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دهه    ی تجربه چهار  آناین  بر  است  دیگری  نقد شناس جامعه   کهگواه  با  فقط    ان 

و ،  برپایی یک دنیای بهتر  توانند برای حضور درمی   شانهمکاران  شرط خود وقیدوبی 

 . قبولی بیاورند ی نمره «زندگی وآزادی  ،زن»  ی تحقق خواسته

با   ۴.۷.۱۴۰۱در یادداشت منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی  یوسف اباذری  

 کرده   خالصه  امروز، را  وضعیت  مورد  در  یشهاایدهایران،    و  مهسا  مرگ  ی درباره   عنوان

 : استتفکیک  قابلگزاره و یک پرسش  ۱۱بهی ایشان هاایده  من  نظر از است.

کند که فضایی اشاره می  لیان اجتماعی در پی درگذشت مهساغبه    ،اولی  هارزدر گ 

 . لبالب از احساس یگانگی پدید آورده است

 . متناقض است: اندوه وشادی بیکرانای  که غلیان اجتماعی پدیده ایندوم،  ی  هدرگزار

گزار رها  یگومی  از دشواری حاکمان سخن  ، سومی  هدر  و  نظام  برای حفظ  که  د 

 . حجاب باید که دست به گزینش بزنند ی کردن مسئله

شمی رفسنجانی اقتصاد باب روز های  مدعی است که در دوره  ،چهارمی  هدر گزار 

جمهور بعد از او سای  ؤرشیکاگو و شرکا به ایران آوردند و    مکتب   ی هابچهجهان را برو

بینی است که رقیب  جهانجملگی آن را پذیرفتند و اینکه این اقتصاد علم نیست و    ،نیز

 . اگر به آن وفادار بمانند .جهان بینی آنان خواهد شد

 الزامات  و  جهانی  نظام  به   پیوستن  طالب  اقتصاد  این  کند می   اضافه  پنجم،ی  هگزار

شده است    واقع  قبول  مورد   زیرجلکی  که  است  هدونیستی  فرهنگ  پذیرش  جمله،  از   آن

 هستند.  هاآقازاده آن نماد و

پیوستن به این اقتصاد   مانع  هم  آمریکا  با  دشمنی  کند،می   کیدأت  ششم،ی  گزاره 

   .روز نشد ببا

ترین ابزار فرهنگی و دشمنی با آمریکا در  گوید مهم اباذری می   ،هفتم ی  هدر گزار

 .رحمانه از حقوق فردی و حقوق بشری زنان و مردم ایران بودنخست نقد بی  ی مرتبه

گزار مسائل    ،هشتمی  هدر  افراطی  راست  و  جدید  فاشیسم  است  مدعی  ایشان 

اغراق چنان  را  جلوهفرهنگی  نابرابری   ،دهندمی   آمیز  مردمان  را   که  اجتماعی  وسیع 

 نژادی  ،مسائل ملی  ،مهاجران  ،سقط جنین  ،پناهندگانی مانند  یهامسئله  .فراموش کنند

 کنند. می  را عمده جنسیتی و



 سیامک زندرضوی 2 

ایران    هحاکم  هیأتجهانی بود که    ی در متن این برنامه   دهد:می   ، ادامهنهمی  هزارگ 

به   را  اجتماعی  کرد   تنش نیز کنش  بدل  پرداختن    ،فرهنگی  مانع  مسائل تا  به  مردم 

مسائل    به صدرد در این میان مسائل زنان به ویژه مسئله حجاب  نشان شوحقیقی زندگی 

 .فرهنگی رانده شد و هر نوع تفاوت با فرهنگ رسمی مهر فساد خورد

معلمان و کارگران و بازنشستگان   ،تناقضات اقتصادی   دهد:می   ، توضیحی دهمهارزگ

بر طبل فساد حجاب و حمله   اما حکومت کماکان  انداخت  به روز سیاه  اقوام را    بهو 

 . ی فردی زنان کوبیدهاآزادی 

 هاپآبناست ایران را استارت  ،به قول خودشان  گوید:می   ، اباذری یازدهم  ی گزاره  در

جرا این است که امضا کردن یا نکردن ما   افزاید:می   . وبنیان نجات دهندسسات دانش ؤو م

کاسبان   ؟سسات ذینفع استؤبه نفع کدام یک از این م  هابرجام و ماندن و رفتن تحریم

اباذری  .معطل هم   ، مه سد راه   .کاسبان دیگر روبروی هم ایستاده اند ی تحریم با قاطبه 

دانند که  می   علمای علم سیاست این وضعیت را مناسب ظهور بناپارت  دهد:می  ادامه

شایسته ملت ایران است که به    افزاید:می   ، وکند   لی معطیهابناست هرکسی را با وعده 

 . راه خود برود

آیا قادریم با امیدی در دل و توانی در   کند:می   در انتها این پرسش را طرحاباذری  

 ؟ مان برانیمکوبد از خانه می را که همچنان بر در گدست مر

گزارههافرضپیش   این  در  اباذری  که  را  هایی  است  کرده  ذره  ،تعبیه   بین زیر 

 گذارم:می 

ایشانمی   فکر  چرا  -۱ قول  به  روزاقتصاد  »  کند،  جهان   «باب  رقیب  بینی جهان 

 ؟ایران است فعلی حاکمان

که  است  معنی  این  به  سیاسی   که  درعمل  اسالم  و  چنان جهان  درقدرت  بینی 

 شدن نیروی کار، ازکاالیی  به  تکی مناسبات اجتماعی م  در آندارد که  ای  شدهتعریف

تمرکز و  طرف  دیگر،  یک  طرف  از  آن  سرمایه  اخیر  شکل  در شاخص،    ویژهبه)  و 

 .بینی حاکمان استمخالف جهانخدمات(    ی کردن همهو پولی زدایی از بازار کار  مقررات

 ایران،   در  حاکم  در کجای اسالم سیاسی و  رض چیست  فدانم مبنای این پیش نمی

انتقادی  شناسجامعه چرا ؟با آن مشکلی وجود دارد  یا شده   نقد دارانهسرمایه مناسبات
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مستضعف شعار  بستر  ما، روز  راپناهی  های  کم بهکه  وکمروز  شده   تررنگرنگ  به   هم 

 ؟ دهدمی   بینی ارتقاجهان

از کی  شناس جامعه  انتقادی  برای حاکمان رامسئولیت آفرینش جهان ی  در   بینی 

 (گزاره چهار )مراجعه شود به  ؟بر عهده گرفته است این عرصه

یاد سعیدی سیرجانی عمری را صرف تنظیم  زنده ها،  آقازاده  و  دونیستیه فرهنگ    -2

اتفاقیه  کتاب   گزارش وقایع  والیات  نویسانخفیه هایمجموعه  در  انگلیس 

که در آن   .در شهر شیراز کرد  ستانانگل   کنسولگری   گزارشات ماموران  ایران جنوبی

 ی دوره  را در  شانپدران  و  هاآقازاده  ، زندگینیستی هدوجزئیات فرهنگ    عالوه بر توضیح

خوب بود پهلوی ،توانم بگویممی   فقط  . است  کرده  مستند   درکتابرا    آناز    بعد  ناصری و

آموزان آن این کتاب را دردسترس دانش  منتقدان خود،دوم به عوض به زندان انداختن  

مراجعه )  روشن ترشود.داد. تا تاریخ مساله  می  زمان که اساتید این زمان هستند قرار

 پنجم( ی شود به گزاره 

روز    یکی دو  .اسالم سیاسی در ایران با آمریکا دشمنی دارد  گویدمی  چرا اباذری   -3

اسالم   توسط دانشجویان(   برای بار دوم)طول کشید که پس از اشغال سفارت آمریکا  

شعار از  که  افتاد  صرافت  به  قدرت  در  آمریکا»   سیاسی  بر  به    برای   «مرگ  میدان  از 

استفاده کند که    زمان،  ی سیاسی چپ آنهاسازمان   ایدئولوژیکخلع سالح  درکردن و  

وکارساز    اتفاقاً افتاد  به  اغلب   هم  سیاسی  وکارگزار  نظامپیاده شان  تبدیل   اسالم 

انتقال قدرت و ادامه آن تا همین    ی اسالم سیاسی با آمریکا در مرحله  ارتباطاسناد  شدند.

 . پوشیده نیست  ای ایشانبر احتماال  امروز

 یو پوسته   طحاز س   در این یادداشت  چرا  انتقادی ما  شناسجامعه  پرسش این است  

 مراجعه شود به گزاره ششم() ؟رودنمی واقعیت فراتر

نویسنده-۴ که:   ی چرا  باشد  موافق  ایشان  با  خواننده  دارد  انتظار  یادداشت    این 

رحمانه  نقد بی   ،در مرتبه نخست  ،دشمنی با آمریکا  حاکمان در  ترین ابزار فرهنگی مهم 

 اباذری   ادعایی  «رحمانهبی   نقد»  .بشری زنان و مردم ایران بوداز حقوق فردی و حقوق  

است. بلکه تا سوم و چهارم هم نبوده  و  ی دوم  هامرتبه نخست بلکه در مرتبه  نه تنها در

یاد به  من  که  فرمان  دارم،  آنجا  بود:نخست  وکاربردی  عملی  قانون  »  ی  حمایت  لغو 
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که تا امروز هم   سال کاهش داد  ۱3سال به    ۱۸که سن ازدواج دختران را از    «خانوادهاز

 دوم   و به سوء استفاده جنسی ازکودکان به اسم ازدواج منجر شده است.   برقرار مانده

بههاگروه  دادن  سازمان  یا »  زدندمی  فریاد  زنان  سر  بر  که  بود  اللهیحزب  یی موسوم 

 نظارت بر  اجرا و  فرمان  سوم  گرفتند.می  را در اختیار  هاخیابان  و   «توسری   یا  ،روسری 

را اخراج  کهبود    ادارات  در  اجباری   حجاب فرمان   از  پس،  چهارم  کردند.می  مخالفان 

 اجباری   حجاب  زنان در خیابان،که بیش ازیک سال طول کشید.  مقاومت  شکستن   درهم

 گردید.  تبدیل قانون به خیابان،بعد از تحقق آن در  های سال و شد عمومی

 ) مراجعه شود به گزاره هفتم( 

  قبول جلوه دهد. آنجا که قابل ایران    ی کوشد این ادعا را درباره می  چرا اباذری   -5

را چنان    نویسد:می  فرهنگی  مسائل  افراطی  راست  و  جلوهاغراقفاشیسم جدید   آمیز 

کنند  ،دهندمی  فراموش  را  اجتماعی  وسیع  نابرابری  مردمان  مسئله  .که   یمانند 

 .  جنسیتی و نژادی   ،مسائل ملی ،مهاجران  ،سقط جنین ،پناهندگان

پس از انقالب،   در ایران  آورد.می  چیز دیگری را به یادم  هامن از آن سال  ی اما تجربه

حقوقی زنان با مردان وحق انتخاب پوشش توسط    ی برابر   حداقل در مورد مخالفت با

 آواز بودند. راست توجیه دینی هم خاص خودشان    زنان، راست وچپ هریک با توجیهات

توجیهمی  به  و  آورد وچپ  به سنت  متوسل   احترام  به  می   فرهنگ خلق  بنا  شد. پس 

حقوقی زنان با مردان   ی یی که مدافع برابرهاجریان  افل واستدالل ایشان، معدود مح

راه این  بودند که تالشمی   بودند ودر    کردند:می  کوشیدند،همگی درمجموعه کسانی 

 ؟ «مردمان نابرابری وسیع اجتماعی را فراموش کنند »

 حقوقی عریان بخشی از آن نابرابری نبود؟ آیا همین بی 

من نگاه  پرورده،  سیاسی  گسترده  ی خانواده  یک  اعضای   در حقیقت  از   ی همگی 

 شان،چپ  که در سمت  سیاسی نزدیک شدند.به قدرت    ۱35۷در سال    پدرساالری کهن، 

با    . کهبودند  آن رهبران اسالم سیاسیراست  در سمت    و  خلق،  مجاهدین  ،فداییان خلق

اتفاقی هااختالف  ی همه اصل  یک  بر  همگی  داشتندشان  جمل   :نظر  از  زنان  ه مسائل 

پیش    در امر انقالب و  پوشش و سبک زندگی  نوعانتخاب  و  حقوقی آنان با مردان    ی برابر

 برخوردار نبود.  یاولویت بردن آن ازهیچ
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درمی   احتمال  حداقل  امروز،  دانشگاهی  چپ  به    ،ی شناسجامعه  ی عرصه  دهم 

  است مانده استوار سال پیش خود وچندچهل  بر همان میثاق به لحاظ نظری  ،ای درجه

 داند. می   زنی، در شرایط خطیرمصداق خود  و همزمان از نقد جدی هم بیزار است وآن را

به خیزش اجتماعی    واکنشدر    شناسی ایرانجامعه  انجمن  خیرأت  مثال من، شاهد و 

هفته  شعار    هااین  آزادی »حول  زندگی  بیانیه  .است«  زن،  محتوای  و  انتشار   یزمان 

 ی گویا ای  به درجه  بعد از انتشاربیانیه   ی ماه منتشر شده هاانجمن خودمان ویادداشت

 این امر است.  

برآن متن  هاایده  ،عالوه  در  هم  اباذری  اشاره  یادداشتی  درجه،  مورد  ای  به 

 )مراجعه شود به گزاره هشتم(  .ی همین مسأله است دهنده نشان

ست که حاکمیت در ایران  جهانی   ی در متن این برنامه   :دهدمی  نویسنده ادامه  -6

 . حجاب را در صدر مسائل فرهنگی خود قرار داد

با   ی ورود به قدرتحاکمیت در ایران از ابتدا  ،اشاره شد  چنانکه  من این است،  نظر

ویژه هب  و  و برای به عقب راندن جامعه  نیروهای چپبخش بزرگی از    اتکا به همراهی

خود قرار داد    ی در برنامه  «روسری یا توسری   یا»  با شعارحجاب را    کرده،تحصیل زنان  

 . رسدنمی   معقول به نظر  ،جهانی راست افراطی  ی آن به برنامه  ارتباط دادن  از نظر من  و

 هم  امروز  حتی  انتقادی   ی شناسجامعه  چرا  که  است  ر دلیلیاز طرف دیگ  این گزاره 

مراجعه شود )  دهد.می  نشان  تردید  و  دودلی  نظری   لحاظ  به  جنبش در جریان  فهم  از

 نهم( ی به گزاره 

معلمان و کارگران و بازنشستگان و اقوام   ،تناقضات اقتصادی  نویسد:می اباذری  -۷ 

ی هاآزادی   بهرا به روز سیاه انداخت اما حکومت کماکان بر طبل فساد حجاب و حمله  

 .فردی زنان کوبید 

: شودمی   روشن  از منظر اباذری   بخوانیم اصل مسئله   وارونهاگر این گزاره را به شکل  

کوبید قادر بود نمی  ی فردی زنانهااگر حکومت بر طبل فساد حجاب و حمله به آزادی 

چون قادر به    ،که  به نظر من بهتر نیست استدالل کنیم  .تناقضات را ببیند و رفع کند 

شهروندان تعرض به زنان   حل تناقضات مذکور نیست از سر ناچاری و برای عقب راندن
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وکجا   این تعرض کی   اما این است که  پرسش مهم  ؟حجاب آغاز کرده است  ی به بهانه   ،را

 دهم( ی )مراجعه شود به گزاره تعطیل بوده است؟

و    هاپآبناست ایران را استارت  )حاکمیت(،   به قول خودشان  گوید:می   اباذری   -۸

ماجرا این است که امضا کردن یا نکردن   افزاید:می   او  . بنیان نجات دهندسسات دانش ؤم

 . نفع است سسات ذی ؤبه نفع کدام یک از این م هابرجام و ماندن و رفتن تحریم

ای  درست است حاکمیت دوپارچه است اما دارای برنامه   گوید،می  به عبارت دیگر

است فقط مسئله این است که کدام   دانش  ی برپایه   تولید  سازمان دادنبا هدف    روشن

اقتصاد  این  و  آورند  دست  به  را  باال  دست  قدرت  ساختار  در  ماجرا  طرف  دو  از  یک 

بنیان در بستر اروپا یا همین اقتصاد دانش   ی بنیان در بستر غرب آمریکا و اتحادیهدانش

کاسبان دیگر:  شدخواهد    داده   چین شکل  و  روسیه  ،شرق قاطبه  با  تحریم    ،کاسبان 

 یازدهم( ی مراجعه شود به گزاره) .معطل هم ،مه  سد راه .روبروی هم ایستاده اند

دانند می   علمای علم سیاست این وضعیت را مناسب ظهور بناپارت  افزاید:می  اباذری 

ملت ایران است    ی شایسته  افزاید:می  ، وکند   لی معطهاکه بناست هرکسی را با وعده 

 .که به راه خود برود

دو گروه    . که شاملسه وجه دارد  منظور نویسنده این بوده است که پدیده  احتمااًل

و سوم شهروندان که   ،متحد در مقابل شهرونداندر حاکمیت در کشاکش با یکدیگر و  

ی خاص و مورد عالقه هاکه آگاه به حقوق و منافع خود متشکل در تشکلبیش از آن

 تری هستند که در پرسش ایشان خود را نشان ی بنیادی هاخودشان باشند گرفتار پدیده 

  .دهدمی 

کوبد از آیا قادریم با امیدی در دل و توانی در دست مرگ را که همچنان بر در می  

 ر ماند و دید. باید کمی منتظ برانیم؟خانمان 

 

 


