
 

 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 زندگی، آزادی زن،
 بخش جنبش زنانناظر بر ساحت رهاییری شعا

 

 کریمیشیرین 

 



  

 
 

 زندگی، آزادی زن، 1

بر آن را  ،را از سر برداشت یموحد روسر دایو در خیابان انقالب 6931در دی ماه 

. یادآز یهاسیتند یاز تمام باتریز نمادی خلق کرد و ستادیا یبر بلند، زد یسر چوب

 شد و تصویرش« دختران خیابان انقالب» داری به نامحرکت اعتراضی دنبالهآغازگر او 

 (مهسا) ژینا 6046در شهریورماه خواهان ایران ماندگار شد. در تاریخ مبارزات آزادی

 اکنون ،کشته شد که در بازداشت گشت ارشاد بود یزمان ساله 22د دختر کُر ینیام

 ند و آتشرادمیرا از سر بر هایروسر در اعتراض به این خشونت آشکار پلیس زنان

ن در عی و ،از حرکت ویدا موحد تردهندهو تکان ترکالیراد یاربس یتحرکاین ند، نزمی

 یحجاب اجبار هیعل یجنبش اعتراض . امروزاست حرکت ویدا موحد یهدر ادام ،حال

 . ه استبه جلو برداشت تربلند یگام کندایران طی می جنبش زنانراهی که  همان در

( را نادیده MeToo#هم )_من#نقش مهم جنبش  تواننمیاعتراضات در این 

فراگیری و  یهبخشیِ وسیع درباردر آگاهیدارد  سزابهاین جنبش سهمی  ،گرفت

تی بندی جنسیو خشونت علیه تمام افرادی که در رده مندبودن خشونت علیه زناننظام

ندی جنسیتیِ باند و نیز خشونت علیه تمام کسانی که در هیچ ردهقرار داده شده

 دنشان داگری به شمار زیادی از مردم . این جنبش با روایتگیرندقراردادی جای نمی

سطحی  ورز و اجبار جنسی درهر جا مناسبات قدرت برقرار است منش خشونت که

گری کنار گذاشته روایت شرم ازتا حد زیادی هم _من#در جنبش شود. اِعمال می وسیع

به راویان احساس شرم بدهد یا او  هزینهراحتی و بیبه توانددیگر کسی نمی شد. اکنون

 را هیستریک بنامد. 

ها باورپذیر شده است. وقتی روایت بازداشت و به کما رفتن و بعد جان امروز روایت

 این ستم آشکاردر اعتراض به  در خیابان زنانامینی منتشر شد  )مهسا( ژیناسپردن 

محکم  یاارادهاست زنهاردهنده و  یزدن رفتارآتش .زنندهای خود را آتش میروسری

« مکر زنان»ای به نام در تهران جزوه 6946 سال در زمستان است. یحرکت نیپشت چن

فروختند، متن این ها را میها این جزوههای اصلی شهر پسربچهمنتشر شد، در میدان

ای اعضآنها د، جزوه سبب خشم زنانی شد که با یکدیگر عهد خواهرانگی بسته بودن
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ها را خریدند، در میدان توپخانه آنها این جزوه 1.بودند خواه ایرانجنبش نسوان وطن

در جنبش را آتش زدند. سیاهان نیز « مکر زنان»های جزوهتمام تهران گرد هم آمدند و 

میان تمام  ایران در ، درآتشمزارع نیشکر را آتش زدند.  در آمریکا داریضدبرده

یادآور رسم کهن خودسوزی زنان است که هنوز در نقاطی از ایران  هایی که دارد،داللت

امیدی به تغییر ندارد و کند ، زنی که در برابر نظام مردساالر خودسوزی میرواج دارد

 های مختلفبه شیوه که ایبرای رهایی از شکنجهدر واقع  کند واراده به خودسوزی می

کشی است، دستی که خودسوزی زنان زن جز خودسوزی ندارد، شود راهیمی بر او بار

از آستین خود زن  و افروزدکه آتش برمی زند دست نظام مردساالر استزن را آتش می

  آید.میدر

بندی ها را باید فارغ از جنسیتی که در آن ردهایم که ستم به انسانامروز ما آگاه شده

اَشکال مختلف ستم و سرکوب و تبعیض را در چارچوب  یمتواننمیایم ببینیم، دیگر شده

یم کوشهای چندگانه را ببینیم، میکوشیم که ستمی مردانه شرح بدهیم. میسلطه

 قومیت بر اساس نژاد، مهاجربودن، مذهب، مناسبات قدرت را درک کنیم و تبعیض را

کل یض و خشونت را به شدانیم که تا وقتی ماهیت تبعببینیم و می و تمایالت جنسی

در جهان  های ارتجاعی و اقتدارگراچندگانه درک نکنیم قادر نخواهیم بود با سیاست

زنان خود را ، کنندستم نمی قربانیجان خود را دیگر  زنانامروز  مقابله کنیم. امروز

گرچه رسم خودسوزی . زنندای سرکوب و اجبار را آتش مینماده بلکهزنند، آتش نمی

امیدبخشی است، نوعی  یهننشا نمادهای حجاب زدنِاز میان نرفته است، اما آتش امالًک

 کنند.از این حرکت حمایت می« مردم»و  .رهایی است

: گویدمی شورای اسالمی آباد در مجلسخرم ینماینده ؟استی چه کس «مردم»و 

حجاب جزو مردم عادی نیست ... بی...  است یمردم یمطالبه کیوجود گشت ارشاد »

اظهارنظر دو  در این«. دانم دلیل این همه سر و صدا برای مهسا امینی چیستنمیو 

« مردم عادی»داند مجلس نمی یهنمایندروشن است که اول،  م وجود دارد:مه یهنکت

مجلس به اقرار خود  یهو دوم، نمایند چیست« یمردم یمطالبه»و  کیست یا چیست

                                                      

 خواهنسوان وطن تیجمع ن،ی: خسروپناه، محمدحسبنگرید بهاعتراض  نیشرح کامل ابرای خواندن 6 
 نشر خجسته.، تهران: 6044، 6960-6946 رانیا

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/522658-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 «کدام مردم» یهاو نمایند «.ستیچ ینیمهسا ام یصدا براهمه سرو نیا لیدل»داند نمی

با چنین اظهاراتی چه پیامی به دیگران داند؟ چرا نمی داند؟است که این چیزها را نمی

دارند همان « مردم عادی»یا « مردم»درکی که نمایندگان مجلس از  گوییرساند؟ می

یازدهم مجلس  یهدور یهآیا از نگاه نمایند دارد.« رعیت»رکی است که ارباب از د

هستند؟ آیا او  اجباریطرفدار حجاب فقط زنان « مردم»شورای اسالمی زنانِ این 

است که  گذار حاکمنوعی سیاست ارتجاعی تبعیضایران دارد؟  یهشناختی از جامع

از  مجری آن هستند، اما این نوع سیاست شورای اسالمی نمایندگان مجلس اکنون

 پرسیدباز هم باید  .شودو در برابرش مقاومت می شودتشخیص داده می «مردم»طرف 

 ؟ندهست« مردم»چه کسانی 

مردم کسانی هایی که به این پرسش داده شده است این است که یکی از پاسخ

دهند و با بیانی صریح سازند، به خود شکل میعمومی خود را می یههستند که در حوز

« مردم»کنند؛ نامند. مردمان خودشان کنش خودشان را تعریف میمی« مردم»خود را 

، مستقل از نمادهای است رژیم حاکمی مستقل از هردر یک قالب سیاسی متکثر 

« مردم» .ستا در نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت و ملیت و بازنمای کثرت است حکومتی

حاکمیت مردمی و ایفاگر عملی سیاسی هستند.  یهبا حضور خود در خیابان اجراکنند

هایی که کنند، رژیمهای حاکم اعالم میاستقالل خویش را از رژیم« مردم»

 2شان به همین کنش اجرایی وابسته است.مشروعیت

 «یمردم تیحاکم» د،یآیبه اجرا درم «یمردم تیحاکم» ینوع ابانیدر خ نکیا

و، در میان سایر مطالبات  کندیم ییزداتیمشروع یاست که از قانون حجاب اجبار

با  «یمردم تیحاکم» حق، خواهان لغو قانون حجاب اجباری است.رادیکال و به

دارند در تقابل قرار گرفته  شورای اسالمی مردم در مجلس ندگانیکه نما یتیحاکم

خواهان ایران خواستار برقراری مجلس انقالب مشروطه وقتی آزادی دوران ازاست. 

به این مجلس مشروعیت « مردم»ها ریخته شد تا فقط از سوی شورای ملی شدند خون

و برای  شکل سیاسی. برای مجلس داده شود، نه از سوی نهادهای حاکم و مسلط در هر
                                                      

صالح  ی، ترجمهست؟یمردم چکتاب  در« تجمع یدر باب آزاد ییهاشهیاند» یمقاله ت،یباتلر، جود2 

 ، تهران: نشر بان.6046 ،یو جواد گنج ینجف
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و در عین حال قدرت  برای آنها زاییقدرت مشروعیت« مردم» سایر نهادهای سیاسی

 یشورای اسالم ازدهمیانتخابات مجلس  که در نظر بگیریمدارد.  از آنها زداییمشروعیت

 ناندگیطلبان هم نبود و نمااز جمله اصالح رانیحاکم بر ا نظامطرفداران  دییمورد تأ

در میدان سیاست حتی  منتخب مردم دانست. ندگانینما توانیمجلس را نم نیا

« مردم»دست تجمع مردمانی که خود را توانند بهنهادهای منتخب مردم نیز می

 دانند مغلوب و برکنار شوند، چه رسد به نهادهایی که منتخب مردم نیستند.می

 ان،یژ ژن،»شعار  ه استامینی آغاز شد )مهسا( در اعتراضاتی که پس از قتل ژینا

تهران به گوش  در شعاراین  اندکی بعد و ه استشد سردادهاز کردستان « یزادئا

 یهاز میدان مبارز «یزادئا ان،یژ ژن،» شعاردر واقع  .«یآزاد ،یزن، زندگ» رسد:می

تبدیل به ، های قومی و محلی عبور کردهاز مرز امروز ،در انقالب روژوآ زاده شد زنان

 3.رسدفراتر از مرزها به گوش می ترْای وسیعدر گستره حتیو  ه استشعاری ملی شد

 یشعار رسد.چنانکه از خیابان استقالل در شهر استانبولِ ترکیه نیز به گوش می

در  .بخشیآزاد انخواهیآزاد ،بخشیزندگ زنانِ شود؛سر داده میو پرتوان  دبخشیام

 دهند ومعترضان شعار میمدرس  تیدانشگاه ترب دانشجویان درفیلمی از اعتراضات 

ر د کنند تا صدای معترضان به گوش نرسد.ها در بلندگوها مداحی پخش میبسیجی

به مصاف کلمات  ،دنشویدر هوا پراکنده مها و مداحی هاشعار یْعموم یصحنه یاهویه

 از سوی دیگر« یآزاد ،یزن، زندگ»سو  یکاز  دچیپیدر فضا م روند، صداهاهم می

فضا « زن، زندگی، آزادی»ها شعار اما در خیابان 4.«خدا نیسنگر مردان خدا، سنگر د»

 را پر کرده است.

« مردم»کنند. در خیابان اجرا می« مردم»ترین کنشی است که امروز مهم« اتحاد»

ها را فراموش نام کنند وازهایشان علیه نسیان عمل میبا حضورشان، با شعارها و آو

یرند، منمی»ندا آقاسلطان  رومینا اشرفی و، ژینا )مهسا( امینی، سحر خدایاری، اندنکرده

                                                      

شعار  نیاستگاه ابه خ نستاگرامشیدر ا یادداشتیدر  ست،ینیپور، پژوهشگر و فمرستم هیسم9 

 اشاره کرده است.

 دیصداها اشاره کرده است. بنگر نیبه مصاف ا یادداشتیدر  ست،ینیفم پژوهشگر و اد،یسما اور0 

 «عزا عزاست امروز، جنگ صداست امروز»آزار،  دبانید تیسابه وب

https://harasswatch.com/news/2039/%D8%B9%D8%B2%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://harasswatch.com/news/2039/%D8%B9%D8%B2%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
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شود، هم دیده می گریدر جنبش روایت اتحاد. شوند، اسم رمز می«شوندنماد می

گری خشونت جنسی، روایت :گسترش یافته است های مختلفگری به شیوهروایت

 یهگری تجربروایت و گشت ارشاد قرارگرفتن در معرض خشونتِهای گری تجربهروایت

سایر های اسنپ و ها، تاکسیها، رستورانشاپکافی–های تجاری حضور در مکان

یکی دیگر از مصادیق  دهند.به زنان تذکر حجاب می در آن صاحبان تجارت که -هامکان

در تهران « کردستان، کردستان، چشم و چراغ ایران»برآمدنِ شعار  اتحاد میان مردم

)آذربایجان بیدار « آذربایجان اویاخدی، کوردستانا دایاخدی»شعار  طورهمین ، واست

 .شودکه از تبریز در حمایت از کردستان سرداده می است، حامی کردستان است(

 رد )مسلمانان شیعی( ن ایرانیشمار زیادی از مذهبیوایستادن  این اتحاد مصداق دیگر

مذهبیون، زنان شمار قابل توجهی از امروز . استبه حجاب اجباری کنار معترضان 

های مذهبی و سنتی و حتی وضوح به خانوادهو مردانی که به چادری محجبه، زنان

خواهان لغو قانون حجاب اجباری و جمع کردن گشت ارشاد  روحانیون ایران تعلق دارند

ین در ا است. بدیعبسیار اتحاد شکل از این های مردمی ایران ر تاریخ جنبشدهستند، 

در  های زیادی. افغانستانیهستیمها با معترضان ایرانی همراهی افغانستانیشاهد میان 

این صداهای اتحاد از  اند وهفضای مجازی حمایت خود را از اعتراضات مردم اعالم کرد

حکومت مرتجع طالبان رنجورتر از ایران  امروز زیر ستمرسد که ه گوش میافغانستانی ب

راهی برای  اینکشود. دیده می« جاخشمِ به»اتحاد در تشخیص و اجرای  است.

 ،نهادنحرمت توأم بااندیشیدن در اتحاد ساخته شده است، اندیشیدن متحدانه 

ردم، ز ماکنون بسیاری ا .نسبت به کثرت و تنوع مردم و حساسیت آگاهانه کردنتوجه

اند و در خیابان با بخش جنبش زنان کنار گذاشتهوجه رهایی یهتردیدهایشان را دربار

زن، زندگی، »زنند: روند و فریاد میزنان معترض راه می همراهِتری های مصممگام

ای ایجاد شکل بنیان استوارتری بر «حاکمیت مردمی»با این نوع اجرای  .«آزادی

دهد که اکنون مردم به اهمیت این شعار نشان می .شودساخته می حکمرانیدموکراتیک 

 اند. اند و در کنار زنان ایستادهبخشی جنبش زنان پی بردهوجه رهایی

 


