
1 
 

 
https://naghd.com 

 
 

 ضدانقالب  ی: به نام انقالب، برا«ی »برا یترانه
 
 
 
 

 

 ی نیبهنام ام

 

 
  1401بهمن 

https://naghd.com/


2 
 

حاجی  یترانه شروین  برنده»برای«  دوست  یجایزه  یپور  از  بسیاری  و  است  شده  گِرَمی  داران  موسیقایی 

اند. واکنش  دانستهش واجد تحسین و پاداش  ا گراییخواهی و ترقیموسیقی در غرب این ترانه را به دلیل تحول

شعف بوده است. البته از   و پذیری مثبت و پر از شور بینیایرانی هم به شکل پیش  یاکثریت قاطعی از جامعه

- مرد ها، از وجود شعار  ها و چپویژه فمینیستههای اجتماعی، بهمان زمان انتشار این ترانه برخی از گروه

یز از مرکزگرایانه بودن محتوای ترانه شکایت داشتند و در  در آن ناخرسند بودند. برخی دیگر ن  آبادی-میهن

با این    .ندنیز توسط هنرمندان دیگری منتشر شد  ترانههای دیگری از این  هایی، نسخهادامه چنین نارضایتی

زعم آنان   پوشیدن بر بعضی اجزاء به حال، بسیاری از این ناراضیان هم در نهایت کلّیت این ترانه را با چشم

به بهترین شکل بازگوکننده دردها    ترانه  با این استدالل که گویا  ،قبول و مثبت ارزیابی کردندناپسندش، قابل

داران  آزادی است. مدعای اصلی این نوشته اینست که طرف-زندگی- ی و قیام زنی ایرانجامعهو مطالبات  

ها  دانند اما برخالف نظر آنایرانی می  ی درستی آن را راوی نگرش منتقدانه اکثریت جامعهمیلیونی این ترانه به

ماهیت ضدانقالبی    یکننده نه تنها کلیت این ترانه و شکل و محتوای آن مترقی نیست بلکه در مجموع منعکس

ایرانجامعهت  اکثری »برای« همی  ترانه  دیگر،  عبارت  به  است.  بر  ی  لیبرالی حاکم  ایدئولوژی  ی  جامعهچون 

جهان    یاجتماعی ناعادالنه-ی، ظاهری مترقی و اغواگرانه اما ماهیتی ضدانقالبی و منطبق با نظم سیاسیایران

زن  قیام  در  غالب  و  پربسامد  پژواکی  دارد که شوربختانه  بررسی  آزا-زندگی -امروز  است.  کرده  پیدا  هم  دی 

گوید که  ایرانی به ما می  ی جامعه  یمیلیونی حقایق بسیاری درباره هاپسند »برای« با هوادارانی دهعامه  یترانه

به نظرسنجی  قطرههزاران  حتی  بازتاب  به  قادر  کاالیی  و  بازاری  واقع  در  اما  علمی  دریای  اصطالح  از  ای 

فهم غالب و عمومی ضدانقالبی از   یدهندهترانه »برای« به خوبی بازتاب این جامعه نخواهد بود. هایواقعیت

 آزادی است. -زندگی- زن

 انقالب و ضدانقالب 

باال    ی ایران جامعهانقالب در    ی باره استفاده از واژهآزادی به یک-زندگی- های ابتدایی قیام زناز همان هفته

آزادی«، »انقالب مهسا«، »انقالب  -زندگی -چون »انقالب زن مختلفی هم  هایگرفت و از آن زمان عبارت

اع به قیام به کارگرفته شده است. این  ارج  برای زنانه«، »انقالب فمینیستی«، »انقالب ملی« و »انقالب ژینا«

گرایان، تا پیش از این قیام و به دلیل چپ  حالی است که بسیاری از ایرانیان ناراضی از حکومت، به غیر از  در

انقالب    یانقالب بلکه حتی به استفاده از کلمه  ی ، موضعی منفی نه تنها نسبت به مقوله۵۷ نتایج ناگوار انقالب

https://kolbarnews.com/%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%ac-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%86%d9%ac-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://kolbarnews.com/%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%ac-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%86%d9%ac-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://www.youtube.com/watch?v=0z5OonfEnuo&ab_channel=Masoud
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به موضعی  تغییر  چنین  بودن  دفعتی  و  ناگهانی  و  خودیداشتند.  واکنشی  بر  است  محکمی  شاهد  خود 

آن و نه تأملی انتقادی و اندیشیده به مفهوم انقالب. در واقع، برداشت غالب عمومی  بودن استفاده از  احساسی

ه چنین برداشتی از انقالب  البت.  کندمی  تعبیر   کماکان انقالب را به معنای براندازی حکومت و تغییر هیأت حاکمه 

های  های رنگی و انقالبگذشته و در انقالب  ی را در همین دو دهه  نظیر آن ایرانی نیست و    یمنحصر به جامعه

چنینی انقالبی این ی با وجود تجربه ی ایران جامعهبهار عربی هم شاهد بودیم. با این اوصاف، این واقعیت که 

نگرانی است. اما برداشت    یاست مایه  یمشابه  یزدن تجربه قرن گذشته باز هم به دنبال رقمتر از نیمدر کم

 سیاسی،   ساختارهای   عمیق  دگرگونی  تری از انقالب هم وجود دارد که انقالب را در تحول وایهتر و ریش دقیق

  جامعه،   با  حاکمان  یرابطه  کیفی  تحول   و  حکومت  تغییر  بر   عالوه   معنا،  بدین.  بیندمی  جامعه   نمادین  و   اجتماعی

،  ها و نیز گفتمانها و قومیتملیتها و  یست روابط اجتماعی تولید و مالکیت اقتصادی، روابط جنسیتبامی

های اجتماعی مستقر بر محور برابری، آزادی و رفع ستم و سلطه و تبعیض متحول شوند.  ایدئولوژی و ارزش

حکومت مستقر نیستند بلکه ضدانقالب    بر مبنای چنین درکی از انقالب، مخالفان انقالب یا ضدانقالب صرفاً

نیروهای سیاسی و اجتما با چنین تغییرات عمیقی مخالفت میعی میشامل تمامی  بنابراین،  شود که  ورزند. 

ای متفاوت از براندازی است و ضدانقالب هم عالوه بر حافظان وضع موجود، بسیاری از  انقالب واقعی مقوله

 گیرد.گرایان را هم دربرمیاصالح 

ها و  ند و ممکن است گروهدهاصلی مخالفان جمهوری اسالمی را تشکیل می  یگرایان بدنههمین اصالح 

کار، فاشیست، لیبرال و حتی چپ را دربرگیرد. این تنوع در واقع  افرادی از هر گرایش سیاسی اعم از محافظه

ها و شمایل مختلف و متفاوتی ظاهر  گوید: ضدانقالب در چهرهضدانقالب به ما می  یای کلیدی دربارهنکته

اش را در مخالفت با تغییر  ت مستقر دارد اما ماهیت ضدانقالبیشود و اغلب ظاهری مترقی نسبت به حکوم می

دهد. بگذارید از سطح سیاسی و با مثالی  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بروز می یساختارهای نابرابر و ظالمانه

  »برای نجات ایران« خواستار برگزاری رفراندوم  متأخر از این مسأله رمزگشایی کنیم. میرحسین موسوی اخیراً

  و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین یک قانون اساسی جدید شده است. موسوی به طور ضمنی از نیروهای 

گرا« دعوت کرده است با او در  پرهیز و توسعهپارچگی سرزمینی، خشونتخواه، مدافع استقالل و یک»آزادی

خواهان ائتالف نیروهای اپوزیسیون    « گرفتن ایرانپس»تر از او، رضا پهلوی برای  این موضع همراه شوند. پیش

چون موسوی  هم  نیزسکوالر و حقوق بشر« شده بود. او    دموکراسیبندی به »تمامیت ارضی،  به شرط پای



4 
 

گذار  بارها بر رفراندوم و رأی مردم برای تعیین شکل نظام آینده و تشکیل مجلس موسسان به عنوان سازوکار 

سیاسی متفاوت    یزمینهرغم پسبهراه پیشنهادی این دو نفر،  تأکید کرده است. شباهت راهکارها، شروط و نقشه

ست که مگر همین  ا  ست که نیاز به توضیح داشته باشد. پرسش اصلی از آقایان اینا  ها، آشکارتر از آنآن

آن زمان هم که نه نظارت استصوابی در    جمهوری اسالمی با رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان تثبیت نشد؟

کار بود و نه شورای نگهبان. چه تضمینی وجود دارد که این بار هم به نام انقالب یک رژیم ضدانقالبی دیگر  

خواهی، چرا هدف و اولویت اصلی موجودیتی  دموکراسیبا اسم و رسمی متفاوت بر سر کار نیاید؟ در این    و صرفاً

ها که  مردم ایران؟ در حقیقت این دو شخصیت سیاسی و نیروهای سیاسی پیرو آنبه نام ایران است و نه  

کراسی دیکتاتوری  وکنند، منظورشان از دمدیگر اخذ میشان را از دو نظام سیاسی دشمن یکهویت سیاسی

رکیه  بنگرید به ت  های کنونی جهان است. مثالًدموکراسیشکل غالب بسیاری از لیبرال    اکثریت است که اتفاقاً

دلیل، برگزاری چندین انتخابات و رفراندوم، اردوغان   رغم، یا در واقع به بهکه از بیست سال پیش تا به حال و 

مندترین مقام حکومتی است. رفتارها و کارکرد سیاسی اردوغان کمابیش  کماکان شخص اول مملکت و قدرت

برخالف    ایخامنهشبیه   او  که  تفاوت  این  با  است!  ای خامنهاست  مردم  نیروهای    منتخب  از  بسیاری 

طلبان باشد، ادعا  طلبان و سلطنتتر از اصالح رسد جمعیتشان بیشخواه ایرانی، که به نظر میجمهوری لیبرال

ها  ه متمایزی از آنرایک از دو گروه پیشین نیستند اما تا به حال مدل سیاسی و نقشه  خواهند کرد که پیرو هیچ 

های  دموکراسیترین حالت ساختاری سیاسی شبیه به  بینانهها هم در خوشمشاهده نشده است و در نهایت آن

  دموکراسیهای لیبرال قضا، و با توجه به این واقعیت که نظام کنند. ازلیبرال اروپایی و آمریکایی را تجویز می

طلبان چون سلطنتخواهان لیبرال هم همشوند، جمهوریداری تعریف میدر درون چارچوب اقتصادی سرمایه

ها با وجود اذعان به وضعیت  شناسند. این گروهای به اسم ستم طبقاتی را به رسمیت نمیطلبان مقولهو اصالح 

در  فالکت طبقاتی  فاحش  اختالف  و  اقتصادی  ایرانجامعهبار  و ی  این  سازوکارهای  ،  از  ناشی  نه  را  ضعیت 

دانند. تمامی  اسالمی میمدیریت و ناکارآمدی جمهوریبلکه حاصل سوء  داری نئولیبرالسرمایه  سیستماتیک

چپ، و به جز اقلیتی از نیروهای لیبرال غیرمرکزگرا، اصال قائل  هایی از  بخش  یگفته به عالوههای پیشگروه

حلی داشته که برای آن راهبه وجود ستم ملی یا ملیتی و تبعیض نژادی در ایران هم نیستند چه رسد به آن 

ران  ای  یتر از ترکیه، به عنوان همسایههایی بیشباشند. در ادامه با تمرکز بر روی ترانه »برای« و با ذکر مثال

تر را بیش  ها ی است، این تضادها و تناقضی ایرانجامعهگیر با  فرهنگی و مراوداتی چشم  های که دارای اشتراک

  کنم.تشریح می

https://www.radiozamaneh.com/505522/
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 به نام مردم، »برای« مرکزنشینان مرفه 

گزینش متن    ی آن یا نحوه  ی که ناشی از نوع نگاه خوانندهاهمیت تحلیلی ترانه »برای« بیش و پیش از آن

گیر از آن است. این بدین معناست که بسیاری از کسانی  های مردم باشد، به دلیل استقبال چشمترانه از توییت

که در مجموع  و یا این  ،دل هستندیا با محتوای آن هم  ،کنندکه این ترانه را مشتاقانه بازپخش و بازخوانی می

از   اکیبه توضیحی که در ادامه خواهد آمد، این خود حبنا  بینند که در هر دو صورت  مشکل خاصی در آن نمی

ی است. با وجود تصدیق استقبال عمومی از این اثر، میزان پراکندگی جغرافیایی  ی ایرانجامعهای جدی در  عارضه

میان  قدر در  دانیم که آیا این ترانه همانداران این اثر بر ما پوشیده است؛ یعنی ما هنوز نمیو جمعیتی دوست

ویژه که صداهای منتقدانه  همردمان مناطق مرکزی ایران مورد استقبال واقع شده است که در مناطق پیرامونی، ب 

از جانب کردها نسبت به این اثر شنیده شده است. مدعای اصلی هواداران »برای« این است که    گیریچشم

کند، به همین دلیل با چنین واکنش مثبت  یها را بیان مهای آنمردم و دغدغه  یچون این ترانه حرف دل همه

دار ترانه »برای« به  ماهیت مسأله  یکنندهمنطق اصلی و فاش  ای مواجه شده است. این نکته دقیقاًو گسترده

  سیاسی است.-اجتماعی  یعنوان یک پدیده

 ،شوده میمردم« یا »اکثریت مردم« عرض  ی جاست که آن چیزی که به عنوان حرف دل »همهمسأله در این

( است که به اسم  privilegedهای اجتماعی مرفه و برخوردار )در درجه اول منافع و مطالبات طبقات و گروه

بندی  ای صورتها ظاهری مشروع و مترقی هم دارند اما به گونهشود. این خواستهخواست عمومی مطرح می

  کامالً  ماهیتاً  اما  نامربوط   ظاهر   به   مثالی  گیرند.میشوند که در خدمت سیاستی ضدانقالبی و ارتجاعی قرار  می

  و   گراچپ  هایفمینیست  از   برخی  سوی  از   عمده  نقدهای  از  یکی.  کند  ترروشن  را  موضوع  این  تواندمی  مرتبط

این  sisterhood of women)  زنان«  »خواهری  پیشروی  و  جذاب  ظاهر  به  مفهوم  به  ضداستعماری  )

ها  که به آناز سوی زنان فمینیست سفید و لیبرال غربی تدوین شده است برای این  است که این مفهوم عمالً 

های جنسی، حرف بزنند. به  های طبقاتی، ملیتی و گرایشدهد به جای تمام زنان، فارغ از تفاوتامکان می

چندالیه به زنان سیاه، های متکثر و  عالوه، زنان برخوردار و مرفه غربی با توسل به این مفهوم نه تنها ستم

سان  و هم  کنندمیکاسه  های مستعمره و غیره را با ستم جنسیتی علیه خود یککارگر، زنان ملت  ی زنان طبقه

دستی خود در ساختارهای تبعیض و ستم علیه زنان بلکه منافع طبقاتی و سیاسی و حتی هم  ،دهندجلوه می

  مردم اما عمالً  یظاهر مترقی و به اسم همه نی سیاستی بهکنند. این منطق سیاسی یعدیگر را الپوشانی می



6 
 

در خدمت منافع طبقات برخوردار، در واقع الگوی ثابت رفتاری بخش وسیعی از طبقات متوسط به باالی شهری  

  در دنیای امروز است. 

اندازد و ناگفته و  چه چیزهایی را از قلم می  بایست دید اوالًبرای رمزگشایی از ماهیت چنین سیاستی می

  ی کند. در ترانهبندی میبندی و صورتکند چگونه بستههایی را که مطرح میگزاره  گذارد و ثانیاًنادیده باقی می

زبان مادری که در   یستم ملی نیست. حتی مقوله  یهیچ اثری حتی در حد اشاره هم به مسأله  »برای« مطلقاً 

عمومی هم دامن زده است، راهی به این ترانه پیدا نکرده است. اشاره به ستم و    هایی بحثر به  های اخیسال

»زن  عبارات  در  جنسیتی هم  و  -زندگی -خشونت  بود«  پسر  داشت  آرزو  که  دختری  »برای  »برای  آزادی«، 

سانی هم مستعد   بودن، به میزان یک خواهرم، خواهرت، خواهرامون« منعکس شده که به دلیل کلی و مبهم

پرستانه و ضدزن. با توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد، و با توجه  تفسیر فمینیستی هستند و هم تفسیر ناموس

یار محدود و ویترینی از حقوق زنان هستند.  درکی بس  یبازگوکننده  به بافت کلی ترانه، این اشارات هم عمالً 

گرد« و »برای  پولی«، »برای کودک زبالهچون »برای بیستم طبقاتی هم جایی در این ترانه ندارد. اشاراتی هم

کارگر و    یکنند، به معنای استثمار طبقههای پوشالی« که فقر و وضعیت بد اقتصادی را برجسته میآوار خانه

دار و طبقات مرفه نیست بلکه علت مسأله به طور غیرمستقیم در این بند ترانه آمده  سرمایه  ی فقرا توسط طبقه

  است: »برای اقتصاد دستوری«. 

بار  حاصل فساد و عملکرد فاجعه  فقر و نداری بسیاری از مردم در ایران صرفاً   بر اساس این ایدئولوژی لیبرالیْ

مردان جمهوری اسالمی است و کافی است که اقتصاد بازار آزاد متکی بر بخش خصوصی و  اقتصادی دولت

مند شویم. در های متعارف« غربی سعادتداریبدون مداخله دولت در ایران برقرار شود تا ما هم مثل »سرمایه

ها و اصول علمی اقتصادی است که اگر  ای از فرمولآزاد مجموعه  نگاه بسیاری از شیفتگان »برای«، اقتصاد

توان آن را در هرجایی پیاده کرد. گذشته قدرت حکومتی به دست متخصصان و باورمندان به این علم بیفتد، می 

  و   قدرت  یمداخله  به  نیاز  هم  باز  غیردولتی،  و  آزاد  اصطالح از این که معلوم نیست چرا برای استقرار اقتصاد به

  سال  چندین  ترکیه  یعنی  غربی   شمال  یهمسایه  اقتصاد  چرا  پس  که   ستا  این  ساده  پرسشی!  است   حکومت

درصد اعالم شده، درحالی  ۸۳امسال   ماه  شهریور   در  ترکیه  در  رسمی تورم  نرخ  است؟ نشسته  گل   به که   است

اند. ترکیه هم بخش خصوصی  درصد اعالم کرده ۱۷۶نرخ واقعی تورم در این کشور را در حدود    منابعکه برخی  

ای  ست تا جایی که تنها کشور خاورمیانهاغرب    یغیردولتی دارد و هم متحد و نظرکردهمند و اقتصاد  قدرت

https://www.radiozamaneh.com/704762/
https://parsi.euronews.com/2022/10/06/everything-is-overheating-why-is-turkeys-economy-in-such-a-mess
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نرخ استثمار و اختالف    یجمله درباره ها بسیارند از استثنایی نیست. مثال  ی . ترکیه مثالآیدبه شمار میعضو ناتو  

ر و  اما بگذارید که بپرسیم مثال تکلیف صدها میلیون شهروند فقی.  غربیفاحش طبقاتی در همان کشورهای  

شود؟! در قاموس ایدئولوژی اقتصاد  جهان یعنی هندوستان چه می  دموکراسی-دست بزرگترین نظام لیبرال تهی

دارها و میلیاردها  برندگان اصلی یعنی سرمایهچون خواب نفع  ،شوندندرت مطرح می آزاد و لیبرالی این سواالت به

گاه وضعیت برای همه بد نیست  داری و در بدترین اوضاع اقتصادی هم هیچکنند. در جوامع سرمایهرا آشفته می

  ی های مختلف طبقهاما جناح  ،دهندتر افزایش میتر یا بیشو طبقات مرفه همواره ثروت خود را با سرعت کم

، باشدشان به میزان دلخواهشان ن)مالی، صنعتی، تجاری، خدماتی، داخلی، خارجی( هرگاه سودآوری دارمایهسر

انباشت  زنند. سرمایهآرزوها و امیال خود را در قالب منافع عمومی و مردمی جا می دارها مادامی که شرایط 

که کارخانجات غربی بسیاری  چنانهم  ،سازندسازی ثروتشان فراهم باشد، با هر حکومتی میسرمایه و بیشینه

هم در حکومت فاشیستی هیتلری    و و پورشه.ام.بیکارهای خانوادگی معروفی همچون  واز جمله صاحبان کسب

   آلمان. دموکراسی-جیبشان را پُر پول کردند و هم بعدها و تا به امروز در نظام لیبرال

اما هواداران این حکومت لیبرالی و اقتصاد آزاد و غیردستوری در نهایت به دنبال تحقق چه شکلی از زندگی  

پاس ترانه    یخ ساده است: »یک زندگی نرمال«. چند ویژگی این زندگی نرمال بخش عمدهجمعی هستند؟ 

دهد: »برای توی کوچه رقصیدن«، »برای ترسیدن به وقت بوسیدن«، »برای حسرت  »برای« را تشکیل می

خوابی« و غیره. تمامی این  های اعصاب و بییک زندگی معمولی«، »برای این بهشت اجباری«، »برای قرص

  ی گرایانه ه دلیل ماهیت واپسب حکومت  حق و مشروعند و یکی از تضادهای اصلی با  ه  ها بها و خواستهگزاره

این زندگی بدیل نرمال از سوی جریانات راستصورت  یفرهنگی آن است. اما نحوه-اجتماعی گرای  بندی 

ای است که برای تحقق آن نه نیازی به  کار ایرانی، از جمله در ترانه »برای«، اغلب به گونهلیبرال و محافظه

انقالب در   نه  از زندگی  معنایی که پیشیک حکومت دمکراتیک است و  به تصویرسازی  آمد. زمانی که  تر 

می مطلوب  جریان  اجتماعی  سیاسی  مخالفان  از  بزرگی  بخش  رویاپردازی  و  تخیل  که  است  جالب  رسیم، 

رود.  متوسط به باالی شهری در زمان محمدرضاشاه فراتر نمی  یطلبی هم چندان از سبک زندگی طبقهسلطنت

آزادی هم همان زندگی اجتماعی در شهرهای بزرگ  -زندگی-ماعی، منظور از زن در واقع در این تخیل اجت

است که حجاب زنان اختیاری بود و برخی قوانین حمایتی محدود از زنان هم وجود داشت   ۵۷ پیش از انقالب

هم زندگی  سبک  و  مصرف  آزادی  سیاسیو  سروری  سیاسی،  دیکتاتوری  با  استعمار  -گام  مردان،  اجتماعی 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/07/6-facts-about-economic-inequality-in-the-u-s/
https://ana.press/fa/news/544431/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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حاکم در جریان    یکشی از طبقات کارگر و فقرای شهری و روستایی توسط طبقهتوسط مرکز و بهرهپیرامون  

شود در ارجاع  بندی خاص تخیل میگونه و با این صورتکه چرا سبک زندگی آرمانی بدینبود. کلید فهم این

  به  برابر   رسیدست  از  ست. باید پرسید چرا در این »زندگی نرمال« کسیا  های طبقاتی آندوباره به سرچشمه

کنند ولی  آزادی غش می-زندگی -زند؟ چرا برای زن ، آموزش و بهداشت دم نمیمسکن  برق،  آشامیدنی،  آب

نان  پیف-کار -به  میآزادی  آنپیف  چون  است.  ساده  پاسخ  میگویند؟  را  تخیالت  این  که  و  هایی  سازند 

تر  کنند، مرفهها و اینترنت به روح و ذهن خالیق پمپاژ میماهوارهها و روز از طریق تلویزیونهاست شبانهسال

ها برای بیش از نیمی از جمعیت آن جامعه  »زندگی نرمال« آن از آنند که غم آب و نان و سرپناه داشته باشند.

شان  کاییتوانند مانند همتایان اروپایی و آمریست که چرا نمیا  این  زندگی رویایی است. درد این مرفهین صرفاً

باشند.   داشته  را  دلخواهشان  تفریحات  و  »الکچری«  زندگی  و  کنند  خرج  پول  خودشان  مملکت  همان  در 

که خطری کنند ابتدا از  زنند بی آنباره ساز مخالف سیاسی میهایشان که به یکتصادفی نیست که بعضی

ها به منافع طبقاتی خود آگاه  آن.  گویندلبیک می  پهلوی  بدون فوت وقت به شوند و بعد هم  کشور خارج می

درد گوید منافع ملی منظورش پُرپول کردن جیب این میلیاردرهای بیدانند که وقتی پهلوی میهستند و می

گوید تمامیت ارضی مقصودش سرزمینی است فراخ برای غارت و چپاول که نباید یک وجب  است و وقتی می

به قیمت ریختن خون مردمان آن سرزمین از این »سرمایه«    حتی  اودانیم که  از خاک آن هم کم شود. و می

 کردند.در و پدربزرگش  که پچنانارضی حفاظت خواهد کرد هم

می  ی طبقه که  هم  زمانی  حتی  منفعتمرفه  ماهیت  هم  باز  بگیرد،  مترقی  ژست  و  خواهد  طلبانه 

این حقیقت ساده و ابتدایی توجه  که به  آنبی  ،گوید »برای کودک افغانی«دهد. میاش را لو میخودمحورانه

دانند.  آمیز میشدن را توهین ها این نحوه خطابکند که افغانی واحد پول افغانستان است و بسیاری از افغانستانی

دوستانه در این ترانه توجه کنید. »برای این هوای  محیطی و حیوانهای زیستیا به طنین پربسامد دغدغه

گناه  های بی« ، »برای پیروز و احتمال انقراضش« و »برای سگختای فرسودهآلوده«، »برای ولیعصر و در 

زنند، در ظاهر همه  ، زن ، رقصیدن و بوسیدن میدموکراسیممنوعه«. باز هم همچون زمانی که دم از آزادی،  

همان الگوی  رسد، باز هم  زیست هم که میرسد اما حتی به محیطچیز امیدوارکننده و زیبا و مترقی به نظر می

جا هم به جای همه حرف  شود و اهمگانی جا زدن تکرار می  ی ها و آرزوهای خود را به عنوان مسألهدغدغه

شود بپرسد که آیا این  مردم ایران و آدم وسوسه می  یدل همه شود دردزند. »درختای خیابون ولیعصر« میمی
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ه است یا از هامون و کارون خبر دارند؟ آیا اگر  به گوششان خورد جماعت حتی اسم هوتک یا هورالعظیم اصالً 

ها که هوای  که مثل تمامی این سالشد یا اینهوای تهران آلوده نبود باز هم حرفی از آلودگی هوا زده می

های  دوستی پرسروصدای سالدل همه مردم« نبود؟! حکایت حیوان ست، دیگر این مسأله »دردخوزستان آلوده

از همین جنس   ب است. حیواناخیر هم  ویژه در  هدوستی هم به خودی خود امری است پسندیده و ضروری 

های خیابانی در مواجهه  که شدت خشونت علیه حیوانات چنان است که حتی اولین واکنش گربه  ی ایرانجامعه

ت. بسیاری  دوستی انسانی مترقی و پیشرو نیسها فرار را بر قرار ترجیح دادن است. اما هر انسان حیوانبا انسان

ها  سگ  ها، از میزان باالی توجه، حمایت و محبت به حیوانات مخصوصاًگران در ترکیه، از جمله ایرانیاز گردش

دوست ترکیه، جویدن خرخره  مانند. اما برای بسیاری از مردم حیوانهای خیابانی انگشت به دهان میو گربه

ها هیچ تناقضی بین عشق به حیوانات و تنفر از  قاموس آنها همچون آب خوردن است. در  کردها و ارمنی

دوستی  هم بسیار انسان حیوان هیتلرها، کردها، و این روزها مهاجران سوری، نیست. بنابر روایاتی، حتی ارمنی

که  نرسد بخش قابل توجهی از حمایت از حقوق حیوانات در میان طبقات مرفه ایرانی بیش از آیبود. به نظر م

طلبی و دفاع از حق حیات باشد، نوعی پرستیژ طبقاتی و نمایش  شمول عدالتناشی از تعهد به اصول جهان

غور کنید تا متوجه  دوست ایرانی  های حیوانکمی در زندگی سلبریتی   برتری فرهنگی باشد. کافی است مثالً

  ی ها بگردید بعید است یک مورد واکنش ساده از آنان دربارهبین هم در سابقه آنشوید که حتی اگر با ذره

  های اخیر ببینید.ها و کردها در دههها، عربای بلوچ های فلهاعدام

 برای کدام مردم؟ 

ـ  میلیون نفر  ۲۵یعنی بالغ بر   ــ  کننددرصد مردم زیرخط فقر مطلق زندگی می  ۳۰ای که بیش از  در جامعه   ـ

جامعه زیر خط فقر نسبی است، استقبال گسترده از ترانه »برای« که با وصفی که رفت    درصد ۷۰و نزدیک به  

نگرانی است. این    یحالی که مایهمرفه ناخشنود ایرانی است، نه جای خوش  یدر حقیقت بازتاب آمال طبقه

از محرومان، فقرا    هاییتوانند قشرهایی میاجتماعی حاکم در زمان-اقتصادی   یهایی از طبقهواقعیت که بخش

طبقه می  ی و  زندگی  دنیایی  در  ما  نیست.  ایران  به  منحصر  کنند  خود  همراه  و  مسحور  را  ککارگر    ه کنیم 

ها نفر  شوند با رأی میلیونچون مودی در هند، بولسونارو در برزیل و ترامپ در آمریکا موفق میتبهکارانی هم

ست. مگر  ا  دمکرات آن-داری بویژه در شکل لیبرال به قدرت برسند. فاشیسم فرزند و محصول نظام سرمایه

دار ضمن  سرمایه  یهایی از طبقهناح هیتلر هم از طریق موفقیت حزب نازی در انتخابات به قدرت نرسید؟ ج

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7/a-53720760
https://www.bbc.com/persian/business-57340442
https://www.alef.ir/news/4001005042.html
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پایین،   به های طبقات متوسط و رو شدن بر موج نارضایتی داری و با سوارهای ساختاری سرمایهاستفاده از بحران

بخش از  بدیل و نجات  یداری را به اسم نسخهای به ظاهر متفاوت و گاه حتی هارتر از همان سرمایهنسخه

ویژه در بیست  هکاری است که ب کنند. این دقیقاًای و صنعت سرگرمی ترویج میرسانههای متعدد طریق بنگاه

بخش گذشته  سرمایهسال  از  غربیهایی  همتایان  حمایت  با  و  کشور  از  خارج  و  داخل  در  ایرانی  و    داران 

های  یطلب و نایاک و بعضشوند اصالح هایشان میاند و بعضیهای هنگفت کردهشان با صرف پولغیرغربی

یابی  (. سرکوب و تخریب سیستماتیک هرگونه تشکلregime changeدیگر برانداز و خواهان تغییر رژیم )

های مالی کالن،  در داخل، این امکان را برای طبقات مرفه ایرانی فراهم کرده تا به مدد سرمایه  سیاسی مستقل

های اجتماعی مجازی که برای  ف در شبکهها و رادیوها و صفحات مختلنوسیعی از تلویزیو ی از طریق شبکه

ها  های سیاسی خود را به اسم دغدغهها و برنامهمحروم هم قابل دسترسی هستند، دیدگاه  هایبسیاری از قشر

از هرگونه فرصت این مسیر  در  جویانه  طلبی منفعتو مطالبات مردم در ذهن و روان همان مردم فروکنند. 

بود و همچون ه آرمانقطاران حکومتیمفروگذار نخواهند  از هرگونه تحریف و مصادره  آرزوهای  شان  ها و 

-زندگی -کنند که مفهوم انقالب و زن که تالش کرده و میچنانپوشی نخواهند کرد؛ هممردمی هم چشم

یکا برای  رجمهور آمآزادی را هم از آن خود کنند تا جایی که مفتخرند به دریافت جایزه از دستان همسر رئیس

ورزند  آورند وقتی غرور میای هم به روی خودشان نمیرفت، ذرهطور هم که انتظار میشان. همانانقالب  آهنگ

راند در حالی که سازمان سیاسی خالق این شعار،  آزادی را بر زبان می-زندگی -که جیل بایدن شعار زنبه این

های تروریستی دولت همسر و کشور خانم بایدن است و  ک(، در لیست سازمانکحزب کارگران کردستان)پ

پرداز اصلی همان شعار، عبداهلل اوجاالن، بیست و چهار سال پیش توسط ماموران اطالعاتی آمریکا ربوده  نظریه

  در زندانی انفرادی است. االنو تحویل ترکیه داده شد و از همان زمان تا همین 

جریان آیا  م  هایاما  تمامی  کشاندهضدانقالبی  خود  صف  به  را  اسالمی  جمهوری  چندماه  خالفان  اند؟ 

ضدانقالبی    هایاعتراضات قیام ژینا نشان داد که مقاومت انقالبی، گرچه پراکنده، اما هنوز زنده است. جریان

  تأثیر  اما  دارند  ایران  داخل  در   جمعی  اعتراضی  هایکنش  دادن بههم گرچه توان عملیاتی محدودی در شکل

انقالبی به درجات مختلف    عاًواق نیروهای حضور. دارند مردم ایدئولوژیک و ذهنی و  فکری  چارچوب بر فراوانی

جنبش و  لرستان  آذربایجان،  خوزستان،  بلوچستان،  کردستان،  معلمان،  در  جنبش  همچون  اجتماعی  های 

محسوس است. این    آموزیدانش-های کارگری صنعتی و خدماتی، جنبش زنان و جنبش دانشجوییاتحادیه
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ای متحد با هدف گسترش  بستگی در میان خود را تقویت و به مرور زمینه تشکیل جبههبایست همنیروها می

ای است برای ضدانقالب.  تر خود را فراهم سازند. در این مسیر نباید از یاد برد که ترانه »برای« ترانههر چه بیش

ها  ها و بلوچ ها و ترکهای حماسی لرها و عربی کردستان و نغمهانقالبیون ترانه خود را در سرودهای انقالب

 و »سرود لیالها« خواهند جست.  

 


