتدهد که ایران به به تاریخ معاصر به وضوح نشان می نگاهی بسیار گذرا  .  کنندمی

های سیس شد. تشکیل دولت و ملیت مدرن در ایران به مدد پروژه أهای متعاقب جنگ جهانی اول  ت در دهه
روشنفکرانی   »حلقهچفکری  اعضای  از    یون  شدند  تبدیل  پهلوی  عصر  دولتمردان  به  بعدها  که  برلین« 

بد  هبرای مثال ژنوساید لرها توسط سپ   -فارس از سوی دیگر  های غیر و نیز سرکوب نظامی فرهنگ سو،  یک
که هویت ملی ایرانی از همان ابتدا بر    گواه این امر است  -امیراحمدی که به »آیشمن ایران« معروف شده  

مثابه دانم فهم ایران به نمیرو،  از این   3.های ساکن جغرافیای ایران بنا شده است نفی و حذف فرهنگ   یپایه
تواند به استالینیسم و ایدئولوژی چپ  »کثیرالملله« یا از دید من »چندفرهنگی« چه دخلی می  ییک جامعه

و   »غائله  به  ایرانی  ناسیونالیسم  مسلط  نخبگان  نزد  آنچه  واقع،  در  باشد.  داشته  احمدی  آقای  نظر  مورد 
یخ خزعل، شورش سمکو، جمهوری کردستان، و جمهوری  مانند شورش ش   -ای«  های قومی و قبیله شورش 

هایی که در برابر  ها و ملت چیزی نیست جز مقاومت فرهنگ   نگاری حاکم رواج یافتدر تاریخ   -آذربایجان  
خاطره  و  تاریخ  فرهنگ،  استانداردسازی  مدرن    یسیاست  دولت  توسط  مشترک  و  ملی  مقاومت مبارزه 

گرا، نه تنها به قول هابسبام »ابداعی« است  از منظر رویکردهای برساخت رو، هویت ایرانی  ایناز .  کردندمی
ملی    هویتمثابه »حبل المتین«  بلکه ماهیت استعماری و امپریالیستی هم دارد که بر تحمیل زبان فارسی به 

است. استوار  نمونه ایرانی  بهترین  از  ایرانی  ملی  احمدی، هویت  استدالل حمید  برخالف  واقع،  این در    های 
سایه در  و  اخیر  قرن  در طول یک  است.  مدرن  یکسان سیاست  یخالقیت  و  انکارگر  ناسیونالیسم های  ساز 

های غیرفارس به  پهلوی و جمهوری اسالمی به نمایش گذشته، فرهنگ   دو رژیمایرانی/فارسی که خود را در  

 
1 Marashi, Afshin (2008), Nationalizing Iran: Culture, Power and the State, The University of Washington Press. 
2 Ansari, Ali (2012), The Politics of Nationalism in Modern Iran, Cambridge University Press. 
3 Soleimani, Kamal & Ahmad Mohammadpour (2019), “Can non-Persians speak? The sovereign’s narration of 

“Iranian identity.”” Ethnicities, 19(5), 925–947. https://doi.org/10.1177/1468796819853059 
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این تقهای شفاهی فروکاسته شده ور و سنتلهای محلی، فولکها، زبان لهجه نابودسازی فرهنگی اند.  لیل و 
 . صد البته همواره با مقاومت ملل تحت ستم همراه بوده است

 

 

 ها« شهرگرایی به مثابه »نابودی تفاوت ایران

گروه  عنوان  تحت  غیرفارس  ملل  از  احمدی  یاد  حمید  قومی  و  زبانی  و می های  اگر  گویدکرده  : »خوب 
دلیل تفاوت اندک زبان کردی با فارسی یک ملت دانست، پس ه بتوان کردها را بر اساس تعریف استالینی و ب

از  ملت واحد کرد دیگر چه صیغه  ایشان نمی ن سخن میآای است که  نشین داند که در مناطق کرد گوید؟ 
ای فراوانی هستیم که بسیار شدیدتر از  ای و دینی و فرقهن ما دارای تنوعات زبانی و لهجه آ ایران و خارج از  

کردی کرمانجی، سورانی، هورامی و زازا و   یکشور ایران است؟ با وجود چهار زبان و لهجه تنوعات داخل  
سنی، ایزدی )یا یزیدی( و انواع فرقه های دینی چون نقشبندی  -های گوناگون کلهری و... تنوع شیعیلهجه

ح با  ملیت،  از  ایشان  نظر  مورد  تعریف  اساس  بر  ما  و...  قادری  مناض و  در  ملت  ده  حداقل  گوناگون ور  طق 
ها در مناطق کردنشین با یکدیگر، گاه های میان این لهجه و زبانکردنشین خاورمیانه روبرو هستیم. تفاوت 

ها و ویژه با فرهنگ نها با زبان فارسی است«. ناآشنایی احمدی با مفهوم فرهنگ و به آبسیار بیشتر از تفاوت  
داخل ایران هم  و مورخان  شناسان  انسان  ،شناسانجامعه  یکه صدالبته در بین قاطبه   -های غیرفارسی  زبان 

به  گویی    –است    شایعبسیار   را  کرده  نتیجه   این او  بزرگی  کشف  که  آن  رسانده  نخست  وجود   ،که است. 
؛ این یز بیانگر انطباق و پیچیدگی آن زبان استهای مختلف در هر زبانی بسیار طبیعی و بیش از هر چگویش

. این  گذارد و مختص یک یا دو فرهنگ و ملت خاص نیستماهیت سیال و پویای فرهنگ را به نمایش می
بسا شود( یا چینی و چه توان در زبان عربی )که در بیش از ده دولت/کشورعربی تکلم میها را میپیچیدگی 

دیدند  آشنایی داشتند، می مختصر  ر آقای احمدی با زبان و فرهگ کوردی  . دوم، اگ مشاهده کردفارسی هم  
عربی   با های کوردی با زبان فارسی بسیار فراتر از تفاوت زبان فارسی که تفاوت گرامری، الفبایی و ذخایر واژه 

ری باشد  مری زیرمجموعه یا گویش زبان دیگااست. اگر قرار باشد در اینجا زبانی از حیث نحوی، الفبایی و گر 
عربی قرار بگیرد. برای آشنایی آقای احمدی با زبان کوردی ایشان  زبان  این زبان فارسی است که باید ذیل  

 «ق »را به رؤیت »فرهنگ لغت مکریانی« که هم اکنون دوازده جلد آن در دسترس است )و هنوز به حرف  

ترین تأثیر از زبان عربی، از امکان  سوم، زبان کوردی برخالف زبان فارسی با کم   1.دهمنرسیده( ارجاع می 
کتابی  مثالً   - یک متن کوردی   یهای زبانی برخوردار است. از ایشان برای مطالعهسازی و ظرفیت عظیم واژه 

 -  و در انتشارات لوگوس چاپ شده   امی و کیفی« به زبان کوردی نوشته شناسی کمّ»روش   یکه بنده درباره

 
1 https://kurdpress.com/fa/news/2956/   
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تحمیل  1. کنمدعوت می قرن  یک  از  مورخ  بیش  و  نخبگان  لشکر  ارتش،  سوی  از  فارسی  ن، صدها  ازبان 
از   بعد  ایران  نهاد توسعه  در  از آن در خارج    ،های مالیو حتی حمایت  1304برنامه و  نهادی و دانشگاهی 

ی داد، توان ذیل زبان فارسی جاکشور نباید آقای احمدی را دچار این سوءتفاهم کند که زبان کوردی را می 
ها را قابل تقلیل  ها و قومیت ها، ملت ها از همدیگر اقتباس کنند. آقای احمدی، زبانهرچند طبیعی است زبان 

طور مستقل یک فرهنگ مستقل و دارای حقوق فرهنگی و  داند. هر اجتماع زبانی و قومی به می  به »گروه« 
و   گویش  لهجه،  گروه،  برچسب  با  است؛  دیگران  با  برابر  نمیانسانی  آن  و  نظایر  نابودی  به  حکم  توان 

داعیه یکسان چنین  داد.  بشری  تنوعات  به    یسازی  بیشتر  احمدی  آقای  سوی  از  هنجاری  و  دستوری 
ماند تا به اظهارنظر یک تحصیلکرده که  استعمارگر قرن هیجدهم مییا مأمور  اظهارنظر یک مبلغ مسیحی  

ایران هم زیسته و دسترسی آسان به فه آنها    دارد   را  هااین فرهنگ   ی نگارانهم مردماتفاقاً در  از  را  اما خود 
؛ زبان بخشی از فرهنگ نیست، زبان معادل شود. هرجا زبان باشد آنجا فرهنگ تشکیل می محروم کرده است

است  بوآسفرهنگ  فرانس  که  همانطور  زبان مردم   .  و  ضدنژادپرست  شناس  میشناسی  زبان   کندعنوان 
مو مهم فرهنگ،  رکن  فرهنگترین  است.  فرهنگ  خود  آن،  از  فراتر  و  فرهنگ  حیث  لد  از  است  ممکن  ها 

کمّ  قابل  اما  باشند،  کوچک  تعداد  و  کیفی ی جمعیت  نیستندسازی،  ارزیابی  و  نمی فرهنگ   . سازی  را  توان  ها 
در جهان    -    برای مثال، فرهنگ »پیراها« در آمازون  -هایی  هم به زور و اجبار. فرهنگ بندی کرد آن طبقه 

بینی خاص  اما زبان، هویت فرهنگی و جهان   ،رسدنمیهم  جود دارند که تعداد اعضایشان به چندهزار نفر  و
دارند را  »خدا« خودشان  نام  به  مفهومی  و  »زمان«  شمارش«،  »نظام  فاقد  »پیراها«  فرهنگ  مثال،  برای  ؛ 

به طرد، استثمار و نابودی  ها از اساس یک عملکرد استعماری و معطوف  بندی فرهنگ تقلیل یا طبقه   ۲هستند. 
کاهد،  وران یک زبان، آنها را به یک گروه فرو نمی است. جمعیت کم یک فرهنگ یا تعداد اندک گویشبشر  

حمید احمدی  سیدجواد طباطبایی و  برخورد امثال    هایی نظیرافزاید. رویه های بشری می بلکه به تنوع فرهنگ 
درصدد ایجاد امکان نظری  و تاریخ  با جداسازی مفهوم زبان از قومیت، قومیت از ملیت، و ملیت از فرهنگ  

فرهنگ قابل تقلیل  »واحدهای  به  ایران  جغرافیای  ساکن  و  های  فرهنگی  امکانات  فاقد  و  نامتمدن  سلطه، 
منظور   به  امپریالیسم  شناختی«  واحدتوجیه  یک  در  و سرزمینی  است.    زبانی  ایران  نام  به  وسیع  استعماری 

یادآور شیوه  به فرهنگ و سرزمین  نگاهی  استعماری در کهن   یچنین  ترین شکل خود  ترین و خشن تسلط 
و   بیولوژیکی  از  اعم  توجیهاتی  به  توسل  با  که  و    ذهنیاست  فرهنگی  تملک  سرزمین،  اشغال  در  سعی 

فرهنگ انسانیت از  که زدایی  همانطور  دارند.  بشری  کرده  های  اشاره  آرنت  هانا  مثل  چنین  اند،  متفکرینی 
راستای »نسل   ز سویا  نگاهی در  است. سویه نخبگان حاکم   فیزیکی  بسا حذف  و چه   ی کشی« فرهنگی 

 
1 https://irlogos.com/products/allbooks/metodnasi/  
2 https://www.theguardian.com/technology/2012/mar/25/daniel-everett-human-language-piraha  

https://irlogos.com/products/allbooks/metodnasi/
https://www.theguardian.com/technology/2012/mar/25/daniel-everett-human-language-piraha
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از  آن است که به طور بالقوه هر نوع جنایت و خشونتی را تحت عنوان دفاع    ایدئولوژیخطرناک دیگر این  
تواند به قول کانت  کند. این تلقی نژادی و زبانی از حقوق بشر میمیبشر« توجیه و تشویق    ی»حقوق اولیه 

این  شود؛  قلمداد  بشریت  علیه  می جنایت  درآورد،  که  تملک  به  را  سرزمینش  کرد،  نابود  را  زبان  یک  توان 
یکسانگویش را  فرهنگورانش  و  کرد  را  سازی  بنیادی زدوداش  علیه  جنگ  اعالم  جز  نیست  چیزی  ترین  ، 

 ها.  حقوق انسان 
پایان، می  در  گیری  وسیع نتیجه  فرهنگی  »ایران  یا  ایرانی«  »فرهنگ  مانند  عباراتی  که  یا  کنم  تر« 

«Persianate  World  »  ،شده مرسوم  دیگران  و  امانت  عباس  چون  مورخینی  توسط  و که  ارزشی  بار 

دارند  سرکوبگرانه  و  استعماری  جغرافیا    1. سیاسی  یک  بلکه  نیست،  واحد  فرهنگ  یک  که  ایران  است 
قرن فرهنگ  در طول  آن  پذیرفته های ساکن  تأثیر  از همدیگر  و  زیسته  کنار هم  در  فال اند.  ها  داشتن یک 

سازد؛ حافظ یا شاهنامه در روستایی در هند و یا مصرف زعفران در جایی در آناتولی، »ایران فرهنگی« را نمی 
رسد زیرا زبان عربی هنوز زبان  تر به نظر می هایی باشد کاربرد »جهان عربی« منطقی اگر بنا بر چنین داعیه 

تنها در خاورمیانه بلکه در شمال آفریقا  های فارسی و نیز آداب و رسوم دینی نهشرع و دین، بنیان الفبا و واژه
هایی است چون کورد، فارس، لر، عرب،  منزل فرهنگ  ی موسوم به ایرانجغرافیاو دیگر مناطق جهان است.  

ترکمن   بلوچ،  گیلکی،  مازنی،  غیره  بلوچ،  خاطرات  و  و  رسوم،  و  آداب  سرزمین،  زبان،  دارای  هرکدام  که 
فراتاریخی   پرچمدار  نه  و  ایرانی  فرهنگ  عمود  نه  فارس  میان،  این  در  هستند.  خود  خاص  مشترک 

از چندین فرهنگ ساکن این جغرافیاست که به مدد ارتش مدرن، سازی جغرافیای مذکور، بلکه یکی  متمدن 
تر توانسته خود را موجودیتی فراتاریخی معرفی  لشکر نخبگان و دولتمردان و شرایط سیاسی و جهانی وسیع 

ب »فراتاریخی«  این خصوصیت  »تاریخ »تاریخ   یهزینه   ه کند.  و  فرهنگ زدایی«  دیگر  شدهها  کشی«   انجام 

رفته هایفرهنگ  ۲؛ است از دست  تاریخ  و  هویت  بازیابی  برای  است  قرن  از یک  بیش  که  مبارزه   یی  خود 
برم که در کتاب »در خدمت و خیانت  بحث خود را با نقل قولی از »جالل آل احمد« به پایان می  کنند.می

 کند: کشی اشاره می، به این فرهنگ 310روشنفکران« صفحه 
کوش تمام  که  است  چندسالی  و  چهل  حکومت»اکنون  بر  ش  که  محدودکردن،  بر  تنها  نه  ایران  های 

های آذربایجان را  محوکردن زبان ترکی است. آن را آذری نامیدند؛ زبان تحمیلی نامیدند؛ اسم شهرها و محله 
فارس  نواحی  به  را  و سرباز ترک  کارمند  به عوض کردند؛  و  است  نشین  اما هنوز که هنوز  فرستادند؛  عکس 

 ایم«.از بین بردن زبان ترکی نداشته  ترین موفقیتی درکوچک 

 
1 Amant, Abbas and Assef Ashraf (2018), The Persianate World: Rethinking a Shared Sphere, Brill. 
2 Mohmmadpour, Ahmad and Kamal Soleimani (2022), “Silencing the Past: Persian Archaeology, Race, Ethnicity 

and Language”, Current Anthropology, Volume 63, Number 2, 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/719886 2021 “ 
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 است؟ یاجتماع یهاجنبش یحقوق بشر برساخته ایآ

 ی باستان نا ی و س  یفرناز شجاعی ، ترجمه نَش تی کی نوشته 
 

 
 

از دریچهچه پیوندی میان حقوق بشر و جنبش  ی حقوق  های اجتماعی است؟ امروز حقوق بشر را غالباً 
می بین  مالحظه  بی الملل  سازماکنند.  فعالیت  به  بعضاً  امر  این  دلیل  )ان های  ن گمان  ( اُهاجی غیرحکومتی 

  المللی و ملی  گوسازی و تغییر هنجارها در سطوح بین بدین سو خواهان پاسخ   19۷0ی  گردد که از دهه برمی
اگر بناست به زبانی بدل  (. اما اگر قرار است حقوق بشر واقعاً تأثیرگذار باشد و  199۸هستند )کِک و سیکینک،  

هاست، روشن است که باید چیزی بیش از قانون را تغییر داد. مردم باید قادر  عدالتیکه مخاطبش بی  شود
شان بیاید و اگر قرار است رو به یاریانحایی تعریف کنند که برای غلبه بر موانع پیش  باشند حقوق بشر را به 

واقعاً زندگی را بهب زبان حقوق بشر  بدانند که چگونه و کجا شکوه  شان  باید  را پی و شکایاتود بخشد  شان 
هایی از این دست سروکار دارد: مردم برای تأثیرگذاری های اجتماعی دقیقاً با پرسش ی جنبش بگیرند. مطالعه

د  کننهایی خلق می گذارند و سازمان کنند، چگونه بنای همبستگی را می بندی می چارچوب چگونه »خطاها« را  
کنند به تأثیرگذاری. پس  هایشان را معطوف میی عمل پوشاند و چگونه و کجاها کنش شان را جامه تا اهداف 
های اجتماعی در برساختن حقوق بشر در کانون توجه  طرز کار جنبش   بایسته است رسد که  نظر میبدیهی به 

 (. ۲009؛ 1999دانشورانه باشد )بنگرید به اِستَمِرز،  
در  بااین این  حال  در  و  دارد  کمرنگی  بس  حضور  بشر  حقوق  نوشتارهای  در  »جنبش«  اصطالح  واقع 

با حقوق بشر بهی جنبش نوشتارها رابطه مند مطالعه نشده است. در قسمت نخست طور نظام های اجتماعی 
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ی نحو ی حقوق بشر به ای دربارهرشته این مقاله در این باره بحث خواهم کرد که »جنبش« در مطالعات میان 
های عدالت جهانی را مشروعیت بخشد. در قسمت کار رفته است که آرمانمنظور بهو بدین هنجاری  اساساً  

بشری  های حقوقی برساخت بحث خواهم کرد. روش اصلی مطالعه   1های فراملی پشتیبانی« دوم از »شبکه
مانند، اما با های اجتماعی میجنبش های فراملی پشتیبانی از برخی لحاظ به  ها همین بوده است. شبکه اُجی ان 

راجع  مطالعات  در  که  است  این  بحثم  نیستند.  یکی  شبکه آنها  بر به  تمرکز  چگونه  پشتیبانی  فراملی  های 
های اجتماعی در ساختن حقوق بشر تکمیل شود. در قسمت ی نقش جنبش چرخش نخبگان باید با مطالعه

های موجود در باب پشتیبانی از حقوق بشر بررسی  پژوهشی  سوم ماهیت و جنس چنین مطالعاتی را برپایه
های اجتماعی و حقوق بشر به  ی جنبش ی ارزش مطالعهکنم و پس از آن سخن را با بیان اظهاراتی درباره می

شدن حقوق بشر، طرز گردش و جریانش در میان نخبگان و اشکال ی برساخته ی نحوهبرم. مطالعهپایان می
مندان به کنش جمعی شدن به روی عالقهی جهانی ای از کندوکاو را در زمانهی پرمایهمردمی سازمان حوزه

 گشاید. می

 

 بشریحقوق  )های(پردازی جنبش نظریه
میان  نوشتارهای  دربارهرشته در  اشارهای  بشر  حقوق  مرسوم  ی  کامالً  بشر«  حقوق  »جنبش  به  گذرا  ی 

آلستون  گودمن   ۲است.  درباره  3و  کتابشان  چهارم  ویراست  بیندر  حقوق  درسی  ی  کتاب  که  بشر،  الملل 
بیان می  است،  تصور می معتبری  بشر مشخصاً جنبشی  امروز حقوق  با حقوق  دارند که: »در جهان  که  شود 

بین بین  نهادهای  و  دولت الملل  میان  در  لیبرال  نهادهای  بسط  با  که  جنبشی  نیز  و  است  مالزم  ها المللی 

مدیر اجرایی سابق دیدبان حقوق   4یِر،همین قیاس، آریه نی (. به ۵9:  ۲01۲ت دارد« )آلستون و گودمن،  مالزم
ی تعهدشان الملل بشر از مردان و زنانی تشکیل شده است ... که برپایهگوید که: »جنبش حقوق بین بشر، می

می  وحدت   ... جا،  همه  در  همگان،  برای  بشر  حقوق  ارتقای  وی  به  ادامه یابند«.  عنوان  در  تحت  ی سخن 
 (. ۲: ۲01۲یر، کند )نی های مدنی را فهرست می»حقوق بنیادینی که آنان بدان متعهدند« آزادی

را »مدافعان مشروطه غرضِ کسانی که می  آنها  این تحلیل   ۵گرایی جهانی« توان  )تمرکز  بر  خواند  گران 
بخشی به  ی گذرا به »جنبش حقوق بشر« مشروعیتاشارهالمللی حقوق بشر است( از  پیشبرد نظم حقوقی بین 

  المللیهای غیرحکومتی بین سازمان پشتیبانی از حقوق بشر است. »جنبش حقوق بشر« داللت بر آن دارد که  
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رو مهم کنند. این امر خاصه ازآن ی حقوق بشر از سوی مردم را »از پایین« هدایت میمطالبه  1ها(اُجی ان )آی
که   شده  اُهاجیان آی است  بنا  جهان  غرب  شمالِ  حال در  بی آناند،  موردتوجه عدالتی که  در های  غالباً  شان 

بشر   ی حقوق سازی حقوق بشر جنبش منفرد و یکپارچه جهانی   منتقدان در مقابل    ۲دهند.جاهای دیگر رخ می 
را مسئله  از اصطالح »جنبش«.    –انگارند  دار میجهانی  بدون مشخص کردن مرادشان  بار هم  این  هرچند 

خواند در  کند که آنچه وی »جنبش حقوق بشر« میانداز حقوقی انتقادی استدالل می از چشم   3دیوید کِنِدی 
الملل عرصه را بر تخیل و  هایی گرفتار آمده است که ازخالل اغراق در ارزش و قدرت حقوق بین دامسلسله 

سی می کنش  تنگ  تقدس اسی  و  تصلب  را  جهانی  نخبگان  بشرْ  حقوق  جنبش  دیدگاه  این  بروفق  سازد. 
به می عوضِ  در  و  برای  پرسش بخشد  کوشش  رهگذر  از  صداها  نابرابری  و  قدرت  نابرابر  مناسبات  کشیدن 

 (. ۲00۲بندد )کندی، ها دل میگزاف به حقوقدانان و رویه تر، به شهری های آرمانوبسط بینششرح 
شود و سازمان ملل هم غالباً با  ملل برده می  وشکایات به سازمانگرایان جهانی« شکوه از منظر »مشروطه 

یر، ثروت و  کند. از نظر نی شان میوضع استانداردها و رصد و گهگاه ازطریق »عملیات حافظ صلح« برطرف 
دود نکرده بلکه هموار هم کرده است  مس  تنها متحده راه رسیدن به آمال حقوق بشر را نه   قدرت نظامی ایاالت 

بشری در بیرون از شمال حقوق  4باوری کنشوتأکیدشان را بر  (. درمقابل از نظر کسانی که تکیه ۲01۲یر،  )نی 
نهاده به غرب  نخبه اند  و  یکپارچه  واحد،  بشر  حقوق  جنبش  یک  جنبش جای  از  کثرتی  )منفرد(،  های مدار 

)متکثر حقوق  دارد  وجود  مردمی  نظریه بشری  سانتوس (.  »جهان درباره  ۵ی  فرودست وطنی  نگر«  گرایی 
جنبش جالب از  هم  او  اما  است،  استدالل  این  از  تقریر  بسیار ترین  انگاشتی  بشر  حقوق  و  اجتماعی  های 

)سانتوس،   دارد  می a۲00۲  ،b۲00۲هنجاری  چگونه  که  دهد  نشان  است  برآن  وی  جنبش (.  های  توان 
شدن امپریالیستی متحد ساخت.  داری و جهانی ستیزانه در مقابل سرمایه ای هژمونی پروژه اجتماعی را در لوای  

به که  ارزشمندند  هنگامی  تنها  حقوق  سانتوس  نظر  روزمره  از  زندگی  به  همچنان  که  شوند  تعریف  انحایی 
 شوند.  داری و امپریالیسم بسیج می نزدیک باشد و نیز به اجتماعاتی که برضد سرمایه 

 
1 international non-governmental organizations (INGOs) 

ها و تنوع تاریخی، فرهنگی و اقتصادی  پیوندی های شرق/غرب، شمال/جنوب که هم نحوی که فرارود از دوگانه»شمال غربی« کوششی است برای تعمیم به  2

متحده، کانادا، استرالیا و  نشین یعنی ایاالت کنند. از »شمال غرب« برای اشاره به کشورهای اروپای غربی یا اروپایی ازحد ساده میپوشان را بیشپیچیده و هم 

شهروندان و  شان برحسب حقوق  گیریکند کشورهایی را که از حیث تاریخ شکل کاسه می وکاست دارد یک بندی گرچه کم کنم. این دسته نیوزیلند استفاده می 

مشترکات    –ی حقوق بشر اهمیت دارند  شان برای مطالعه که جملگی   -ی بیستم  دارانه و برحسب محوریتشان در جغرافیای سیاسی سده شدن سرمایه صنعتی

 بسیار دارند.  
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گیرند،  شان را نادیده میی مردم از حقوق بشر در محل زندگی گرایان جهانی« طرز استفادهروطه اگر »مش
درباره نظریه سانتوس  جنبش ی  به  ی  بشر  حقوق  به ی  گستره های  ندارد.  توجه  بشر  حقوق  از  واقع حمایت 

به »جهان های تجربی موردپژوهی پیوند خوردهگرایی فرودست وطنای که  از  نگر«  خودِ چارچوب تحلیلی  اند 
جالب نظریه  متنوعاین  و  جنبش تر  مطالعات  مشغولیتترند.  که  قسم  آن  از  اجتماعی  از  های  پشتیبانی  شان 

سانتوس ویراستاری  به  کتابی  در  و  است  بوده  بشر  رودریگز  1حقوق  آمده  ۲گاراویتو -و  شامل  گرد  مثالً  اند 

)کنش مستقیم در کنار ترفندهای دیگر(    3ی سد نارماداه شود: مقاومت دربرابر پروژمطالعاتی از این دست می 
گیری درمان )در اینجا هم  با تقدیم درخواستی به دیوان عالی هند برای پایان دادن بدان همراه شد؛ پویش پی

دادگاه از  تجدیدنظرخواهی  که  دیگر(  شگردهای  کنار  در  مستقیم  همراه  کنش  به  را  جنوبی  آفریقای  های 
بی  روستایی  کارگران  جنبش  و  )ولو داشت؛  که  دیگر(  ترفندهای  کنار  در  مستقیم  کنش  هم  بار  )این  زمین 

های برزیل کشاند تا از قبل این جدوجهد اصالحات ارضی تاحدودی واکنشی و غیرمستقیم( کار را به دادگاه
 (. ۲00۵گاراویتو، -صورت گیرد )سانتوس و رودریگز

)نه    ذاتیتواند به ما در فهم اهمیت  محلی نمی نگر« و  گرایی فرودست وطنشدن برای »جهان امتیاز قائل 
بین عَرَضی( مقیاس  و  برای برساخت های ملی  بالنده المللی  نَش، های  به  )بنگرید  ی حقوق بشر یاری رساند 

اند که معاهدات  پایه که کنشگران دولتی محور است، بدان المللی حقوق بشر همچنان دولت (. رژیم بین ۲01۲
شان حقوق  شوند در داخل سرزمیناند که متعهد می کند و آنانرا امضا و تصویب می بشری  المللی حقوقبین 

اند که گردن  و نیز آنان   اجرا درآورند های خودشان از حقوق بشر( به بشر را محترم شمارند و آن را )علیه تخطی
بینا که نهادهای سازمان ملل و سازمان سپارند( به این سپارند )یا نمیمی اُها( جی ای )آی حکومتی منطقه های 

سازمان  پیروی )خاصه  از حیث  را  آنها  آمریکایی(  و  اروپایی  کنند.  های  قضاوت  و  معاهدات رصد  آن  از  شان 
  –کنند و  المللی بذل منابع میهای بینها و کمیسیون ها هستند که برای برپا کردن دادگاهسرانجام این دولت

آنها قانون   دهند که در سرزمین کنند یا اجازه می ز نهادهای خارجی دعوت می ا  –استثنائاً در موارد بسیار حاد  
شوند وهرچه بیشتر در تر می المللی« ها هردم »بین(. دولت3۷-33:  ۲003را رصد، اجرا یا تحمیل کنند )دانِلّی،  

ابراین اهمیت حیاتی  آیند. بنگرفتار می   -از جمله قوانین مربوط به حقوق بشر   –بند مقررات و قوانین فرامرزی 
  چندگانه های  دارد که به قالب نظریه درآوریم و مطالعه کنیم این را که سیاست حقوق بشر چگونه در مقیاس 

گیرد و در  کار میالمللی را به پشتیانی از حقوق بشر چگونه هنجارهای محلی، ملی و بین  یابد،سازمان می 
 است. مدار عین حال همچنان عمالً همواره دولت
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 های فراملی پشتیبانی شبکه 
آن  »شبکه  رهگذر  از  بشر  حقوق  برساخت  که  است  مسلطی  تحلیلی  چارچوب  پشتیبانی«  فراملی  های 

به  نظریه  این  است.  شده  »مشروطهمطالعه  که  است  هنجاری  نحوی  دو همان  هر  چراکه  جهانی«  گرایی 
وضوح شان نیستند. اما به سیاسی پیدایش-جغرافیاییالملل بشر و ابعاد  وجه منتقد هنجارهای حقوق بین هیچ به

تحلیل جنبش  برای  را  به فضا  اجتماعی  باز میمنزله های  از سازمان  متمایز  نه ی شکلی  بگوید  این  گذارد  که 
 »جنبش حقوق بشر« و خود را خالص کند. 

الملل  داز روابط بینپرمانند. بروفق نظر دو نظریههای اجتماعی میهای فراملی پشتیبانی به جنبش شبکه 

نام  کِک به  مارگارت  کاترین سیکینک،   1های  این چشم   ۲و  پروراندند، شبکه که  را  پشتیبانی  انداز  فراملی  ی 
کنند، آنهایی که  ای کار می المللی روی مسئلهمدخلی است که در سطح بین ی آن کنشگران ذی »دربرگیرنده 

اند« )کک و تبادل عظیم اطالعات و خدمات به هم پیوند خوردههای مشترک، گفتمان مشترک و  با ارزش 
کوشند نخبگان های فراملی پشتیبانی می اند که شبکه (. کِک و سیکیک بر این استدالل 3:  199۸سیکیک،  

ها المللی دولت ی منافع اجتماع بین منزله شان را بهسیاسی را در محذور اخالقی قرار دهند تا دیگر منافع دولت
های  های منجر به نقض حقوق بشر را تغییر دهند. شبکه ها و روال مشیکه ـ خط زنند و ـ سرانجام این جا ن 

ای ساخته های غیررسمیمانند، از این حیث که آنها هم از شبکههای اجتماعی میفراملی پشتیبانی به جنبش 
گروه شده  افراد،  که  سازمان اند  و  می ها  پیوند  هم  به  را  ضمناًها  به شبکه   دهند.  پشتیبانی  فراملی  سان های 

ارزش جنبش  سر  بر  فرهنگی  و  سیاسی  نزاع  درگیر  اجتماعی  بینشهای  و  مغایر  اساساً  ازبیخ های  وبن  های 
 (. ۲000هستند )دیانی،  ی جامعه متضاد درباره
این است  ، تفاوت اصلی    های اجتماعی یکی نیستند. از نگاه منهای فراملی پشتیبانی با جنبش اما شبکه 

نیز )گاه( نخبگان است.  های اجتماعی متضمن شکل که جنبش گیری هویت جمعی در میان مردم عادی و 
با گروهجنبش  اجتماعی  بر اشتراک  های ذی های  را  نه فرض  آنها  این جهت فرق دارند که  از  احزاب  نفع و 

ها اُجی شده در ان ان استخدام کوشند که اهدافی را محقق سازند که متخصصگذارند و نه صرفاً میاهداف می 
ایم و  های بنیادینی در این باره سروکار دارند که »ما« که های اجتماعی با پرسش کنند. جنبش شان می تعیین 

 ها رادهند و نیز افراد و گروه اند. آنها »فهم عرفی« میان مردم را زیرسؤال برده و تغییر می مخالفان »ما« که 

گیری هویت جمعی  ساز داشته باشند. شکل ها نقشی سرنوشت نی ساختارها و رویه بخشد تا در دگرگو قدرت  
ی طرز  ها دربارهها و بینش گفتمانی است، یعنی متضمن بحث، ساختن نمادهای تازه، جدوجهد بر سر ارزش 

بایسته  شایسته  هم و  می ی  است.  جنبش زیستی  برای  توان  انگاشت  فضاهایی  را  اجتماعی  های 
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از بی کشیدن شیوه پرسش به تعاریف جدید  براین  های »مرسوم و معلوم« برساختن  برابری و حقوق.  عدالتی، 

نانسی فریزر  را »سپهرهای ضدعمومیکند که جنبشپیشنهاد می  1اساس است که  اجتماعی  تلقی  ۲های   »
 (. ۲00۵؛ دِال پورتا و دیانی، 19۸9؛ و نیز بنگرید به ملوچی، 199۷کنیم )فریزر،  

دربارهمطالعا شبکه ت  کرده ی  تمرکز  نخبگان  چرخش  بر  پشتیبانی  فراملی  هویت های  ایجاد  بر  نه  اند، 
ی روابط گرای اجتماعی حوزه باوران و مردم عادی. کک و سیکینک، این دو برساخت کنش جمعی در میان  

سخن بین  روی  واقع الملل،  با  می شان  که  آنگاه  است  که  گرایان  دهند  نشان  هنجارها    3هافکرت خواهند  و 
ی منافع، ثروت و زور دولت  که برآمدها را صرفاً با محاسبه الملل تأثیر بگذارند و این توانند بر سیاست بین می

برآن نمی خاصه  آنان  کرد.  تعیین  ان توان  یعنی  غیردولتی،  کنشگران  اهمیت  که  نهادیناُ جیاند  در  کردن  ها، 
ها اُجی ل آن دو در شرایط درست و مناسبْ نخبگان تحت تأثیر اقناع ان استدالهنجارها را نشان دهند. بنابه

شان در راستای پایان دادن به شکنجه  شان یا با مشارکت فعاالنهممکن است در محذور قرار گیرند و با دانش
ب  بهادادن به حقوق بشر  بردارند. هنگامی که  آلوده است، قدم  ه  و کشتاری که دست کارگزاران دولت بدان 

از   راستای  نخبگان بدل می   هویتجزئی  آنان فعاالنه در  برخواهند    جلوگیریشود،  از نقض حقوق بشر گام 
(. کک و سیکینک ۲001؛ کالرک،  1999؛ و نیز بنگرید به ریسه و دیگران،  199۸داشت )کک و سیکینک،  

کنند. آنان در  بیانش نمیالمللی را دارند، هرچند خود بدین نحو  ی اصالح هویت اجتماعی نخبگان بین دغدغه 
از حلقه  عمل عالقه  بیرون  واقع در این زنی بر سر معانی چگونه است. بهی آن نخبگان چانه ندارند دریابند 
به  آنان  نظر میخصوص  می   فرضرسد  آن  بر  شبکهرا  در  درگیر  کنشگرانِ  جملگی  که  فراملی  گذارند  های 

را  پشتیبانی »ارزش  باید عمالً فرض  آنان  دارند.  این گذارند که   یاهایی« یکسان و »گفتمانی مشترک«  بر 

)جی سازمان  مردمی  به  4  آراُها(های  دقیقاً  را  بشر  شیوهحقوق  برمیهمان  ان ای  که  که  اُجیسازند  هایی 
بین پویش سطح  در  را  میشان  نمایندگی  برس  یاکنند،  المللی  مقدماتی  مفروضات  گرایی  اخت )برخالف 

نتیجه مسلم( مردم عادی است که به اجتماعی  نفع )واقعی، و در  این گذارند که به  بر  عنوان  شان( فرض را 
 بازنمایی شوند.   اُهاجیان ی آیهای مورداستفادهقربانیان نقض حقوق بشر با همان مالک 

عنوان »بخش سومی« مستقل  آنها را به ها«  اُ جیگرچه کامالً معمول است که عموماً هنگام ارجاع به »ان 
کنند(،  سازند )چنانکه کک و سیکینک هم همین کار را می وکارهای خصوصی متمایز می ها و کسب از دولت 

ان  گفت  باید  تعریف  مقام  در  دارد.  وجود  بسیاری  اقسام  و  انواع  هم  دسته  این  در  المللی  بین های  اُ جیدر 
کدام )هر  دارند  مختلف شعبی  مدیره  کشورهای  هیأت  در  آنها هم  حال از  دارند(،  رأی  سازمان حق  آنکه  ی 
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ها اُجی عموماً از ان   اُهاجی ان معناست که آی(. این بدان ۲۶:  ۲00۲ها پایگاه ملی دارند )کک و اسمیت،  اُجی ان 
ها نیز  اُ جیبرخی از ان مراتب بیشتری دارند.  ها نفوذ به های بیناحکومتی و دولت ترند و بر سازمان بسیار بزرگ 

و ذی  بقیه کوچک بزرگ  اما  سازمان نفوذند،  این  نوع  دو  هر  می اند.  را  به ها  سازمان توان  از  رسمی  های طور 
ان  میان  تمایز  برقراری  در عمل  )گرچه  کرد  متمایز  و جی اُجی مردمی  اینها  ها  از  دشوارتر  است  آراُها ممکن 

جی  عموماً  کارمندانشان باشد(.  دیوان داوطلب  آراُها  نظر  از  مزدبگیر،  نه  کوچک اند  حیث  ساالری  از  و  ترند 
اند که حقوق بشری خود را از طرف  تر از همه اینکه اعضایش مردم محلی تر« و مهم گیری »عرْضی تصمیم 

 (. ۲00۲کنند )باتلیواال،  خود مطالبه می
بین بدین سو حوزه   19۷0ی  از دهه  زیر سلطهی حقوق  بشر  بین ی  المللی  به عفو  و  دیدبان  الملل  تازگی 

دهه در  است.  بوده  بشر  ان حقوق  اخیر  بزرگ اُجی ی  حتی  و  های  کودکان«  »نجات  آکسفام،  ازجمله  تر 
ی بشردوستی اند. آنها که پیشتر منحصراً دغدغه الملل و دیدبان حقوق بشر ملحق شده »مراقبت« به عفو بین 

از حقوق بشرداشتند بیش  بوده  وکم در پشتیبانی  توسعه درگیر  با  رابطه  از  اُهاجی ان اند. آی در  ی حقوق بشر 

  1امداد قطحی آکسفورد(   ٔ  )کمیته  ها )آکسفامبان حقوق بشر( یا حکومتالملل(، خیّران )دید اعضا )عفو بین

اساساً در شمال هایی که  های اعضا، خیران و حکومتپولگیرند(.  ها پول میاز خیّران و حکومت  ۲و مراقبتْ 
آی به سوی  مستقرند  می اُهاجی ان غرب  سرازیر  حال یی  مستقرند،  غرب  در شمال  آنها هم  ازقضا  که  شوند 

آی این  می  اُهاجیان آنکه  نمایندگی  را  میکسانی  زندگی  دیگر  جایی  در  غالباً  که  این  کنند  جملگی  کنند. 
نفوذند. هر یک ارد )مثالً آکسفام( و بانک جهانی صاحب ها، سازمان ملل و در برخی مو ها در حکومتسازمان 

بودجه  آنها  میلیون از  حرفه های  بس  کار  نیروی  سلسله هادالری،  ساختار  و  دیوان ای  و  دارند مراتبی  ساالرانه 
 (. ۲01۲؛ استروپ، ۲00۸؛ نلسون و دورسی، ۲00۵)گریدی و اِنسور، 

شدن حقوق بشر  ی برساخته اجتماعی و برای آنهایی که به نحوههای  ی جنبشدر نگاه من برای مطالعه
های اجتماعی باشند؟ از  توانند جزئی از جنبش می  اُهاجی ان عالقه دارند پرسش مهم بدین قرار است: آیا آی

ا  ر  اُهاجی ان هایی که ما اگر آیآورند که کامالً فرق دارند با پرسشهای دیگری سربرمیاین پرسش پرسش 
شبکه میکنشگران  را  آنها  احتماالً  کنیم  تلقی  حمایت  فراملی  بر  های  صرف  تمرکز  جای  به  ما  پرسیم. 

پرسش  نخبگان  چه  دگرگونی  که  بود  خواهد  این  آی   نوعمان  میان  است  برقرار  مردم    اُهاجی ان روابطی  و 
یابند تا آراُها سازمان می ها و جی اُجی نقض حقوق بشر نیستند بلکه خود نیز در ان   قربانیای که صرفاً  عادی

های اجتماعی این  باتوجه به جنبش   اُهاجیان برسازنده و مدعی حقوق بشر باشند. اندیشیدن به آی خود  ازجانب 
آراُها ارتباط دارند. این ارتباطات بر طرز ها و جیجیی چگونه با ان اُهاجی ان سازد که آیپرسش را مطرح می
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شکل   هاییها از حقوق بشر چه نوع هویتگذارند؟ ازرهگذر برساخت قوق بشر چه تأثیری می شدن حبرساخته 
 سازند؟ها چه انواعی از کنش جمعی را میسر می گیرند؟ و این برساخت می

  

 تحریف و تقویت
پرسش بدین  برآنیم  اگر  که  است  پژوهش واضح  بپردازیم،  روش ها  مفهومی،  تجربی  های  و  شناختی 

از مطالعات موجود شروع کرده  از روابط میان  بسیاری الزم است.  آنها دو مدل یکسره متفاوت  از بطن  ام و 
 ام. آراُها  را شناسایی کرده ها، و جیاُ جی، ان اُهاجی ان آی

های اجتماعی را  چگونه اهداف و وسایل جنبش   اُهاجی ان کانون توجه مدل نخست بر این است که آی 

دیگر  برای   جاهای  بابمی  تحریفمخاطبان  کلیفورد  استدالل    ۲شورش  سازیبازاری در    1کنند.  چنین 
ی عدالت ندارند، بلکه این قصد را هم دارند که نام و آوازه  ی حقوق بشر صرفاً دغدغه اُهاجی ان کند که آیمی

هایی« را که اصوالً امکان حمایت از آنها  رقابت میان »آرمان   اُهاجیان و موفقیت خودشان  را افزون کنند. آی 
می کنترل  دارند  برمی را  را  بشر  رنج  از  وجوهی  مخاطبان شمال کنند،  به گوش  قوالبی  در  را  آنها  و  گزینند 

نحوهمی که  است  استدالل  این  بر  باب  باشد.  معنادار  ]شمالیان[  ما  برای  که  عرضه رسانند  و  گزینش  ی  ی 
ی مردم را تحریف کند یا نادیده انگارد، وجوهی که برای مخاطبان ها« ممکن است وجوهی از تجربه»آرمان

واقع در برانگیزند. وی بر این نظر است که به های شمال غرب بیش از حد پیچیده یا مناقشهاصلی در دولت
طریق   موارد  بدت   برخی  را  مردم  وضع  حتی  است  ممکن  پشتیبانی  که  برای  رسید  یافته  بدین  باب  کند.  ر 

خشونت )ماسوپ( سرکوب  اُگونی  مردم  نجات  »جنبش  نیجریه  3آمیز  دولت  دست  به  برهه   در«    ای همان 
کردند. باب مطمئن  محیطی و بشری آنها حمایت میهای شمال غرب از حقوق زیستافزایش یافت که دولت

منفعل نیستند: آنها صرفاً قربانی نیستند.   اُهاجیان ی اُهای واقع در جنوب جهان در رابطه با آجیاست که ان 
شان  هایشان را جذاب و گیرا سازند تا در راستای اهداف و منافع کوشند که آرمانطرزی راهبردی می آنان به 

المللی حقوق بشر برای مردم  کند که پیامدهای ویرانگر پویش بین جلب حمایت کنند. باب بعضاً استدالل می

کِن سارو معلول تصمیم  برای مواجهه 4ویوا-آگونی  با دولت  ی غیرخشونت ، رهبر جنبش،  آمیز ولی خطرافزا 
منظور جلب توجه خارجی و فشار بر حکومت بود. این راهبردی بود که وی در نهایت بهایش را با جانش به

از محاکمه  نُه عضو دیگر جنبش را پس  و بدون تشریفات و ضوابط   ی نظامیِ شتابزدهداد، آنگاه که وی و 
در سال   راهبرد سارو  199۵رسمی  آویختند.  دار  رسانه -به  توجه  در جلب  بین ویوا  ، اُهاجی انالمللی، آی های 
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و  دولت غرب  شمال  دربارهکنش های  مردم  فکر  طرز  و  بود  موفق  بسیار  مسائل باوران  میان  پیوندهای  ی 
حقوق زیست و  اسمحیطی  داده  تغییر  را  بااینبشری  این  ت.  که  است  تردید  جای  باب  استدالل  به  بنا  حال 

ی خودمختاری  راهبرد به دستاوردهای بلندمدت برای مردم آگونی انجامیده باشد. ماسوپ در آغاز برای مطالبه
ای در داخل نیجریه بسیج شد. اما پیچیدگی این مطالبات و اختصاص آن به نیجریه چنان بود که در  منطقه 
 المللی بازنمایی بسنده نیافت.نهای بی پویش

»تحریف  دربارهمدل  رابطه نگرانه«  آی ی  میان  جنبش   اُهاجیان ی  )مثالً  و  انتقادات  مؤید  مردمی  های 
مسئله  ذاتاً  بشر  حقوق  که  است  باره  این  در  کندی(  دیوید  چون  نخبه کسانی  چراکه  است  است.  دار  گرایانه 

دهد از مشکالتی که هنگامی  و ماسوپ الگویی به دست می   اُهاجیان آی ی میان  ی رابطهپژوهش باب درباره
آی برمی که  تأمین   اُهاجی ان خیزند  قبال  پاسخ در  غرب  شمال  حامیان  و  مالی  به  کنندگان  نسبت  تا  گوترند 

سوپ،  گیری هویت در مارسد شکل نظر می خصوص به اند. در این  کسانی که از جانب آنها پویش راه انداخته
ها و اهداف به زبان حقوق بشر،  ی ارزش ای متمرکز است ناسازگار است با ترجمه که بر خودمختاری منطقه 

   المللی بهره برد.نحو راهبردی برای جلب حمایت بینویوا از آن به -روشی که کن سارو

افتاده  های موجود راهپویش  اُهاجیان آورتر آنی است که در آن آی در مقابل این مدل، مدل شاید شگفت 
ای است از  گیری درمان در افریقای جنوبی نمونهکنند. پویش پیمی  تقویتآراُها را  ها و جی اُجیبه دست ان 

گیری درمان عمدتاً از شهرنشینان جوانی تشکیل شده است . پویش پیاُهاجی ان کنندگی« آیخصلت »تقویت
کنگره  با  اتحادیهکه  کارگری  ی  از  ی  و  کرد  ائتالف  جنوبی  آفریقای  کلیساهای  شورای  و  جنوبی  آفریقای 

های اجتماعی پیوند خورده بودند ازجمله تظاهرات و تحصن استفاده کرد تا در سطح  ترفندهایی که با جنبش
بین  و  ملی  اچ محلی،  درمان  برای  که  آورد  فشار  دولت  به  به آیالمللی  آکسفام  کند.  عرضه  دارو  وی/ایدز 

تر توزیع  های دارویی فراملی فشار آورند که بگذارند داروها ارزان همراه آنها بر شرکتان پیوست تا به پویشگر
ای ملی برای درمان  دادن برنامه شوند. و چندی بعد هنگامی که حکومت افریقای جنوبی کماکان از سازمان 

مداران را به تجدیدنظر  نیز بود تا سیاست اکراه داشت، آکسفام درگیر تظاهرات در اروپا، ایاالت متحده و آسیا  
به نظر می۲011؛ فوربَت و دیگران،  ۲00۵یر،  وادارد )فریدمن و ماتی  این قضیه  به جای (. در  رسد آکسفام 

را مقرر کند، از جمله اینکه »نام« خود را با اشکال رادیکال اعتراض سیاسی و نافرمانی   1اینکه برنامه عمل 
 روی پویشگران مردمی بود. ه مدنی پیوند زند، دنبال
ی  که چگونه حقوق بشر  برساخته ی اینای است جالب برای مطالعهگیری درمان نمونه مثال پویش پی

کنند( بر این  و همکارانش )که برخی از آنها پویش را رهبری می   ۲های اجتماعی است. ویلیام فوربت جنبش 
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گیرند که  ویش نقش حیاتی داشت. ایشان نتیجه می گیری هویت جمعی برای موفقیت این پ نظرند که شکل 
نه پویش  این  درباره مردم درگیر در  نحوه تنها  از طریق ]سازوکارهای[ دولت ی پیی  اجتماعی  جویی حقوق 

پرورانده  را  خود  از  درک  این  بلکه  کردند،  دانش کسب  آدمیانی ملی  که  واجد »حقِّ حقاند  این  اند  داشتن«. 
ی قوت فقیرترین  نظرانه بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز نکرد، بلکه مایه رفاً تنگ پویش در هر دو زمینه ص

حاشیه  جامعهشده رانده و  مردم  می ترین  پیشنهاد  دیگران  و  فوربت  بود.  جنوبی  آفریقای  آموزش ی  که  کنند 
 نشین آفریقای جنوبی:پوستهای سیاه حقوق بشر در شهرک 

حق ]باشد[. ساختارهای دینی اندیشه  های صاحب ی تکوین هویتنابرابر و چندالیه قسمی فرایند نامنظم،  
جهان  و  جادوگری  عرفی،  و  محلی  دانش  و  احساس  میو  ادغام  روحانی  »روشن های  با  و  نگری« شوند 

 (۸1:  ۲011یابند. )فوربت و دیگران،  علمی آگاهی از حقوق لیبرالی و اجتماعی تالقی می -پزشکی
آیند چیز زیادی  با هم کنار می   چگونهها  ی اینکه این هویتربختانه فوربت و دیگران دربارهحال شو بااین

نمی  ما  می به  کنار  غربی  پزشکی  با  چگونه  سنتی«  »طب  مثالً  )دیکوتو،  گویند.  بر ۲013آید  آن  تأثیر  (؟ 
از نحوههای مردم، فهم هویت ارتباطشان  پیوند زدن فهمیافتن  ی  از  با دیگران،  خود در مقام مدعیان    شان 

گیری ها از حقوق بشر دقیقاً چه نقشی در شکل های محلی چیست؟ و در این مورد برساخت حقوق بشر با فهم 
 هویت جمعی دارند؟  

 اُهاجی ان گیریم این است که آیگیری درمان یاد میی پویش پیها دربارهآنچه به وضوحِ بسیار از روایت
یر که سازمان و راهبردهای  کنند. فریدمن و ماتی های مردمی را تحریف نمی اهداف بسیج ها و  ارزش   ضرورتاً 

گیری درمان مراقب کنند که رهبران پویش پیاند استدالل می گیری درمان را عمیقاً مطالعه کرده پویش پی
آی  که  یافته اُهاجیان بودند  پیوند  آنها  با  که  پویشیی  بر  تأثیر  اند  ماتینگذارند  شان  و  (. ۲00۵یر،  )فریدمن 

ها، ، بنیادها، حکومتاُهاجی ان اند، از جمله آی های مختلفی مشتاق حمایت مالی و ارتقای این پویشسازمان 
پیاتحادیه پویش  رهبران  زمینه  این  در  افراد.  نیز  و  ملل  و سازمان  اروپا  بسیار  ی  در شرایطی  درمان  گیری 

 ویوا بودند.-سارو متفاوت از شرایط کن  
 

 گیرینتیجه 
  های اجتماعی دالیل بسیار موجهی دارد دست جنبش ی برساخت عملی حقوق بشر به گرچه بررسی نحوه

پژوهش عمالً  هاگرام،،  چنانکه  است.  گرفته  صورت  حوزه  این  در  اندکی  بس  سیکینک    ۲ریکِر   1های  و 
می به  خاطرنشان  مربوط  بعضاً  امر  این  دلیل  نظریهرشته کنند،  میان  است:  دانشگاهی  روابط های  پردازان 

 
1 Khagram 
2 Riker 
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شبکه بین  روی  که  میالمللی  کار  پشتیبانی  فراملی  جامعههای  و  روی کنند  که  سیاست  عالمان  و  شناسان 
؛ و نیز بنگرید به ۲00۲کنند بحث اندکی وجود دارد )هاگرام، ریکر و سیکینک،  های اجتماعی کار میجنبش 
 (. ۲004ستَمِرز، ؛ اِشله و ا۲001ِتارو، 

ی عمل پوشیدن در برساختن حقوق بشر نقش حیاتی دارند. حقوق هرگز  های اجتماعی در جامهجنبش 
ی  مندی از حقوق بشر در عمل به طرز استفادهاند. بهره صرفاً بدین دلیل تأثیرگذار نیستند که حقوق قانونی

کنند. این هم به  چگونه حقوق خود را مطالبه می اند و  که آنان مدعی چه به این  –مردم از آنها بستگی دارد  
حتی در    –آورند  داشتن« می ی خود وابسته است به هویت جمعی، به فشاری که مردم به دلیل»حقِّ حق نوبه

اجرا می  ناعادالنه  قانون  یا  ندارند  قانون حقی  اجرای حقوق سلسله جایی که در  مراتب و جوروجفاهای  شود. 
)اینگالند،  خاص خود را دارد،   تأثیرگذار باشد،  ۲00۶حتی در سطح محلی  اگر قرار است حقوق بشر واقعاً   .)

کنش جمعی در هر سطحی الزم است. اگر بناست مردم قادر باشند به انحایی حقوق بشر را تعریف کنند که  
بی به کردن  برطرف  پیشعدالتی کار  اینهای  دیگر  است.  ضروری  مردمی  سازماندهی  بیاید،  که رویشان 

بینند بسیار بیشتر به نفع نخبگان ملی است تا به ضررشان. پس »محلی«  خطاهایی که مردم از آن لطمه می 
های بیناحکومتی و حتی  توانند بر کنشگران دولتی، سازمان که می   اُهاجیان ماندن بسنده نیست و پیوند با آی

  توانند می   اُهاجیانغایت ارزشمند است. آی به   های فراملی تأثیر بگذارند های اجرایی شرکت گاهی مدیرعامل
های اجتماعی محال است که بدون یاری به اهدافشان  های محلی را تقویت کنند و غالباً برای جنبشپویش

 برسند.  
برای فهم جنبش  اجتماعی و حقوق بشر الزم است مطالعهآنچه  این موضوع است که  ی نظام های  مند 

یابی سهم  های مختلف در هویت جمعی و اشکال مختلف سازمانحقوق بشر در مقیاس ی  تعریف و مطالبه 
کسی و به چه معنا  گذارند بر اینکه چه تعاریفی، کجا، از سوی چه ها تأثیر میدارند. چگونه روابط میان سازمان

می  عالقه اتخاذ  بشر  حقوق  به  من  گرچه  میشوند.  نظرم  به  برنامه مندم،  این  که  پژوهرسد  معرف  ی  شی 
بشری  دادن مطالبات حقوق اند. مشکل سازمان فرصتی است برای آنهایی که درگیر مطالعات جنبش اجتماعی 

های اجتماعی را گرفته  گریبان جنبش  19۶۸ای که واقعاً مؤثر باشد همان مشکلی است که از سال  گونهبه
مداخالت الیگارشیک دوری جوییم )دال پورتا و  قراردادن نخبگان از  است و آن اینکه چگونه در عین خطاب 

درباره1۶0:  ۲00۵دیانی،   ما  دشواری(.  جنبش ی  ایجاد  دانسته های  فراملی  اجتماعی  )تارو،  های  داریم  هایی 
باوری فراملی است که  کنشدانیم اشکال نوظهور  اش می(. آنچه کمتر درباره ۲00۵؛ دال پورتا و تارو،  ۲001

زمان از اند و هم های اجتماعی پیوند خورده رج از نهادهایی است که نوعاً با جنبش متضمن بسیج مردمی خا
ی مطالبات حقوق بشری این گزینه را  دهند. مطالعهنخبگان جهانی را مخاطب قرار می  اُهاجیان طریق آی
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می اجتماعی  عالمان  پای  توجه پیش  کانون  که  معاصر  گذارد  اشکال  فهم  بر  را  فراملی  باورکنششان  ی 
 دهند.  های اجتماعی را وسعت میی عمل کالسیک مطالعات جنبش بگذارند، اشکالی که برنامه
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  یو باق ونی انتگراس ،یخواهیجمهور  ،یخودفرمان

 کفریمحمدرضا ن ی به طرح نظر  یانتقاد  ینگاه /  ینظر  یایبقا

 ا ینی محمد حاجی نوشته 
 

 

 
 

 

 

ی مشخص، نبود؛ طبقه ی هیچ منفعت واقعی، هیچ  ینده نمااو ]المارتین[ در نگاه نخست،  »
یش، با شعر و محتوای  هاتوهم او خودش همان انقالب فوریه بود، شورشی عمومی با تمام  

ی انقالب فوریه،  سخنگو ها که بگذریم، این  ی این همه یش. اما، از  هابالغت اش و با  یالی خ
  هایش، متعلق به بورژوازی بود.« )مارکس، نبردهای طبقاتی یدگاهدها و  یری گ موضع  ازلحاظ

 در فرانسه( 

 

 مقدمه
نیکفر   ایران    صورت به که    هاستسال محمدرضا  مسائل  به  در  ی مپیگیر  و  گوناگون هادوره اندیشد  ی 

ایران چه    طوربه این پرسش شده است: »در  او در  ی مجدی درگیر  اخیر، که  چندساله گذرد؟«.  ی هاسال ی 
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ی اجتماعی بوده است؛ طرح تحلیلی را معرفی کرده که برخی از مقوالت کلیدی آن از این هاجنبشپرتالطم  
ی، کرامت انسانی، نظام امتیازوری،  محورجامعهستیزی، خودفرمانی، انتگراسیون،  مداری، والیتقرارند: والیت

 تبعیض. 
کم در میان  یم. نیکفر، دست کنی مها و پیامدهای نظری طرح نیکفر را تبیین  یه پادر این مقاله، برخی از  

های او کفایت  یشه اندو مرجعی است، همین مسئله برای عطف توجه به    مؤثرهایی از چپ ایران متفکر  یف ط
این  یم نگارش  در  اولیه  محرک  آنچه  اما  شد،  مقاله کند.  انتقادی  به    بازنشری  توجه قابل ی  گذاراشتراک و 

ی چپ، در واکنش هاکانالیش »پرگار« بود؛ از جانب افراد و  ی چند سال پ در برنامهبخشی از سخنان نیکفر  
 دهم«.ی مبه سیرک جدید »هشتگ وکالت 

سخنانش   از  بخش  این  در  انقالب  »گوید:  یمنیکفر  چ -تبار  منتقل  آن  مارکسیسم  به  که  یزی 
است«.    -شودیم خودفرمانی  از  ادراک  باشد،  انقالب  اینکه  از  که  یرک سقبل  نیروهای اهایی  ینجاوآنجا 

برپا   بالفعل والیت، موجب شده که  ینه زمپسکنند در  یم سلطنت  ی خودفرمانی و خودآیینی  یده ای استقرار 
دانند. اما  ی مرکسیست  یژه کسانی که خود را چپ، مترقی و ماوبه نگاه بسیاری را به خود خیره کند، حتی یا  

دادن   قرار  خودفرمانی  مقوله میانجی  عاریه    –ی  به  کانت  از  را  آن  نیکفر  انقالب    -گیردیمکه  فهم  برای 
تواند پیامدهای نظری و درنتیجه سیاسی  ی می یک جنبش اجتماعی بزرگ،  بحبوحه در    همآن   iمارکسیستی، 

های ارتجاعی باشد. چراکه در  یشگرای  حمله فع  خطرناکی داشته باشد؛ ولو اینکه به نیت خیری همچون د
سیاست   در  و  مترقی  یت ن تئوری  و  خیر  را  ترکم های  جهنم  مسیر  گاه  و  دارند؛  را  اهمیت    فرشسنگ ین 

 کنند. یم

ی خودفرمانی یا خودآیینی، برای  مقولهتر به نظریات نیکفر متوجه خواهیم شد که یکنزد، با نگاهی ازقضا
کند. ی می طرح نظریش را تعیین  بندرنگی این مقوله، طیف  یتهتونالی جانبی نیست.  مقولهطرح نیکفر یک  

کند نیز چفت شده  یش با سایر مفاهیم و مطالباتی که نیکفر طرح می هادندانه از سوی دیگر چرخی است که  
ی  مقوله کند. بنابراین بخش مهمی از این نوشتار به بررسی  یمی حرکت تحلیل او را مشخص  ها محدوده و  

چرا نیکفر ضرورت رجعت به    اساساً شود. اما پیش از آن باید توضیح دهیم که  یمخودآیینی اختصاص داده  
حس   را  مقوله  این  احیای  و  عاریتیمخودآیینی  ضرورت  که  دید  خواهیم  این  کند.  فلسفه  مقولهگیری  ی 

iکند. یماست که از تاریخ معاصر ایران نقل    روایت تجربیبرای نیکفر بسته و مرتبط به    استعالیی i    بنابراین
مقدمتاً نگاهی گذرا به روایت او از تاریخ معاصر ایران خواهیم انداخت و نشان خواهیم داد که چرا خودآیینی  

 کند. یمبرای نیکفر نقش تحلیلی مهمی را ایفا 
یری این مقوله و تحوالت مفهومی آن نزد متفکران مختلف را دنبال  گ شکل تبار    کهی این جابه در ادامه  

در این مقاله، نگاهی به جایگاه نظری این    مانموردبحثی  مسئله کنیم؛ برای نزدیک شدن فوری به قلب  
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  سیاسی مهمی را در روشنگری-ی فلسفی چه نقش تاریخیانگاره که این  اندازیم؛ و اینیممفهوم نزد کانت  
های  گیری ی مقوالت فلسفی با جهت رابطهکند. در امتداد همین مسئله گریزی کوتاه خواهیم زد به  ی مایفا  

روشنگری چه بستر  -ی خودآیینیِ کانتیمقولهیم نشان دهیم،  درصددی علمی. در این بخش  هاافق سیاسی و  
ای دارد. در این دو بخش اخیر تالش شده بدون قربانی کردن دقتی که  یاسی سیری  گ جهت تاریخی و چه  

ین شکلش ارائه شود. )سنجش ترخالصه ین زبان ممکن و در  ترسادهکند، مسائل به  یمخود موضوع طلب  
ای را حتی در شکل ساده و  ی فلسفدانیم که هیچ بحث  ی محال، همه  ین باااین تالش بماند برای خواننده(  

های ناگزیر این بخش خوانندگان را از یبنش خواند. امید که فراز و    تأمل توان بدون درنگ و  ینم   اشخالصه 
 ی مسیر متن منصرف نکند. ادامهپی گرفتن 

نزدیک    پرسش  این  به  بعدی  بخش  والیت،  ی مدر  چون  مقوالتی  که  نیکفر  نظری  طرح  که  شویم 
ایفا   نقش مهمی  آن  در  انتقادی  تفکر  و  زمانِ   منطقاًکنند، چگونه  یم خودبنیادی  به  را  ایران  تاریخی  زمانِ 

ستیزی اصل اندیشه و آرمان آینده بوده دهد. زمانی که خودآیینی و والیت یمتاریخی پیشاروشنگری رجعت  
موجه    درواقع است؛   را  خودآیینی  به  »مفهومی«  رجعت  نوعی  ی مآنچه  واجد  را  ما  که  است  نگاهی  کند، 

یم یا اماندهعقب روشنگری  تاریخی    گویی ما از زمان   کهچنان داند؛  یم تاریخی  -ی یا توقف فکریماندگ عقب 
 یم. اشدهی آن متوقف  هاآستانه در 

بنابراین در گام بعدی پرسش از زمان تاریخی را در ارتباط با روابط تولید و فرماسیون اجتماعی به میان  
سرمایه هامشخصهکشیم؛  یم تاریخی  زمان  در  ی  »ناهممرحله داری  و  امپریالیستی  این  ی  ماهوی  زمانی« 

مان در یک زمان تاریخی  توقف زمانی ما، نه محصول  کنیم؛ برای اثبات این امر که ناهمی مزمان را تشریح  
از   ناشی  بالعکس  بلکه  سرمایه یزمانهم دیگر،  زمان  با  در  مان  است.  امپریالیستی  این داری  بخش  همین 

بررسی   را  از  ی مموضوع  مستقل  ایران  تاریخی  زمان  تحلیل  چگونه  که  سرمایه کنیم  تاریخی  داری زمان 
ه کلیت جدید جهانی )جهان امپریالیستی( شکل گرفته  ؛ چراکاست  کننده گمراه امپریالیستی به لحاظ تحلیلی  

توان تحلیل کرد. در بخش بعد به  ی نمکه مستقل از آن کلیت یک فرماسیون مشخص )در اینجا ایران( را  
نزدیک   موضوع  نیکفر  یماین  که  جهانی    تنهانه شویم  روابط  و  تحوالت  کلیت  بستر  در  را  فرماسیون  یک 

دهد؛ بلکه همچنین، ی میری و روند تضادهای اجتماعی ارائه  گ شکل کند و الجرم فهمی ناقص از  ی نمتحلیل  
ی محوری خودآیینی و  دوگانهها و تضادهای آن نیز خطی و منطبق بر  ی بندسطحتصویر نظری او از جامعه،  

دوگانه این  اساس  بر  است؛  اساس  والیت  بر  یا  داشت:  خواهیم  جامعه  نوع  دو  مفروض،  امتیازوری  ی  نظام 
از شکل   برابر    چه ؛  آنوالیت و مرجعیت )مستقل  یا بر اساس خودآیینی و حقوق  دینی، چه سلطانی( است 
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نیکفر   برای  انتزاعی است که  بر مبنای همین طرح  تبعیض، »هم انگاره افراد.  تحلیلی و    لحاظ  به   ی مجرد 

 یابد. ی متقدم  1«منطقی و هم به لحاظ تاریخی بر استثمار
دهیم جایگاهی که نیکفر به لحاظ  یم کنیم و نشان  ی م، نابسندگی این طرح در تحلیل را بررسی  دامهدر ا

و    منطقاًبخشد، چگونه  یمشکل دولت به او  هایی را نیز در مورد  یرت بصنظری و سیاسی اشغال کرده است و  
کند. و سر آخر، در بخش پایانی با توجه به  ی ماو را در مورد ماهیت دولت )خصلت طبقاتی آن( کور    ضرورتاً

ی ماهیت طبقاتی دولت مختص نظرات نیکفر نیست و طیف  دربارهی حاضر  کرکننده این واقعیت که سکوت  
جمهوری  سیرن  زیبای  آواز  به  را  هوشش  و  گوش  ایران  چپ  از  داده  بزرگی  قرض  ناب  به  خواهی  است، 

 پردازیم. یمهای مادی و دالیل ساختاری استقبال عمومی نیروهای مترقی از این نظریات یهپا
    

 تلخیصی از روایت نیکفر از تاریخ معاصر »ما« 
 روایت نیکفر چنین است: 

سو حقوق افراد را در قالب امارت اسالمی حاکم یکی از ارکانش »والیت« دینی است، والیتی که از یک 
مبنای »یم امت ذوب   بر  را  دیگر، حق  از سوی  و  امتیازوریکند  بر  نظام  درنتیجه  و    مراتبسلسله اساس  « 

بر  ی متوزیع    زایض تبع بنا شد، یعنی »والیت  مخروبهکند. خود »دولت والیی«  ی سرنگونی والیت دیگری 
ی تبعیض  شبکه ی که خواستیم علیه  اوهله ، در  ی سلطان بودیمهاسوژهترتیب ما که  اینشاه و سلطان«. به

ی والیت فقاهتی بدل شدیم و در مغاک هاسوژه ییم، به  درآسلطان بشوریم و از صغارت تحمیلی سلطان به  
م. صغارت، والیت، نظام تبعیض و امتیازوری پس از انقالب حفظ و در مواردی  صغارت مبتنی بر دین درافتادی

« انتگراسیونی تبعیض محور ایران توان تجمیع کردن نداشته و »جامعهتشدید شد. با توجه به این روایت،  

انقالب پاسخ درخور  که انقالب را برانگیخت، اما با  ...  ایمسئلهشود: »ی مایران    ۲«پایدار  ی مسئله»  بدل به

 3« گام تشدید شدبهخود را نیافت، و گام 
می علی  موضوع،  این  جنبش  رغم  که  آزادی«  »بینیم  زندگی،  امارت  یهپازن،  ایدئولوژیک  سیاسی  های 

اسالمی را به لرزه درآورده است. در همین حال، فرزند سلطانِ مخلوع، در پی احیای امارت شاهی و استقرار  
بنابراین،  .  انددادهبخشی نیز با »هشتگ« به او وکالت احیای والیتش را    ازوری« دربار است.مجدد »نظام امتی

»جنبش  خطر   درون  در  والیت  والاحیای  ملت ی میی« جدی  ضد  مای  که  است  این  »علتش  چرا؟  نماید. 

 
 «، سایت نقد اقتصاد سیاسی تعلق داشتن، تعلق نداشتننیکفر، محمدرضا، »  1

 ، نقد اقتصاد سیاسی 2۰21مه،  ۷،  ر انتگراسیون در ایران«»مسئله ی پایدانیکفر، محمدرضا،   2

 رادیو زمانه (، »جنبش کرامت«، 1۴۰1اردیبهشت، 2۷نیکفر، محمدرضا، )  ۳

https://pecritique.com/2021/01/08/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
https://pecritique.com/2021/05/07/%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85/
https://www.radiozamaneh.com/716092/#:~:text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1,%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA


  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

اهل  یعه ش کردن،  توکل  اهل  آریایی،  هستیم...  یتوالی  ایشهاندپذیری  و  است...  ضعیف  انتقادی  این  ی  ز 

 . 1حالت صغارت ممکن است نتوانیم بیرون بیاییم«
روایت   مدرن  اگونهبه این  وارد عصر  هنوز  ما  گویی  است که  در  انشدهی  پیشامدرن،  دورهیم؛  ی  دوره ی 

یم. بر اساس این روایت مشکل این  اماندهی بندگی خودخواسته  دوره»صغارت به تقصیر خویشتن« )کانت(،  

 3ی انتقادی ضعیف است«. یشه اندو »  ۲پذیریم«یمرا زود    هاوعده پرسش کردن« نداریم، »است که »جرئت  
ی انتقادی مدرن  یشه اندنظری این مشکل واقعی و تجربی دست بردن به مهمات مفهومی    حلراه بنابراین  

ند و خود  ی دین و سلطان به سوژگی و صغارت تن ندههاسوژه است. باید مبنای مفهومی را فراهم کنیم که  
بنیاد و قانون  تأسسوژگی خود را   ی  اخزانه چه    هااین ی  همهشان خودشان باشند. برای  ی سوژگ یس کرده و 

 ی نقادی: کانت. فلسفه  مؤسسو  4ی »متفکر مدرنیته« خزانه بهتر از 

 ی ناب سوژه خودآیینی نزد کانت: نقد ناب، عقل ناب و 

ی نظری وسیعی که  پهنه که بازگشت فلسفی نیکفر به کانت را متوجه شویم باید نگاهی کلی به  برای این 
 کانت فراهم کرد بیندازیم. 

اولین گام کانت نگاه انتقادی به و بازرسی از خود عقل محض بود. او در پاسخ به شکاکیت مدرنی که در  
اخالق نیز تسری یافته بود، تالش کرد پیش از هر    لهجممن  هاحوزهباب شناخت پیش آمده بود و به سایر  

ی نخست در چارچوب حسیات  وهله چیز حدود عقل نظری را شناسایی کند. شناخت نظری برای کانت در  
کند. تنها پس از پذیرندگی حس  ی مو سپس از توری مقوالت فاهمه گذر   قرارگرفتهاستعالیی )زمان و مکان( 

شناخت امری از پیش داده نیست و   ی ابژهشود.  ی می شناخت برای ما حاصل  و فعالیت فاهمه است که ابژه
امری   به ابژه تواند  ینم هر  گیرد.  قرار  شناخت  نظری  اینی  دسترسی  وجود«  ماهو  به  »وجود  به  ما  ترتیب 

ی مهم این است که در این طرح تمامی امور الوهی و موضوعات فرازمانی و فرامکانی  نکته نخواهیم داشت.  
و احکام دینی موضوع شناخت نیستند.    هاگزاره شوند: امور الهی،  یم ی طرد  تمامبه ی شناخت نظری  حوزه   از

نکته،   این  با  فراهم  نکتههمبسته  را  شناخت  امکان  آنچه  که  است  این  دوم  نه  ی می  ی  سوژه کند، 
یا  روان  که  سوژه شناسانه،  شخصی  تمایزات  با  فردی  تمامی  سوژه ی  از  مستقل  است،  استعالیی  ناب  ی 

 شود. یمی شناخت حذف پهنه والیت چه الهوتی و چه ناسوتی از  هرگونهتمایزات تجربی و اجتماعی: 

 
 2۰2۳ژانویه  2۰با سخنرانی محمدرضا نیکفر و پرستو فروهر، برگزارشده در  »جنبش و پرسش های آن«نان نیکفر در همایشی تحت عنوان بخشی از سخ 1

 همان 2

 همان ۳

 کانت. نگاه کنید به تعبیر فرانسوا شاتله در مورد  ۴
151-.125 pF. Châtelet, Une histoire de la raison, Le Seuil, 1992, p  

https://www.youtube.com/watch?v=qP01c_jctZI
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  تنها نه شود. او  ی نمکننده است اما کانت در اینجا متوقف  یره خی شناخت  مسئله نوآوری فلسفی کانت در  
علیه  عرصه در   به ستیز  نظری  از عقل  حوزه خیزد که همچنین در  ی برموالیتی    هرگونهی عقل  ی دیگری 

 کند. ی ممحض یعنی در عقل عملی نیز عرصه را بر ولی و مرجعیت بیرونی تنگ 
کرد که شناخت حقیقی چگونه ممکن ی منرم    وپنجهدست اگر در تحلیل عقل نظری کانت با این پرسش  

نظری   عقل  استعالیی  نقد  درون  از  را  آن  پاسخ  و  چه    –است  و  الوهی  چه  بیرونی  عامل  هر  از  مستقل 
استنتاج کرد در اینجا پرسش این است که عمل اخالقی و امر خیر چگونه ممکن است؟ اینجا نیز    -تجربی

استنتاج   عقل عملی  تحلیل خود  از  را  امکان  این  و  پرداخته  عقل عملی  ناب  تحلیل  به  در  »کند:  یمکانت 
ی  یله وسبه اراده[ با خودش، تا جایی که فقط  ]ی خواست  رابطه نتیجه با  اینجا، ما با قوانین عینی عملی و در

معین شود،   بیرون  ین بدداریم؛    سروکارعقل  آن  قلمرو  از  ناگزیر  باشد  مربوط  تجربی  امور  به  چه  هر  جهت 

 1است« 
یماً به سراغ  مستقشوند،  ی مبینیم کانت در عوض تحلیل تجربی اموری که خیر نامیده  یمکه    طورهمان

توانی   و  اراده یمقوه  یعنی  است  عاقل«  که مختص »موجود  برای  رود  اراده  بخشیدن  تعین  توان  و  آزاد  ی 
تصمیم به    انجام این یا آن کار. نکته این است که ذات معقول متمایز از سایر موجودات امکان و »توانایی

  عنوان به   اگرچه هستیم که    رو روبه عمل بر طبق مفهوم قوانینی معین«؛ قوانین عقل را دارد. بنابراین با ذاتی  
بر یمذات معقول    عنوانبه اما  گیرد،  ی مجهان طبیعت جای  ی علل  سلسله موجودی طبیعی در درون   تواند 

 را متعین کند.  اشارادهبیرونی،  تأثراتی سلسله طبق قانون عقل خود، یعنی مستقل از  
والیت و مرجعیتی خارج از عقل    هرگونهریزی بنیادی برای متافیزیک اخالق است،  ی پ کانت که به دنبال  
فت که بنیادهای آن کلی،  توان از اخالق سخن گ یمیگر تنها زمانی  دعبارت به کند.  یمرا در اینجا هم طرد  

تواند به  ی نمترتیب امر اخالقی  اینضروری و پیشینی باشند یعنی بر اساس اصل عقل استوار شده باشد. به 
بر مبنای قانون کلی عقل متعین شود، اتکا کند. انسان در اینجا نیز سوژه در ی که بایستی  اارادهچیزی غیر از  

اینجا   تابعِ قانونمعنای تابع است؛ انسان در  با این تفاوت بزرگ که خاستگاه و    (nomos)نیز  اما  است، 
این در  قانون  یا  نوموس  این  عقل  واضع  خود  از  قانون  و  فرمان  است.  عقل  خود  که  بیرونی  مرجعی  نه  جا 

یعنی خودفرمانی، خودقانونمی این  و  است.  فرمانبردار یکی  و  فرمانده  بنابراین  به آید،  یا  گذاری، خودآیینی 
iوضع شده است: اتونومی.  (auto)که توسط خود  (nomos)ارت دیگر همان قانونی  عب i i 

برای    توجهقابل ی  نکته  منفذی  هیچ  کانت  اخالق  که  است  باز  یچ هاین  تجربی  امر  گذارد.  ی نمگونه 
تنجیزی است.   یا  نامشروط  امر و فرمان اخالقی کتگوریکال،  امر و فرمان مشروط   محضبه بنابراین  اینکه 

و   دستگیری  ترس  از  نکردن  تعدی  دیگری  خصوصی  مالکیت  به  خدا،  رضای  برای  نگفتن  )دروغ  باشد 

 
 9۰(، ص 1۳9۴) ی حمید عنایت، علی قیصری،کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخالق، تهران، نشر خوارزمی، ترجمه 1
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آن امر دیگر موضوع اخالق و انگیزه و تمایلی در آن نفوذ کند،    (شکنجه، دزدی نکردن از ترس زندان و ...
 نیست. 

و  درنها شناخت  با  )که  طبیعت  متافیزیک  در  چه  کانت،  نزد  که  بگوییم  باید  بحث  تلخیص  جهت  یت 
مرجعیت    هرگونهسو  دارد( از یک  سروکاردارد( و چه در متافیزیک اخالق )که با عمل و خیر    سروکارحقیقت  

شمرده   مردود  عقل محض  خود  اصول  از  غیر  والیتی  ممکن  یمو  را  امر  این  آنچه  دیگر  از طرف  و  شود 
ی استعالیی کانت که از زهدان  سوژه یابد.  یمیز در حالت ناب و محض جریان  چهمه کند این است که  یم

گونه مادیتی ندارد، نابِ ناب است: بی جنس، بی جنسیت، بی طبقه، یچ هشود  یمی نقادی وی متولد  فلسفه 
 بی ملت. 

 

iی فلسفه، سیاست و علم رابطه سیاسی »خودآیینی«؛ نظری به -بستر تاریخی v 
ها بدون نقادی و  او، متافیزیسین  ازنظرخود کانت فلسفه را به »میدان نبرد« تشبیه کرده بود، میدانی که  

به یم مفاه سنجش   یکدیگر  با  مدام  جنگی  در  لنین  ی مسر  شان  و  مارکس  با  به و)به برند.  کنید  رجوع  یژه 
و  به   ماتریالیسم  متوجه  امپریوکریتیسیسم(  در  یمخوبی  متافیزیکی  مقوالت  تقابل  که  واجد  شویم  فلسفه 

کنند که ی میی را نمایندگی  هاافق مواضع و  های سیاسی هستند )نه به شکلی بالفصل و خطی( و  گیری جهت 
وقفه و متداخل بین ماتریالیسم و ایدئالیسم را به خود یب ی نهایی، در میدان فلسفه شکل نبرد مداوم،  وهله در  

 گیرند. یم
فلسفه علم نیست، مقوالت فلسفی هم مفاهیم علمی نیستند، فلسفه سیاست نیست، مقوالت فلسفی هم  

اما   نیستند.  واقعیت سیاست طبقاتی  بالفصل  و    یهانظامین  ترناب نمایندگان  علم  تالقی  نیز محل  فلسفی 
سایه   هاآن گشایند پرتو بیفکنند یا بر  یمتوانند بر مسیری که علوم  یمو مقوالت فلسفی    هانظاماند؛  یاست س

 یری طبقاتی باشند. گ جهت بیاندازند. از طرف دیگر سالح گسترش قلمرو و تثبیت این یا آن سیاست و  
ما   به بحث  تا جایی که  این مورد خاص و  فلسفی کانت  مربوط است،  در  زمانه و  مقوالت  ای  ینه زمدر 

را ی حقوقی سوژهیش به لحاظ واقعی هاضرورت داری و  شود که پیشاپیش خودِ روابط تولید سرمایهیممطرح  
محتوای آن را روابط    vدهد،یمکه مارکس نشان    طورهمان یزی کرده بود؛ یعنی فهمی از سوژه که،  رقالب

گوییم که روند پیشرفت روابط تولید  ی می »مختار« و »مستقلی« سخن  سوژه اقتصادی تعیین کرده است. از  
 قرار داد:  مدنظرداری آن را همچون یکی از مفروضات مساعد برای رشد و گسترش روابط کاالیی سرمایه 
فردی  » هر  بورژوایی،  حق  » سوژه برای  است.  حقوقی  که  سوژهی  است  معنا  این  به  بودن  چیزی  ی« 
ای دارد و پیش از هر چیز ظرفیت در تصاحب داشتن اموال و قدرت واگذار  شده یف تعرهای حقوقی  یت ظرف

این منظور پیشاپیش ی حقوقی مالک اموالش است؛ اما برای  سوژه ی در بازار. بنابراین،  امبادلهدر    هاآن کردن  
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ی آزاد داشته باشد.  اراده شود  ی می خودش باشد؛ امری که موجب  ارادهباید خود مالک خود باشد یعنی مالک  
ی آزاد که با شخص ثالث مبادله ی حقوقی در آزادی تمام صاحب اموالش است و از خالل یک قرارداد  سوژه 

 1کند.«ی مرا واگذار  ها آن بندد، یم
وقتی هیچ مالکیتی ندارد،  ) آنچه در مالکیت دارد را بفروشد    اشاراده ی، آزاد است که بنا به  ی حقوق سوژه  

ی مستقل خود مسئولیت  سوژه نیروی کارش را بفروشد( یا اگر توان پرداخت دارد، بخرد، اما بایستی به عنوان  
داری به آن قوام بخشید  ی حقوقی و عینی که روابط تولید سرمایههاسوژه بگیرد.    بر عهدهخرید و فروشش را  

با یکدیگر برابرند. مارکس آزادی و برابری    هاآن ها آزادند و دوم اینکه  دو ویژگی اساسی دارند. اول اینکه آن 
تنها   نیروی کار،   مثالًی کاال،  فروشنده دهد: آزادی: »زیرا هم خریدار و هم  ی مرا چنین توضیح    هاسوژه این  
آزاد خود هستند.  ارادهتابع   در    هاآن ی  که  آزاد  اشخاصی  عنوان  قانون  پ به  قرارداد یهپاهم یشگاه  با هم  اند، 

قرارداد  یم که  اآزادانه ی  یجهنت  هاآن بندند.  است  مشترکارادهی  مشترکی  ی  حقوقیِ  تجلی  آن  در  شان 
برابری: »زیرا هر یک مانند مالکان  یم ارتباط  ی کاالسادهیابد.« و  با هم  با    ارزهم گیرند و  یمها    ارز هم را 

 ۲کنند.«یممبادله 
یابی روابط کاالیی است، )تا جایی که خود نیروی کار نیز  داری که بر اساس عمومیتروابط تولید سرمایه

بازار  به وارد  کاال  بازشناسی  ی ممثابه  و  افراد  بین  امتیازات  حذف  به  قدرتمندی  گرایش  مثابه  به   هاآن شود،( 
افراد   بین  حقوقی  برابری  دارد.  حقوقی  تثبیت ینهزماشخاص  مساعد  »خودپو   ی  تداوم  کاالیی «و  روابط  ی 

و   ستایش  از  مارکس  که  کمونیست(  )مانیفست  بورژوازی  انقالبی«  »نقش  و  مترقی  نیروی    زمانهم است. 
دست   آن  مداوم  نشأت  ی برنممحکومیت  موضوع  همین  از  تولید  هاضرورت گیرد.  یمدارد،  روابط  این  ی 

ترتیب،  اینکند. بهیمسمت برابری حقوقی تقویت    گرایشی عظیمی را در روابط اجتماعی و روبنای سیاسی به
طبقاتی  ی عل امتیازات  با  چندانی  تطابق  کاالیی  روابط  ندارد.  )االصول  روحانیون(  و  کاالیی رابطهاشراف  ی 

 مراتب سلسله های برابر »کار اجتماعاً الزم« صرف شده در کاال از اساس متفاوت از  یت کمی  مبادلهمنطبق بر  
تخصی و  سهم  فئودالی  و  کلیسا  عشریه  اجتماعی  ین زمص  لحاظ  به  امتیازات  از  منتج  که  است  فئودال  دار 

 ی آنان است. شده یرفته پذ
  ی آزاد و ارادهبا تبیین فلسفی  )ین پیامدهای بنای عظیم فلسفی کانت  ترسترگ ین و البته  ترمهم یکی از  

ی  فلسفه یافته، شد.  ی به لحاظ واقعی نضج سوژه ی استعالیی تثبیت این  پشتوانه طرح خودآیینی( این بود که  
سنجش  ی را بی امقوله کند و هیچ  یماش را از اصول عقل محض استخراج  نقادی کانت، که تمامی مفاهیم 

تافت، و هرگونه مرجعیتی یبرنم گونه امتیازی را  یچ هتنها  ی استعالیی را معرفی کرد که نه سوژه کند،  ینمرها  

 
1 Althusser, Louis, Être marxiste en philosophie. Presses Universitaires de France, 2015, pp. 242 
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ی استعالیی محو کرد.  سوژهشمرد، بلکه تمامی تمایزات را نیز به سود این  ی مد  بیرون از عقل ناب را مردو
تمامی   همچنین  که  شده  بنا  عقل(  از  بیرون  )مرجعیت  امتیازات  تمامی  حذف  بر  تنها  نه  کانت  خودآیینی 

 کند. یمتمایزات ملی، طبقاتی و جنسیتی( را نیز به نحو انتزاعی محو )تمایزات  
ای  ی روشنگرو استدالالت فلسفی را در اختیار مبارزان    هاسالح ین  تربرنده کانت  بر این اساس، مقوالت  

یقین نظام فلسفی کانت از استوارترین دژهایی جنگیدند؛ به ی م  اندیشی« مراجع یکتارداد که علیه » ی مقرار  
برد. ی م  محافظت رژیم جدیدش در برابر حمالت دشمنانش، بهره برده و   منظوربهاست که بورژوازی از آن  

داری آن را اشاعه  کند که روابط تولید سرمایهی می عقلی برای توهماتی فراهم  پشتوانه نظام فلسفی کانت،  
از    تر مهم یشان؛ و  هاامکانو    تمایزاتمستقل از تمامی    هاآن دهد: توهماتی از قبیل آزادی افراد و برابری  یم

 تاریخی بورژوایی در مورد فرد، آزادی و برابری. اظهارات  زدایی از ها عمومیت بخشیدن و تاریخ ی این همه
جمهوری   دیگر،  طرف  اساس  ترمنطبق از  بر  که  است  حکومتی  شکل  و  ینه زمین  معرفتی  های 

آن،  یهست بر  منطبق  اجتماعی  مطرح  ی مشناسی  استوارترین ی متواند  از  کانت  که  نیست  )شکی  شود 
ای را به  یژه وهایش هرگونه مرجعیتی و امتیاز  یان بن ای که در  یه نظرخواهی است(.  ی نظری جمهوری هاون ست

دینی خواهد ی آشتدشمنی    منطقاًو    طبعاًشمارد،  یملحاظ عقلی مردود   یا  پادشاهی  با شکل دولت  ناپذیری 
اما   نیست؛  نکته داشت.  این  اساسی  و  آخود ی  سوژه که    گونههمانی  قانونیین  تمایز   گذار خود  هیچ  کانتی 

نیست، جمهوری پذیرا  را  تاریخی و تجربی  و  مادی، طبقاتی،  ناب و محض است  نیز  بر آن  خواهی منطبق 
پشت   را  حکومت  شکل  این  طبقاتی  پنهان  کننده یره خماهیت  عقلی  استدالالت  ساترهای  کند.  ی مترین 

خودقانون گذار، بر مبنای خرد ناب، ضروری و کلی    « ِمند ی خردهاذات که وجودهای عقالنی یا »ییجاازآن 
تابند، جمهوری منطبق بر آن نیز که بر اساس قوانین منطبق بر خرد  ی برنمباید متعین شوند و هیچ تمایزی را 

تمایزات،  یمیس  تأسکلی   تمامی  زیر    ازجمله شود،  طبقاتی  جمهوری  یه ساتمایزات  شهروندیت  مسکوت ی 
 viگذارد.یم

در برابر    واقعبه ، آن هم برای مایی که  ستیز کانت ی والیت هاانگاره، استفاده از  ممکن است پرسیده شود
کانتی  اقرارگرفته والیت   مفاهیم  که  است  این  نه  مگر  دارد؟  اشکالی  چه  هرگونه  ی میم  با  تقابل  در  تواند 

 پذیری قرار گیرد؟یت وال
ی فلسفی کهن از  هانظامگذشته برگردیم و در بازتفسیر  علم، مجازیم که به    برخالف ی فلسفه،  حوزه در  

توضیح  آن برای  گالیله  از  پس  فیزیک  مثال  برای  بگیریم.  بهره  بطلمیوسی  ی نمها،  یدهپدها  نظام  به  تواند 
نظام   هر  نیست.  چنین  روند  فلسفه  در  کند.  را  ی فلسف رجعت  تفسیری  امکانات  و  افق  که یمای  گشاید 

باشند. مشهورترین  گیری توانند جهتیم داشته  متناقضی  و  متضاد  و   اش نمونه های  متکثر  تفسیرهای  شاید 
 ی نیچه به عمل آمده.فلسفه متناقضی است که از  بعضاً
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ی گسست توانیم در علم برای مثال بیولوژی به پیش از داروین برگردیم و داروین یک نقطهینماگر ما  
توانیم از قرن بیستم ی می فلسفی  هاپرسش است؛ در فلسفه هر بار بنا به امکانات تفسیری برای پرداختن به  

 یالد برگردیم. به ارسطو )آگامبن(، افالطون )بدیو(، اپیکور )آلتوسر( در قرون پیش از م
نیز   تنها به لحاظ فلسفی ممکن که مشروع  نه  یا هر فیلسوف دیگری  به کانت  بازگشت  بنابراین نفس 

است.   فیلسوف  یک  بازتفسیر  و  بازگشت  کیفیت  و  چگونگی  برسر  مسئله  اما  :  اندفراوان   هاامکان هست. 
توان پیامدهای مفهومی  ی می یک فیلسوف صورت داد،  پردازمفهوم ی استدالل و  نحوه توان تفسیری از  یم

و همچنین   داد  توسعه  را  نظام  در  ی میک  حالت،  ترساده توان  به  مستقین  فیلسوف  یک  از  را  مفاهیمی  یماً 
 کند( یمین کار را ترساده عاریت گرفت. )نیکفر  

ی مداوم به عقب را فراهم  هابازگشتاش امکان  نامیمی می شناخت که فلسفه  حوزهماهیت این    اگرچه
ی علمی هر دوره  هاافقای که در اصطکاک با تضادهای سیاسی و  ی فلسفی  هانظام کند، اما مفاهیم و  یم

ها مهر تاریخ خاص خود را بر پیشانی دارند. بار  یخی نیستند؛ بالعکس هر کدام از آن تار  یرغیابند  ی مشاکله  
فلسفه،   در  رجعت  اصل  برخی    دارمسئله علم،    برخالفدیگر،  اما  فلسفی  هابازگشتنیست؛  توانند  ی می 

بیندازند. ینه هز بر کشفیات علمی جدید سایه  و  باشند  viی سنگینی داشته  i    ادامه تالش کنیم نشان  ی مدر 
سو بر کشفیات علمی مارکس  خواهی چگونه از یکی خودآیینی و جمهوریمقولهدهیم که بازگشت نیکفر به  

یری سیاسی او را )شاید ناخواسته( به سوی گ جهت اندازد و از سوی دیگر  ی می تاریخ و »جامعه« سایه  درباره
 دهد.ی مبورژوازی سوق 

گفت   باید  بحث،  اصلی  موضوع  به  بازگشت  فلسفی  با  بازگشت  کانتیکه  مفاهیم  به  بازگشت نیکفر   ،
ی والیت و  مسئله ای نیست. بر اساس روایتی خطی استوار است که در باال شرحش رفت: ما درگیر  یچیده پ 

یم،  امانده مان ضعیف است و به لحاظ تاریخی رعیت  یانتقادیی هستیم که تفکر  هاسوژه مرجعیت هستیم، ما  
ستیزند و  ی انتقادی و مفاهیمی نقب بزنیم که والیتیشه اندبرای بیرون آمدن از این صغارت تاریخی باید به  

خودآیینی   فردی  لحاظ  به  را  اساس  مرجعیتی  هر  مقابل  کرامت   هاسوژه در  و  شأن  اجتماعی،  لحاظ  به  و 
 دهند. یم قرار شهروند 

 های او بگذاریم، او خود سخن بگوید:یده ابه جای تلخیص  
  والیت   یوغ  برانداختن   را  آن   مانایرانی  موقعیت  در  تجربه   به  توجه   با   توانیممی   که  چیزی  خودفرمانی،»

  ازجمله  پیشرفت،  شاخص  کانت،  دید  بنا بر  پس.  بدانیم  خود  بر  خود  والیت  اِعمال  و   شکلش  هر   در  بیرونی
 هایشکل   دیگر  و   پدرساالرانه  دینی،  سلطانی،  والیت  است،   والیت  زدن   کنار  ما،  برای   یژهوبه   و   ما   برای

 1«آن

 
 ، رادیو زمانه. 1۳9۷آبان،   12 ،»علت انقالب، حکمت انقالب«نیکفر، محمدرضا،  1
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ی تاریخی هستیم. گویی قطار تاریخ  ماندگعقب گویی ما درگیر یک  در این طرح مفهومی چنان است که  
و   شده  متوقف  میالدی  هجدهم  قرن  در  نیکفر،  هاجنبش ما  که  اخیر  کرامت«    هاآن   بعضاًی  »جنبش  را 

در  ی می  گذارنام را  ما  »نظام آستانه کند،  با  تقابل  در  شهروندی  حقوق  احقاق  برای  بورژوایی  انقالب  ی 
مثابه نیرویی که ی که بورژوازی به اآستانه یم.  انکردهی که هنوز از آن عبور  اآستانه ؛  اندداده امتیازوری« قرار  

با آن   زمانهمو شورد هنوز به قدرت نرسیده و نظام امتیازوری دربار  ی می سنتی  سبعانهی  هاارزش علیه تمام  
است؛   نکرده  نابود  را  بهاآستانه روحانیت  را  منافع طبقاتی خود  اروپایی،  بورژوازی  تاریخی که  منافع  ی  مثابه 

 همگانی بشر، منافع عمومی شهروند و منافع کلی خِرَد معرفی کرد. 
که    سترو روبهنماید که گویی ایران در قرن پانزدهم خورشیدی با همان معضالتی  ی مطرح نیکفر چنان  

با   کرد: معضل، معضل والیت است که در اشکال ی موپنجه نرم  دست   هاآن اروپا در قرن هجدهم میالدی 
روحانیت خودنمایی   و  افق یمسلطنت  نیکفر  تاریخی  ارتجاع  و  گرفتاری  این دو  با  مقابله  در  بنابراین  کنند. 

 کند. یم حکومت مترقی آینده را »جمهوری سکوالر« معرفی 
راه، پیش پای ما   از دو  از خصلت  دوراهبیند،  ینماو بیش  با دو گونه دولت مستقل  ی که منطبق است 

شان؛ یا دولتی بر اساس نظام امتیازوری والیی یا دولتی منطبق بر حقوق سکوالر شهروندی. نیکفر  ی طبقات 
به د»نویسد:  یم برابر  در  راه  دو  از  بیشتر  نهایت  فعلی  همر  آشفتگی  و  بر  ریختگی  انتگراسیونی  ندارد:  وجود 
انتخابی است میان شأن و    ییهپا این  اقتدار و سرکوب و کنترل.  برابری و مشارکت، یا تجمیعی بر اساس 

 1«.  یتکرامت شهروند، یا خواری و فرودستی تاریخی رع

ی  کننده یتداع ی ایدئولوژیکش  هاارزش اش و  یاسی س یس بنیادگرایی دینی که سبعیت  تأسی  راست به اما آیا  
تاریخی داللت دارد؟ آیا ما به لحاظ -ی زمانیماندگ عقبترین دقایق وحشت قرون میانه است، بر یک  یکتار

های مادی را به عقب، به  یشگرای زمان معاصر  هاضرورت یم یا  اماندهفکری از زمان »تفکر انتقادی« عقب  
 بنیادهای سنت تقویت کرده است؟ 

 

 یری کلیتی جدیدگشکلی امپریالیسم و مرحلهداری در یخی سرمایه زمان تار
دوره به  بسته  تاریخی  تولید  یوهش های  ی بندزمان  مختلف  خود  یفیت ک تواند  ی مهای  به  گوناگونی  های 

مثال ساختارهای سلسله  برای  و  گیرد.  فئودالی  تولید  روابط  ی جنسی محصوالت، که مستلزم  مبادلهمراتبی 
 بخشد. یمخاصی به زمان فئودالی ، کُندی و اینرسی  تکامل مداوم نیروهای مولده نیست
داری را واجد شدت و  داری و استیالی قانون ارزش زمانِ تاریخیِ سرمایهدر مقابل، روابط کاالیی سرمایه

کند. مارکس و انگلس در فرازی درخشان از مانیفست کمونیست کیفیت زمان تاریخی  یمای  سابقه ی ب سرعت  
 

 رادیو زمانه (، »جنبش کرامت«، 1۴۰1اردیبهشت، 2۷نیکفر، محمدرضا، )  1
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توصسرمایه  چنین  آن،  تولیدیِ  روابط  ساختارهای  تحلیل  بر  تکیه  با  را  بدون  »کنند:  یمیف  داری  بورژوازی 
با   و همراه  تولید،  مناسبات  در  انقالب  ایجاد  بدون  این رهگذر  از  و  تولید،  ابزارهای  در  دائمی  انقالب  ایجاد 

جامعه    هاآن مناسبات  آشفتگی  ینمکل  تولید،  در  پیاپی  انقالب  ایجاد  دهد...  ادامه  خویش  حیات  به  تواند 
ی پیشین  هادوران پایان دوران بورژوازی را از تمام  ی بقراری  ی بیداری و  ی تمام اوضاع اجتماعی، ناپاوقفه یب

شود. هر آنچه سفت  یمکند... هر آنچه به تازگی شکل گرفته است پیش از آنکه قوام گیرد منسوخ  یممتمایز  

 1گردد...«ی مرود، آنچه مقدس است نامقدس ی مشود و به هوا ی مو سخت است ذوب 
ایران و  این توضیح در باب زمان سرمایه  به    اگرنه گردد،  ی برمی به منطقه  طورکلبهداری، تا آنجایی که 

دست  نظر  غلط  به  ناسازگار  مسیر  یمکم  گویی  ایران  در  رشد   صورتبه رسد.  است.  شده  طی  معکوسی 
به همراه آن بسیاری از  ای به خود گرفت و  کننده یره خ ی چهل شتاب  دهه داری در ایران که از اوایل  سرمایه 

نه شد،  متحول  نیز  »مناسبات  فروپاشیِ  موجب  تنها  داوری یشپ تنها  نه  نشد؛  مقدس«  و  کهنه  نظرات  و  ها 
بلکه  » نگردانید،  »نامقدس«  را  قدرت  همه مقدس«  سریر  به  و  کرد  تقویت  را  مقدس  و  کهنه  امور  آن  ی 

 توان توضیح داد؟ یمبرکشاند. این تناقض را چگونه 
تح در  یه سرماوالت  شتاب  سرمایه گ شکل ی  یه اولی  مرحله داری  خاستگاه  کشورهای  در  آن  داری یری 

سرمایه  اساساًو    عمدتاً تثبیت  است.  ملی  مکان  به  این  معطوف  در  تاریخی  لحاظ  به  کاالیی  روابط  و  داری 
یابند. همین مسئله  یمبر بستر مبارزات طبقاتی، پیشرفت نیروی مولده و تحوالت داخلی قوام    اساساً کشورها  
ی مختلف تولید ایجاد شود و از سوی دیگر هابخشسو توازنی نسبی بین پیشرفت  شود که از یک یمموجب  

و در فرایند یک    شده رانده ها به حاشیه  ی مرتبط با آن ها ارزش عمومی، طبقات کهن به همراه نهادها و   طوربه
 اجتماعی را به دست بگیرند. -اقتصادی-اسیی سیهاساخت ی جدید کنترل  طبقه ی طوالنی مبارزه

آنچه در باال از مانیفست نقل شد، تحلیل روند تحوالتی است که روابط کاالیی در کشورهای خاستگاه  
و روابط  هاارزش تنها تحول مدام نیروهای مولده که همچنین تغییر و انهدام زند: یعنی نه یمداری رقم سرمایه 

 یامده بودند.درنی روابط کاالیی سلطه ی امور تحت  همه اند که ی هانج اجتماعی کهنی که متعلق به 
زمان سرمایه  شتاب  رشد  اما،  و  خود وقفه ی ب داری  به  جدیدی  مکانی  ابعاد  بیستم،  قرن  ابتدای  از  آن  ی 

با   از  گ شکل گرفت.  انحصارات  صدور  یمهنیری  روند  مالی،  سرمایه  اهمیت  افزایش  و  نوزدهم  قرن  دوم  ی 
، رشد تولید ناخالص ملی و رفته رفته ی که  اگونهبه المللی گسترش یافت.  ین برن بیستم در ابعاد  سرمایه در ق

سود   به  یه سرماافزایش  وابسته  داخلی  رقابت یوسته پ همبه ی  شبکه ی  شد.  جهان  سطح  در  سرمایه  ی 

 
ی حسن مرتضوی، محمود عبادیان،  سال، تهران، انتشارات آگه، ترجمه  1۵۰مارکس، کارل، انگلس، فردریک، »مانیفست کمونیست«، مانیفست پس از  1

 28۰، ص 1۳86



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

المللی  ین بگیرد و به لحاظ مکانی از مرزهای ملی به سطوح  ی مهای رقیب در قالب انحصارات شدت  یه سرما
 یابد.ی مارتقا 

ایجاد رقابت شدیدی بین  مرحله داری در  بنابراین، ساختارهای سرمایه امپریالیسم موجب  های یهسرمای 
ر  نویسد: »اگ یمشود. لنین در این زمینه  یم ی نفوذ در سطح جهان  هاحوزه یم  بازتقسرقیب بر سر تقسیم و  

ی  مرحله توزی خاص آنان نبود بلکه این است که  ینه ککنند، علتش  ی مداران جهان را تقسیم  یهسرمابینیم  یم

به نسبت  "جهان را    هاآن  ضمناًکند برای تحصیل سود در این راه گام گذارند؛  یمرا وادار    هاآنکنونی تمرکز  

ی دیگری برای  یوه شداری  لید کاالیی و سرمایهکنند، زیرا در سیستم تو ی متقسیم    " به نسبت نیرو"،  "سرمایه

 1تواند وجود داشته باشد«. ی نمتقسیم 
ساختاری   طغیان  شاهد  که  است  روند  همین  امتداد  جهانی  یه سرمادر  جنوب  کشورهای  به  بزرگ  های 

ی مناطق  مجموعهی از  برداربهره بودیم؛ به منظور استخراج مواد خام، فوق استثمارِ نیرویِ کارِ فوقِ ارزان و  
 شوند. ی میتیک بسیار شدید ژئوپلی هارقابت ی این بستر جدید این است که یجه نتین ترساده پربازده. 

یی از تولید که قرار است به  هابخشی مهم این است که در  نکتهه  اما در مورد کشورهای تحت سلط  
شوند؛ بدون یم دارانه  سرمایه  سرعتبه ی جهانی خدمت کنند، روابط تولید  یه سرماافزایی هر چه بیشتر  ارزش 

مناسبات هابخش سایر    الزاماً که  آن رشد  کیفیت  و  چگونگی  سرعت،  درنتیجه،  کنند.  متحول  را  تولید  ی 
جهانی  دسرمایه  جنوب  کشورهای  در  نیازهای    اساساًاری  به  همین یه سرماوابسته  شد.  خواهد  جهانی  ی 

سیاسییصه خصموضوع،   ساختارهای  به  را  متمایزی  پیرامونی  -های  کشورهای  پیامد  ی ماقتصادی  بخشد. 
این ساختار در کشورهای تحت اقتصادی  بالفصل  نیروهای مولده و ساختارهای  سلطه چنین است که رشد 

ی مختلف تولید صنعتی، بین تولید  هابخشی مختلف تولید )بین  هابخش بسیار نامتوازن و معوج است و بین  
بین   حتی  کشاورزی،  و  همچهاشاخه صنعتی  و  کشاورزی(  تولید  مختلف  مغاکی  ی  روستا  و  شهر  بین  نین 

داری در لحاظ ساختار طبقاتی رشد مناسبات سرمایهی دوم این است که به  نکته گیرد.  ی مپرناشدنی شکل  
طبقات کهن از ساختارهای  ی روند مبارزات طبقاتی داخلی و در فرایند حذف نمایندگان  این کشورها درنتیجه 

نهاده راندن  حاشیه  به  و  اجتماعی  سیاسی  آن قدرت  با  مرتبط  موارد ی نمها صورت  ای  اکثر  در  بلکه  گیرد، 
 شوند. یمداری در این کشورها ی سرمایه وابسته ی رشد ناموزون و هاه واسطی کهن طبقه همان نمایندگان 

این اوصاف، تحوالت   داری در کشورهای شمال جهانی موجب  ای که رشد مناسبات سرمایهیاجتماعبا 
کشورهای    ارز هم وجه  یچ هبه شود،  یم در  که  نیست  تحوالتی  رخ  پ روند  کشورهای یمیرامونی  در  دهد. 

نه هاارزش های طبقاتی، مناسبات و  یون فراکسپیرامونی طبقات،   ادغام  ی کهن  رانده نشده و  به حاشیه  تنها 
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بلک ینم این شوند  در  ه  رشد  هامغاکو    هاشکاف ها  از  حاصل  هستی    شدت بهی  به  جدید  روابط  ناموزون 
 . تقویت شوندتوانند ی مو حتی در واکنش به تحوالت ناگهانی داده پرتالطم خود ادامه 

استخراج  یجه نت بررسی  این  از  که  مهمی  تحلیلی  فرماسیون  ی می  یک  تغییرات  که  است  این  شود 
امپریالیستی قابل ردگیری است. اجتماعی مشخص   viتنها در درون کلیت روابط جهان  i i    اگر این معنا،  به 

متکی بر تحوالت نیروها و توازن قوای طبقات    اساساً اقتصادی تا قرن نوزدهم    -تحلیل ساختارهای سیاسی  
در داخل یک کشور بود، پس از عصر جهانی امپریالیسم این تحلیل وابسته به روندهایی است که در سطح  

رخ   که  ی مجهان  نیست  این  مقصود  کشور  ین تعدهد.  هر  در  طبقاتی  مبارزات  روندهای    تماماًهای  توسط 
تعیین   که  یمجهانی  است  پرواضح  خاص  شود؛  مناسبات  و  طبقاتی  مبارزات  تاریخ  به  بسته  طبقاتی  روابط 

و   سیاسی  دارد،  یاقتصاداجتماعی،  کشور  هر  که  اما  یژگی وو    هامشخصهای  داراست،  را  خود  خاص  های 
گرایش تحلیل  که  است  این  ضدگرایشمسئله  و  در  ها  که  اجتماعیبندی یهال هایی  مختلف  طبقاتی  -های 

 نابسنده خواهد بود.  اساساًر گرفتن تحوالت جهانی شود بدون در نظ ی متقویت 
استعمار   ابتدا  از  بازتولیدش  مبناهای  از  یکی  و  بوده  جهانی  همیشه  سرمایه  که  شود  گفته  است  ممکن 

کننده است. تفاوت است  یینتعگوییم که کیفیت این گرایش درونی سرمایه،  یمخارجی بوده است. در پاسخ  
جهانی  بازار سرمایهبین  »  بودن  یعنی  مرحله در  رقابتی«  قرون  دوره ی  استعماری  روابط  و  کاال«  ی »صدور 

بودن سرمایه با جهانی  و هجدهم  اساس »صدور سرمایه«  هفدهم  بر  امپریالیستی  تمامی  ینحو به داری  که 
 تأکیدشوند. لنین در اشاره به همین مسئله است که  یمی جهانی  یهسرماافزایی کشورها جزئی از فرایند ارزش 

 کند: یم
دوران  )» در  ولی  است  داشته  وجود  کوچک  و  بزرگ  دول  از  یک  هر  بین  همیشه  استعماری(  مناسبات 

سرمایه همگانی  امپریالیسم  سیستم  یک  به صورت  به یدرمداری  و  وارد  آید  کل  از  جزئی  ی  مجموعهمثابه 
ی مالی جهان مبدل یه ماسریی از زنجیر معامالت  هاحلقهگردد و به  ی ممناسبات مربوط به »تقسیم جهان«  

 1شود«یم
اکنون   نظری،  نکات  این  به  توجه  جهان  یمبا   « در  چرا  بفهمیم  »روح«،  ی بتوانیم  بازگشت  با  روح«، 

و مسلط شدن   مقدس  امر  مواجه  هاارزش احیای  سنتی  زمان سرمایهی می  در  شویم.  که  امپریالیستی  داری 
سنجیده   جهانی  ناهممول  ذاتاًو    اساساً شود،  ی مابعاد  ساختارهای  خواهد  د  از  زمانی  محصول  که  جا بود 

 ی ساختاری خود این روابط موجود است. هاشکاف ها و  ی دررفتگ
قرون   در  توقف  یا  به  ایران، رجعت  در  اسالمی  استقرار حکومت  و  منطقه  دینی در  بنیادگرایی  گسترش 

پذیری« ما در دوران معاصر نیز ناشی از نداشتن »تفکر  یت والمان، »ی ماندگ میانه نبود؛ باالتر از آن رعیت  
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نیست.   ما  نزد  امپریاوتاب یچ پ انتقادی«  زمان  مدرن،  زمان  خود  ساختاری  عینی  های  تحوالت  و  لیستی 
 های پیوند مجدد دین و دولت را فراهم کرد.ینه زم ساختارها در سطح جهان بود که 

نگاه کلی، دخالت و تجاوزهای سیاسی یا    -اقتصادی  -در یک  یرمستقیم( کشورهای  غنظامی )مستقیم 
منطقه،  امپر در  رقیب  استوسعه یالیستی  کشورهای  ناموزون  بسیار  منط ی  خاورمیانه  نیازهای  المی  بر  بق 

جهانی؛  یه سرما شدگی،  یبی  و  ی بجا  از یلیون می  آوارگ خانمانی  و  شهرها  حواشی  به  روستاها  از  نفر  ها 
به  یه حاش شهرها  سنتی،    هازاغه ی  کشاورزی  نابودی  اثر  انبوه هابرنامهدر  تولید  جهت  کشاورزی  جدید  ی 

ی نیروهای چپ و کمونیست، بنیادگرایی اسالمی را  گستردهدستگیری و کشتار    زمانهم کاالهای صادراتی و  
به یکی از کاندیدهای اصلی کسب قدرت سیاسی تبدیل کرد. خشم علیه تحوالت ویرانگر و مخربی که به 

نیرویی که تضاد ایدئولوژیک   عنوانبه ، بر مرکب بنیادگرایی،  ی امپریالیستی به وجود آمده بودهادخالت سبب  
 سوار شد. غربی« داشت،   دخالت گران»سیاسی با   بعضاًو 

قدرت  موجب  که  را  تحوالتی  نداریم  قصد  تحلیل  اینجا  اما  برشماریم،  شد  حاکم  دینی  دولت  گیری 
به    اسالم گیری  قدرت  توجه  بدون  تحوالت  هارقابتی  ینه زمسیاسی  و  سرد  جنگ  بستر  در  جهانی  ی 

پی در  اجتماعی  نامتوازن،  ساختارهای  مدرنیزاسیون  روابط  ی نمآمد  دهد.  یچیده پ تواند  توضیح  را  واقعی  ی 
ای مدرن و محصول همین ساختارهای سیاسی اجتماعی مدرن  یده پدفراموش نکنیم که بنیادگرایی اسالمی  

iاست.  x 
تبیین   در  والیت،  سلطه نیکفر  و    کید تأ ی  جامعه  »آگاهی«  بر  »ما«  یت والرا  در  یمپذیری  گذارد. 

در حد   بعضاًهای نیکفر ساختار امپریالیستی و کلیت جهانی، به لحاظ تحلیلی و نظری غایب است و  یل تحل
ایفا   نقش  تجربی  توصیفات  یا  سیاسی  یا  ی ب  xکند. یم اندرزهای  واقعیت  توجهکم توجهی  به  تحلیلی  ی 

جهاگ شکل  کلیت  سرمایه یری  در  نی  امپریالیستی،  مرحله داری  ه ی  لنگ  کُمیتِ  را  تحلیلی  اما یمر  کند. 
دهد نیز  یمشود. فهمی که نیکفر از مفهوم جامعه ارائه  ی نمجا ختم  مشکالت چارچوب نظری نیکفر به این

 اجتماعی نزدیک شود.های حاکم بر فرماسیون ی قانونمندتواند به ی نمزند و یمحول توصیفاتی کلی پرسه  

 

کلیتی   یا  مسلط  عنصر  با  پیچیده  ساختار  اجتماعی:  جمع   سطحهمفرماسیون  ی کننده و 

 ی اجتماعی؟ هااختالف 
از   است.  هاگزارهبرخی  مسئله  پر  »جامعه  جامعه:  مورد  در  نیکفر  بی جامعه ی  ندارد«،  ی  وجود  مسئله 

بیان این موضوع که این مسائل و تضادها در کلیت یک  » ادامه برای  از تضادها است« و در  انبانی  جامعه 
اشاره  ی م  یبندمفصل جامعه   جمع ی مشوند،  »جامعه  که:  هر  کند  بررسی  هنگام  »در  پس،  است«.  کننده 
بر    تأکید سامانش« و برای  ی اجتماعی باید کلیت اجتماعی در برابر دید ما باشد، جامعه در سامان نابه مسئله 
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تکرار   مسئله  که  ی ماین  متمرکز  »کند  که  جایی  در  یک  ی محتی  بر  است مسئله شویم  الزم  خاص،  ی 
 باشد«  نگرکل مان ی بررس 

اجتماعی  مسئله اما   تئوری  تضادهایدقی  این  نسبت  همین  فرماسیون    یقاً  کلیت  درون  در  اجتماعی 
شامل   که  کلیت  این  که  است  این  پرسش  است.  کلیت  آن  کیفیت  و  گوناگون  هاوهله اجتماعی  ساخت )ی 

و  متخاصم  )طبقات  تضادمند  اجزای  و  عناصر  و  ایدئولوژیک(  ساخت  و  اقتصادی  ساخت  سیاسی، 
مرتبط  ی قشربند یکدیگر  به  چگونه  است  اجتماعی(  مختلف  یا یمهای  جامعه  نام  تحت  کل  یک  و  شوند 

 کند؟ ی می آن را چه عاملی متعین هاچارچوب و  هاشالودهدهند؟  ی مفرماسیون اجتماعی را شکل 
به آن هاپرسش   هااین پرداختن  نیکفر  برای یک  یی است که  به سود طرحی  را  تبعیض رها  یه نظرها  ی 

طور کلی نظام امتیازوری را توصیف کند. اما و به   ی عمل والیتهاپهنهی تبعیضی که بتواند  یهنظرکند.  یم
هایش« سخن گفت  یض تبعی مدرن، تضادها و »جامعهتوان از  ی نمداند که  ی ماز سوی دیگر، نیکفر به خوبی  
 یسم مواجه نشد. مارکسو با استثمار طبقاتی، مارکس و 

به لحاظ  ضادهای اجتماعی را، نه  داند که مارکس تی مخوبی  خورد. او بهیبرمدر اینجا نیکفر به تناقضی   
هم عینی،  مؤثربودگی  و  افیکسیته  لحاظ  به  نه  و  نظر  تحلیلی  در  نیکفر  ینمسنگ  که  ی مگیرد.    ازنظر داند 

در   که  است  تولیدی  روابط  زیربنایی  ساختار  نهایی  وهله مارکس  تحول  هامحدوده ی  و  تداوم  ی هاستم ی 
ی هاساحت مارکس نه    ازنظرباید بدانند که    طبعاًکند. و  ی مرا فراهم    هاآناجتماعی یا امکان و بستر محو  

مفهومی   لحاظ  به  اجتماعی  فرماسیون  اجزای  و  عناصر  نه  و  اجتماعی  به ینمگوناگون  ی واسطه تواند 
 ای چون تبعیض و امتیازوری قابل تحلیل باشند. ی تجربی هاانگاره

 خاطر نیکفر مجبور است به بازتفسیر تئوری مارکس بپردازد:به همین 
کشی، یک اصل روشی  ای بهره موضوع دیدن جامعه با هر موضوع، ازجمله موضوع کانونی و پایه-»هم

  "کارخانه " کشی، جایگاه استثمار را که در بررسی کاپیتال مقدمتاً  موضوعیت جامعه با موضوع بهره -است. هم
ها در جایگاه استثمار  دهد. از این منظر دوگانگی موقعیتجهان اجتماعی و تاریخ آن قرار می  یینهاست، بر زم

 یرابطه  با  اما  نیست،  شدنیتبیین   استثماری  یرابطه   با  لزوماً  که  دارد  ایزمینه   -  پرولتاریا  و  بورژوازی   -
 جایگاه  در  هاموقعیت  دوگانگی  به   که  است  تبعیضی  جهان  یک  در  هاموقعیت  دوگانگی  یعنی.  چرا  تبعیضی

 .1تحلیلی و منطقی و هم به لحاظ تاریخی بر استثمار پیشی دارد«  لحاظ به  هم تبعیض .  بردمی راه استثمار
یژه استثمار را در  وبه یا شاید بهتر باشد بگوییم    جملهمن این نکته درست است که مارکس هر موضوعی،  

در  مجموعهی  یچیدهپ ی  شبکه  و  اجتماعی  روابط  قرار  ینه زمی  بررسی  مورد  تاریخی  این  ی می  از  اما  دهد. 
توان نتیجه گرفت که تبعیض بر استثمار تقدم تحلیلی و تاریخی دارد. استدالل نیکفر در این مورد ی نم نکته  
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این  از  است.  سست  »بسیار  متخاصم  طبقات  موقعیت  دوگانگی  تبیین لزوماًکه  استثمار  با  نیست، ش«  دنی 
ی تبعیضی چرا«. برای هویدا شدن سستی ساختار این استدالل کافی رابطهتوان نتیجه گرفت که »با  ینم

ی  طلب قدرت ؟  هاانسان زای  دهد؟ ذات تبعیضی ماست بپرسید چرا؟ چه چیزی تبعیض را مقدم بر استثمار قرار  
هیچ. اما اگر مسئله ساختارهای    ی است کهافراد؟ یا نه ساختارهای عینی؟ اگر پاسخ پرسش فوق اولی یا دوم

تقدم   تبعیض  به  قانونمندی  کدام  است  این  پرسش  است،  چیزی  یمعینی  نیکفر  )جز ینمبخشد؟  گوید. 
 یز »انباشت بدوی سرمایه« در جلد یکم »سرمایه«(برانگبحثتوضیح به فصل ی بارجاعی 

به   که مسئله  آنجایی  تا  مارکس  یل تحل اما  ایبازمهای  بلکه  گردد،  تنها »دوگانگی طبقاتی«  نه    اساساً و 
نیکفر  یچ ه بیان  به  )یا  اجتماعی  تضادهای  از  را  یض تبعیک  اجتماعی(  تکوجه تکهای  و  تبیین  ی  علیتی 
»اگونهبه کند؛  ینم که  هر  لزوماًی  تاریخی  تعین  مارکس  برای  شود.  داده  توضیح  رابطه  یک  اساس  بر   »

عینی  لحاظ  به  موجبیت   تضادی  از  تکثری  تعیین یمها  از  نافی  مسئله  این  اما  ساختارِ  گذرد.  بودن  کننده 
ساختارهای روابط تولید طبقاتی با روابط اجتماعی  یک امر مسلم است:  ی نهایی« نیست.  وهله اقتصادی »در  

شود، اما از سوی دیگر  یماجتماعی محقق    یهاستم ی بازتولید  شبکه اقتصادی از  است و استثمار    خوردهگره
و  چارچوب  تقویت،  هامحدوده ها  تداوم،  یا  تضعی  محو  احیف  روابط یضتبعو    هاستم یاناً  را  اجتماعی  های 

مستقل    چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ منطقی،توانند،  ینم  هاآن بنابراین،  کند  یمتولیدی حاکم مشخص  
از کلیت    یا مقدم بر روابط تولیدی و تضاد طبقاتی منطبق بر آن مورد بررسی علمی قرار بگیرند. این فهم 

دقیق   پرداخت  برای  را  مسیر  تجربی،  توصیفات  از  فراتر  اجتماعی  یمندقانون اجتماعی،  و  ی مهای  گشاید 
آنهاساحت ی  یچیده پ نسبت   تضادهای  و  اجتماعی  مختلف  نیز  ی  را  اجتماعی  فرماسیون  هر  درون  در  ها 
 کند. ی مروشن 

کند، به لحاظ تحلیلی  یم رغم اینکه تبعیض را از استثمار جدا  این در حالی است که در طرح نیکفر، علی
دهد، برای یمحال، بازتفسیری که نیکفر از مارکس ارائه  شوند. بااین یمسطح  تمامی تضادهای اجتماعی هم

به طرح   اجتماعی آن ینظرانسجام بخشیدن  فرماسیون  کند؛  ی مگونه که مارکس تحلیل  اش، حیاتی است. 
با   است  علی   نسبتاًی  هاساحت کلیتی  که  این مستقل  تاریخ  رغم  ساحت  هر  اما یژه وکه  دارد  را  خود  ی 
به  آن  متعین  تافتگدرهمو    کنشبرهم ی  واسطه تضادهای  سطوح  سایر  با  و ی می  مؤثربودگی  تضادها  شود. 

 ی خاص و مشخص خود را دارند. یکسیته اف
گوید »دوگانگی موقعیت« ی مگونه که نیکفر  از طرف دیگر، نه مارکس و نه انگلس، تضاد طبقاتی یا آن 

ی مختلف سیاسی و  هاجناح ها در تنش بین  ، بالعکس آن اندنکرده د  طبقات را محدود به کارخانه یا مکان تولی
اظهارات  یری گ جهت  و  سیاسی  یت شخصها  ها،  )های  لژتمیستست تیبناپارها،  نیست اورلئابالنکیست  ها،  ها، 

مختلف )فوئرباخ، پرودون، اشترینر، باکونین،    پردازان«ی »تئوریهابحثلودرو رولن، لویی بالن و ...( و حتی  
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و...(   اکتشاف  یشگرادورینگ  طبقاتی  نیکفر  یمهای  در  ی مکنند.  مارکس،  برای  که  طبقاتی،  جامعهداند  ی 
داند که مارکس »بهشت یم ؛ او  اندخوردههیچ نهاد، نظر، نظام و تبعیض نابی وجود ندارد و همه مهر طبقاتی  

»ش )مارکس(،  بشر«  که  حقوق  ناب  مقوالتی  نه  را  )نیکفر(  انسانی«  »کرامت  و  شهروندی«  ی  هاانگاره أن 
قلمداد  یخیتار همان  ی مای  یعنی  است  )بورژوازی(  ویژه  اجتماعی  طبقاتی  ساخت  یک  محصول  که  کند 

 »بهشت مالکیت و بنتام«. 
تحلیلی   ساختار  با  بحثش  تضادهای  تمامی  رفع  برای  چارچوب  نیکفر،  انسجام  حفظ  و  تحلیلی  مارکس 

در خود،   را  »آغازگاه چپ«  و  شهروندی؛  ناب  تبعیض  در  را  مارکسیستی  فهم  در  طبقاتی  چندوجهی  تضاد 
ادغام  یستیمارکسی  شناخت معرفتی  هاگسست در  یماش  مارکس  ادغام  یا  نحوی هضم  به  ادغام  این  کند؛ 

 کانت است: 
با تبعیض است. چپ، آن جریانی است که شعارهای انقالب کبیر فرانسه     یعنی  –»آغازگاه چپ مقابله 

  است،   بهینه  تجمیعی   آرمانِ  این.  ماند  متعهد  آن  به  و  گرفت   جدی  را  –(  همبستگی)  برادری   برابری،  آزادی،

 1«.آزادی حفظ و  همبستگی و  برابری ییهبر پا انتگراسیونی 

سطح مقوالتی مثل تبعیض، تضاد،  ینیِ همنشهم در این ادغام نظری )اگر نگوییم التقاط( است که امکان  
مهیا   خشونت  و  استثمار  انتگراسیون،  امتیازوری،  ستم  یمنظام  با  استثمار  تحلیلی  ارتباط  درنتیجه  و  شود 

چه در مورد آرمان آینده بر چهار  چه در باب تحلیل اکنونیت جامعه و   کرات به شود. نیکفر  ی ممسکوت گذاشته  
. محیط زیست. پرسش این است: چه نسبتی بین  4. خشونت  3. تبعیض  ۲. استثمار  1کند:  یممسئله تأکید  

ی روز  هاشکافمسائل و    ها این تواند ببیند که  ی مای  ی تجربها برقرار است؟ هر چشم غیرمسلح و نگاه  این
تعیین کدام  که  است  این  نکته  اما  و چه ساختاری  کهستند،  است  کدام مسلط  است،  و    هااینننده  تولید  را 

کند؟ برای مثال پرسش ساده این است: بدون تحول بنیادین روابط تولید و مهار قانون ارزش در  ی مبازتولید  
توان بر اساس جمهوری سکوالر فرضی آینده و قوانین شهروندی، سدهای استواری در  ی مجهت محو آن آیا  

 داوم تخریب محیط زیست بنا کرد؟ مقابل جریان م
تحلیلی  درنها تبیینی و کارکرد  نقش  آنکه  از  بیش  نیکفر  تبعیض در طرح نظری  و  استثمار  یت، مفاهیم 

باشند،   سیاسی    صرفاًداشته  مرزکشی  و    کشانعربدهبا    -سلبی  صورتبه   همآن   –کارکرد  هم«  با  »همه 
 »انقالب ملی« را دارد.  طلبان سلطنت 

 

 ی دولت؛ »شکل« یا »ماهیت« مسئله این است مسئلهبار دیگر 
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با   ارتباط  در  نیکفر  برای  که  است  ناب  درون همین ساختارهای  آینده،  مسئله در  دولت  را    تماماًی  خود 
نفی مرجعیت و والیت است. او تمام بحث اساسی در ارتباط با دولت  ی  مسئله کند.  ی ممصروف شکل دولت  

خالصه   این  در  را  جنبش  و  جامعه  مورد  والیت»:  کندی مدر  پیگیر  ضرورت    برای   بخواهیم  اگر   –شکنی 

 خود را معطوف به مبارزه با  وغمّهم. بنابراین تمام  1شویم«  خارج   بودن   رعیت  و  صغارت  موقعیت  از  همیشه
والیی   دول  مختلف  مرحبا!  ی ماشکال  و  مقبول  نبردی  راستبهکند.  در  باید  و  ی بی  دینی  دولت  علیه  امان 

کند یا ی مسکوت   اساساًیا    هادولت های سلطانی مشارکت جست. اما نیکفر در برابر ماهیت طبقاتی این  یدعو 
در درون    هادولتاز این    هرکدام. نیکفر در مورد این موضوع که  کندی مبا توصیفاتی کلی از کنار آن عبور  

 ای دارد. کننده یره خ لکنت  اندشده گیر ی جاالمللی  ین بسطح ی مختلف بورژوازی در  ها جناح ی پرتضاد هابرنامه
البته نیکفر تالش   به همین دلیل هم دولت آرمانی او نیز دولتی فرمال و ناب است: جمهوری سکوالر. 

کند نیز مجرد ی ممطالباتی که طرح  پر کند؛ اما مقوالت و  ی مقوالت و مطالباتی  واسطه کند این فرم را به یم
ازنظر برخ : »اندناب و   بودن،  امکانخواست تعلق داشتن، خواست عضو کامل جامعه  از  های زندگی،  ورداری 

«، یا شناسیازنظر برخورداری از حق مشارکت برابر و بدون تبعیض در سامان اجتماعی و سیاسی، ازنظر ارج 

 ۲مطالباتی از قبیل »آزادی، تشکل و مشارکت«. 
گوییم مقوالت و مطالباتی مجرد و ناب، منظورمان این نیست که این مقوالت و مطالبات بد است و  یم

نباید به آن  اینکه  از قبیل  یا  با خوب و بد سروکار نداریم. مقوالتی  ها توجه کرد. در سطح تحلیل اجتماعی 
طور جریان چپ به ی  هارسانهی جریان مسلط و خرده  ها رسانه آزادی، همبستگی، تشکل و ... روزانه توسط ابر

تکرار   و  یم مکرر  عینی  محتوای  اجتماعی،  تحلیل  در  مسئله  اما  جهت شوند.  سیاسی  گیری درنتیجه  های 
 مفاهیمی مثل آزادی، برابری و همبستگی است. 

در   سخن  اقطعهبرشت  نیکمردی  از  نیکمرد«،  از  »بازجویی  نام  به  درخشان  »پایبند  ی می  که  گوید 
کرده«؛ »شجاع« بوده؛ »خردمند« بوده و »چشم به  یمی خویش« بوده؛ نظراتش را »با صداقت بیان  هاگفته 

شخصی«   این  سود  از  کدام  هر  مقابل  در  برشت  انتزاعی،  هاارزش نداشته.  و هاپرسش ی  ساده  ی 
یی که در بسیاری از دقایق تاریخی از  هاپرسشیی ساده از جنس  هاپرسشکند؛  یم ای را طرح  یالیستی ماتر

یقاً ماتریالیستی هستند(: تو عمپرسند؛  یم  هاتوده ی ساده که  هاپرسش)بسیاری از    اند شده طرح   هاتودهجانب  
ی؟«؛ »در برابر چه  اداشته ی، »چه نظری  ابودهی؟«؛ تو که صادق  اگفته چه  »  ی،ابودهیت  هاگفتهکه پایبند  
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به سود خود نظر  ابودهی؟ »به نفع که« خردمند  ابودهکسانی« شجاع   اگر  ی، »به سود که نظر  انداشته ی؟ 
 ی؟«اداشته 

از  مارکس، که برشت با دقت آثا اثبات کرده بود که چگونه ساختارهای    هااین رش را خوانده بود، پیش 
یک   مادی  یوه شمادی  امکان  تولید،  و بند صورت ی  »آزادی«  و  »برابری«  مثل  مقوالتی  نظری  ی 

کند که بازتولیدگر یمیقاً همان ساختار، فهمی را از این مفاهیم عمومی  دقکند؛ و  ی م»همبستگی« را فراهم  
 ی آزادی و مانع همبستگی است. کننده سلبنابرابری، 

ی جمهوری« یده اخواهد به »پرورش  یم خواه  یآزادی از جمهوری خواهان و نیروهای  امصاحبه نیکفر در  
ورزند.   نیکفر  یممبادرت  از جمهوری  کراتبه پرسیم کدام جمهوری؟  باز  و  تأکید کرده  خواهان  بر »برنامه« 

سو  ین ای گوتا به  برنامه خواهد که »به فکر یک منشور« باشند. از زمان نگارش مانیفست کمونیست و نقد  یم
یل  تقل قابل ی آینده نه ردیف کردن مطالبات است و نه  جامعه دانیم که برنامه، منشور و مانیفست جنبش و  یم

خو  کردن  ردیف  نخواستن    هاایناستن  به  کلیت    هاآن و  ساختاری  تحلیل  بلکه  سنجش  است.  اجتماعی، 
و نظری مطالبات بر اساس آن دو  ی امکان مادی مطالبات، و تدقیق مفهومی  هاراهتئوریک شروط اساسی و  

 های مختلف سیاسی است. یشگراجنگ زرگری لفظی بین  صرفاًی ابرنامه است. در غیر این صورت، هر 
ی  سنجه ی کنونی، تبدیل به  وهله ی زنان در  مسئله برای وضوح بیشتر مسئله بگذارید مثالی طرح کنیم:  

نیروهای مترقی شده است.   های مترقی خواهان حذف روابط پدرساالری و  یان جری  همه تردید  ی بسنجش 
در   این طیف  یندهآی  جامعه مردساالری  بین  مرزهای  که  اما چیزی  ترسیم  گسترده اند.  را  مترقی  ی جریان 

 هاآن های مشخص  برنامه هم دعوی آن را دارند؛ بلکه    طلبان سلطنتکند، نه صرف این مطالبه که حتی  یم
و چگونگی نفی و حذف    هاامکان جهت حذف روابط پدرساالرانه و مردساالرانه بر اساس تحلیل ساختارها و  

ا پرسش  است.  جامعه  پیکر  از  ستم  این  گوناگون  جمهوری  اشکال  )بخوانید  ناب  جمهوری  آیا  است  ین 
رسمیت  به  را  مرد  و  زن  بین  سکوالر  و  برابر  حقوق  تمامی  جزایی  و  مدنی  حقوق  لحاظ  به  که  بورژوایی( 

تواند مردساالری سیستماتیک را محو کند؟ اگر آری،  یم کند،  یمشناسد و حقوق سکوالر خانواده را تثبیت  یم
از سیصد سال سنت نظری جمهوری پرسش بعدی این است: چرا در کشور خواهی، ی مثل فرانسه با بیش 

انتقادی« و »والیت از دویست سال سنت سیاسی جمهوری »تفکر  پایدار و بیش  خواهی، همچنان  ستیزی« 

ها و دیگر اشکال ستم بر  ی کشآیا این زن   1دهد؟یممورد زن کشی رخ  1۵0طور میانگین قریب به ساالنه به 
در   دینامیسم   هایی جمهورزن  از  برخاسته  یعنی  ؛  سیستماتیک  یا  است  تصادفی  و  بورژوایی  درونی  های 

های ساختاری موجب شده است که حتی دستاوردهای یش گراگرایشات متضاد خود نظم حاکم است؟ چه  
های ملی، جنسی و »نژادی« در  یت اقل ی زنان، کارگران و  مبارزه   هاقرن ای که محصول  شده یت تثب حقوقی  

 
 ی لوموند.منتشرشده در روزنامه  این گزارشبرای یک نمونه نگاه کنید به 1

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/18/en-2019-le-nombre-de-feminicides-a-augmente-de-21-en-france_6049189_3224.html
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جهانیکشورها شمال  و    ی  مورد هجوم  بار یونفراکسی  درازدست است  گیرد؟  قرار  حاکمه  طبقات  از  هایی 
بازتولید  هاساحت دیگر نسبت   و  با حضور  اجتماعی  فرماسیون  اجتماعی هاستم ی گوناگون یک  ی گوناگون 

 xiی اجتماعی را ملغا کند؟هاستم تواند  ی مچیست؟ آیا صرف تغییر حقوقی 
 ها پرسش ی در مورد مسائل و تضادهای اجتماعی که بر مبنای تحلیل ساختار نباشد و با این  ابرنامه هر  

تعبیه   آن  امکان  مسیرهای  چون  که  شعارهایی  ماند؛  خواهد  باقی  مترقی،  ولو  شعار،  در سطح  نشود،  مواجه 
است   کار    هاتودهیرش جدی  موردپذتواند  ینم نشده  به  از هر چیز  بیش  و  گیرد  اذهان  قرار  نمایش طهارت 

 عینی گسسته شوند. که زنجیرهای ستم آنی بآید؛ ی ممترقی 
کند که یکی  ی مگذارد. او اشاره  ی می مهمی انگشت  نکته ی که در باال ذکرش رفت بر  امصاحبه نیکفر در  

هشدار   و  است  جنبش«  دیسکورس  کیفیت  »ارتقای  مهم،  مسائل  خطر  ی ماز  با  جنبش  »گفتمان  که  دهد 
ی دغدغه خواهد با جنبش بازی کند؛ با این  ی نمگیرد، و  ی می که انقالب را جدی  هرکس ابتذال مواجه است«.  

جنبش فراتر رفتن از طرح مطالبات نکیفر همراه خواهد شد. معتقدم که یکی از فاکتورهای ارتقای گفتمان  
های جامعه و جنبش و استوار ها و ضدگرایشیشگراها به همراه  ی قانونمندی تئوریک با  ه مواجهمترقی و  

این   بر  مطالبات  آن  این  یل تحل کردن  مارکس  برای  تمایز  ه همواجهاست.  نقطه  علمی  و  تئوریک  ی 
 ها از سایر فعالین اجتماعی بوده است. یستکمون

 

 خواهی ناب و وانهادن »دیکتاتوری طبقاتی«های مادی جمهوری یه پا در بابتاه کو
)فلسفه  فقر و    یآلمان  یدئولوژیایژه در  و)به از مارکس   لنین    و   سمیالیماتر و در    سمی الیامپریژه در  وبه ( و 

از شهودات و  سلطه یم که ظهور و  اآموخته (  سمی س یتیوکریامپر ناشی  ایده تصادفی و  یا آن  این،  ی گفتمانی 
ی طبقاتی در ارتباط است مبارزهنبوده بلکه با تحوالت مادی و تغییرات در    هاآن   مؤلفان های فکری  یت خالق

اینجا  ) در  آن(.  از  گرفته  نشأت  نه  موجب  یعمومبستر    صرفاًو  که  جمهوری ی مای  و  شود،  ناب  خواهی 
 دهیم. یم ه آن توسط روشنفکران مترقی مورد استقبال قرار گیرد را شرح های وابسته بیدها

ی جنوب جهانی در عصر  کشورهاازاین گفتیم، تحول اقتصادی و تغییر ساخت طبقاتی  یشپ که    طورهمان
 کشورهای شمال جهانی  ِ یخیتاری خارجی بوده است و همان مسیر  یهسرمااز هجوم    متأثر  اساساًامپریالیسم،  

طی   جهانی،    درواقع .  اندنکرده را  شمال  کشورهای  در  سرمایهسلطه اگر  روابط  محصول  ی    هاقرن داری 
ی اجتماعی  هاارزش ی سیاسی ایدئولوژیک بورژوازی و سپس کسب قدرت سیاسی و تحول روابط و  مبارزه

ی امپریالیسم به درون مناسبات  دوره در  بوده است؛ کشورهای جنوب جهانی بدون طی کردن این تالطمات  
داری پرتاب شدند. به این معنا که برای افزایش »درآمد ملی« خود تولید ی سرمایهاحوزه اقتصادی ناموزون و  

در   سرمایه  متمرکز  هابخش و  روابط  ی میی  قسمی  حضور  دهد.  پاسخ  را  جهانی  بازار  نیازهای  که  شود 
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، روندهای تاریخی و مبارزات طبقاتی منطبق بر آن را هاآن است که    داری در این کشورها در حالیسرمایه 
ها ی اجتماعی مرتبط با آن هاشبکه و    هاارزش ، و همچنان طبقات کهن و همراه با آن  اندسر نگذاشته پشت  

و  )   عمدتاًداری که  ی سرمایههابخشداران داخلی این  نیرومندند. درنتیجه در بسیاری از موارد مالکان و سهام 
 ( متمرکز در منابع خام است، اعضای طبقات کهن هستند. صرفاًنه 

ساختار   درون  به  کشورها  این  ناگهانی  شدن  نه یهسرماپرتاب  جهانی،  ساختی  را    هاآناقتصادی    تنها 
مرکب    شدت به و  نیز  ی مناموزون  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  لحاظ  به  آن  بر  عالوه  که  و   هاشکاف کند، 

و  داری در شهرهای صنعتی  ی روابط سرمایهباره نمونه اگرچه رشد یک  عنوان به کند.  ی میی را ایجاد  هامغاک
تولیدیهاشهرک  دگرگون  امجموعه،  ی  را  اجتماعی  روابط  از  همچنان  یمی  اما  و  شبکهکند،  روابط  ی 
 گذارد. یمباقی  نخوردهدست ی دیگر هابخشی سنتی و کهن را در هاارزش 

سرمایه  اجتماعی  فرماسیون  در  دارانههیچ  مارکس  تعبیر  به  باشد.  موزون  که  نداریم  سراغ  و    هیسرماای 
اش است. اما این عدم توازن در فرماسیون    ومرج هرج نظم سرمایه همان آنارشی و    نگیدور  یآنت انگلس در  

پیرامونی   کشورهای  اجتماعی  موجب  غابه های  امر  همین  است.  شدید  این  یمیت  سیاسی  ساخت  که  شود 
داشته  فرماسیون  خود  حفظ  برای  خشن  سرکوب  و  عریان  قهر  از  استفاده  به  عینی  گرایش  اجتماعی  های 
ستیزی« مردمان آن  پذیری« یا »والیتیتوالگرایش مادی و ساختاری است و ربط چندانی به »   باشند. این 

 ندارد. 
ی ساکن کشورهای پیرامونی  هاملت ی اساسی این است این ساختار دو گرایش متضاد را در بین  نکته اما  

 آورد.به وجودمی
سیاسی  1 ساخت  سویی  از  سرکوباک .  که  یداً  نیز  شده یرفته پذهای  یآزادترین  ای یهپاگر  را  فردی  ی 

های مختلف طبقاتی و اجتماعی را  یه الکند  ی می سنتی نفی و منع  ها ارزش دلیل حضور قدرتمند روابط و  به
سیاسی   ساختار  آن  درواقع  یبرمعلیه  زندگی  هاشکاف انگیزد.  بین سطح  که  مشهودی  و  بزرگ  به  -ی  چه 
و   حقوقی  روابط  معیشتهیآزادلحاظ  سطح  لحاظ  به  چه  و  فردی  و    -ای  جهانی  شمال  کشورهای  در 

کشورهای جنوب جهانی وجود دارد، موتور پمپاژ توهماتی شیرین در مورد دموکراسی ناب، جمهوری ناب و  
شود. یم  هاتودهی بنیادگرایی دینی( در میان بخشی از  سلطه ویژه در کشورهای تحت  به )سکوالریسم ناب  

امید به »دموکراتیزه کردن« وضع موجود و رفرم    یهادر فرم   واندتیماین توهمات   از  یابد،  تبارز  گوناگونی 
ساختار سیاسی )حتی جایی که بنیادگرایی دینی حاکم است: »دموکراسی دینی«( تا چشم حسرت و اشتیاق  

کاکوال« با ، »مالکیت خصوصی واقعی«، »مک دونالد«، »کو که بیایند »حقوق بشر«  هایالیستدوختن به امپر
« بشردوستانه«هابمبچاشنی  شیمیایی  کنند.   ی  آن    تقسیم  کردن  فربه  در  مشارکت  و  توهم  این  تلنبار 

بین  یم در  وهم  این  تقویت  اگرچه  باشد.  خطرناک  بسیار  به می  هاتودهتواند  شدن  متوسل  قالب  در  تواند 
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متبلور  هاحل راه پراگماتیستی  الیه ی می  بین  در  صورت های  شود،  قالب  در  عموما  بندی روشنفکرانمترقی 
xiیابد.ی شهروندی زبانِ بیان خود را می خواهی و ایدهاشکال ناب و مطلق جمهوری i 

دامن  ۲ نیز  را  دیگری  متضاد  گرایش  ساختار  همین  اما  پنهان  هادخالتزند.  یم.  و  آشکار  ی  یه سرمای 
تحت س فالکت کشورهای  بر  فالکت  و  ستم،  بر  ستم  که  از  ی ملطه  خارجی  بخشی    ازقضا را    هاتودهانبارد 

به  سو به چسبیدن  برابر    هاارزش ی  در  حاکم،  استبدادی  دولت  از  دفاع  و  سنتی  نهادهای  و    هاارزش و 
سوق  هادخالت جهانی،  شمال  کشورهای  در  یمی  مادی  گرایش  این  جریانی  دوره دهد.  قالب  در  حاضر  ی 

 شده است.   یمعرفخطرناک به نام »محور مقاومت«   شدتبه
کرد،   فراموش  نباید  را  نکته  رخ  غلبهیک  تاریخی  بستر  در  متضاد،  گرایش  دو  این  که  یمی  دهد 

به یدهاو شکست    خورده  شکستهای سوسیالیستی  انقالب  نیز    یرفتهپذمثابه اصل موضوعه  های کمونیستی 
ی طبقاتی  مبارزهبستر یک  ی سوسیالیسم در قرن بیستم که در  هاشکست دانیم که  یمحال  شده است. بااین

 های علمی باشد. یدهاتواند دال بر صحت یا عدم صحت  ی نمشدید جهانی صورت گرفت، 
و  ی مصریح   شل  ارجاعات  از  گذشته  انقالب آشفته پرسیم:  و  سوسیالیسم  تاریخ  به  رایج  های ی 

شبیه   بیشتر  که  تخیلی  هاداستان سوسیالیستی  بر هاروزنامههای  یپاورق ی  است،  زرد  مبنایی    ی  ی  یده اچه 
کدام   در  است؟  شده  نهاده  کناری  به  طبقاتی  دیکتاتوری  مثابه  به  دولت  مفهوم  مبارزه ماهیت  نظری  ی 

پرولتاریا«   آن    خوردهشکست»دیکتاتوری  بودن  غلط  برابر    شدهاثبات و  در  ی مایهی بی  هابمباران که 
 ینی شده است؟نشعقب خواهی ناب قرن هجدهمی به سنگر جمهوری  طلبان سلطنت 

ی دولت، سخن پایانی است. در علم و تحلیل علمی سخن پایانی  درباره معتقد نیستم که نظرات مارکس  
یی  هانقصان دولت    در باب ی دلبخواهی هم وجود ندارد. معتقدم که تحلیل مارکس  ها پرش نداریم. اما در علم  

ی فکری نیز پیشاپیش به این ضرور هاسنتشود.    را برطرف کرد تا مسیر تکاملش هموار  هاآن دارد که باید  
این است که  یدهورزمبادرت   اما همچنان پرسش  تئوری مارکس  ی  هسته اند.  به مثابه  اصلی  باب دولت  در 

نابسنده آن توسط نظریاتی در باب  از آن کدام وجهه  بیشتر  نابسندگی است؟  دیکتاتوری طبقاتی، واجد چه 
 ست؟یم ا ترمقابل خواهی ناب جمهوری 

دارند: خودآیینی، والیت ستیزی،    وبستچفت ی مفاهیم همه سر آخر، ساختار تحلیلی نیکفر منسجم است؛  
کننده و ... .  ی جمعجامعه محوری )که در اینجا به آن نپرداختیم(  تبعیض، نظام امتیازوری، انتگراسیون، جامعه

کفایت   انسجام  اما صرف  است  انسجام شرط الزم  تئوری  در  حال،  این  نظری ی نمبا  آن صحت  به  و  کند 
ی وضعیت نابینا است.  یچیدهپ بخشد. نکته این است که این ساختار تحلیلی، در مقابل بسیاری از وجوه  ینم

راخوان نیز با او همدلیم. امید که بخشی ولو قلیل  کند؛ در این فی منیکفر ما را به جرئت اندیشه کردن دعوت  
، از تاریکی سر بر کرده و بخت و جسارت برخورد اندداشتهی کثیری که جرئت جدال با »سر اژدها« را  هاتوده



  نقد اقتصاد سیاسی 

 


 

با سنجش    انتقادی  بی  که  از    اندرهاشده مفاهیمی  حاضر  حال  در  که  مفاهیمی  باشند؛  داشته  گذر   هاآن را 
و مذهبی برخی    ورد گونهوار،  یطوطمواجهه. مفاهیمی که جدای تکرارهای  ه است؛ بیاستعالیی صورت گرفت 

پذیرای   فکری  محافل  نه  منسوخ،  نظریات  و  آن   هاستآنمتون  خریدار  آکادمیک  های  دکان  نه  ها. و 
انقالب  بااین بزرگ  روشنفکران  مارکس،  علمی  از کشف  پس  که  بدانیم  باید  به  المحه حال  اندیشیدن  از  ی 

آن آن مفهومی  تدقیق  و  در  ها  مارکس  نکشیدند.  دست  کمونیست  قطعهها  مانیفست  پایانی  نویسد: یمی 
پرده و به پیروی از مارکس: از دیکتاتوری ی بها از پنهان کردن نظرات و اهداف خویش بیزارند«.  یست»کمون

 گویم؛ از کمونیسم و انقالب کمونیستی. ی مپرولتاریا سخن 

 ادای سهم خواهیم کرد. در بررسی این مفاهیم 
 

ii  کانت  امانوئل  گرد  بارهین درا  اندیشه   مهم   کانون   یک .  اندیشیدند  آن   یدرباره   هاآلمانی   اما   کردند،  انقالب  هافرانسوی   که   است  مشهور »نویسد:  نیکفر در جای دیگری می  
، رادیو  139۷آبان،    1۲  ،»علت انقالب، حکمت انقالب«« نیکفر، محمدرضا،  .مارکسیسم   و  مارکس  به   طریق  آن  از  و  شدند،  منتقل  هگل  به  کانون  این  های ایده   گرفت،  شکل
 زمانه. 

ii  با توجه به هم این گزاره  برقرار کرده است، متناقضنشینیممکن است  بر اساس نگاه کالسیکی    ای که بین »تجربی« و »استعالیی«  اما این گزاره تنها  به نظر برسد. 
سابقه  دهد. آلتوسر در فصل اول خوانش سرمایه در تحلیلی بی گرایی و ایدئالیسم را در مقابل یکدیگر قرار میریخ فلسفه تجربه نماید که منطبق بر فهم رایج از تامتناقض می 

کنند: کشف  می ها از یک »عملیات« و »ساختار« واحد پیروی  گرایی وجود دارد، در فرایند انتزاع آن هایی که بین سنت ایدئالیسم و تجربه رغم تفاوت دهد که علی نشان می 
اجتماعی، عموماً  -توانیم بفهمیم که چرا و چگونه، در تحلیل سیاسی ی واقعی«. با توجه به این تحلیل، می های »ابژه ذات ابژه از خالل عملیات پیراستن و دور انداختن پوسته 

 کند. ها هموار میترین تحلیل استعالییها و وار ترین بحثترین مقوالت، فرمول گرایی روشی، راه را برای انتزاعی تجربه 
iii  اند،  ی خود او وضع شده وسیله هاست فقط به دیدند که بستگی انسان به قانون از راه وظیفه است؛ ولی از این نکته غافل بودند که قوانینی که انسان تابع آن »پیشینیان می

ارهرچند درعین  بر وفق  انسان فقط مکلف است  نیز هستند، و  اراده]ی خویشتن عمل کند،  اده حال عام  به یعنی[  شده است که واضع  ی طبیعت چنان ساخته  وسیله ای که 
صورت ]عامل[ جذب یا اجبار،  ای[، خواه به کرد(، قانون به سود ]و صرفه شد )اینکه چه قانونی باشد فرقی نمی قوانین عام باشد. چون انسان فقط در مقام تابع قانون پنداشته می 

کرد. بر اثر این پیروی ضروری ]یعنی پیروی  شد مطابقت می ی او خود با قانونی که حکم عامل دیگری الزامی میی خود او برنخاسته بود، بلکه اراده ؛ زیرا از ارادهنیاز داشت
رفت. ... من این اصل ]سوم مربوط به اراده را[  ر به هدر می ناپذیی انسان از قانونی که با آن بیگانه بود[ هرگونه کوششی برای یافتن برترین اصل وظیفه، به نحوی جبران اراده

شناسم.« کانت، بنیاد مابعدالطبیعه  ها را با نام دیگر آیینی یا ]وابستگی اراده به غیر[ میی ]آرا[ دیگر ]مربوط به اراده[ که آن نامم در برابر همه اصل ]استقالل یا[ خودآیینی می 
 100، 99(، صص  1394) اخالق، تهران، نشر خوارزمی

iv  مبحث ارائه شده در این بخش، بیش از هر چیز، مدیون تحلیل های بدیع آلتوسر در مورد فلسفه و رابطه ی دوگانه ی آن با علم و سیاست
با  است. آلتوسر به عنوان فیلسوف مارکسیست، هیچ گاه از تامل بر فلسفه، نقش سیاسی آن و نسبت هایش با علم، خسته نشد. برای آشنایی 

 نظرات او در این رابطه، به عنوان نمونه، رجوع کنید به:
 _ Althusser, Louis. « Qu'est-ce que la philosophie ? », , Sur la reproduction. sous la direction de Althusser Louis. 

Presses Universitaires de France, 2011, pp. 44-52. 

_ Althusser, Louis. « 2. Sur la philosophie », Ecrits philosophiques et politiques Tome 2. Stock, 1995, pp. 301-348 

_Althusser, Louis. « 5. Lénine et la Philosophie (1968) », , Solitude de Machiavel. sous la direction 

de Althusser Louis. Presses Universitaires de France, 1998, pp. 103-137. 
_ Althusser, Louis. « 20. Philosophie et science de la lutte des classes », , Initiation à la philosophie pour les non-

philosophes. sous la direction de Althusser Louis. Presses Universitaires de France, 2014, pp. 361-372.  
_ Althusser, Louis. « 8. Soutenance d'Amiens (1975) », , Solitude de Machiavel. sous la direction 

de Althusser Louis. Presses Universitaires de France, 1998, pp. 199-232  
v  ی حقوقی  عنوان مالک خصوصی به رسمیت بشناسند. این رابطه یکدیگر را به   کند: صاحبان کاال »باید متقابالًصورت فشرده چنین بیان می مارکس در مورد این مسئله را به

ی اقتصادی. محتوای  ی رابطه دهنده ای است میان دو اراده، و بازتاب یافته و خواه غیر از آن، رابطه عنوان بخشی از یک نظام حقوقی تکامل که شکل آن قرارداد است، خواه به 
رابطه  رابطه این  یا  حقوقی  بیی  رابطه ی  را،  اراده  دو  می ن  تعیین  اقتصادی  ترجمه ی  تهران، الهیتا  اول،  جلد  سیاسی(،  اقتصاد  )نقد  سرمایه  کارل،  مارکس،  ی حسن  کند.« 
 111، ص  1394مرتضوی، 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/175108
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vi  می کلیت یادآور  عقالنیتی  و  خرد  شمردن  مردود  ما  نظر  مراد  که  دام  شویم  به  نباید  هم  لحظه  یک  برای  نیست.  بازی سیاستبخش  و  هویتی  کودکانه های  ی های 

های گوناگون بر هم است، بیفتیم. منظور نقد خرد نابی است که کلیت و  های رنگارنگ هویت ی دیگری از سیاست هویتی با سوار کردن جورچین اینترسکشنالیتی که نسخه
 بیند. تی یعنی تقسیم فرماسیون اجتماعی به طبقات متخاصم را نمی ی طبقاترین تقسیم جامعه ایای است که ناخواسته پایه گونه اش به عامیت بخشی 

vii   ی شصت قرن نوزدهم بود، یعنی »درست زمانی که سرگرم کار بر مجلد اول سرمایه« بود. در این دوره او  دههی مشهور، بازگشت مارکس به هگل در  هابازگشت یکی از

خواستند با هگل به مثابه  یمی کانت علیه هگل بود و محافلی که  فلسفه ی  دوباره ی پنجاه شاهد احیای  دههحال از  ن یبااای از هگل گسست کرده بود،  کننده یین تعبه درجات  

یژه نوع بازگشتی که در آن دوره رایج شده  وبه ی کانت و  فلسفه دانست که رجوع به  یمی کانت آگاه بود، اما  یشه اند»سگ مرده« برخورد کنند. مارکس به خوبی به عظمت  

ی را  اندازچشم توانست  ی نمکرد. عالوه بر این کانت  ی می شناخت کانتی موانع متعددی را در برابر فهم علمی که او درصدد بنیانگذاریش بود فراهم  یهنظربر  یه تک بود یعنی  

هگل، ولو به نحو ایدئالیستی، ارائه داده بود: تضاد و فرایند. البته نباید فراموش کنیم    ازقضا دو مفهومی که  دانست؛  ی مارائه بدهد که مارکس برای تبیین علمی او آن را حیاتی  

 هزینه نبود.بی  متأخرشی دوره مارکس با هگل در  گاهبه گاه که »الس زدن« های 

viii  کلمه و دقیق بخواند. بهنهایت مهم است. هر مارکسیستی باید به این متون را کلمه ی های لنین در تحلیل انقالب فوریه و انقالب اکتبر بدر مورد این مسئله مقاالت و نامه 
ix   ینی تاریخی اسالم در روابط اجتماعی کشورهای منطقه نیست، اما مسئله کیفیت حضور این  آفرنقش گرفتن    کم دست عنوان به معنای  یچهبه گفتنی است که ذکر این نکات

 یابی نیست.ردقابل توجه به تحوالت عینی تاریخی ی بیی است؛ که با ارجاع گفتمانی به متون مقدس و  گرااسالم اسالم و عمومیت یابی 

x  های قومی و  برآورده شدن حقوق اقلیت  سویهیک کنیم.  ای که ما در آن زندگی میویژه در منطقه ها تابع صلح و عدالت در جهان است، به سرنوشت انسان عنوان نمونه: »به
رفع سوءظن  منطقه،  در  آرامش  ایران  در کشوری چون  و  زبانی  دوستی،  و  پایدار  ]  درنهایتها، صلح  است.  باز  منطقه ۲9مرزهای  فدراسیون  با  انتگراسیون کشوری،  و [  ای 

 «، نقد اقتصاد سیاسیتعلق داشتن، تعلق نداشتن« نیکفر، محمدرضا، »گردد مسالمت و همکاری جهانی استوار می 
xi ی هم که شده ما را به صرافت  الحظههای بورژوایی مرکز جهانی نباید برای  ی جمهورید کنیم که نقد مداوم و رادیکال  تأکجا و در متن همین بحث ضروری است  ینهم

«.  محور مقاومتهای سیاسی موسوم به »ین گرایش ترمنحط ذیل    هم آن دهد؛  یمشورهای جنوب جهانی رخ  ی بیندازد که در کوار برده ی عریان و استثمارهای  هاستم توجیه  

جهانی    زمانناهم کند، محصول یک ساختار پیچیده و  ی می جهان سنگینی  هاتوده ی  گرده کنیم، اشکال مختلف ستم و استثماری که بر  ی مید  تأکازاین گفتیم، اینجا نیز  یش پ

کند، کاهلی نظری کاتالیزور این فهم معوج است که مبتنی بر آن تضادهای درونی یک ساختار را با مقاومت در ی مهایی که خود تحوالت مادی ایجاد  یش گرااست. جدای از  

 کند. ی مبرابر آن، خلط 

xii   کند. فضای فکری  ی مای نیست که در ارتباط با توهماتی است که ساختار تولید  یده اطبقه، تنها  خواهی« بی ی جمهور گردد »یبرمآن  تا آنجایی که به ایران و فضای فکری

دولت نیز مدام  ی مسئلهبه لحاظ فرهنگی تعریف کرد و در نسبت با  هم آن ی سنت و مدرنیته دوگانه ایران برای مدت بیش از دو دهه تضادهای عینی و ساختاری موجود را در 

 ی مدنی. جامعه ی دولت و  دوگانه حکومتی پشت آن سنگر گرفته بودند؛  طلباناصالح ید کرد یکی از سنگرهای سختی بود که تأکای یده ابر 

دهد. تحلیلی که پویایی و دینامیسم  ی از عناصر مدرن را در آن تشخیص  ابارقه توانست  ی نمشد،  ی مدر قوانین و مظاهر این دولت دقیق    هرچقدر عالوه بر این، تفکر تجربی  

دید. ی ممثابه »امر ویژه«  هایی بودیم که تمام فرماسیون اجتماعی طبقاتی ایران را به یل تحلیجه شاهد  درنت یابد. و  ی درماستثنا    صورت به یز را  چهمه قواعد را تشخیص ندهد  

مالکیت  امجموعه اقتصادی  لحاظ  به  ویژه شکل گرفت:  فرماسیون  این  برای توضیح  از شبه مفاهیم  نبود،  ی خصوصی  نبود، سازی ی خصوصاش »واقعی«  اش هم »واقعی« 

نبود )»اصقالب« بود( به لحاظ سیاسی  ») اش هم واقعی نبود  یه سرماانباشت   انقالب هم  »نامتعارف« بود.    اساساً دولت    ساختهم غارت« بود(، تحوالتش هم اصالح نبود، 

برای شناخت   در غرب  آکادمی  اصلی  یدهپدصنعت  نقش  برگزار کرده؛  بسیار سمینار  و  داده  اختصاص  تا کنون هزاران کرسی  باشیم  ما  اگزوتیکی که  و  نامتعارف  این  های 

بخشی« است  ک و رهاییسمینارها تبلیغ و تثبیت این امر است که »نرمال«، »متعارف«، »حقیقی« و »همگانی« همان دموکراسی، همان اقتصاد و همان سیاست »دموکراتی

، حقیقت وجود ندارد اما حق با  اندمحترم   هاارزش ی  همه گویند، هیچ حقیقتی وجود ندارد،  ی مگری تئوریک است: همه درست  یپیهی دیگر این نبرد،  جبهه دارند.    هاآنکه  

 ، دنیای غریبی است! نیست؟واقعبه اقلیت است. علم مستبد و سرکوبگر است؛ هر کس نظر خودش را دارد و... 
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