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(1 ) 

شکل و  کنونی  انقالبی  انقالبیخیزش  وجودیِ  وجوه  میپذیری  را  بیشاش  تنش  در  و  یّتع-توان  نی 

خصلتتعیّ -مک راهنی  اجتماعی،  جنبش  فرآیند  در  تضاد  این  حل  و  تنش  این  گشایش  کرد.  های  بندی 

می  پذیریِشکل  را  انقالبی  خصلت  وجوه  یکتعیّنی-بیش گشاید.  از  وسیع،  قلمروی  در  را  عمل  تر  سو 

می تودهتسهیل  اجتماعی  کردار  در  واقعی  راه مشارکت  و  گروهکند  و  افراد  را  وار  متنوعی  اجتماعی  های 

می انگیزهسازهموار  تأویل  امکان  دیگر،  سوی  از  هدفد؛  و  میها  گسترش  را  کردار  این  به  دهدهای   ،

ایدئولوژی که  مینحوی  گوناگون  کنار یکهای  در  با »همزیستی«  را  توانند  کردار  آن  مشروعیت  دیگر، 

کنند.  میحوزه  ،تعیّنی-کم  توجیه  محدود  را  عمل  اینی  از  و  تأویلکند  بحران  یا  کمبود  با  ها  رو 

مبارزه   به دست تنش،  این  نهایی  گشایش  است.  تأویلگریبان  پاالیش  ناشیو  بیش  های  و    تعیّنی-از 

و نبردی  بقاتی  طی  ی مبارزهرا به عرصه  تعیّنی-کمهای هنوز غایبِ ناشی از  أویلواالیش و استحکام ت

 کشاند. هژمونیک می

(2 ) 

ی کنونی جنبش است، اما پیش از  در مرحلهتعیّنی  -بیشنمای این  شعار »زن، زندگی، آزادی« سرشت

آسای آن را در مبارزه با نظام و رژیمی مانند  مذکور، باید دالیل قدرت غولی شعار  پرداختن به این جنبه

تر از شعارهای تاکنونی  تر و ژرفبسیار گسترده  یهای جمهوری اسالمی برجسته کرد، زیرا این شعار ظرفیت

رچوب  توان آن را کماکان شعاری فمینیستی نامید، از چابخش میدارد و هرچند با تأویلی رادیکال و رهایی

رود. شعار »زن، زندگی، آزادی«  را ساخته است، فراتر می  « فمینیستی» ی شعارهای  چه تاکنون حوزهآن

مشروعیت ایدئولوژی  بهبنیادهای  را  اسالمی  رژیم جمهوری  و  نظام  پایه  ،اندازدلرزه می بخش  های  زیرا 

های اجتماعی  سیاست  زمینه و پوشش مشروعیت   تر برای نظامی از انتزاعات پیکریافته را که سپهری فراخ 

 کند. بوده است، ویران می پیدایششو اقتصادی گوناگون رژیم از آغاز 

ای حقوقی است که  ، خواستهای مترقی و مشروع استگمان خواستهی پوشش اختیاری، که بیخواسته

سوژه بودنِ  حقش  انسان  که  را  میمیالبه  طمای  مفروض  بر  شود،  جامع  و  فراگیر  عام،  تأکید  اما  گیرد. 

این    گیرد، زیراتری از ایدئولوژی رژیم جمهوری اسالمی را نشانه میهای ژرف»زن« در این شعار، ریشه

شئای با  مفهومدئولوژی  کردن  امثابهبه  زن  وار  بای  تلقینیمه  نسان،  و    او   کردن انسان  جایگاه  تقلیل  و 

اساس سوژه  شمنزلت در  مایملک،  و  انسانبه شئ  و  یا دستبودن  انکار،  را  او  مبودن  کند.  می  طشروکم 
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کنندگی و بنابراین علیه  وارگی و چیزگونبنابراین مفهوم عام و جامع زن در این شعار، مبارزه علیه این بت

 جمهوری اسالمی است.  ترین عناصر ایدئولوژی رژیماییکی از پایه

بیعی، تازگی، سرزندگی، عشق، شادی و سرور  ط، سرودی در ستایش رشد و شکوفایی  شعار »زندگی«

ی  است. جذابیت این شعار برای نوجوانان و جوانان بیهوده نیست. اما این شعار در اساس تیشه به ریشه

گر سوگ و مرثیه و مرگ است. شعار  ، که ستایشزندمیعنصری ایدئولوژیک در رژیم جمهوری اسالمی  

فق ب البهطم  طزندگی  »استیل«  طاص هی  روالح  در  بلکه  نیست،  زندگی  از  دیگری  سبک  با   در یا  رویی 

دوجان   ابو  ور اعم است.طایدئولوژی نظام جمهوری اسالمی رویاروییِ ستایش زندگی و ستایش مرگ به

بیانیه در  داعش  نظامی  سخنگویان  از  یکی  حملهاالفغانی،  مناسبت  به  جریان  این  تروریستی  ی    بهی 

 نویسد: »شما عاشق زندگی هستید، ما عاشق مرگیم.« مخالفان میخطاب به  2004 در مارسمادرید 

فق نیز  »آزادی«  بهبه    طشعار  سیاسی  رهایی  رژیم  طمعنای  با  متفاوتی  سیاسی  نظام  یا  اخص  ور 

و   جهموری درک  نظام،  این  ایدئولوژی  با  رویارویی  در  بلکه  نیست،  نشانه  طاسالمی  را  زندگی  از  رحی 

داند و تأویل این حقیقت را به مرجعی از »رهبری« یا  حقیقت و حقانیت می  تنها مالکگیرد که خود را  می

می ب»والیت«  مبارزه  بررط   اسپارد؛  که  است  درکی  و  استوار    ءامحا   ح  چندگانگی  و  چندگونگی  انکار  و 

 . است

اسالمی  عناصر  بنابراین   جمهوری  ایدئولوژی  آزادی«  زندگی،  »زن،  فق ــشعار  نه  جمهوری    طو 

 لبد. طها و بنیادهایش به مبارزه میترین ریشهــ را در ژرف اسالمی

(3 ) 

شعار  تعیّنیِ-بیشخصلت   بیاین  کرده،  تسهیل  را  عمل  فراخ گمان  مراتب  به  میدان  اما  برای  ،  تری 

 ها فراهم آورده است: تأویل

مبارزهدر   تنها  نه  »زن«،  جامع  و  عام  رهاییمفهوم  ضدطی  و  چیزگونبت لبانه  و  شدگی وارگی 

وارگی را در  شدگی، بلکه بتبار، نه تنها چیزگونگیرد که اینگنجد، بلکه تصویری خیالی نیز جای میمی

کاالیی میقالب  زن  تصور  و  تصویر  را  شدنِ  زن  و  عروسکیپذیرد  قالب  در  یا  یا  های  نقش  هالیوودی 

فرانمودی است که    ،کند. این تصورای در دوران مدرن عرضه میجویان افسانهای جنگنمایشی و باسمه

 کند. شدگی را پنهان میوارگی و چیزگونجایگاه زن در مبارزه علیه بت
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فق »زندگی«،  مفهوم  نمی  طدر  متجلی  مرگ  و  زندگی  تصور  رویارویی  و  تصویر  بلکه  ی  بقهطشود، 

بیش«  ط»متوس زندگی،  را میاز  اسالمی  ترین فضای جوالن  در خفقان جمهوری  که  در فضایی  و  یابد 

ــ معمولی«  زندگی  یک  »حسرت  ترانه حتی  »برایدر  مناسب نیز...«   ی  دارد،  امکان  ــ  برای  ترین 

 آورد. از این ایدئولوژی را بدست می ی عنصر کردنچیره

تأویلِ »آزادی«،  در  فراخ   مفهوم  مراتب  به  میدان  تنها  مسل  ترنه  ایدئولوژی  بلکه  بورژوایی    ط است، 

چه ایدئولوژی بورژوایی از آزادی  ایدئولوژیک را دارد. بدیهی است که آن  طترین و بهترین امکان تسلبیش

ی  ی همزاد و همپای جامعهمثابهالح »دمکراسی«، بهطاص هفهمد، در بهترین حالت اشکال گوناگون ب می

ی ستم و استثمار برای زندگی اجتماعی انسان است. ایدئولوژی  داری و مدلی سازگار با این شیوهمایهسر

ها را با اصرار  در جنگ سرد و با تکیه بر فروپاشی جوامع نوع شوروی، که آنشدن  تر  دیدهآب  با   بورژوایی

»یا دمکراسی یا    منحوس  یهاست که دوگانهسال  نامد،« میستی« و »سوسیالیجوامع »کمونیستیو ابرام  

دمد و بدیهی است که از »آزادی«، درکی جز تقابل و تناقض آن  سوسیالیسم« را در هر بوق و کرنایی می

ندارد. با    کوشدیاست که م  ی و فرانمود  ی وارونگ  قتیدر حق   یتصنع  ی دوگانگ  نیااما    با »سوسیالیسم« 

را پنهان کند    ییبورژوا  یدمکراس  ی صور  ی محتوا  سم، یالیو سوس  یدمکراس  نیب  ن یتناقض دروغ  ی برقرار

و    ،یو اجتماع  یفرد  یق یحق  یهایآزاد  یسوبه  یصور   یاز مرزها  بخشییرها  یو بر فراتر رفتن دمکراس

 .ندازدیپرده ب سمیالیو سوس یدمکراس ریناپذگسست ییهمپا و  یبر همراه زین

غربی نسبت به خیزش و انقالب ایران    های دولتگان  پیشهدر اقبالی که اینک سردمداران و سیاست

می گستردهنشان  استقبال  و  رسانهدهند  بزرگِ ی  خی  های  این  از  غرب  در  غالب  انقالب،  جریان  و  زش 

تأویلبی همان  مفاهیم  گمان  ایدئ  از  چارچوب  از  تنها  نه  و  است  غالب  آزادی  و  زندگی  و  ولوژی  زن 

رود، بلکه برعکس تالشی عظیم برای محصور و محدودکردن آن در همین چارچوب  بورژوایی فراتر نمی

 است. 

ی  عام مخالفان در میانمار، دربارهی قتلها، همین امروز دربارهگان و همین رسانهپیشههمین سیاست

نسبت  ناپذیر  توصیف  جنایاتی  ارهاز سوی سربازان اسرائیلی، دربشیرین ابو عاقله  ینی  طقتل خبرنگار فلس

ان در روژاوا،  غی اردوقلدرمنشانه  تاخت و تاز های لیبی و در مورد  اردوگاه  دوزخ   مهاجران آفریقایی در به  

گرفته مرگ  مردم   یدستهمان    .  اندخفقان  خیزش  برای  دست  که  میایران  قاتل  کافشانی  دست  ند، 

سعوددیگر  خوارخون ولیعهد  مانند  را  ی  این  د.فشارمیی  ــبا  هشیاری   حال  منافع  نقادانه  با  به  نسبت 

ژئو و  رسانهسیاسی  و  کشورها  این  و  انهایشپولیتیک  ایران  رویدادهای  بازتاب  افکار    ــ  در  آن  پژواک 
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شناسند و در  هایی از مردم که تاکنون )و هنوز نیز( تفاوتی بین »ایران« و »ایراک« نمیعمومی و الیه

کنند،  مینی« تداعی میایران را با »شاه و ملکه« یا گربه و فرش ایرانی و حداکثر »کُم  نا بهترین حالت،  

 ایران است.  سود جنبشای خوشحالی و بهج

تالشی که از سوی فعاالن سیاسی و   های مهاجران و ایرانیان خارج کشور ــبدیهی است که تالش

  ط در برانگیختن توجه افکار عمومی به شرایــ   کمابیش همواره وجود داشته استچپ و مترقی  اجتماعی  

 . ی خود را داراستجنبش نقش ویژهاین هداف ها و ازمینه  تری باهای وسیعساختن گروههایران و آگا

(4 ) 

به  تعیّنیِ-کم که  کارکنانی  و  کارگران  غیبت  همانا  کنونی،  بیطخیزش  و    در  ه طواسور  تولید  قلمرو 

کند. بدیهی است که این  ها را دشوار میی عمل را تنگ و رقابت بر سر تأویلتحقق ارزش فعالند، حوزه

  جاو هدف ما در این کنداین غیبت را پُر نمیو چند و چون اشاره، جای کار دشوار و ضروری واکاوی علت 

این اشاره به این معنا نیست که کارگران    ،ینچنگرفتن ضرورت این واکاوی نیست. همنادیدهگمان  بی  نیز

های مشخص  با پژوهش  طای است که فقمشخصی ندارند. این نیز نکته  حضوردر جنبش کنونی حضور یا  

از جایگاه    با عزیمت   بر این است که این کارگران  ط. تأکید فق تشخیص و تدقیق است شناختی قابل  جامعه

اند. بدیهی است  بش ایفا نکردهفعالی در مراحل آغازین این جن  نقش  و تحقق ارزش،  خود در فرآیند تولید

فعالیت و  اعتصابات  کارگریکه  جنبش  ازدست  ،های  داشتهطبه  1396 کم  وجود  آشکار  و  عیان  و    اندور 

جنبش کارگری    این است که ورود مشخص و شاخصد. مسئله  نهای گوناگون وجود دارهنوز هم در حوزه

حلقه باید  کنونی  خیزش  خواستدر  بین  پیوندی  خود  ی  واقعی  سیاسی  و  اقتصادی  و   ــهای  زمینه  که 

 طو بُعد سیاسی خیزش کنونی بیابد و شرای  ــ ی معین هستندی اعتراضات و اعتصابات در هر حوزهانگیزه

  انی را بدست نداده است. حتی و امک  فرصتهای آن، هنوز چنین  آغازه  در  کماین خیزش معین، یا دست

اند  و پیشتازشان در زندان  که اعضای فعال و مبارزها بین کارگران و معلمان، با آنترین تشکلیافتهسازمان

ی کار و جنبش سیاسی است، های مشخص حوزهبین خواست  سیاسیی پیوند  بهترین حلقه  این امر  و

نیهای رادیکالهنوز به شکل از مبارزه روی  و معلمان    آموزان رسد دفاع از دانشنظر میبه  اند.اوردهتری 

  ی اخیرو فراخوان به اعتصاب در یکی دو هفته  اعتصابات کارگری های اخیر معلمان،  در فراخوانزندانی  

کامیون هفت)پتروشیمی،  فوالد( داران،  و  یافتن  تالش،  تپه  در  موفقی  حلقههای  این  از  پیوند  برخی  های 

 است. 
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از جایگاه عاملین تولید و تحقق ارزش، اعتصابات سراسری اصناف و    با عزیمت  جلوه از اعتراضیک  

توزیع و مبادله محدود    زکوچکی ا   ی نسبتاًبرخی از شهرهای کردستان است که هرچند به حوزه  کسبه در 

معنای تقویت نیروی کمی  بهورود کارگران فقط  که    اید توجه داشت ب   ثیر شاخص خود را دارد.أشود، تمی

آن   تعیّنی-از بیش ،سو ضمن حفظ امکان عملنی تازه بر جنبش، از یکجنبش نیست، بلکه با افزایش تعیّ

تنقیح حوزهمی با واالیش و  از سوی دیگر،  اما  تکاهد،  به فرآیند جنبش و مسیر آن صراحت  أهای  ویل، 

بخش و ضد ستم و استثمار، راه  های رهاییه آرمانبخشیدن بنحوی که با صراحتبخشد، بهای میتازه

 بندد.ها میامکان برخی از بدیل را برویل  أت

(5 ) 

ی بسیار  ی در حل مسئلهل این تضاد به سهم خود گام موثرنش و حاین ت  بدیهی است که گشایش 

اینپراهمیت سازمان با  داشت.  برخواهد  راهبری جنبش  و  نکتهیابی  دو  ذکر  یادداشت    حال  این  در  حتی 

 ضروری است:  بسیار کوتاه

دوبارهیک اختراع  معنای  به  خودزاینده  پراتیک  همه:  تجربهی  و  دانش  رهاییی  مبارزات    بخشِ ی 

دو سدهدست فقکم  خودزاینده  پراتیک  نیست.  در جهان  پیشین  خودزایندگیِ   ط ی  نباید  که  است    مدعی 

بلکه شکو کرد،  اسیر  ایدئولوژیک  توقعات  و  انتظارات  چارچوب  در  را  را  فپراتیک  پراتیک  زایندگی  و  ایی 

در    و  بخش ی سیاسی و رهاییعنصر سرشتیِ آن دانست و این شکوفایی و زایندگی را در فرآیند مبارزه

مثبت،   منفی/نقد  نقد  دوبارهدیالکتیک  اختراع  خودزاینده  پراتیک  کرد.  شناختهخ چری  لحاظ  ی  شده های 

چرخ  برشناسی  بلکه  نیست،  چرخ مبارزه  و  استدندهها  کوچکی  و  بزرگ  پراتیک    های  هر  و  مبارزه  که 

به همهسازد؛ هممشخص می انتقادی  رویکردی  و  نگاه  یا دستی چرخ چنین  است،  ها  موجود  آوردهای 

 گزین چرخی کهنه کرد. ای را جاینیازهای یک پراتیک مشخص، چرخ تازه بنا بر که بتوان چنان

کردن  کند، و نه نقش نهادینی سیاسی را انکار میاین سرشت پراتیک، نه اهمیت راهبری مبارزه  :دو

نهادین تجربهو  و  دانش  ارگانشدن  و  نهادها  در  جهانی  تاکنونی  مبارزات  شناخته ی  مانند  شدههای  ای 

سئولیت رهبرانی که در  و م  های نوپدید، و نه وظیفهها و احزاب سیاسی یا نهادها و ارگانها، تشکلرسانه

مبارزه وفرآیند  رهبری  امر  شایستگی  واقعی  رزمندگان   ی  و  مبارزان  اعتماد  و  کسب،  را  در    راهبری  را 

العمر و نه  ها، نه ماداماند. بدیهی است که این جایگاه و این نقشخود جلب کردههع گوناگون جنبش بطمقا
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جنبش« و با این   به »خودِتوان به بهانه و با توسل  ، نمی، اما مادام که فعلیت دارنداندجایگزینی غیرقابل

 ها شانه خالی کرد. عهده گرفتن آنجنبش« مسائلش را حل خواهد کرد، از به ادعا که »خودِ

(6 ) 

توان گفت که بار دیگر ممکن است فرصتی تاریخی پیش آید و بار دیگر،  در ابعادی جهانی/تاریخی می

مبارزاتی و نظری مبارزان    یتجربه  آوردهایرغم ستایش دستبه مادگی ــچپ آماده نیست. شاید این ناآ

بسیار اندیشمندان  این و  از  روسیهــ  انقالب  شکست  از  پس  که  اندیشه  و  روست  اروپا،  در  ی  انقالب 

گام در برابر ایدئولوژی بورژوایی بوده است.   به نشینی گامانتقادی و انقالبی در جنگی تدافعی و در عقب

امطشاید جنگی تهاجمی در فرآیند   ایران،  انقالب  پراتیکی  اندازهای  چشمکان  والنی  را  نوپدید  نظری و 

 فراهم کند. 


