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 آزادی-زندگی-زن

 بخشیامیرحسین علی

*** 

 

  مقدمه

 نیو شکوه و همچن یسرخوش یروزها یاز آنچه در آغاز انتظار داشتم زمان برد. در هنگامه شیب یلیمتن خ نینوشتن ا

رخدادها از طرف  النیو س عیوقا رییو سرعت تغ یگوناگون از طرف یو ذهن ینیع یهاهجوم بحران ،یدلهره و نگران

از انسجام  یموجب از دست رفتن حد تینمود که در نها گاهیوبگاه یهاها و وقفهنوشتن را دچار گسست ندیفرا گرید

در انسجام متن و رسوخ ابهام به درونش چه بسا باتوجه  یشکاف نیچن نیابهام در آن شد. باوجودا یزانیم زیمتن و سرر
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از  خوداز انسجام و ظهور ابهام  ینباشد چراکه هر چه باشد از دست رفتن حد ندیچندان هم ناخوشا یکنون تیبه موقع

 اشد.ب مانیروزها نیا یاز تجربه جمع یدر فرم و محتوا بازنمود زیزمانه رخداد است و چه بهتر که متن ن یهایژگیو

 هیو رشد انواع مخاطرات عل عیاما روند وقا مدنظر داشتممتن  یجز آنچه اکنون هست برا یآنکه در آغاز عنوان گرید

 یها در ادامه خواهد آمد( مرا مجاب کرد که از قضا امروز و در فاصلهاز آن ی)چنانچه شرح بعض ریاخ یجنبش مردم

به آن شعار  یو وفادار یابیاحضار، باز یخود را برا یرویو ن انتمام تو دیاز صد روز از شروع اعتراضات با شیب

-یزندگ-زن یراست. بهمییایشده عقب ناز آنچه طرح یو قدم میکار اندازبه ،یآزاد-یزندگ-زن ن،یآغاز بخشییرها

انواع  ردم از آن در براببهاست تا دم یگراست و ضرورواپس یروهایاز ن یمترق یروین زیتم اریمالک و مع یآزاد

 میرو نگاه دار شیدر پ یو آن را همواره همچون چراغ راه میحمالت حراست کن

*** 

 یآباد هن،یم مرد،

جهان مبهوت شد. «. آزادی-زندگی-زن»باره از میان جمعیت دستی بلند شد و صدایی باال رفت و فریاد زد یکبه

ای که حاال دیگر مدتی جنگ و خون، این منطقهکس انتظار نداشت از کشوری در خاورمیانه، این تاریخ گویی هیچ

اند و از مردمی هاست اسیر جنگعجین شده، از کشوری که دورتادورش سال« زمین سوخته»ست نامش با عبارت ا

چنین مترقی ساطع شود. اما حالْ دیگر اند، صدایی اینکرده ها اشکال مختلفی از ستم و سرکوب را تجربهکه برای دهه

ها پیوستند و فریادها بر فریادها فزون ها به دستگذاشت. دستد شده بود و جای شک و تردیدی باقی نمیکلمه متول

اضافی است. مگر جز آن « جدید»ی گشتند تا جنبش و جوششی برای تأسیس جهانی جدید برپا شود. اصالً انگار واژه

سوی امری نو. این فرارفتن، پرتاب شدن بهست برای جهش، فرارفتن و تنهایی فراخوانی ااست که جهان خود به

اند که بر سریر تاریخ آمدن عصری نو را به گوش چرخیدن و باز فرارفتن همانا وعدۀ تاریخ است و اینک مردمان

ها را سبک و شوری بعید سرها را سنگین کرده است. در خیابان، دانشگاه، جدید بدن 1رسانند. جانیهمگان می

شمار تصویری را خلق کار افتاده تا بی ها، همه و همه شوری سرمستانه و نیرویی خالقه بهورزشگاه، سرودها، رقص

 گاه از خاطرمان پاک نخواهند شد. عصری نو در راه است.کند که هیچ

ی مرد، میهن،آبادی را نادیده آزادی گفت و بازگشت مکررِ طنین مزاحم و آزارنده-زندگی-ن از زنتوااما آیا می

های خصوصاً خارج از کشور و همچنین های رکیک جنسی و جنسیتی به بخشی از تجمعگرفت؟ آیا تبدیل شدن فحش

                                                           
1 Geist 
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از همه، تر هیچ نیستند؟ مهم 2شانهای حمله به دیگری با اسم رمز مزدور در فضای مجازی برای ما دردنتکرار صحنه

ها در فضای اینترنشنال و خبرنگاران آنای مانند ایرانهای ماهوارهی شبکهونیمهتوان از مرجعیتِ البته نصفهآیا می

یافته از سوی این شبکه و خبرنگارانش منتشر سادگی گذشت؟ در دو ماه اخیر چه میزان اخبار دروغین سازمانتوییتر به

آزادی چه نسبتی را -زندگی-های جنبش زنچنینی با آرمانهای اینگذاران شبکهواقع میان سرمایهت؟ بهشده اس

 توان بازشناسی کرد؟می

اند و دانیم کننده یا نامنتظر نیست. چنانچه گفتهخود امری عجیب، شوکهخودیها بهها و ابهامالبته وجود این تناقض

های گوناگون، متعارض و حتی متضاد است. نیچه نقاط عطف تاریخ را ا و بلقوگیهرخدادْ همواره سرشار از امکان

های های شکوفایی و خلقْ تنیده در امکانداند، آنجایی که انبوهی از امکانمی« ساز بهار و پاییزتقارن سرنوشت»دوران 

ی ها نیست، بلکه در شیوها و ابهامهمسئله اساساً در وجود این تناقض 3گیرند.ویرانی و پژمردگی در دسترس قرار می

نظر  گرایانه است. بهبخش بر وجوه واپسی عناصر رهاییرسمیت شناختن، مواجهه و تالش ما برای غلبهبازشناسی، به 

ها، پررنگ کردن عناصر رسد استراتژی اصلی بسیاری از متون تولیدشده در این مدت برای مقابله با این تنشمی

گرایانه است. امروز وقت آن رسیده که بپرسیم آیا صرف تأکید بر نیروی دیده گرفتن ارجاعات واپسبخش و نارهایی

ی بهار، شود؟ آیا با تکرار لفاظانهها هم میگرایانه موجب از بین رفتن آنپوشی از تمنیات واپسبخش و چشمرهایی

ا اینکه اتفاقاً نادیده گرفتن این عناصر موجب شوند یپاییز و تمامی خطراتش به همین سادگی از میان برداشته می

ها تناقض 4«رفع» اندازی انتقادی،شود؟ آیا از چشمها و حتی تقویتشان در متن واقعیت انضمامی میاستمرار حیات آن

کند ی انتقادی ما را دعوت میست یا آنکه ازقضا اندیشهی غیردیالکتیکالیدالنهگرفتن سادهچنین نادیدهدر گرو این

ها بسازیم؟ دقیقاً امروز و در گرماگرم بدوزیم و نیرویی برای فرارفتن از آن ها چشمشکلی دیالکتیکال بر این تناقضتا به

چنینی درگیر سازیم، زیرا فردا دیگر تاریخ رقم خورده است و تأمالت های اینرخداد است که باید خود را با پرسش

ی انتقادی دوشادوش عبرت گرفتن برای آیندگان. اگر بناست اندیشه دمتشوند در خانتقادی هم آرشیوهایی می

ی نادیده گرفتن واسطهخواهران و برادران معترضمان نیرویی برای رستگاری امروزمان پیش آورد، اتفاقاً این نیرو نه به

  گیرد.های انتقادی جان میمسئله، بلکه از دل به میان آوردن این پرسشی صورتسرخوشانه

 سازیصنعت متن

                                                           
2 symptom 

  بهنقل از برمن، 1392، 3.23
4 aufhebung 
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ن منتشرشده متونی بودند سراپا در تأیید آنچه در حال وقوع است، شمار، بیشتر متودر این مدت جز تعدادی انگشت

آزادی. -زندگی-روی جنبش زنقدر سرسوزن به مخاطرات پیش ِ ای حتی بهعاری از هر تحلیل انضمامی و فاقد اشاره

آغازیدند اما در پایان جز انبوهی لفاظی ادبی هیچ برای گفتن نداشتند؛ میاجتماعی -نام تحلیل سیاسیمتونی که به 

مایگی نظری و تحلیلی و زنهار که ازقضا همین سرگردانی توگویی اساساً غنای ادبی سالحی شده برای پوشاندن بی

مانده و از اینجا رانده از آنجا  -ساخت و درنهایت این متون ها را نیز مخدوش میمیان سیاست و ادبیات، شأن ادبی آن

 5فکریی روشنسیاسی دربرداشتند و نه ارزشی حاوی ادبی خاصی بودند. گویی جامعه-شناختینه تحلیلی جامعه -

کارافتاده در هایی بهتبدیل شده است که در آن نویسندگان چیزی بیش از ماشین سازیصنعت متنایران به نوعی 

نویسی، فاقد هر گویی و مبهمپذیر، مملو از کلیبینیسازی شده، پیشروح، یکسانهایی بیدرپی متنخط تولید پی

در یک کالم متن های انضمامی و ها و تعارضها، تنششکلی از کلنجار رفتن و درگیر شدن با پروبلماتیک

های اخیر چند متن در نقد گفتارهای فاشیستِی استانداردشده نیستند. کافی است با خود مرور کنیم که در ماه

تقدیس »های خارج از کشور نوشته شده است یا آنکه چند نویسنده اقدام به نوشتن در نقد شده در رسانهبندیمفصل

ها و فکری ایرانی گویا تصمیم گرفته تنشاز این جنس تا دریابیم روشن های دیگراند و بسیاری مثالکرده 6«خشونت

های نظری را نیز در لفافی از استدالل گیریخطرات احتمالی را نبیند. و نه اینکه صرفاً نبیند، بلکه ضرورت این نادیده

یسندگان حاکم شده و ناخودآگاه سازی امروز چنان بر اذهان بیشتر نوو اخالقی بپوشاند و توجیه کند. قواعد صنعت متن

کس خوش آید، ی همهها به ذائقهاند چگونه بنویسند تا متن آنها را فتح کرده است که حالْ دیگر همگان دریافتهآن

هیچ شکلی از اقتدار اجتماعی را نرنجاند، در آن شکافی نیندازد و از چپ تا راست و حتی گفتارهای فاشیستی را نیز 

کنند، ها را قلمی میها و صفحهدارد. محصول چنین صنعتی هم احتماالً انبوه متونی است که صفحه از خود راضی نگه

گویی و نظرورزی توان دریافت چرا این متون تا این حد عالقه به کلیجاست که میآنکه سخنی بگویند. همینبی

صرف در اصل راهی است برای رسیدن به گویی و نوشتن انتزاعی هیچ پیوندی به واقعیت انضمامی دارند.کلی بدون

 گرایانه. آمد همگانی و پرهیز از درگیری با نیروهای واپسخوش

                                                           
زد. به انسجام متن را بر هم میکشانْد و ی او موضوع بحث را به بیراهه میفکر و چیستی وظیفهی کیستی روشنورود به بحث درباره 5

 االذهانی این واژه است.فکر همان معنای قراردادی بینهمین دلیل به این بحث وارد نشدم. خالصه آنکه منظور من از روشن

، شود و من در اینجا کاری با خود خشونتها خشونت و اعمال آن تقدیس میکنم که موضوع متن گفتارهایی است که در آنتصریح می 6

ها نوشت و ها و صفحهی آن صفحهتوان دربارهوجود آن و مشروعیت یا عدم مشروعیتش ندارم که خود موضوعی است پیچیده که می

 برند.کنند و بدتر از آن، بحث را به بیراهه میحق مطلب را ادا نمی« ی خشونتبازتولید چرخه»باره عباراتی مجمل مانند طبیعتاً دراین
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کارانه را بازشناسی کرد. ها و تمنیات محافظهتوان اتفاقاً گرایشهای انقالبی ظاهریِ این متون میزیر بار انبوه لفاظی

های انضمامی و گیری تنشسبب نادیده، چراکه بهکارندسازی کاالهایی عمیقاً محافظهمحصوالت صنعت متن

ها را فراهم ی بازتولید آنها، بلکه زمینهها نه نیرویی برای غلبه بر این تنشرو، آنپوشی از مخاطرات پیش چشم

اند چراکه مانند هر آیند. این متون ایدئولوژیکحساب میکنند و دقیقاً به همین دلیل متونی ایدئولوژیک به می

ها و در مقابل آن ارائه تصویری یکدست و فاقد تنش از جامعه ها و تنشایدئولوژی دیگر کارشان پوشاندنِ شکاف

 کاالها نه علیه وضع موجود، بلکه بیشتر بخشی از وضع موجود هستند.-چنین است که این متناست و این

انگی درونی ارزش یعنی ارزش مصرفی و سازی مانند هر کاالی دیگری واجد دوگهای تولیدشده در صنعت متنمتن

بخشی به افراد، شان، یعنی تسکین و آرامششناختیای هستند. ارزش مصرفی این آثار در کارکرد روانارزش مبادله

کنند که های ابرقهرمانی هالیوود به فرد القا میبخش یا فیلمهای آرامگنجانیده شده است. این کاالها همچون قرص

ای وجود ندارد که الزم باشد ما به آن بیندیشیم یا با آن درگیر شویم؛ کنندهی نگرانرض و مخاطرههیچ تنش و تعا

ها و گیری( همین تنشآنکه رستگاریِ رخداد ازقضا دقیقاً در گرو بازشناسی، درگیری و فرارَوی از )و نه نادیدهحال

اتر رفتند و نوشتند و گفتند که اصالً چه نیازی به ای حتی از این هم فرجایی رسیده که عده هاست. کار بهتناقض

کند و البد مارکس و تحلیل! ما بایست تنها به آنچه باید بشود بیندیشیم، چراکه سوژه خودْ جهانِ خود را تأسیس می

طور نهما دقیقاً سازند و ازقضاها تاریخ خود را میانسان»عموم اندیشمندان سنت انتقادی احمق بودند که درنیافتند 

ی ای این کاالها اما مانند هر کاالی دیگر در بازار و در اینجا درون بازار مکارهارزش مبادله« خواهند.که خود می

هایی میان نویسنده و مخاطب بستانهای اجتماعی تبدیل به محل بدهشود. شبکهالیک و توییت و ریتوییت تعیین می

محصولِ متنی، مخاطب را از اندیشیدن به وضعیت، نگرانی بابت مخاطرات و ی ها نویسنده با ارائهشوند که در آنمی

سازد و در مقابل، مخاطب نیز با نیاز میواقسام تهدیدهای احتمالی بیدهی علیه انواعتر از همه ضرورت سازمانمهم

سازد. موتور محرک ی میجایگاه نویسنده را هرچه بیشتر فربه و متعال –این اعتبار مجازی  –روانه ساختن سیل الیک 

ی آن، چه برای نویسنده و چه برای خواننده، نه این دادوستد نوعی کیف فانتزیک است و پرواضح است رانه

 هایی چون رهایی و عدالت و آزادی بلکه ارضای میل نارسیسیتیک تسکینِ خود و کسب اعتبار است.آرمان

ها و شوند که نوشتهرفته افرادی مزاحم پیدا میهای فانتزیکِ دیگر، در اینجا نیز رفتهاما مانند بسیاری از لذت

های امر واقع ها و تعارضتنش -ای اگرچه برای لحظه -تواند این حباب را در هم بشکند و بار دیگر هایشان میگفته

ماند و انبوهی از سازوکارها را علیه کسانی که در پی کار نمیبی سازی در این مورد نیزرا احضار کند. صنعت متن

کس را که تن به اندازد. این صنعت مانند هر صنعت دیگری هرآنمنقص ساختن این کیف جمعی هستند، به کار می
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زه پیش ای از خودانگیحتگی در آثارش باقی مانده است، با مدهای هررودهد، هنوز رگهتولید محصول استاندارد نمی

سرکوب این تفاوت و تمایز  کند و تمام نیروی خود را برایاست، تنبیه می« غیراستاندارد»رود و خالصه آنکه نمی

ی جامعه مدنی و تکثر آرا و آزادی بیان، هشان درباررغم انبوه دعاویفکران بهکند. اینجاست که گروه روشنبسیج می

های گوناگون منکوب ها و تهمتهر شکلی از عدم شباهت را با انگشوند که گر میخودْ مولد اقتداری سرکوب

 دهند.کنند و هستی نمادین نویسنده را در معرض نابودی قرار میمی

 

 سیاست همبستگی و سیاست دولتی

های موجود را در تحلیل نهایی به ها و تعارضتوانیم بخش زیادی از تنشدر افقی کلی و از منظرگاهی انتزاعی می

تر دو درک متفاوت از سیاست و امر سیاسی احاله دهیم. صدایی تنها و تنها حضور دو صدا، دو گفتار و به بیان کلی

کند. من این صدا را سیاست و اتحادی عاری از هر محتوا تأکید می 7بر فوریت زمانی، ضرورت تغییر عاجل دولت

های شود و تاحدودی در شبکهبندی میج از کشور مفصلهای خارنامم. این سیاست بیش از همه در رسانهمی 8دولتی

های نزدیک به ها و دارودستهترین رهبران آن گروهمجازی مانند توییتر نیز هژمونیک شده است. سیاستی که اصلی

                                                           
7 state 

تفصیل توضیح خواهم داد، منظور از سیاستِ دولتی الزاماً سیاستی که منشأ آن در دولت باشد نیست، بلکه شأن که در ادامه نیز بهچنان 8

 یابد.وغم و تکاپویش در نسبت با تغییر دولت معنا میاین نامیدن از آنجاست که این سیاست تمامی هم
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راست افراطی جهانی هستند. مراد من از سیاست دولتی سیاستی است که یگانه هدفش تغییر دولت است و به همین 

ای گراست. سیاست دولتی اساساً با جامعه کاری ندارد، و اگر بنا بر ضرورتی لحظهاین سیاست عمیقاً دولت دلیل هم

 ی زندگی.دهندهبیند نه نیروی سازمانبه جامعه بنگرد آن را تنها و تنها همچون ابزاری در خدمت برانداختن دولت می

وجو تمامی امید و انتظار و آرزوهایش را در جامعه جست توان از سیاست همبستگی سخن گفت که یکسرهدر مقابل می

خوبی ها و نهادهایش چراکه این سیاست بهکند. سیاست همبستگی فراخوانی است برای تقویت جامعه و میانجیمی

شود. ای استوار، مقاوم و باصالبت ممکن میآگاه است که هر آن تغییر مترقی در دولت ازقضا تنها از رهگذر جامعه

ای معنای آن نیست که سیاست همبستگی به دولت و اهمیت آن اعتنایی ندارد و از جامعهوجه بههیچلبته چنین درکی بها

واسطه وجود ندارد و خصوصاً در کشوری مانند ایران صورت بیگوید. پرواضح است که جامعه بهدرخود سخن می

های اجتماعی تاکنون ناممکن بوده است، دولت اگر نگوییم که در آن امکان تأسیس و حیات و استمرار بسیاری از نهاد

دهنده به جامعه است. مسئله اساساً در اهمیت دولت، ضرورت های شکلترین میانجیکم یکی از مهمترین، دستمهم

بسا بخش زیادی ی تحقق چنین اهدافی است. چهتحول و تغییر آن یا دگرگونی فرم و محتوایش نیست، بلکه در شیوه

ها و امکانات ی نگرش به راهز اهداف سیاست همبستگی و سیاست دولتی یکسان باشند، منتها وجه تمایز در شیوها

که ممکن است در هر  - هابیانی تمایز سیاست همبستگی و دولتی نه در اهداف آندستیابی به این اهداف است. به

شان از بندیی فهم و صورتها به سیاست و شیوهود آنی وربلکه در نقطه -ی تاریخی یکسان باشند یا نباشند دوره

ی هنجارین سیاستْ همانا تغییر دولت است و به همین دلیل امر سیاسی است. برای سیاست دولتی، اصلِ پیشین و قاعده

آنکه الکشد؛ حهای سیاسی برمیها و استراتژیمقام یگانه معیار سنجش و تجویز تاکتیک نیز این سیاست این اصل را به

ی آغاز سیاست و امر سیاسیْ تقویت و تحکیمِ قدرت و صالبت جامعه است زیرا بنیان این در سیاست همبستگی نقطه

کند و راه به هر ی قدرتمند، باصالبت و مقاوم خودْ نسبتش را با دولت مشخص میسیاست بر آن است که جامعه

 شکلی از حکمرانی نخواهد داد.

ی وجود دو نیرو و گفتار سیاسی شده در این متن دربارهرسد حتی پذیرش دعاوی تاکنون مطرحنظر  در آغاز شاید به

رسمیت شناختن معضل یا بحران خاصی تواند حاکی از به خود نمیخودیمختلف در میان مخالفان وضع موجود، به

گامی به جلو، از آرزوی توان از همزیستی این دو سیاست در کنار یکدیگر یا حتی با باشد و قضا را که می

توان نشان داد که این دو صورت ی تکمیل این دو سیاست توسط یکدیگر سخن گفت. اما در واقعیت میپردازانهخیال

ها، های سیاسی در اکنون ما، اتفاقاً تعارضی سوژهاز سیاسی شدن/سیاسی کردنِ جامعه و این دو نیروی برسازنده
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یکدیگر دارند و تقویت و تثبیت یکی ناگزیر موجب تضعیف و از میان رفتن دیگری  های متعددی باتضادها و اختالف

 شود. می

سیاست دولتی سیاستی است سراسر منفی که تمامی هویت و سرشتش درآمیخته با نفی انتزاعی است. تناقض ذاتی  

شود تا کنش موجب میاین سیاست در همین منفیت درونی آن نهفته است، چراکه فقدان هرگونه محتوای ایجابی 

العمل باشد. همین منفیت درونی وبن عکسبه یگانه ایجابیت آن تبدیل شود و عمل او از بیخ« برانداختن دولت»منفیِ 

رفته موجب رسوخ، نفود و بروز شکلی از الهیات حق و باطلی در سیاست دولتی و سراپا در بندِ دولت ماندنْ رفته

آنکه سیاست همبستگی بندی کرد حال صورت« یا با مایی یا علیه ما»ان در عبارت توی آن را میشود که خالصهمی

دهی سعی و کوششی را در جهت سازمان« ها نیستی با مایی!اگر از آن»سازد و با گفتن دقیقاً این عبارت را وارونه می

 اندازد. کار میو بسیج تمامی نیروهای اجتماعی به

ای کند و هر روز با اضافه کردن بند و تبصرهبسنده نمی« هاما و آن»یواری مستحکم میان سیاست دولتی اما به ساختن د

ها و هایی، بلکه فراتر از آن اگر تمامی رهیافتاندیشی از آنتنها اگر مانند ما نمیدارد که نهجدید، اعالم می

سوزنی با تجویزهای ما اختالف داری یا رغم مخالفت با وضع موجود سرپذیری، اگر بههای سیاسی ما را نمیتاکتیک

هایی. الهیات گفتار دولتی در گویی، پس تو هم یکی از آنجمله مانند ما سخن نمیبهکلمه و جملهبهحتی اگر کلمه

ی ی شمول آن با دایرهروز دامنهکند که روزبهیی را خلق می9ی سوم یا همان پاریای حق و باطلْ طبقهمیان دوگانه

شود.کاهنان معبد می بازها و چه و چه گستردهها و وسطکشها و مزدورها و مالهشرفهایی مانند بیانگ القاب و

سمت درست »ی های خارج از کشور هر روز تجویزهایی جدید دربارههایشان در رسانهسیاست دولتی نشسته بر تخت

ی گرایانههای واپسها داشته باشد یا به سویها آننظری بترین اختالفکس را که کوچککنند و هرآنصادر می« تاریخ

کنند. ها پرتاب میی پاریا/نجسشان منکوب کرده و به طبقهایمدد قدرت رسانهای کند، بهها اشارههای آنگفته

ای خلق تازه« دیگری»تر بیان کلیلحظه دشمنی جدید، مزدوری نو و بهبهچنین است که سیاست دولتی لحظهاین

چیز برای پیروزی نهایی سیاست دولتی مهیاست، تنها مانع و مقصر ای که گویا در این فضا که همهکند؛ دیگریمی

 شود. ناکامی شناخته می

شود. کافی است دقت در گفتار دولتی فاش می ی دیگریشناختی این تولیدِ پیوستهدرست در این نقطه، کارکرد روان

های اخیر چه میزان آغشته ها در ماههای آنی اپوزیسیون خارج از کشور و رسانهاندههای رهبران خودخوکنیم که گفته

                                                           
  کنند.نیز ترجمه می« نجس»و عموماً آن را  د که از طبقات هندی خارج باشندشوپاریا به کسانی اطالق می ،ییین برهمایدر آ 9
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هایی مانند اینترنشنال و خبرنگارانش در توییتر طی آمیز بوده است. در فضایی که رسانههای دروغ و نیرنگبه وعده

و بستن  ی اتمام کار ظرف یک هفتهشده پیوسته اخباری دروغین و جعلی دربارهدهیشکلی سازمانهای اخیر بهماه

ها پیدا شود. ی آنها و ترهاتی از این دست تولید کردند، باید مقصری برای خلف وعدهها و شلوغی فرودگاهچمدان

ها را فراهم کند. دیگری در جایگاه مقصر تواند امکان بازتولید همان دروغسازی میاینجاست که این فرایند دیگری

های ما گیرد تا به حامیان و پیروان سیاست دولتی این پیام منتقل شود که درست از آب درنیامدن وعدهناکامی قرار می

چنین است که ی وادادگی مقصرهاست. اینی تولید خبر دروغ، بلکه نتیجهشدهدهیی سازماننه حاصل یک شبکه

گیرند، روز دیگر از قشر موهوم گاه قرار میافتد. یک روز ورزشکاران در این جایی تولید دیگری به راه میکارخانه

ها ها بر سر زبانوهفتیگرایانه و ارتجاعی پنجاهشود و روزی نیز عبارت واپسو نامشخص خاکستری سخن رانده می

جایی رسیده است که حال در این گفتار، عموم زندانیان سیاسی داخل ایران نیز همدستان شرمی و وقاحت به افتد. بیمی

 آیند. حساب می به حاکم

ی پاریا، این تهی از شرافت درپی افراد به طبقهسازی مداوم، این هل دادن پیدیگریتوان ادعا کرد که این بنابراین می

ای با ماهیتِ سیاست دولتی است نه عارضهمو تحت فرامین ما نیست، جزء ذاتی و درآمیختهکس که موبهدانستن هرآن

که شرحش رفت رکن اساسی سازوکار سازی چنانبتوان آن را پیراست. دیگری« قت اخالقید»بیرونی که صرفاً با 

مدت حداقل در کوتاه واقعیتبازتولید سیاست دولتی است. ازآنجاکه براندازی و تحقق هدف سیاست دولتی در 

انی خود هر روز در منظور سرپا ماندن و حفظ انسجام روی این گفتار ناگزیر است تا بهپذیر نیست، سوژهدسترس

ی تخیلی بر آن خود را تسکین دهد. طرفه آنکه دقیقاً به اش نماد و تمثالی خیالین از دولت بسازد و با غلبهفانتزی

ها سازیتر شود، موج این دیگریتر و امیدهای پیروان آن کمرنگروی سیاست دولتی تیرههمین سبب هرچه افق پیشِ 

 شود. تر میسارگسیختهتر و افشمولتر، همهشتابان

خواهی است که در شعار و سخن دم از آزادی و برابری و رهایی سیاست دولتی درواقع تحقق همان اخالق تمامیت

اند، که آدورنو و هورکهایمر از آن سخن گفته« برابری سرکوبگری»زند، اما در عمل چیزی نیست جز همان سیاسی می

معنای ما نه برابر در عین پذیرش تکثر و تفاوت، بلکه برعکس به دنبال برابری بهخواهد اهمان که همگان را برابر می

« عالمت پیروزیِ برابری سرکوبگر»فکر کردن و عمل کردن است و زنهار که « مانند من»شکل شدن، اتم بودن و یک

سازی د با این دیگریمنفیت ذاتی سیاست دولتی در پیون 10«تحول حقوق برابر به برابری در اعمال ظلم است.»نیز 

                                                           
 33 و 32، 1396دیالکتیک روشنگری، 10
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توزی و اَشکال مختلف آن فانتزیکِ برآمده از ناکامی در رویارویی با واقعیت، بستری فراخ برای ظهور و بروز کین

توزی آورد. چنین است که سیاست دولتی درنهایت پیوندی وثیق با کینمانند میل به تخریب و ویرانی و انتقام فراهم می

  ند.کو میل به تخریب پیدا می

برخالف سیاست دولتی که ماشین تولید مداوم دیگری و راندن و طرد و حذف اوست، سیاست همبستگی تبلور میلی 

است. سیاست همبستگی تکاپویی « مردم»ی جمعی و شکل دادن پیگیرانه به دال «ما»سرشار از پذیرش دیگری، ساختن 

شترک و تبدیل آن به نیرویی سیاسی. این سیاست های رنج ماست دائمی برای خودآگاهی هرچه بیشتر بر سرچشمه

شکل شدن و تمایز و اصرار بر هم نیرویی است مایل به پذیرش دیگری و مداراجو که همبستگی را نه در طرد تفاوت

وجو های متکثر و متمایز جستو اتم بودن، بلکه در پذیرش تفاوت و فراهم ساختن میدانی واحد برای بروز فردیت

ناپذیر است. نه انسداد بر آن مدد همین نیروی زندگیْ توقفاست همبستگی سرشار از زندگی است و بهکند. سیمی

پذیرند که بخواهند ناکام بمانند. نگاهش به جامعه است و راهی دارد و نه اهداف واالیَش فوریت زمانی و مکانی می

ها و . سیاست همبستگی مصرانه بر خواستهپذیردشناسد و نه انسداد را میجامعه نه سرخوردگی و رخوت را می

های ، گروه«مردم»کند و به همین دلیل هم هیچ ابایی ندارد تا با گستراندن هرچه بیشتر چتر آرزوهای جامعه پافشاری می

نشاند و نه از موضعی استعالیی مختلف اجتماعی را به یکدیگر پیوند دهد. این گفتار نه فردی را در جایگاه حقیقت می

داند تنها جایگاه حقیقتْ خودِ جامعه و پیوند سراید؛ چراکه نیک میفراتاریخی در باب سمت درست تاریخ یاوه می و

چنین های سیاست همبستگی آکنده از خواست زندگی است و اینو میانجیگری دائمی مردم است. جان و روح سوژه

 شود.وکشتار تبدیل میتوزی و کشتبی و کینطلاست که این سیاست به طغیانی علیه هر شکلی از مرگ و مرگ
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 بیغر شیخو وطن در

طورکلی حساسیت دیاسپورا نسبت به وقایع اخیر تردید حضور فعاالنه و پررنگ ایرانیان خارج از کشور و بهبی

های اعتراضهای پیشین خصوصاً آزادی از اعتراض-زندگی-ی جنبش زنها و عوامل متمایزکنندهی تفاوتازجمله

دوستان  شدن آناتفاق اطرافیانم، سیاسی بههای ثابت و مکرر قریباست. در روزهای اخیر یکی از تجربه 1390ی دهه

بسا مبارزه را با عناوینی مانند و چه 11بودند ی سیاسی، صنفی یا فرهنگیمهاجری است که در ایران عموماً فاقد مسئله

شگفتا  12کردند.تحمیق می« پدر و مادر بودن سیاستدگی ناشی از ناآگاهی از بیسا»یا « تلف کردن عمر و جوانی»

کندن و رفتن به هر »بودند و یگانه فراخوانشان به همگان « زرنگی»های ایدئولوژی ها که در ایران سوژهکه دقیقاً همان

چنانکه  -ک تبدیل کرده بودند ها که در فضای مجازی مهاجرت را به عملی دینی با انبوهی مناسبود، همان« قیمتی

                                                           
گوییم، مرادمان همراهی با وضع موجود یا نداشتن انتقاد نیست. چراکه ازقضا ی سیاسی، صنفی و فرهنگی سخن میکه از فقدان مسئله هنگامی 11

هایی تنها در ها یکی از علل اصلی مهاجرت بسیاری از افراد است. منظور از فقدان مسئله آن است که چنین انتقادها و اختالفاختالفهمین انتقادها و 

 شوند.تبع آن پرورش سیاسی را موجب نمیزدوده دارند و هیچ نیروی سیاسی و بهمانند و به همین دلیل نیز وجهی سیاستسطح حرف باقی می
های شخصی ی ایرانیان خارج از کشور، ناگزیرم بحث خود را از تجربهی جامعهدلیل فقدان مطالعات جدی و اطالعات غنی دربارهبهمتأسفانه  12

 فراخورْ با استناد به شواهد تجربیهای خود را بهبیاغازم. در همین آغاز مطلب باید تأکید کنم که اگرچه در ادامه سعی خواهم کرد تا دعاوی و استدالل

شده در این متن در نهایت در سطح تزهایی برای شروع فرایند تفکر و اندیشیدن به علت همین نقیصه نظریات مطرحهرحال بهتقویت نمایم، اما به

 های تجربی بیشتر خواهد بود.ها هنوز نیارمند پژوهشمانند و اثبات، تأیید، تغییر یا حتی رد آنی دیاسپورا باقی میمسئله
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گفت و دیگری می «رفتنش»یکی از تصمیمش برای کمک مالی به مهاجرت فالن نفر در صورت راه افتادن کارهای 

هایی که اعالم صدور ویزا و گرفتن هزاران هزار الیک بخشی همان -داد ی بهمان نفر را میی نوشتن اظهارنامهوعده

اند و در ی فضای مجازی انگار به کشور بازگشتهواسطهل پس از ترک وطن ازقضا بهاز آیین مهاجرتشان بود، حا

گویند کنند. روزی میی احتمالی، هر روز برای مردمان داخل حکمی صادر میفضایی آزاد و فارغ از هرگونه هزینه

روید و یک روز هم یرون نمیاید و بکنند که چرا در دانشگاه ماندهخرید نکنید، روز دیگر دانشجویان را سرزنش می

زمان هر صدای مخالف یا منتقدی را نیز زورمندانه و قلدرمآبانه با حمالت گروهی کنند. همفرمان اعتصاب صادر می

ی سان اخالق حاکم بر توییتر فارسی، گذشتهکنند. البته ما در اینجا بنا نداریم بهها خفه میو روانه ساختن سیل برچسب

پندار درباب سمت درست ، فراتاریخی و خودحق13کنیم کوبنده بر سر امروزشان یا از موضعی استعالییافراد را پتکی 

توزانه نیست. پرسش های کینی این اشکال مواجهه فردی و انتقامو غلط تاریخ حکم صادر کنیم. مسئله اصالً درباره

تر آنکه، ما با چه شکلی از شدن دیاسپورای ایرانی چه صورت و محتوایی در خود دارد یا دقیقآن است که سیاسی 

ها و تهدیدهایی را به ورزی چه پیامدها، نتایج، امکانروییم و از طرف دیگر این شکل از سیاستدن روبهش سیاسی

، تمنیات گفتههمراه دارد؟ خالصه آنکه تعین انضمامی سیاست دیاسپورا در این روزها چه نسبتی با دوسویگی پیش

 کند؟ بخش پیدا میگرایانه و تمایالت رهاییواپس

واسطه و عاری از هر دانش و شدن بیتوان کانون بحران را دقیقاً در این شکل از سیاسی زی انتقادی میاندااز چشم

ی سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی رسد فردی که تا پیش از این کمتر دغدغهنظر می پرورشِ پیشینی بازشناسی کرد. به

راخور کیفیات مادی حاکم بر حیاتش نیازی به فبوده است، به «رفتن»وغمش معطوف به مشخصی داشته و تمام هم

محض خروج از کشور جذب گفتارهایی های سیاست نداشته و به همین دلیل نیز بهپرورش سیاسی و درک پیچیدگی

کننده حول خیروشر، خیال او را از اندیشیدن به ی روایتی ساده، خطی و یکدستشود که با ارائهگرایانه میواپس

ای متکثر و ی چندمیلیونی دیاسپورای ایرانی جامعهسازند. ناگفته پیداست که جامعهیت آسوده میهای موقعپیچیدگی

تردید بخشی از دیاسپورا همانا شهروندان متعهد و تبعیدیان سالیان و نیروهای مترقی هستند، اما آنچه نامتوازن است و بی

ایرانی، بلکه گفتار هژمونیک و مسلط بر فضاست. تک مهاجرین در اینجا مورد اشاره است نه گفتار حاکم بر تک

کمک بسا اقلیتی بتوانند بهدانیم که هیچ ضرورتی در کار نیست تا هژمونی را معادل با حتی اکثریت افراد بدانیم و چهمی

رنگ توانیم میان حضور پردست آورند. بنابراین آیا نمیای و قدرت مالی، جایگاهی هژمونیک به های رسانهدسترسی

مایگانی همچون مجریان شبکه اینترنشنال  دیاسپورا در فضای مجازی و مشخصاً توییتر و رونق گرفتن بازار کار میان

                                                           
13 transcendental 
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دست شدن بهارتباطی را بازشناسی کنیم؟ آیا این میل سرکش برای تعیین رهبر جنبش در خارج از کشور و دست

ورزی در دیاسپورای ایرانیان ندارد؟ با شکل سیاست ی جنبش پیوندیی جایگاه مضحک رهبری خودخواندههرروزه

وجوی های پیش از مهاجرت و این جستگفتن« سیاست پدر و مادر ندارد»های آن توان در زیر الیهازقضا می

ی انتقادی به ما آموخته است ماخولیایی پدری جدید پس از مهاجرت، پیوند و ارتباطی گسترده را تشخیص داد. نظریه

های سیاسی وروشای از راهاند و درون مجموعههایی که به سنت مبارزاتی مشخصی پیوند نخوردهه سوژهکه هموار

محض دانستند، بهشدن را اتالف عمر میبودن و سیاسی ها که تا دیروز هر شکلی از سیاسی اند، همانپرورش نیافته

دلیل درک آیند. این افراد بهحساب میتی به راستی و فاشیسهای مطلوبِ گفتارهای دستورود به سیاستْ سوژه

سادگی ها، بههای سیاسی و منافع مشخصِ هرکدام از آنپریشانه از سیاست و همچنین ناتوانی در شناخت جریانتاریخ

ها برای نگریستن انتقادی به شوند. آنهایی مسخ در گفتارهای مسلط تبدیل میها مدیریت و به سوژهتوسط رسانه

 شود رسانه هر دروغی را که بخواهد، به خوردشان بدهد.آمادگی ندارند و همین موجب میرسانه 

ناپذیر آورند. برای مثال کافی است به عطش سیریمنطق بودنشان را نیز می شوند و با خودْاین جماعت وارد سیاست می

آزادی توسط هزاران هزار مبارز -یزندگ-تولید سلبریتی در فضای مجازی نگاهی بیندازیم! در روزهایی که جنبش زن

ی تولید سلبریتی تبدیل شده است. حاال دیگر در هر رود، توییتر گویی به کارخانهها به پیش میناشناخته در خیابان

ای که پا بگذاریم یک دوجین سلبریتی تولید شده است؛ خبرنگار سلبریتی، زندانی سلبریتی، کارشناس سلبریتی حوزه

ای او را رهبر جنبش عده 14سلبریتی. به مورد عجیب نازنین بنیادی بیندیشید؛-انگیز رهبری شگفتدهو این اواخر پدی

ی سیاسی خاصی دارد و نه شاید حتی فهم مشخصی از سیاست. کنند که او نه سابقهکه خود اقرار میخوانند درحالیمی

کند. او به ما نشان های خارج از کشور را فاش میترین وجهْ منطقِ سیاستِ جاری در رسانهعریاننازنین بنیادی به 

 مدد شهرتش، رهبری سیاسی بتراشد.ی سیاست، تنها بهدر حوزه« هیچ»تواند از یک دهد که رسانه میمی

ی بارهیکشدن بهی چرایی سیاسی ها به میان آمد شاید بد نباشد استداللی دیگر در زمینهحال که سخن از سلبریتی 

های هویتی ها و شکافهای هر مهاجری ظهور تنشتردید یکی از بحرانهاجران ایرانی را مطرح کنیم. بیی مجامعه

ای بودن را هم بر پیشانی داشته باشید، قطعاً طور خاص اگر شما داغ ننگ خاورمیانهی مقصد است. بهدر نسبت با جامعه

                                                           
اش بازنمودی از کل است. او رنج همگان سبب رنجش و تاریخ مبارزهمیان سلبریتی و قهرمان فرق از زمین تا آسمان است. قهرمان به 14

ی دست رسانه آنکه سلبریتی برعکس ساختهشدن همگان است؛ حالکند و به همین دلیل میانجی مرئی ی مردم را تصویر میو مبارزه

شود برای ای میهمین سبب او بیشتر زمینه ه تصویر رنجی همگانی بلکه بیشتر مناسبات قدرت و ثروت حضور دارد و بهاست. پشت او ن

 شدنشان.گرفته ها و نادیدهسرکوب تصویر دیگران، گمنام ماندن آن
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و  آزادی با محتوای فمینیستی-زندگی-ا جنبش زنی طردوحذفی مضاعف را نیز از سر خواهید گذراند. گویتجربه

شدن با او را ی شکلی از یکی همین دلیل زمینهتواند کاالیی خوب برای ارائه به مخاطب غربی باشد و به اش میمترقی

ی در ها و اینفلوئنسرهای غربخاطر بذل توجه سلبریتیها بهی جاری در رسانهراستی آن شوق سرخوشانهفراهم سازد. به

ها مبنای دیگری داشت؟ جالب رسمیت شناخته شدن توسط غربی آیا جز ضرورتِ بهها، روزهای آغازین اعتراض

تواند اتفاقاً با چند استوری و اعالم موضع حداقلی آنکه این بذل توجه برای اینفلوئنسر غربی هم کارکرد دارد. او نیز می

ی نظم حاکم بر کشور خودش دچار های پدرساالرانهشد تا با جلوهآنکه نیازی باژست فمینیستی به خود گیرد، بی

شدن و چه خوش است درجهت بیشتر دیده  تنشی شود. جهان سلبریتی جهان کاالهاست. برای او هرچیزی کاالیی

شود که شکلی دردناک ظاهر میتوان با آن ژست مخالفت هم گرفت. حقیقت هنگامی بهاست اتفاقاً کاالیی که می

ترند لحاظ تاریخ فرهنگی به ما نزدیکاالصول بههای مردمان خاورمیانه که علیها و همدردیبینیم اعالم حمایتمی

رسمیت  ی تمنا برای بهگیرد. اینجاست که فرضیهاند، چندان مورد استقبال قرار نمیسرنوشتصورتی همو با ما به

 کند. بیشتری پیدا می ها قدرت و احتمالی غربیشناخته شدن از نگاه خیره

دهد، شکاف های داخل کشور و آنچه در خارج از کشور رخ میتر بتوانیم ادعا کنیم میان اعتراضحال شاید راحت 

حجاب خاطر آوریم که دقیقاً در روزهایی که در داخل باحجاب و بیو اختالفی معنادار وجود دارد. کافی است به 

اش در تصویر دختری چادری در حال بافتن موهای دختری دیگر و تابناکی درخشش ای کهمبارزه -اند مشغول مبارزه

ها مشغول یافتن وطنان خارج از کشور در اکثر تجمعهم -شود در دانشگاه الزهرا و هزاران تصویر دیگر جاودانه می

کنند. برای مثالی حمله می هایی مانند نایاکی و چه و چههستند و به بسیاری از شهروندان عادی با برچسب« مزدور»

هایی مضحک در متن شوروشوقی های جنسی و جنسیتی آغشته به خندهبار دشنامتوانیم تکرار تصاویر رقتدیگر می

شمارِ فیگوراتیو زنانی مقایسه کنیم که در شهرهای ایران برآمده از چیزی شبیه به کارناوال شادی را با تصاویر بی

های داخل و خارج از کشور کمی برای ما مرئی شود. این د، تا شکاف موجود میان اعتراضاندالورانه مشغول اعتراض

خوبی این شکاف را بازنمایی رسد همین چند تصویر بهنظر می توان تا شماری بیشتر نیز ادامه داد، اما بهها را میمثال

گوییم بحث بر سر گفتار حاکم سخن می تر هم نوشتیم، وقتی ازطور که پیشکنند. ناگفته مشخص است که همانمی

 15های خالقانه و مولد ایرانیان خارج از کشور را نادیده بگیرد.تواند بسیاری از کنشکسی میهژمونی است وگرنه چه

                                                           
ر فضا میان گفتارهای مترقی و ی دوگانگی حاکم بهای برسازندهباید تأکید کنم که شکاف میان داخل و خارج تنها یکی از شکاف 15

دالنه است، چراکه دستانه و سادهتردید خواستی خامها به این شکاف بیها و دوگانگیگرایانه است. خواست احاله دادن تمامی تنشواپس
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ی مخالفان و دلیل بازداشت گستردههای اخیر بهشود که دقت کنیم در سالتر میباوجوداین، مسئله هنگامی پیچیده

های فیک در ی اکانتشدهدهیی فعالیت در داخل کشور و از طرف دیگر، هجوم و حمالت سازمانینهباالرفتن هز

سر اتفاقِ فعاالن داخل کشور یا در بازداشت و زندان به بهشمار، قریبفضای مجازی، تقریباً جز معدودی انگشت

ین است که صدای دیاسپورا و فعاالن خارج چناند. اینهای مجازی ناچار به سکوت شدهبرند یا زیر فشار فحاشیمی

شود. این غلبه و هژمونی ای صدای غالب میهای ماهوارههایی مانند توییتر فارسی و شبکهرفته در رسانهاز کشور رفته

درپی هر های قدرتمند در خارج و سرکوب پیمدد رسانهماند و اتفاقاً بهاما دیگر پشت مرزهای جغرافیایی متوقف نمی

تواند بر اذهان بسیاری از مردم تأثیر بگذارد. حاصل آنکه پیوند و همگرایی ای نهادمند مترقی در داخل میصد

کند که اگر اولی ریشه در امری مادی یعنی ای میان شکاف داخل/خارج با شکاف رسانه/خیابان ظهور میگسترده

 بخش است. گرایانه/رهاییدو گفتار واپس جغرافیا دارد، دومی یکسره امری از جنس ایده و بازنمودی از همان

 
 طرح از میالد موسوی

                                                           

تواند نمیها های مختلف و متکثر است اما این تکثر تنشپرواضح است دوگانگی موجود حاصل اندرکنش انبوهی از تضادها و شکاف

 ها باشد.مانع تالش ما برای مشخص ساختن هرکدام از آن



1401دی   –  انکار نشریه  

 

 

 

 تحریم علیه جامعه

های داخل در نسبت با اعتراض توانندمیکارهایی در روزهای اخیر بسیاری در باب آنکه ایرانیان خارج از کشور چه

هایی هایی نیز گرفته است. پاسخفراخور پاسخاند. پرسشی که چندین مرتبه به میان آمده و بهکشور انجام دهند، نوشته

هایی را برای مردم داخل فراهم ها امکانها مفصل سخن گفت، بخشی از آنی هرکدام از آنتوان دربارهکه می

های داخل آسیب شان، بیشتر ممکن است به اعتراضبرخی دیگر نیز برخالف ظاهر دلسوزانه حالآورند و درعینمی

رسد این پرسش باید با پرسش دیگری تکمیل شود که شوربختانه، آگاهانه یا ناآگاهانه از نظر میبزنند. باوجوداین، به 

نمایی ی اقدامات دیاسپورا و بزرگرهتواند موجب بروز توهم درباتوجهی به آن میآن غفلت شده است و ازقضا بی

حاصل دانستن مطلقشان و بروز سرخوردگی و ناامیدی شود. آن پرسش دیگر از این ها یا برعکس، بیی آندرباره

 قرار است:

  انجام دهند؟توانند نمیایرانیان خارج از کشور چه کارهایی را 

ها از نبایستنی پیشینی نیست. اگرچه پرسش از وجه اخالقیِ کنشدر اینجا قسمی ناتوانی اخالقی منتج « نتوانستن»مراد از 

فراخورِ ی سرزندگی و پویایی جنبش است، اما در اینجا من بهی رخدادْ اتفاقاً امری حیاتی و اساسی و نشانهدر زمانه

زاست، اما پرسش ما بیانی، اگرچه این مسئله دارای اهمیتی بسکنم. بهی دیگری را پیگیری میی اصلی متن نکتهمسئله

تواند کدامین اعمال را نمی»پرسیم دیاسپورا های درونی آن نیست. هنگامی که میو پیچیدگی« حق»ی در باب مسئله

ی جغرافیایی و بیرون بودن منظورمان آن است که اتفاقاً فراتر از الزامات و بایدونبایدهای اخالقی، فاصله« انجام دهد؟

طور که کند. برای مثال همانها تحمیل میرا بر اعمال آن ها و قیود مادی و واقعییتاز خاک وطن کدامین محدود

خود و خودیتوانند بهبر همگان واضح است در هیچ کشوری در هیچ جای جهان، مهاجران خارج از کشور نمی

اره درنهایت متکی به نیرویی ها هموتنهایی و بدون اتکا به هیچ نیرویی در داخل کشور انقالب کنند، چراکه انقالببه

ها و امکانات ها، محدودیتاندازی مدرن و انتقادی اتفاقاً پرسش از قیود، ظرفیتدر داخل کشور هستند. از چشم

های ها دارد. اساساً یکی از رسالتی بایدها و بایستنبرآمده از موقعیت مکانی و زمانی تقدم منطقی بر پرسش درباره

ی سوژه»مند یا همان مند و زمانی مکانهای سوژهتقادی همین شناخت امکانات و محدودیتی انبنیادین اندیشه

ی ی پیشامدرن قسمی در همین وضعیت ریشه دارد که سوژهی مدرن از سوژهبسا وجه ممیز سوژهاست . چه« تاریخی



1401دی   –  انکار نشریه  

 

که عملش خود را مسئول بداند، درحالی آنکه در قبال ابزار و نتایج حاصل ازاندیشد بیاش میپیشامدرن تنها به وظیفه

ها به محدودیتی مدرن در عین اندیشیدن مداوم بر اهداف و رسالتش، پیوسته با پرسش از انتخاب ابزار باتوجهسوژه

اخالق »و « اخالق مسئولیت»و امکانات مادی خود نیز درگیر است؛ سعی و کوششی برای یافتن سنتزی از آنچه وبر 

توان/باید چه می»با تجویز « توان کرد؟کارهایی نمیچه»رسد پاسخ به پرسش نظر مین. بنابراین به نامدشامی« غایت

ها، احتمال دارد تجویزهای ما یا ناممکن باشند یا ای دیالکتیکال دارد چراکه بدون شناخت محدودیترابطه« کرد؟

 پیامدهایی داشته باشند مخالف یا حتی متضاد با نیت اصلی کنشگر.

ای دارد چراکه طور خاص اهمیت ویژهی جبر جغرافیایی و حدود حاصل از آن در این دوره بهاندیشیدن به مسئله

ی های کنشی برآمده از فاصلههای اخیر نشان داده که کنار نیامدن فرد خارج از کشور با محدودیتی سالتجربه

کشاند که در ظاهر هایی میکنشسمت شبهاو را به سرعتبیشتر بر فضا بهمکانی و تالش او برای اثرگذاری هرچه

های بدتر جنبش را حتی تضعیف اند و در صورتحاصلبی -اگر شانس بیاوریم  -اند، اما در عمل وبرقپرزرق

گیرند که عملی بیش از محض آنکه ایرانیان خارج از کشور آگاهانه یا ناآگاهانه تصمیم میرسد بهنظر می کنند. بهمی

های داخل کشور انجام دهند و کنشی مستقالنه و خودبنیاد را سازمان دهند، آن راهی و تقویت صدای اعتراضهم

اعتراضی مانند  ایجابیهای کنش چیزی نیست جز شکلی از درخواست تحریم. گویی از آنجا که بسیاری از صورت

گذارند و داخل کشور اثری جدی به جا می های دانشگاهی و موارد دیگر تنها درتجمع اثرگذار خیابانی یا اعتراض

خواهد تأثیری بیشتر مجرد آنکه میمراتب کمتر است، دیاسپورای ایرانی بهشان بهدر خارج از کشور سطح اثرگذاری

 16یابد.تحریم را در دسترس می سلبیی بر مناسبات داخل ایران بگذارد، تنها گزینه

ی این روزهای ایران است. تحریم دقیقاً یکی از مصادیق های پردامنهادلهخواهی یکی از مجتردید تحریم و تحریمبی

اند. زنهار که با افزایش سرکوب و ها و تضادها را زیر خود پنهان کردههایی است که انبوهی از تعارضهمان شکاف

وغریب راست ای عجیبوقمعِ تمامی صداهای ملی در داخل و همچنین قدرت رسانهسرخوردگی حاصل از آن، قلع

ایرانی در خارج از کشور و توان هیوالوشش در سرکوب هر صدای مخالف با تحریم، امروز این ایده تاحدی به 

توان بسیار سخن گفت، اما خواهی میی تحریم و تحریمای هژمونیک و مسلط بر فضا تبدیل شده است. دربارهایده

                                                           
ها نپرداختم. دلیل آنکه موضوع بحثم فعاالن سیاسی و اپوزیسیون سیاسی خارج از کشور نیست، چندان به بحث پیرامون آنمن در اینجا به 16

ی تحریم همه تنها اند، در مسئلهپارهد با هم اختالف دارند و تکهاما باوجوداین، ناگفته پیداست این اپوزیسیون که تقریباً بر سر هزاران مور

اند یا گویند. اگرچه صداهایی مخالف تحریم در خارج از کشور نیز هستند، اما این صداها هم یا زیر فشارها ساکت شدهیک سخن می

 شوند؛ تو گویی که اصالً نیستند.الً ناپدید میها کگر رسانههای سرکوبی سیاستواسطهها مانده است، بهاگر هنوز رمقی برای آن
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خواهی بسنده ی تحریمذکر نقدی کلی و عمومی نسبت به پروژهبرای پرهیز از تفصیل مطلب، من در اینجا تنها به 

توانند همچون ی تحریم امری چندبعدی است و زوایای گوناگونی دارد که هرکدام میکنم هرچند که مسئلهمی

 کار آیند. مرجعی در خدمت نقد به 

رسد ما امروز نه با نظر میأکید کنیم که به ابتدا و پیش از آنکه به بحث از خیروشرِ تحریم بپردازیم، باید بر این نکته ت

های مبارزه مواجهیم، بلکه آنچه پیشِ روی ماست خود و نه حتی با تحریم در مقام یکی از تاکتیکخودیتحریم به

توان ورزی در اپوزیسیون خارج از کشور است. تاآنجاکه میشکلی از سیاست و مبنای سیاست شدن تحریم بهتبدیل 

گویا اولین و آخرین پاسخ اپوزیسیون خارج از کشور به هر  17سپورا را نوعی سیاست تحریم دانست.سیاست دیا

ای تحریم است؛ تحریم اقتصادی، تحریم مذاکره، تحریم ورزش ایران، تحریم تیم ملی، تحریم فالن کارخانه، مسئله

ها( با ناتوانی فضای مجازی و رسانهکم در تردید میان مسلط شدن نسبی سیاست تحریم )دستتحریم کافه و... بی

 ورزی مهاجران دور از وطن پیوند و ارتباطی گسترده وجود دارد.ی سیاستگفته دربارهپیش

ی هرکدام از تر نیز گفتیم دربارهتوان گفت؟ چنانچه پیشاما فراتر از این مالحظات، در باب سیاست تحریم چه می

خواهم بندی میترین صورتو از زوایای مختلف بحث کرد، ولی در کلی توان جداگانهمصادیق درخواست تحریم می

منظور اش، سالحی علیه جامعه و در جهت تضعیف آن است. بهاستدالل کنم که تحریم برخالف ظاهر انقالبی

رچه ی فروپاشیده راهگشا باشد. اگی معترض/جامعهی جامعهکار انداختن دوگانهتر مطلب شاید بهبندی دقیقصورت

های زیادی مانند نارضایتی گسترده، ناکارآمدی حکومت و ها و همگونیاین دو شکل اجتماعی در ظاهر شباهت

دهنده به این دو اساساً نیروها و سازوکارهای شدن تمامی مطالبات دارند، اما نیروها و سازوکارهای شکل امنیتی

انداز ایجابی و ومرج، فاقد هر چشمآکنده از هرجمتعارض و حتی متضادی هستند. وضعیت فروپاشی وضعیتی است 

ای است گشوده به آینده، ی معترض جامعهکه جامعهسمت تخریب، درحالیی سراسر نیروی جامعه بهکنندهبسیج

ی معطوف به زندگی و مملو از تخیل رهایی. در این دوگانه هرچه توان جامعه تضعیف شود، سرشار از نیرو و اراده

های تقویت حیات اجتماعی بیشتر محو شوند و هرچه قدرت جامعه برای حمایت از خودش کمتر شود، یهرچه میانج

                                                           
خواهی در داخل کشور هیچ حامی یا البته بنا ندارم با تأکید بر اپوزیسیون خارج از کشور و دیاسپورا ادعا کنم که تحریم و تحریم 17

چنینی را تأیید یا رد نمود. ادعاهایی اینتوان کلی ناپسندیده است. در این زمینه اطالعات مشخصی وجود ندارد و نمیپشتیبانی ندارد و به

اند. باوجوداین اما، مسئله اصالً در این ی شخصی من هم چنین است که اتفاقاً این روزها بسیاری از اطرافیانم حامی سیاست تحریمتجربه

رسد همه بپذیریم کانون تولید، نظر مینکته نیست. فارغ از آنکه مردمان داخل چه میزان با سیاست تحریم همدل یا ناسازگارند، به 

 ای است.های ماهوارهبندی و تبلیغ سیاست تحریم در خارج از کشور و رسانهمفصل
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های اخیر شود. اتفاقی نیست که در سالی معترض کاسته میی فروپاشیده بیشتر و از قدرت جامعهاحتمال ظهور جامعه

اعی با تعطیلی نهادهای منتقد از قبیل های اجتمی تخریب تمامی میانجیواسطهدولت نیز تالش کرده است تا به

ویژه در سازی بههای خصوصیهای اقتصادی از طریق سیاستها و نهادهای مدنی، حذف میانجیها، انجمنروزنامه

های سیاسی، جامعه های اجتماعی مانند سالمت، آموزش، مسکن و ... و همچنین از میان برداشتن واسطهقلمرو حمایت

-رغم تمامی این تمهیدات اما جنبش زنماندگارش سازد. علیی از نیروهای خودجوش و درونرا هرچه بیشتر عار

آزادی تاکنون نشان داده است که جامعه هنوز مقاوم و استوار است و به رؤیاهایش، به تخیالتش و به رهایی -زندگی

 پشت نکرده است.

ریم ابزاری در جهت تقویت جامعه و تحکیم روابط کند؟ آیا تحاما سیاست تحریم چه نسبتی با این دوگانه پیدا می

های ی گسترش همبستگی است یا آنکه برعکس، سالحی است در خدمت از میان برداشن میانجیواسطهمردم به

توان کمی با مورد درخواست تحریم ورزش ایران اجتماعی و خلع سالح جامعه در حمایت از خودش؟ برای مثال می

های خارج از کشور بسیار تبلیغ ی اخیر توسط رسانههاای مطرح شده و در اعتراضعدهکه چند سالی است توسط 

های خالقانه شمار تصویر حماسی از اعتراضهای اخیر شاهد خلق بیی ما در ماهشود، کلنجار رفت. همهمی

گی و گسترش نیروی ایم. تصاویری که در تقویت همبستکاران ایرانی و خصوصاً زنان در میادین ورزشی بودهورزش

ای فرض کنیم که آن خواست و آرزوی تحریم ورزش ایران محقق اند. حال برای لحظهاجتماعی نقشی اساسی داشته

تردید چنین تحریمی جز دست های اعتراضی جامعه بود؟ بیشده بود؛ آیا حاصل آن جز از میان رفتن یکی از امکان

 داشت. یچ حاصل دیگری نمیکم بخشی از امکانات جامعه، هشستن از دست

کند. دهی و همبستگی اجتماعی عمل میسیاست تحریم برخالف ظاهر رادیکالش خواسته یا ناخواسته علیه سازمان

شود و ناگفته تحریم فارغ از نیات مدافعانش، مستقیم یا غیرمستقیم سبب افزایش فقر اقتصادی و انزوای سیاسی می

کند. تحریم فرساید و مضمحل میبیشترِ خود میدهی هرچهوان جامعه را برای سازمانپیداست که چنین فقر و انزوایی ت

کند و دقیقًا سوی فروپاشی است و تمامی سازوکارش علیه نیروهای اعتراضی جامعه عمل میابزار سوق دادن جامعه به

نابودی حیات اجتماعی و نهادها  به همین دلیل نه مقابل وضع موجود، بلکه میانجی بازتولید آن است. منطق تحریم در

ها اشاره کردیم. تر به آنهای حاکمی است که پیشی این حیاتْ دقیقاً استمرار همان سیاستو سازوکارهای برسازنده

ای را به توده های اجتماعی، جامعهی نابودی میانجیواسطهدردست سرکوب درنهایت بهفراتر از این، تحریم دست

است که همه را بسیج کند « مردی»کند که تنها خواستش ظهور ومرج و آشوب تبدیل میر هرجشکل و مستغرق دبی

آبادی  ،میهن ،خواند مردآزادی ما را به پیوند و همبستگی اجتماعی فرامی-زندگی-و البد میهن را آباد. هرچه زن
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ای که با دانند جامعهخوبی میها و همبستگی است چراکه پیروان آن بهشکستن پیوندها، میانجی آرزویش در هم

پاره شده و دیگر نتواند خود پناه خود باشد، چنین امن آسایشی را در ظهور یک ناجی ی نهادهایش تکهنابودی همه

 کند. وجو میجست

ای راست فاشیستی چنان از سرکوب مردم در داخل بهره برده است و تحریم را همچون های اخیر هژمونی رسانهدر ماه

گر آن امری دشوار شده و نعمتی جازده است که این روزها موضع گرفتن علیه تحریم و آشکار ساختن وجوه ویران

رد، واجب است که آزادی دا-زندگی-کس که دل در گرو زنی گزافی دارد. باوجوداین بر هرآنبرای گوینده هزینه

 ازقضا این هژمونی را بشکند و هرچه بیشتر تالش کند تا آثار مخرب تحریم را فاش سازد. 

 

 همبستگی علیه سیاست دولتی

ایم. تاکنون درباره چیستی سیاست دولتی، بعضی از سازوکارهای درونی آن و تمایزش با سیاست همبستگی سخن گفته

اند. سیاست دولتی خود معلول کدامین سیاست دولتی کماکان بدون پاسخ ماندهها در مورد باوجوداین برخی پرسش

علل، عوامل و شرایط مادی است؟ چه نیروها و سازوکارهایی زمینه بازتولید، تثبیت و تحکیم این سیاست را فراهم 

ت این ابزار با سیاست های اصلی سیاست دولتی کدامند؟ نسبها و استراتژیکنند؟ و همچنین ابزار، وسایل، تاکتیکمی

ای توانند خود به تنهایی موضوع متن جداگانهها میرسد هر کدام از این پرسشنظر میهمبستگی چیست؟ اگرچه به

تواند شناختی تردید میبی -تر رفتچنانچه شرحش پیش-توزی تنیدگی سیاست دولتی با کینباشند اما پیوند و درهم

 دست دهد. سیاست دولتی و سازوکارهای بازتولید و تثبیت آن بهکلی ولو اولیه در باب خاستگاه 
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راندن سیستماتیک عواطف و تاثراتی معلول واپس»داند که می« نگرش ذهنی دیرپایی»توزی را ماکس شلر کین

توزی را محصول و معلول نوعی استیصال، ناتوانی و سترونی در تحقق خود است. او متاثر از نیچه کین 18«معین

ای درپی و دائما در معرض سرکوب باشد آنگاه زمینهای پیواسطه معتقد است هر گاه فرد یا جامعهنگارد و بدینامی

های ای که در آن فشار اقتصادی، تحریمراستی تجربه زیستن در جامعهشود. بهتوزی فراهم میمساعد برای رشد کین

تورم و رشد دائمی نرخ ارز موجب سقوط سازد، تر میگسترده و فساد سیستماتیک معشیت مردم را هر روز دشوار

ای که در آن هیچ سبک زندگی دیگری جز سبک زندگی مطلوب و استاندارد شود، جامعهطبقاتی پیوسته افراد می

اند های مردم نیز مسدود شدهشود و اندک مجاری سیاسی قانونی برای تحقق خواستهرسمیت شناخته نمیحاکمیت به

کم در بیست سال اخیر در ایران هیچ مساله و معضلی هولناک و سهمگین است. حقیقت آن است که دستای تجربه

هایی که حداقل در ظاهر وفصل نشده است. در واقع در مواجهه با هر بحرانی، از آنپاسخی درخور نگرفته و حل

ها نیازمند تا مواردی که برطرف کردن آن رسید مانند ورود زنان به استادیومنظر میتر بهها سادهوفصل کردن آنحل

گیری درباره حجاب اجباری یا مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، های بیشتر بود مانند تصمیمتر و هزینهعزمی جدی

وفصل آن و همزمان منکوب گیری برای حلتعویق انداختن بحران، ناتوانی در تصمیمیگانه پاسخ حاکمیت تنها و تنها به

شدن بحران تنها موجب برداشتهاند سرکوب نهتجلیات و عوامل ظاهری آن بوده است. اما چنانکه بارها گفتهکردن 

کند. فردی که تحت فشار های حیات اجتماعی فراهم میشود بلکه زمینه را برای استمرار و گسترش آن در زیرالیهنمی

واسطه دهد و همزمان بههایش را از دست میکردن خواستهلشود و امکانات الزم برای دنبااقتصادی، هر روز فقیرتر می

شود بسیار مستعد درافتادن در هایی نیز از او سلب میهای بیان و تحقق چنین خواستهانسداد سیاسی و فرهنگی میانجی

ن کس شود تا نفرت از هر آبیند و همین موجب میوادی استیصال و ناامیدی است. او زندگیش را از دست رفته می

ای متولد ترین محرک حیاتش تبدیل شود. سیاست دولتی در چنین لحظهکه این زندگی را از او ربوده است به مهم

شود و پیچیده در منفیتی شود. در سیاست دولتی این نفرت و میل به انتقام به موتور محرک اصلی سیاست تبدیل میمی

دهد که از شوربختانه آنکه همین نوشته موجز و فشرده نیز نشان می 19«کند.های این سیاست را تولید میارزش»ناگزیر 

توزی و سیاست دولتی حاصل وفصل پیدا نکنند و فشار بر جامعه بیشتر شود کینها امکانی برای حلقضا هر چه بحران

کند ادآوری مییابند. باوجوداین جنبش اخیر با تاکیدش بر زن و زندگی و آزادی به ما یاز آن نیز رشد و گسترش می

های مترقی جنبش کنونی خاطرنشان توزی و سیاست دولتی تقدیر ناگزیر ما نیستند. بسیاری از تجلیات و جلوهکه کین
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در عوض منفیت  20«گویی ظفرنمونآری»توان به سیاستی دیگر، به همبستگی مردمی و به سازند که هنوز هم میمی

 سیاست دولتی امید بست.

سرعت و با یافته در سیاست دولتی بهی مرگ رسوخماند. منفیت و رانهین نقطه نیز متوقف نمیالبته مساله در هم

ی گر رانهافکند. حضور ویرانها و تجویزهای سخنگویان این سیاست سایه میبینیها، پیشگستردگی بر تمامی تحلیل

سیاست دولتی بازشناسی  21هایتئوریسین هایها و تاکتیکاتفاق رهیافتبهتوان در قریبتوزی را میمرگ و کین

دوستانه است. های انسانزدایی از مبارزه زیر نقابی از لفاظیزدایی و انسانیتکرد. حضوری که حاصلش معموالً انسان

ها به یاد آوریم؛ شدگان در روزهای اول اعتراضی حامیان این گفتار را با بازداشتبرای مثال تنها کافی است مواجهه

خواندند مبادا که موجب ترس و سرخوردگی شود. البته شدگان فرامیا پیوسته همگان را به نام نبردن از بازداشتهآن

توانست در ها میبرقضا هر جایی که کثرت آناعتنا نبودند و دستشدگان چندان هم بیاین افراد نسبت به بازداشت

تنها مجاز که ضروری ها نهدازی قرار گیرد، سخن گفتن از آنخدمت تقویم و تثبیت یگانه هدف گفتار دولتی یعنی بران

ترین و ها، این شجاعزدایی و تبدیل شدن به عدد و کمیت را بر پیشانی بازداشتیبود. این سازوکار اولین نشانِ انسان

 کند. دلیرترین همراهان جنبش، حک می

مدد رسانه و پول و قدرت، اگر خوب گوش بسپاریم، بهاما در میان هیاهوی برخاسته از بلند شدن صدای این ترهات 

زند. صدایی شدگان و غایبان را فریاد میاز میان مردم صدایی راسخ و استوار در تمامی روزهای گذشته پیوسته نام گم

های های خارج از کشور و پروژهها، از فشار امنیتی گرفته تا طردوحذف توسط رسانهواقسام قدرتکه زیر فشار انواع

رسد اما هنوز خفه نشده است. صدایی بریده به گوش میلشکرهای سایبری گوناگون در توییتر، اگرچه گرفته و بریده

ها برایش خودْ غایت است چراکه خواند، بلکه رهایی آنخواهد و نمیشدگان را همچون عدد نمیکه بازداشت

های ی اتصال رنجاجتماعی، تبلور تکثر جامعه و نقطههای مختلف داند همین افراد محل اتصال گروهخوبی میبه

ها ی انسانی آنکند که روایت از غایبان و بازگرداندن چهرهمشترک مردمان هستند. سیاست همبستگی فراموش نمی

 ی نیرویی است برآمده از رنج مشترک مردم.به حضور حال صرفاً عددگونشان نه موجب ترس و هول، بلکه سازنده

ی آغاز های سیاست دولتی با سیاست همبستگی در اصل به همان نقطهها و تناقضادعا کنم که تمامی تنش خواهممی

آغازد و دیگری از جامعه. سیاست دولتی با سیاست در این دو رویکرد وابسته است، یعنی آنجا که یکی از دولت می
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ها و ی تمامی استراتژیمعیار قضاوت دربارهی تغییر دولت و برکشیدن آن به مقام یگانه واره ساختن قاعدهبت

کند که حاصلشان تنها و تنها تضعیف جامعه و نابودی ها، خواسته یا ناخواسته راه را بر بسیاری از اعمالی باز میتاکتیک

 ی سنجش اعمال سیاسی تبدیل شود،که برانداختن به تنها قاعدهی مردم است. هنگامیهای اجتماعی برسازندهمیانجی

ی نظامی و مقدس ساختن هر شکلی از خشونت جویانه از تحریم گرفته تا حملههای مداخلهطبیعی است که سیاست

ی ها بر جامعه و نیروهای اجتماعی و حتی ایدهگر و مخرب آنآنکه آثار ویرانشوند، بیتوجیه و مشروع می

های گفتار دولتی پیوسته با ها و سیاستبرنامهخواهی در ایران توجه کسی را برانگیزد. تصادفی نیست که جمهوری

ایمانی حامیان سیاست دولتی به جامعه ازقضا ناامیدی و بی خورد. طلب مداوم تحریمسیاست تحریم و انزوا پیوند می

کار است و به همین دلیل نیز تمامی اش سیاستی عمیقاً محافظهکند. این سیاست برخالف دعاوی انقالبیرا فاش می

ی دغدغه و فکروذکر منادیان سیاست دولتی البی هاست. همهها و راهبردهای سخنگویانش در نسبت با دولتتیکتاک

هاست. پیروان سیاست دولتی سایر دولت« یمداخله»های دیگر، خواست تحریم بیشتر و بیشتر و امید به مداوم با دولت

همین اند و به شدت از جامعه و نیرو و توانش ناامید و مأیوسبه نامند، در ناخودآگاههرچند در کالمْ خود را انقالبی می

 اند.های دیگر گره زدههای دولتدلیل، تمام امید و آرزویشان را به سیاست

خوبی کند. این سیاست بهوجو میهای اجتماعی جستسیاست همبستگی ازقضا تمامی آمال و آرزوهایش را در امکان

ی تصرف، بازسازی الساعه و واردشده از بیرونِ جامعه، بلکه نتیجهراضی نه حاصل امری خلقهای اعتداند که امکانمی

ی از پیش موجود هستند. سیاست همبستگی نبرد میان جامعه و و در یک کالم شکلی دیگر بخشیدن به همان زمینه

تر از همه آینده حال و مهمدولت را نبردی برای تصرف و تسخیر هرچه بیشتر فضا، زمان، اذهان، تاریخ، گذشته، 

گذارد. سیاست همبستگی پای تقویت نیروی اجتماعی و همبستگی مردم می بیند و در این راه تمام توانش را بهمی

های دورودراز، و در پیوند با سنت بیش از صد های هزاران هزار مبارز و شهید و تبعیدی و زندانیِ سالایستاده بر شانه

ی ایرانیان برای آزادی و عدالت، این تاریخِ مبارزه، شکست و باز هم مبارزه حال دیگر آگاه است ی تاریخسال مبارزه

دهی و خلق مداوم گر و مخربی همچون تحریم بلکه در سازمانگرایانه، ویرانکه راه رهایی نه در ابزارهای واپس

 اشکال کالسیک آن مانند سندیکا و اتحادیه دهی الزاماًاشکال گوناگون همبستگی مردمی نهفته است. منظور از سازمان

ها وجود ندارد. اتفاقاً ی تاریخی هیچ امکانی معطوف به تحقق آنرسد در این لحظهنظر میو احزاب نیست، زیرا به 

دهی را آفریده است. ی سازمانهای گوناگون و خالقانهها، جامعه خود بسیاری از صورتپیشاپیش و در متن اعتراض

ها که از کنند و آذربایجانیها که از آذربایجان یاد میزنند و کردستانیم زاهدان که نام کردستان را صدا میاز مرد

هایی که برای مبارزه و رقص نظیر دانشجویان و دستگویند گرفته تا مقاومت و همبستگی بیمظلومیت زاهدان می
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توانند یی از همان همبستگی اجتماعی پرصالبتی هستند که میهارسند، همه و همه جلوهتوأمان در خیابان به یکدیگر می

 هر قدرتی را مجذوب خود سازند و پس بزنند.

آزادی جنبشی عمیقاً دوبُنی است و -زندگی-بیانی، جنبش زناندرکار ساخت فردای ما هستند. بهامروز دو نیرو دست

ضاد در فضاست. یک سویه که کانون و قلب این دوسویگی خودْ محصول حضور دو گفتار سیاسی متعارض و حتی مت

ی ی مدنی، آغازکنندهآزادی و تأکید بر مبارزه-زندگی-های ایران با شعار زنتپد و از خیابانآن در داخل کشور می

ی مقابل اما از همان روز اول با کند. سویهجنبش بود در پیوند با سنت مبارزه در ایران، مصرانه رهایی را طلب می

ی اخبار جعلی، پیوسته به تقدیس خشونت، تکفیر نیروهای شدهدهیی جنگ و تولید سازمانندن دائمی استعارهفراخوا

گرایانه، مزاحم و ی این جریان همانا علم کردن شعار واپسمدنی و سرکوب هر شکلی از تکثر پرداخته است. عصاره

آزادی است. این -زندگی-زنسرکوب ل برای ولی در عم تکملهی مرد، میهن، آبادی در لفظ به نام آزارنده

های اخیر توان در بسیاری از عناصر و لحظات اعتراضها را میدوسویگی و حضور توأمان دو گفتار و تضاد میان آن

وجوی پدری جدید در میان در در جستآنکه دیگری دربهگوید، حالدید. یکی از مبارزه علیه پدرساالری می

جمهوری کشورهای مختلف سرگردان است. یکی در پیوند با رخدادهای تاریخی از ریاست هایها و کاخپارلمان

ها از های آنو جنبش سبز در پی آن است تا با احضار آرمان 57مشروطه و ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقالب 

دوده تنها در پی تکفیر آنکه دیگری با رهیافتی تاریخ زهایشان نیرویی بسازد برای رستگاری امروز، حالناکامی

های ملی است. خالصه آنکه یکی سرشار از زندگی است و دیگری به هر آنچه مبارزات پیشین ملت و تمامی قهرمان

 پاشد.رسد تنها گرد مرگ و ویرانی را بر آن میمی

های ه انداختن شبکهشود که به یاد آوریم سیاست دولتی با ابزارهایی مانند پول و قدرت و رامسئله آنجایی بغرنج می

کند. ای را به دست گیرد. وضعیت در توییتر نیز چندان فرقی نمیای عریض و طویل توانسته است هژمونی رسانهماهواره

ای نیز هستند و هرروزه های ماهوارههای شهره و معروف توییتر که کارمندان همان شبکهبینیم که بسیاری از کاربرمی

شود، هایشان نیز هزاران هزار بار دیده میکنند و پیاماعتصاب و تجمع و چه و چه صادر میاز خارج از کشور فرمان 

ی اند؟ و زنهار که همهباره از کجا آمدهیکحتی برای فعاالن سیاسی نیز ناشناخته هستند و معلوم نیست این افراد به

قدرتان گی، همانان که امید به قدرت بیدهد که صدای منادیان و همراهان سیاست همبستها در فضایی رخ میاین

ها راهی به اند، به دلیل ماهیت ضداجتماعی و ضدجنبشی این شبکهبخش جامعه بستهدارند و دل در گرو توان حیات

درپی های پییابد. تنها مجرای این صدای منادی رهایی که حال دیگر نه فقط دیوارهای تودرتو و داالنها نمیآن

مخاطب اند، همانا صفحات مجازی کمهای خارج از کشور نیز به جنگش آمدهور و طردوحذف رسانهزندان، که سانس
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ی نام جامعهدانند نه از موجودیت مجهول و مبهم و نامشخصی به اما گرم و سرشار از امید مردمی است که نیک می

ی ما و احضار دوباره و خ مبارزهجهانی کاری ساخته است و نه بناست ناجی جدیدی ظهور کند. هرآنچه هست تاری

 های اخیر است.شده در قرنی خواست آزادی و رهایی سرکوبدوباره

 

 آزادی-زندگی-زن

دانیم چیز را به ما یادآوری کند؟ پیشاپیش میخواهد چهمی« زندگی»آزادی حضور سمج -زندگی-در شعار زن

های متفاوت و متکثر میانجی شود، اما با انبوهی از مدلولفراخور زمان و مکان تواند بهزندگی دالی تهی است که می

ای که رهبران شود؟ در زمانهها را پذیرا میپرسش این است که در نسبت با زن و آزادی، زندگی کدامین میانجی

روز پاشند و هر کس میچیز و همهاند و آن را بر همهدست آورده اپوزیسیون خارج از کشور گویی اکسیر مرگ را به

با صدور فرمانی جدید مانند به کافه نرفتن، دادوستد نکردن، یلدا نگرفتن و هزاران نرفتن و نکردن و نگرفتنِ دیگر 
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رمق زنند، آیا دال کمخوانند و انفعال را انقالب جا میدرپی مردم را به مرگ/خودکشی نمادینِ خودخواسته فرامیپی

رد؟ ازقضا دقیقاً امروز و درگرماگرم اتفاقات است که آن زندگی ومعوج زندگی هنوز حرفی برای گفتن داو کج

تواند به کار ما آید و یادآوری کند که اگرچه مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست؛ آنچه دائمی شده میطلب

تفاقاً اگر ی اصلی آن است که ادائمی بودن یا نبودنِ زندگی یا مبارزه نیست، بلکه مسئله است زندگی است. مسئله

ای و سرخوردگی پس از آن فراتر رود و جنبشی های لحظهی بارقهی تکرارشوندهبناست مبارزه دائمی شود و از چرخه

روی خود داشته باشد. نباید دیرپا را سازمان بخشد، باید همواره تصویر و تخیلی از زندگی کامل را در افق پیشِ 

یابد. اصالً مبارزه طلب زندگی کامل و خواست بازیابی با زندگی معنا میفراموش کنیم که مبارزه همواره در نسبت 

رفته را از همان آغاز در خود دارد. زندگیِ کامل غایتی است که مبارزه مسیر تحقق و در آغوش سرقتآن زندگی به

نفسه ه خود به غایتی فیگرفتن آن است، اما اگر این نسبت مبارزه با زندگی مخدوش شود یا از بین رود و درنتیجه مبارز

بدون پیوند با زندگی تبدیل شود، اگر مبارزه فراموش کند که هدفش ممکن ساختن زندگی دیگری است، آنجاست 

آزادی، این قیام -زندگی-راستی دریغ از جنبش زنتواند در مبارزه رسوخ کند. بههای مرگ میکه انبوهی از تجلی

اندازش را آویزان کردن خواهی و انقیاد که چشمه هر شکلی از مرگآغوش کشیدن زندگی و علیجمعی برای به

آزادی، -زندگی-تردید زنوکشتار فراگیرد. بیفالنی از تیر برق و میل به انتقام و تقدیس خشونت و خواست کشت

 نه و آزادانه. نگر و دادخواهانه برای احضار زندگی عادالچنانچه منادیان آن در خیابان فریاد زدند، جنبشی است زنانه

خواهم تأکید کنم که مسئله صرفاً آن نیست که در صورت پیروزی جنبش خطرات و تهدیدهایی از این دست می

هایی اساساً ضدجنبش و ضداجتماعی هستند ی اصلی این است که چنین گرایشوجود دارد، بلکه فراتر از آن مسئله

هرچه تب این توجیه خشونت و طلب خون و کشتار باال  شود.آزادی می-زندگی-ها موجب تضعیف زنو تقویت آن

آورد. بنابراین ی اضمحالل را پیش میشود و این خودْ زمینهبگیرد، فراگیری و تکثر نیروهای درونی جنبش کمتر می

ی لبه تواند ما را ازازپیش بر زندگی و چیستی آن پافشاری کنیم چراکه همین اصرار است که میامروز اتفاقاً باید بیش

ی آن های مرگ استوار سازد. باید بتوانیم دربارهتوزی به سالمت بگذراند و خواست زندگی را علیه تجلیپرتگاه کین

زندگیِ هنوزنیامده هرچه بیشتر و بیشتر تخیل کنیم؛ زیستنی که در آن اعدام نه از گروهی به گروه دیگر، بلکه بنیاداً از 

ی سرشار از آزادی بیان و ی آن دیگر غارت حاشیه به نفع مرکز نیست؛ آن جامعهبین رفته است؛ جهانی که شالوده

ی افراد نیست. تنها این تخیل است آنجا که برخورداری از زندگیِ سرشار در گرو قومیت و مذهب و جنسیت و طبقه

 توزی بغلتیم. آنکه به دامان کینتواند ما را در نبرد سرپا نگه دارد، بیکه می

 سیاست همبستگی بر آن است که این تخیل را عملی سازد. باشد که رستگار شود. 


