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این زندگیشبح آزادی و    :است  وگذارگشت   در  ایران  ی جامعه  فراز  برشبحی    .

بار دیگر  پس از سالشبح     انده گستر  ی مابینی به آینده را بر جامعهامید و خوشها 

ناله سر ایران  مردم  دست  به آینده و تغییر. بسیاری از کسانی که تا دیروز از    امید  .است

همان از کوزه    کردند کهتأکید می   دانستند ودند و آنها را سزاوار حکومت فعلی می دامی 

پندارند و آن  موج خیزش سراسری را مترقی می بینانه  خوشتراود که در اوست، امروزه  

 .  است ای که از امروز بهتر و زیباتردانند. آینده ل می ی محتما آور آیندهرا پیام

ی  فرانسه و تحوالت دهه  68جهات وضعیت کنونی ما شبیه جنبش می  برخی  از  

جهانمیالدی  شصت   دههاست  در  جوانان  با  .  سنخیتی  اروپا  در  میالدی  شصت  ی 

ودند که نه به سوسیال  هایی بآنها چپ  1به تعبیر مارک فیشر گذشتگان خود نداشتند. 

الینیستی را قبول داشتند. فیشر است  دموکراسی و دولت رفاه دلخوش بودند و نه دولت

می  دههتوضیح  جوانان  که  بازدارندهدهد  نیروی  دو  ضد  بر  میالدی  شصت  پا  ی   به 

ند: یکی از آنها نیروی کار بازدارنده و یا همان سوسیال دموکراسی بود که در پی  استخ

زنی بین کار و داری و چانهناپذیری« سرمایهحفظ وضع موجود و تأکید و بر »اجتناب

نامد که با  می  2لنینیستی گیر  سختسرمایه بود. نیروی دوم فیشر آن را سوپرایگوی  

سوپر ایگو با ماهیت کمی و   .دکرخود را بازتعریف می  ی، سازش  هرگونهامتناع مطلق از  

هرگز   صورت پذیرد راشود و هرکاری که  تقاضاهایش مشخص می ی  گیرانهسخت کیفی  

با ذهنی واحد خودش را قرص و محکم وقف انداز  از این چشم.  داندنمی کافی   مبارز 

  و با عزمی راسخ به ابزارهای ضروری برای تحقق آن متعهد   رخداد انقالبی خواهدکرد

،  است  تفاوتبی   لنینیستی به همان اندازه که نسبت به رنج   گیرسخت . سوپرایگوی  است

لذت دهه  .است  دشمن  جوانان  نمیاما  را  اینها  از  هیچکدام  آنها  استخوی شصت  ند. 

آن ند که لذت ببرند و به تعبیری زندگی کنند و این زندگی را هیچکدام از  استخومی 

و میل و بودند با روح جمعی  دادند. این گروهها دشمن لذتهای چپ نوید نمی گروه

هایی سندیکایی زنی آنها یا در پی حفظ وضع موجود و چانه  دوران سر سازگاری نداشتند.

 
1- K-Punk : The  Collected  and Unpublished  Writings of Mark Fisher : Acid 

communism (unfinished introduction) 
2- The Harsh Leninist Superego 
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ای بودند که بدون نفوذ در نسل جدید برای آنها  فهبودند و یا در پی ایجاد انقالبیون حر

ند که همه بیشتر و بیشتر کار کنند. در حالی ستخواآنها می ی آینده را بپیچند.  نسخه

ی از کار و خودآیین  3خودآیینی چیزی که مطرح بود،  ها،  در میان اتونومیست مثالً  که  

ی چندانی  ند که خودشان تجربهکرد. دانشجویانی کارخانه ها را تسخیر میدر مبارزه بود

کردند. بارزترین ویژگی آن از محیط کار نداشتند و کارخانه را به دانشگاه تبدیل می 

ند زندگی را از نو تعریف کنند و ستخواسالها شور زندگی در میان جوانان بود. آنها می 

میل دلوز و   سیاست . آنها بخشی از همان  دبرای زندگی و لذت و میل ارزش قایل بودن

 اندازهای نوینی را برای انسان معرفی کنند.  گُتاری بودند تا چشم

با    ،انددار حرکت کنونی شده طالیهکه  کسانی  رسد  به نظر می   نیزامروز  در ایران  

که همواره به تغییرات نسل پیش خود متفاوتند. آنها دیگر به صبر و تحمل دیگرانی  

و زندگی را دهند و پیام آزادی  طلبان حکومتی راضی بودند، بهایی نمی الحکوچک اص

طلبی و امید به تغییر در آینده نیز  ریاضتاز سوی دیگر جوانان امروز دنبال  دانند.  می 

ای باشند که بتواند قدرت را  خواهند برای تغییر منتظر انقالبیون حرفهنیستند و نمی 

 تصاحب و جامعه را اداره کند.  

طلب یعنی صادق زیباکالم در مورد نسل جوانان اد اصالحاست  چند سال پیش

تتلوها می  از نسل  بود که  او که می کنونی گفته  به    ستخواترسم.  را  نوین  این نسل 

  است ، در حقیقت رکه هیچ درکی از اوضاع ندارند  سخره بگیرد و آنها را ماللت کند

حکومتیمی  دههگفت:  نسل  از  باید  هشتادی ها  بترسند، ی  آنان    ها  به  دیگر  که  چرا 

 اعتنایی ندارند.  

آنها عاشقان  حقیقتاً شایان تقدیرند.    آنها  و  ها سجده بردی هشتادی دههباید برای  

نمی و  از دههزندگی هستند  بسیاری  زندگی کنند. برخالف  قیمتی  به هر  ی خواهند 

هفتادی شصتی  و  ایران  ها  بازی های  اسیر  اصالحکه  انتخاباتی  می های  و طلبان  شدند 

ه  کورسوی امیدی به بهتر شدن تدریجی وضعیت داشتند، اینها کاسه صبرشان لبریز شد

ها شبح  ی هشتادی دههخواهند جوانی خود را در شرایط نامساعدی آغاز کنند.  و نمی

 اند. اند و موجب ترس حاکمان شده را در سراسر کشور گسترانده  زندگیآزادی و 

 

3- autonomy 
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و آزادی جامعه را   است  شعار زن، زندگی آزادی نمادی از همین عاشقان زندگی

نوینی عاری از تبعیض جنسی و طبقاتی و   داند و نوید زندگی در گرو آزادی زنان می 

چرخد دل هرکسی به لرزه در ها در هوا می د. وقتی که روسری ندهاتنیکی به ما می 

ها و نمادها با آنها همدل و  آید و دوست دارد در این عشق به زندگی و فرار از نقابمی 

شود که دیگر حاضر یک امتناع بزرگ از سوی این جوانان شنیده می  صدا فریاد زند.هم

وعده  شنیدن  نیستند.به  حاکمیت  در  پژواک  های  کارگران  و  دانشجویان  اتحاد  های 

ی شصت میالدی نیز در دوران کنونی و در اتحاد میان حاشیه نشینان و تحوالت دهه

 شود. مرکز با محوریت زن، زندگی، آزادی دیده می

ها در این تحول کنونی با  سیاست بر حضور پرشور عاشقان زندگی، خرده   عالوه

ای میان که تفاوت عمده  است  اند و همین وجههم هماهنگی و همدلی بهتری پیدا کرده

ژینا» حرکت  « خیزش  سایر  سومی  با  جهان  انقالبی  کردههای    .است  ایجاد 

رهاییسیاست خرده مطالبات  پیگیری  با  امری بخشِ جنسی، طبقها  در  اتنیکی  و  اتی 

با هم هماهنگ شده  انقالباند.  واحد  ناسیونالیسم جنوب  های  بیشتر  بستر  بر  جهانی 

وار بود و هدف آنی خود را حفظ حاکمیت ملی مستقل در است  فرادست در یک کشور

های اتنیکی  کرد و برای همین به هویتعمارگران اروپایی و آمریکا بازتعریف میاست  برابر

ای داشت و هر حرکتی برای خودگردانی محلی ازآنان را به فرودست خود نگاه خصمانه 

  خیزش اینباره فراناسیونالیستیاما  کرد.  طلبی و نوکری بیگانگان تلقی می مثابه تجزیه

ی امر اجماعی نتیجهو نه ناسیونالیسم فرادست و نه فرودست بر آن مسلط نیست.    است

همدلی و همبستگی بخشی و  کشور با رویکردهای رهایی  ها در سراسرسیاست از خرده

و از زاهدان تا کُردستان و آذربایجان و سایر مناطق   است  مان ساکن ایرانددر میان مر

دهند و بویی از مردم در حمایت از همدیگر شعار می شود.  صدایی شنیده می نوعی هم 

دهند.  آیند و کشته می می   رسد. مردان در حمایت از زنان به خیابان نفرت و تفرقه نمی

چیز   همه  سیاست جهانی صحنه اصلی مبارزه و  های جنوب  جنبش در حالیکه در بیشتر  

ی این زنان هستند که رهبران صحنه هستند و صحنهکنونی  ، در خیزش  است  مردانه

می  پرشکوه  را  بسوژه  کنند.اعتراض  زن  سرکوب هی  میل  باز  عنوان  صحنه  به  شده 

. در یک منطق دلوزی میل در است  ی عمومیی حوزهتصاحب دوباره  پی گردد و در  می 
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رانه بدنمقام بخشی که  فعالیت  با  ارتباط  بوده و مستقیماً در  ،  است  ی آن خودآگاه 

بوده جلوه ژینا  خیزش  اصلی  اینجا  است  ی  در  و  .  مردانه  مرد سیاست احزاب  مداران 

پابه پای   گیری میل به برابری زپس ، بلکه مردان نیز برای بارهبران این خیزش نیستند

برمی گام  آنها  با  همدالنه  جوی  در  و  پیشرو  همان زنان  دارند.  زنان  گویی  اینجا  در 

خواهند نظام  می  «زن، زندگی، آزادی »با الهام از شعار  پرولتاریای مارکس هستند که  

ها را مردساالرانه جنسیت بریزند و با انهدام ساختار    مبتنی بر تبعیض جنسیتی را فرو

ی اعتراضات در بسیاری جاها به شور و شادی صحنه  یکی و برابری را به ارمغان بیاورند. 

 و شادی یکی شده  ، و سوگها در آسمان، مشت خشمشباهت دارد و با رقص روسری 

  این خود زندگی  .و در حال تبدیل یک خیزش اعتراضی به خود زندگی هستند  است

گیری بود و میل بازپس   ها وجود دارد، زندگی که از ما سلب شده راضکه در اعت  است

   آن را در سر داریم.

که    هستند  یلحظاتاما    ،دهندرخ نمی   یاسیس  رییتغ  صرف وقوع رخدادها،  هبتنها  

از این و    گشایدبه روی ما می از مبارزه را    ی د یجد  ی عرصه  کرده وعمل    انه ستآ  به مثابه

ی مرگ دلخراش ژینا یکی واقعه.  کنندمی   پیدا  اشاعه  یجمع  احساسات مختلفِ  طریق

که در گذشته    است  ی لحظات دیگری این لحظه خود ادامهاما    ، است  از همین لحظات 

بدون نگریستن به گذشته در مورد  . است ای از آنهاجای دارد و این خیزش زنانه دنباله

به این سو بیشتر و بیشتر   88شکاف ها از    خود این خیزش نیز سخن گفت. هرچه باشد 

های از اتش بیشتر شبیه فرمان بیشتر با مردم بیگانه گشت و بیان. حاکمیت  است  شده 

پایین به  می   باال  نظر  نمیبه  که  با  رسید  کند.  رسوخ  جامعه  فرهنگ  دل  در  توانست 

کسانی که دلخوش های گسترده و موج بیکاری و گرانی در جامعه، تعداد  سازی خصوصی 

دولتی آیندهبود  کار  و  خانوادهند  و  خود  برای  را  پایداری  اقتصادی  متصور ی  شان 

ها شد. این همان بازی بود که اصالح طلب و کارگزارانیشدند، روز به روز کمتر می می 

گرایان بیشتر به گسترش آن اهتمام ورزیدند. به نوعی خودشان شروع کردند و اصول 

 بودند.  بین بدنه و حاکمیت و جدایی ردهعامل شکاف گست 

همه رصدکردن  کردن و  الکانی ناتوان از نظاره   «دیگری بزرگ»حاکمیت به مثابه   

ها که برای نسل جدید بیش از پیشینان  شدن اختالف و شکاف و با برجسته  است  چیز

رقم خورد.است  مشهود حاکمیت  برای  نوینی  بحران  به  کم  ،  که  نسلی  از  جامعه  کم 
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حکومت و ی هشتادی هدایت شده که با اصالحات امیدوار بود به سوی نسل نوین دهه

  ای نوین. درست . چشم به راه آینده است   گذشته قطع امید کرده و چشم به راه آینده 

 های اقتصادی در خیزش نوین تأثیرگذاربودههای و نامالیمتیی شکاف که همه   است

با فرهنگ بود حرکت نوین بوده و    ی عطفقطه و حتی ن   ی آغازفرهنگ نقطه   ، امااست

نارضایتی  برجستهکه  مردم  اقتصادی  شدتر  های  تبدیل  سراسری  خیزشی  به  و  .  شد 

گردد و با تصویب قانون حجاب های آن به همان اوایل انقالب باز می فرهنگی که ریشه

ی گستردههمچنین یکی از دالیل حضور    اجباری بر زنان نمود واقعی به خود گرفت.

ی سال  های گستردهقشر متوسط شهری تهران و شهرهای بزرگ و زنان در نارضایتی 

نیز همین مناسبات فرهنگی بود و به اصالحات برای تجدیدنظر در قوانین امیدوار    88

شکاف بین حاکمیت و   ،ی ارتباط بیشتر ایرانیان با جهانبودند. این فرهنگ و در سایه

و بیشتر کرد. معترضان کنونی در پی میل به تغییر و زیست  ی جامعه را بیشتر  بدنه 

و همین    است  میل در این تحوالت دخیل  سیاستگویی یک  دلخواه خویش هستند،  

که شجاعت    است  . همین میلاست   مرار بخشیدهاست  که حرکت را  است  و میل   ستخوا

سازد. برمی   ی تاریخ راها در صحنه به مثابه حضور عظیم توده  سیاستکند و  ایجاد می

میل به پوشش دلخواه در حرکات و رقص  این  و    است  حرکت از پوشش شروع شده 

آنها تنها کنارگذاشتن روسری نیست و آنها    ستخوااما میل و    ،است  نمایان ها  روسری 

می  طلب  را  آزادی،زندگی  به  آنها  میل  انسانی  برابری   کنند.  کرامت  آنها  است  و   .

و  می  رقصان  که  محدودیت خواهند  و  باشند  بزدایند.  آزاد  را  کهنه  دنیای  گویی های 

هایی که دیگر . دستاست  ای ها نمایانگر یک هنر آوانگارد تودهی رقص روسری صحنه 

های خود را در هوا به ، روسری است  لرزد و در دانشگاهی که نماد تفکیک جنسیتی نمی

در کنند و  خود تبدیل می ها را به مشت اعتراضی  آورند و رقص روسری اهتزاز در می

   دهند.را سر می «زن، زندگی، آزادی »قالبی مردمی متحد همزمان بانگ 

وصف در  براردی  »بیفو«  سال    فرانکو  کارگران  ایتالی  1977وضعیت    ا بولونیای 

 در آن  شناختیانرژی و اعتماد به نفس همگام با اشکال زیبایی  گوید: در میان آنهامی 

 پشت اعتراض آنها بود  یاز غم و اندوه کار، عنصر اصل  ایمتناع گسترده کرد و ا فوران می

داشتند. آن کارگران   آوانگارد  خیتار  ی وپ یبا جنبش ه عالیق مشترک زیادی  معترضین    و
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در   4نیز عاشقان زندگی بودند و سنخیتی با گروهها و حاکمان دوران خود نداشتند. 

 ی ا ، شمارهدکردنیممبارزان جوان منتشر    گریو د  ی که برارد  تراورسواِ/  مجلههمان سال  

انقالب  ،  دی: رفقا نگاه کن است  ی »انقالب عادالنه، ممکن و ضرور  عنوان منتشر کرد:این  با  

نویدی   «است  محتمل این همان  ما می که جوانان دهه  است  و  به  دهند:  ی هشتادی 

از شیدایی که  «.  است  »زندگی و آزادی محتمل ایجاد میرخداددر پی  پس  شود، ها 

طنین  آنها بر جامعه  متعاقب  شکست و رکود  نوعی از افسردگی و احساس یأس هنگام  

خود را به تحوالت آنی واگذار کرد. انتظارات  ی  همهو برای همین هم نباید    اندازدمی

ی شبح  و سایه   است  شود این افسردگی کمتراما هنگامی که شبحی بر ما نمایان می 

ها متمایز را از سایر لحظه  سیاستی وقوع  کند و آن لحظههمواره جامعه را بیدار می 

. شبح نوید است  مبارزهمرار  است  در پی لحظات دیگری برای تکرار وشبح  گرداند.  می 

  کند و همین شبح دهد و فضای جامعه را درگیر خود میرا می   سیاست نوع دیگری از  

  بله این شبح بر ما سایه افکنده کند.  دعوت می   سیاستمرار در  است  که ما را به   است

تواند از مرزهای ایران نیز فراتر  شبحی که می .  است  و سراسر ایران را درنوردیده  است

پرستان طالب را نیز متعاقب خود  بر ضد تاریکافغان  خواهان  خیزش زنان و آزادی رود و  

دیگری از    و این  دهدرا می  نوین  ی یک دیگرِیشبح آزادی و زندگی وعده باشد.   داشته

شود. تا که بتوان می  هویداما    بر ها در هوا  راه میل به رهایی و آزادی و با رقص روسری 

 با آزادی زن، زندگی را آزاد و رها ساخت و زندگی باکرامت را محتمل دانست.  

 

 
4- Franco Berardi, After the Future, (AK Press, 2011) 


