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 تان بخیر وقت

 اسم من نارضایتی است 

 متولد شهر یاغی شدن و

 ی گرسنگی ومحله

 ی مشقت هستم کوچه

 از اکنون به بعد... 

 ی سکوت تعلق ندارم من به قبیله

 های من رهگذر جاده 

 انتظار و ابدِی 

 وپا نیستم دستبی شعار 

 از امروز به بعد...  

 ی  من همشهرِی نقشه

 وطن دزدیده شده نیستم 

 دزدندوطنی که هر بار یا انگشتی را از او می 

 کنند و گور می ویا گوشی و یا چشمی از او را گم

 کنند وگور میبه زنده ای از او را یا کلمه

 زند وسر میبا این حال نه فریادی از او 

 شوددار میهایش جریحهنه یکی از زخم

 شیرکو بیکس )اکنون دختری وطن من است( 

صحبت    1شبحی برای آزادی و زندگی عنوان  ه تر در یادداشتی از خیزش ژینا بپیش 

خیزش کماکان در نقاط    و  گذرددو ماه از شروع خیزش می بیش از  اکنون  .  بودم کرده

شدت و رادیکالیزه شدن خیزش در همه جا یکسان نیست .  مختلف ایران در جریان است

است، حال   فراتری پیش رفته  های عملیِسوی گامهب   آنمثابه زادگاه  بهو در کردستان  

در یادداشت پیش  .  تر استکه در بسیاری از نقاط کشور سرعت تحوالت بسیار کم آن
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عنوان دالیل فراگیری خیزش در ه ق زندگی و میل به آزادی و زندگی را ببحث از شو

این میل به زندگی م. در این یادداشت ابتدا سعی شده  بود  مقیاس سراسری ذکر کرده

بندی  صورت  2«اروس و تمدن»را با توجه به واژگان مارکوزه و فروید در خالل کتاب  

وسوی خیزش و وضعیت کنونی آن صحبت  سمتها و  گیری و سپس در مورد جهت

 شود.

 

 مثابه طغیان برای یک تمدن ناسرکوبگرمیل به زندگی به

روند پیشرفت    3آن«   های تمدن و ماللت »های خود به اسم  فروید در یکی از کتاب

با    ،(نهاد)  «اید»  ،در نظر وی قلمرو ناخودآگاه.  داندمی  میل  تمدن را مبتنی بر سرکوب

اگو که  .  شودسرکوب می (  خود)  «اگو»ی نهانی از سوی  رشد کودک و گذر از مرحله

انسانی در دنیای واقعی  برسازنده  نمایندگی    استی شخصیت  را  بازخورد اجتماعی  و 

هدایت  کند،  می  واقعیت  اصل  طبق  بر  خارج  دنیای  قوانین  از  پیروی  در  .  شودمیبا 

های اجتماعی و نظام کار مصلحت   . استکه اید مخزن لیبیدو و تابع اصل لذت  حالی

ازای پیشرفتی  به نوعی    انسانِو    شودسبب پیروی عقل با پیروزی اگو در اصل واقعیت می

برای  ارمغان می  وی   که تمدن  لیبیدو را سرکوب میاصل  ،  آوردبه  و  کند. اصل لذت 

کند و همه را در جهت برآوردن خود تعریف  واقعیت فضای تخیل و فانتزی را پر می 

عنوان یکی از کارکردهای سوپراگو، از طریق احساس تقصیر )گناه( هکند. وجدان ب می 

شرفت  گوید بهایی که انسان برای پیمی  فرویدهای اگو را تحت نظر دارد.  اعمال و نیت 

افزایش احساس تقصیر است.  تمدن می اثر  بر  از سعادت   که   فرویدپردازد محرومیت 

به معنای میل جنسی شکوفاشده و نماد اصل لذت   ی حیاترا عالوه بر غریزه  اروس

بین غریزهمی  است که در جدال  معتقد  غریزهداند،  اروس،  و  مرگ  برای ی  ی حیات 

ی مرگ مقاومت  پذیرد تا بتواند در برابر غریزهیگر را مماندگاری، قوانین تمدن سرکوب

 

راد از سوی ی فروید(« توسط امیر هوشنگ افتخاری درباره   یتمدن )پرسشگری فلسفکتاب »اروس و    -2

 است.نشر چشمه به فارسی برگردانده شده 

ی محمد مبشری از سوی نشر ماهی به فارسی برگردانده های آن« با ترجمه کتاب »تمدن و ماللت  - 3

 است. شده
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غریزه که  نیست  معنی  بدان  این  غریزهکند.  بلکه  است،  پیروز  حیات  حیاتِی   ی 

پیروز است. تسرکوب بیگانه مدن سرکوبگر سویه شده  را در کار  بیشتر های خود  شده 

لیبکننمایان می و  را  ید  ازدواج   راندمی حاشیه  به  دو  و  پدرساالری  بر  مبتنی  نظام  و 

دهد که هدف از همسری با سرکوب لیبیدو، میل را به عشق به دیگری استحاله می تک

 .  آن نه ارضای میل، بلکه سرکوب میل است 

کند که شکل  ، استدالل می«اروس و تمدن»مارکوزه در کتاب    ،فروید  در مقابلِ 

شود و اصرار دارد که با استفاده از می  یک وجه از تمدن را شاملتنها  تمدن سرکوبگر  

توان شکلی از تمدن را متصور شد می  ینیآراستواژگان فروید و در قامت یک فرویدی  

و   ناامیدی .  تواند آزاد باشدگوید که می که ناسرکوبگر است و از شبح جهانی سخن می 

د نیز باشد که در تواند نمایانگر شرایط زندگی خود فرویمی بعضاً  فروید از تمدن    بدبینی 

تن به  مجبور  و اواخر عمر خویش  شد  وین  زادگاه خود  از  اجباری  مهاجرت  به  دادن 

کامالً فروید    حال،این. با ترین شکل از تمدن سرکوبگر را به نمایش گذاشتندها عیان نازی 

ی مرگ گوید شاید روزی اروس جاوید بتواند بر غریزه کند و می از تمدن قطع امید نمی 

پیروز شود و نوع دیگری از تمدن را پدید آورد و همچنین از نظر فروید تغییر واقعی در 

است.   سودمندتر  اخالقی  دستور  هر  از  مالکیتی  ساختن  مارکوزه  روابط  مطرح  با 

تنها  آورد که در آن نهسخن به میان می از شرایطی  تی  یسنارسیس  های اروس واسطوره

تواند بر یک مبنای لیبیدویی و به دور از شود، بلکه می اید در ازای اگو سرکوب نمی 

مارکوزه پیروزی .  تمدنی در جهت پیروزی اروس و لذت بنیان نهد  ،سرکوب میل جنسی

توان با تغییر در ساختار کار و می گوید که  می کند، اما   تمدن سرکوبگر را تصدیق می

پیروزی اصل لذت   در   یی راکار اجتماعاً سودمند به فراسوی این افق پیش رفت و رها

« شدن»گر جنسیت مستعد اروس  گوید تحت شرایط ناسرکوبمی مارکوزه  .  متصور شد 

واالیشی در روابط پایدار در جهت ارضای -بدین معنی که گرایش دارد به خود.  است

ی کار اجتماعی دهسازماندر شکل    را  های تمدن سرکوبگرریشهمارکوزه    .غرایز برسد

ای که به بیند: از سویی برای جامعهو کمبودی می سودمحور    کشیِمبتنی بر نظام بهره

شود و از سوی دیگر روزتر کمبودی تلقی می گرایی عادت کرده، نبود امکاناتِ به مصرف 

ل کنند و سختی بیشتری از طبقات باالتر متحمکسانی که برای معیشت سخت کار می
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داند  شوند واجد نوع دیگری از کمبودی هستند. مارکوزه نوع دوم را سرکوب مازاد میمی 

های تحمیلی گوید که تحت محدودیت. در این مسیر مارکوزه می استکه غیرضروری  

منحرفانه جامعه و  سرسختانه  هیئت  واقعیت  اصل  مدرن،  میی  خود  به  که ای  گیرد 

نامد. اصل  گاری اجتماعی مطابق الزامات رقابت می مارکوزه آن را »اصل عملکرد« یا ساز

تعریف   را  اجتماعی  بقای  که  میکندمیعملکرد  تحمیل  را  مازاد  سرکوب  اما   ،  کند. 

داند که مارکوزه با پناه بردن به اروسیس و خدای شعر یونانی هنر را واجد شرایطی می

. البته  و آن را دگرگون کند  دارانه فایق آیدی کار سرمایهدهسازمان تواند بر این نظام  می 

گونه آزادی  گر هستند و هیچبدان معنا نیست که روابط عقالنی در تمدن کامالً سرکوب

وی  نظر  در  بلکه  نیست،  میسر  روابط  این  طریق  خود   از  به خودی  فزاینده  بیگانگی 

گیری نظام شکل و پیروزی تمدن سرکوبگر ریشه در  دهدپتانسیل آزادی را افزایش می 

 سازد.  ب لیبیدویی است که از طریق اصل عملکرد سرکوب مازاد را برمیسرکو

به سراغ کانت    همچنین  پذیربودن شکلی از تمدن ناسرکوبگرمارکوزه برای امکان

م کانت در مقابل عقل عملی و عقل نظری سخن به  کَ ی حَرود و از قوهمی نیز  و شیلر  

عد هنری است که ی حکم همان وجه حاوی بُنظرات مارکوزه قوه   رب  بنا.  آوردمیان می 

 یمایهگوید که از درون. مارکوزه می تواند اصل لذت را بر اصل واقعیت پیروز گرداندمی 

شود که »موانع طبیعی« در غریزه، اگر از تابوهای ی فروید این نتیجه حاصل می نظریه

ا در حکم بها دادن به لذت ایفای نقش  های بیرونی جدا شوند، چه بسکهنه و ممنوعیت 

ی ذهنی نظام کند که سوپراگو در مقام نماینده کنند. مارکوزه همچنین خاطرنشان می 

کننده و مجازاتگر نیست و در ی اصل واقعیت در قالب پدر ممنوعاخالقی، صرفاً نماینده 

حد پنهانی اید است  موارد بسیاری با دفاع از ادعاهای اید در برابر اگو و جهان بیرونی مت 

ی ابتدایی است که نظام اخالقی هنوز خود را از اصل لذت رها ی یک مرحلهو نماینده 

است. اما باید در نظر داشت که واالیش ناسرکوبگر بدون فراروی از اصل واقعیتی نکرده

 کند، میسر نیست و میل باید در برابر آن بازتعریف شود. که تمدن سرکوبگر تحمیل می

بخشی رهایی  هو وجتوان  ین بحث خالصه از کتاب اروس و تمدن مارکوزه می با ا

مثابه  به اصل واقعیت  .  رسی کردرخیزش ژینا و شبح آزادی و زندگی را از این منظر ب

گذارد که صالح  شکلی از تمدن سرکوبگر را به نمایش می   ی ما،سنت و قانون در جامعه

این اصل  .  کندو غلبه بر شهوت و لذت معرفی می   قوانین خودجامعه را در پیروی از  
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داند و راه زا میهای شهوتواقعیت بدن زنانه را سرکوب کرده و آنها را حاوی ویژگی

.  داند تا بلکه زنان و مردان به گناه آلوده نشوندرستگاری را در پوشاندن بدن زنانه می

ها برای برحذرداشتن آنها از گناه و ی رستگاری انسانتوصیه   تمدن سرکوبگر تنها به

کند و گشت ارشاد نمودی اجرایی از این تمدن سرکوبگر است که  آلودگی کفایت نمی

را بدن  بازنمایی  امکان  می به  هرگونه  سرکوب  همچنیندکنشدت   عملکرداصل    . 

دهد ودبیگانه نشان می نمودهای خود را در شکل کار اجتماعی و نظام مبتنی بر کار از خ

. بردشده و استثمارشده هرگونه رهایی و لذتی را از بین میهای بیگانه و با سرکوبِ بدن

  بنابراین ساختار سیاسی حاکم بر ایران بیش از هر چیزی مظهر پیروزی اصل واقعیت

ی زندگی  کند و دامنهبر اصل لذت است که از سرکوب لیبیدو و بدن زنانه شروع می 

می اقتصا هم  را  دگیرددی  تبلیغات .  طریق  از  حاکم  نظم  واقعیتی،  اصل  چنین  ر 

خواهد که مانع از خروش ی آرامش و امنیت می مذهبی و با وعده   یا/ناسیونالیستی و

باثباتهمان.  اصل لذت شود با مصلحت زندگی  تر اصل لذت را سرکوب گونه که اگو 

ها و مشکالت موجود را با مصلحت نامالیمتیجا حاکمیت در مقام اگو،  کند، در این می 

ی توسعه و پیشرفت در زمانی دیگر  و همچنین کسب لذت در دنیایی امنیت و وعده 

ی دهد که شایسته کند و اصل لذت را به شهوت و امیال فرومایه تنزل می دیگر توجیه می 

اند برای همیشه توی اصل لذت و اصل واقعیت، اید نیز نمی اما در دوگانه .سرکوب هستند

خود را به شکل شبحی برای زندگی   ،چنین است که در خیزش ژیناساکت بماند و این

این خیزش نوید یک تمدن ناسرکوبگر را به   . گوییکندو میل و آزادی از نو نمایان می

یای ؤرسازد.  میو شبحی از آزادی و زندگی را در برابر اصل واقعیت نمایان    دهدمی ما  

ی خود را در همان بدن زنانه نمایان اصل لذت نخستین رویه  تحتبگر  تمدن ناسرکو

بدن   سرکوب  برابر  در  و  بدیل.  ست اخپا  بهساخت  که  واقعیت  اصل  عوض  های در 

کند،  تحمیل  و اصل لذت را سرکوب میرا  فرازمینی و توهمات ناسیونالیستی به میل  

لذت است و در برابر اصل واقعیت  گیری اصل  پاخاسته و در پی بازپس هب این اید است که  

گیری لذت بنابراین نخستین واکنش در پی خیزش ژینا همین بازپس .  کندمقاومت می 

است زندگی  حالی.  و  نابدر  و  به شهوت  را  لیبیدو  واقعیت،  اصل  و اسه که  متهم  مانی 

و نمایان   کندهای زندگی خانوادگی و قانونی می محکوم به ارضای میل در قالب چارچوب
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، لیبیدو کند سامانی معرفی می ه شدن موی زنان را نمادی از تحریک جنسی و ایجاد ناب

داشتن  های یک زندگی آزاد را داشته باشد. برحداقلیسعی دارد زندگی را پس بگیرد و  

اعتراضی است و در آتش انداختن آن اعتراضی محکم بر    ی حجاب در این مسیر فیگور

و واقعیت  اصل  طریق  ضد  این  واقعیت  می   از  اصل  شدید  سرکوب  برابر  در  خواهد 

کند به مقابله  بر ضدّ  .مثل  مبارزه  نمایندگان  واقعیت  اصل  بر ضد  قیام  در  همان   زنان 

ساختاری هستند که اصل واقعیت را بازنمایی کرده و آن هم نظم پدرساالر و مردمحور 

 است که خود از عوامل اصلی سرکوب اصل لذت است. 

شد اصل لذت به زمینه بازگشته و در پی  ه باال توضیح دادهگونه کبنابراین همان

استبازپس  میل  بهره همان .  گیری  با  مارکوزه  که  و گونه  هنری  الگوهای  از  گیری 

ه  ثابمبه و کار    داندمیگیری اصل لذت  مظهر بازپس را  هنر    ،ی حکم کانتهمچنین قوه 

دهد، در خیزش ژینا  شده قرار می بیگانهاثر هنری را در مقابل کار اجتماعاً سودمند و  

های هنری از و جلوه هاگیری میل در قالب پرفورمنس نیز تبلور هنری برای این بازپس 

و   خیابانی  میانه همچنین  اعتراضات  در  آواز  و  رقص  و  نقش  شادی  اعتراضات،  ی 

ویی ر تمام اعتراضات دانشجکنند. دایفا میای برای نشان دادن شورش زندگی  برجسته

و اعتراض به تفکیک سلف دانشجویی گرفته تا سرودهای هنری حول محور زن، زندگی،  

یاد   به  پرفورمنس  و  لجه»آزادی  کشید  «ایخدانور  که  رنجی  نمایش  این    ؛و  همگی 

شده  پس دقیقاً در اینجاست که هنر عقل سرکوب .  کشندهای هنری را به تصویر میجلوه

.  اصل لذت و میل به زندگی را بر همگان بتاباندور  ن  خواهدبرد و می می ال  ؤسزیر    را

بازپستدخ  ی ه بوس به  از این میل  گیری میل و ر و پسر جوان در شیراز قاب زیبایی 

 .دهدزیبایی را به ما نشان می 

است، کار    جا سرکوب شدهاما بدن زنانه، تنها بخش از اصل لذت نیست که در این

اجتماعاً سودمند بخش دیگری از سرکوب اصل لذت است  شده در قالب نظام کار  بیگانه 

کاری که در قالب یک نظام .  است  ی اجزاء اعمال شده که به شکلی سراسری بر همه

ی کارگر و نه، خود را هم در نواحی مرکزی کشور و در قالب استثمار طبقه ادارسرمایه

تهران و برخی از  کاری که در اقتصاد شرکتی  ثباتبیفرودست جامعه و اشکال کاری  

می  نمایش  به  است  حاکم  شهرها  توسعهکالن  قالب  در  هم  و  ناموزون گذارد  ی 

بیکاران و فرودستان مواجه    ترگستردهی کشور را با خیل  که حاشیه   است  داری سرمایه
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ناسیونالیسم فرادست در قالب    ،داری ی ناموزون سرمایه بر شکل توسعه   افزون.  استکرده

 دهد تحت ستم قرار می داری  سرمایه  استثمار  از  تر  فرای حاشیه را  ی ملی و مذهبسلطه

 سرکوب مضاعف   ای از اینجلوهمانده از منظر اقتصادی   و شهرها و نواحی فقیر و عقب 

حاشیه هستند.   نواحی  ژینا  خیزش  در  که  شد  سبب  عامل  بسیار همین  کشور  ای 

اجتماعی  سیاسی و    مندنظامها که از سرکوب  ردها و بلوچبه میدان بیایند و کُ  ترقدرتمند

آنها طلب  .  را به بخش بزرگی از شورش سراسری تبدیل کنند   برندرنج میاقتصادی  و  

 را نشان دهند. باکرامت  میل به یک زندگی کردند تا آزادی و زندگی را می

هستند که بیش از هر جزء دیگری    مثابه یک کلیتبه  اجزایی از بدن ایران  ردهاکُ

آنان  از منظر اگو    .است طلبی مواجه شده با انگ تجزیه  ان  کوب شده و حق خواهی آنسر

،  بایستی در برابر اصل واقعیت تسلیم شوند و منافع را خود را فدای اصل واقعیت کنند

لیبیدو تواند صالح اجزاء خود را تشخیص دهد.  چراکه اصل واقعیت بهتر از هرکسی می 

اصل  سرکوب شده و تنها در همراهی با گفتمان    ی یگر از بدنه مثابه یک جزء دبه بار  این

انقالب    نخستی  بنابراین دو سرکوب شده .  تواند خود را نشان دهداست که می  لذت

کنند ردها در طلب رهایی و دفاع از اصل لذت عمل می در اینجا به مثابه زنان و کُ  57

شروع   ی جرقهکه    داشته باشیم  یادبه.  ی اولیه و اصلی اعتراضات را شکل دادندو بدنه 

شخص دیده بود و  اعتراضات که قتل ژینا امینی بود، ترکیبی از همین دو عامل ستم

ساخت  را چنین غمناک  وی  رد بود و همین بود که مرگ  یک زن و هم یک کُهم    قربانی 

ب  بار تنها نماند و سایر اجزاء در قال اصل لذت این .دکربدل    به خیزشرا  و سوگ او  

بخش کمهمان  آنها  میل  که  داشتند، هایی  شنیدن  برای  صدایی  و  شده  سرکوب  تر 

همراهی کردند و همین بود که خیزش ژینا را به یک خیزش سراسری در مقیاس ایران  

 .تبدیل کرد

آنها دهههستند.  ی اصلی جنبش  محرکه  نیروی اما جوانان   ی جوانانی که غالب 

ها غالب آن.  کنندزندگی را طلب می  ،جوانی  اوایلهشتادی هستند و با انرژی زیاد در  

دهه پنجاهی فرزاندان  دهه ی  در  که  هستند  سرخوردگیها  هشتاد  و  هفتاد  های ی 

پدید  88در پی انتخابات دو خرداد و تحوالت پس از آن تا  والدین خود که    سیاسی  

خانوارها و یأس و ناامیدی حاکم  ی  تر شدن سفرهاند و بعضاً کوچکدیدهبه چشم  آمد را  



 هیمن رحیمی  8 

سعی   انآن.  اندرا با گوشت و پوست خود احساس کرده 90ی  بر جامعه در اوایل دهه

تا   باشنددارند که راه خود را از پیشینیان جدا سازند و حقیقتاً در جستجوی زندگی  

 یی شصت حتی نسل دهه  ان  آن.  بلکه نسل آنها مثل پیشینیان دچار سرخوردگی نشود

التحصیلی دچار ناامیدی حاصل از بیکاری حضور فعالی در دانشگاه داشتنند و با فارغ که  

بنابراین جوانان که هم در میان .  انداند را دیده و بعضاً مهاجرت به خارج از کشور شده 

مثابه به ردستان و هم در میان خود زنان حضور بسیار فعالی داشتند، لذت را  ی کجامعه

و   زندگی  و شوقبهجستجوی  از شور  بردن  مرزها   ره  از  نکردن  فرار  و  دوران جوانی 

 . کنند جویند و در برابر اصل واقعیت حاکم ایستادگی می می 

اما یک خیزش برای نوید تمدنی ناسرکوبگر باید بتواند گفتمان رادیکال و سیاست  

خیزش و ی این بحث به رادیکال بودن  بخش را نیز در خود داشته باشد. در ادامهرهایی

پر شدهوپیچراه  پرداخته  مبارزه  سمتمسئله   .است  خم  در  هژمونی  به  وی  دادن  سو 

 است.  خیزش بسیار مؤثر است که در ادامه در این مورد بحث شده 

 

 خیزش ژینا به مثابه یک خیزش رادیکال

میل .  های چند سال پیش بودتر از موارد خیزششکل خیزش ژینا بسیار رادیکال

بود و شاید عامل آن هم به    ین خیزش را چنین رادیکال کردهادگی بود که  به لذت و زن

این خیزش توانست دوباره  .  گیری زندگی بودها برای بازپسشدهدلیل حضور سرکوب

ی مثابه حرکتی که جزیرهبه و انقالب نه    احیا کند   ی ایرانجامعه  درگفتمان انقالب را  

ها مدتی )گفتمانی که از سوی سلطنت طلب   است   از بین برده 57ثبات ایران را در سال  

به ستایش از   57است و با نکوهش انقالب    شده  ی ایران به راه انداختهاست در جامعه

ها نیز با صحبت  طلبپردازند. در این بین برخی از اصالحسیستم استبدادی پهلوی می 

، متری و راضی شدن در این گفتمان ضدانقالبی نقش داشتند(از مزیت اصالحات میلی 

ی حل برای رهایی از سرکوب و دستیابی به آزادی در جامعهراه عنوان تنها  ه بلکه انقالب ب

که نفی انقالب در ایران به صورت یک گفتمان وسیع  در حالی نو پدیدار گشت.  ازایران  

شد،  ی ایران دانسته می حاضر جامعه  ی مشکالتهمه  ببود و انقالب سب  اشاعه یافته

ی ایران  به جامعه  گفتمان انقالب  بار و در پی سراسری شدن خیزش ژینا بار دیگراین

. وجود همین  شدگان بدل شداستثمارشدگان و سرکوب  یبازگشت و به گفتمان اصل
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. در حقیقت  کندمتمایز می  98و   96،  88های  امل است که خیزش ژینا را از خیزشوع

تنهایی بررسی کرد، بلکه در حقیقت آنها بخشی از یک روند کلی و به ها را  نباید خیزش 

کور   اعتراضی  و فریادهای  88طلبانه در  هستند، اما فریادهای اصالح  یکدیگردر امتداد  

یک جنبش رادیکال  قالب  ها در  بندی این حرکتای مانع از دستهبه گونه  98و   96در  

به این   88  ها ازی این حرکت همه  ی ه یافتی بلوغ  گویی نسخه  جنبش که این  .  شدمی 

های تبعیض را با قدرت به  الیه  از انواع  هاشده سو بود، توانست طیف بزرگی از سرکوب

به محدود  و  بکشاند  اجتماعی    ی طبقه  خیابان  و  و   صخااقتصادی  ملی  اقلیت  یا  و 

خصوص در ه ی متوسط شهری بشاهد حضور طبقه  ،سویکاز  .  دونش  خاص جنسیتی  

از سویی   های خیابانی غایب بودند ودر شورشغالباً    88از    که بعد  یماه شهرها بودکالن

به میدان   ندبود 98و   96  ی هاشاصلی خیزی  برنده که پیش جامعه  طبقات فرودست  

یعنی زنان و   57ی  انقالب  های اولیهشدهحذفطردشدگان و    طور خاص،بهند و  اآمده 

نقش    دیده،های مختلف تبعیض حضور همین الیه.  ی آن بودندبرنده بال پیشدو  ردها  کُ

های ارتجاعی و راست  کردستان و حضور قدرتمند زنان سبب شد که گرایش   مرکزی 

شعار   پیدا کنند.طلب نتوانند دست باال را در خیزش  سلطنتهای  افراطی در قالب گروه

زن» آزادی زن،  اصلی    «،دگی،  شعار  هم  و  جنبش  نام  هم  خود  به   آنکه  خوبی  بود، 

شعاری که از مبدأ خیزش یعنی سقز و  .  دهدبندی رادیکال جنبش را نشان میجبهه

و  آغاز    کردستان یافتشد  اشاعه  ایران  سراسر  و ببرچس  افزودن.  به  ارتجاعی  های 

نتوانست    «،مرد، میهن، آبادی »  یرنظ  ، ناسیونالیستی از سوی اپوزسیون راستگرا به شعار

 .شنیده نشدگاه یچه کردستانجنبش نظیر  ترهای فعال و در بخش  شودسراسری 

 

 ی در خیزش ژینا دهسازمان ی مسئله  ها وگیریهژمونی، جهت

خیزش مانه عمیقاً  ژینا  خیزش  شد،  گفته  باال  در  که  و    بوده  رادیکال  یگونه 

آزادی خواست و  های  و  برابری خواهانه  خیزش  اصلی  شعارهای  قامت  در  را  طلبانه 

اعتراضی  پرفورمنس  گذاشته خود  های  نمایش  ساحت  .  است  به  در  مبارزه  بر  عالوه 

الی که ؤدهی به خیزش بسیار مؤثر است. به همین سبب سخیابان، هژمونی در جهت

وسوی هژمونیک یک خیزش سمت آیا خیزش توانسته  که  جا مطرح است، این است  این
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ب از است؟  مانده   باقی  تنها در سطح شعاراین رادیکالیسم  خود بگیرد و یا  هرادیکال را 

آغاز سلطنت   همان  قامت  در  افراطی  راست  ژینا  خیزش  سایر   هاطلبخروش  و 

طور کلی راست افراطی بیشتر شبیه ه گرچه باند.  های راست بیکار ننشستهپوپولیست 

گذاری شعارهای ی شعارها و به ابتذال کشاندن آنها و جای گر بود، اما قصد مصادره نظاره 

ناسیونالیستیِ مبتنی بر گفتمان وطن و فقط خودمان، که خاص گفتمان راست افراطی 

ها ی سلطه در رسانهبه واسطه   راست افراطی  کهآنا وجود  . به و دارداست، را درسر داشت

  و در اختیار داشتن منابع مالی وسیع توانسته بخش بزرگی از گفتمان داخلی کشور را 

با خود همراه سازد، بعضاً توانستند برخی از این  1396پس از دی ماه    الخصوصعلی

و از ماهیت رادیکال و رهایی بخش شعارها   شعارهای ارتجاعی را به جنبش  قالب کنند

اما تا این لحظه که جنبش همچنان پابرجاست، راست افراطی  .  و مطالبات کم کنند 

بازگشت گفتمان .  گیری آن را تعیین کندوسوسمتدهی اصلی جنبش و  نتوانسته جهت 

که راست افراطی با آوردن گفتمان   . در حالیاست  مسئلهنمودی از همین    خودانقالب  

، هدف حرکات سیاسی اخیر را نه انقالب و تغییری بنیادی در «رژیم چنج»براندازی و  

بلکه   جامعه،  همان جنس  ساختار  از  مهندسی چیزی  رژیم چنج  و  باال  از  شده  تغییر 

، « مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر »یی نظیر  شعارها  در برابر. آنها  کردمعرفی می 

 بخش رضایتتواند برای همه  شکند و نمی میآوردند که گویا صف اتحاد را  بهانه را می   این

جا در میان نیست و یک خیزش رادیکال نه اتحادی در اینگونه  هیچاما حقیقتاً  .  باشد 

 . دیدگان استبه دنبال اتحاد در میان کل مردم، بلکه در میان فرودستان و ستم 

های رادیکال سته خواستهنرادیکال، چپ هنوز نتوا  رغم برخی وجوهبهبا این همه،  

و اقتصادی    اجتماعی  مطالباتی  سازی در عرصهرا به درون جنبش بکشاند و گفتمان

راست  های مختلف  گرایش  در مقابل،.  و شکل سیاسی مطلوب را عملی کندرادیکال  

درست است  .  دنآلود ماهی بگیر ند از آب گلنتواد و مینرا در اختیار دار  ی اصلیهارسانه 

  کردستان در  طلبی  سلطنتی  اساساً ایده  وکه جنبش در کردستان رشد بیشتری داشته  

و   دارد  مقبولیتی  اما    سراسری   یگفتمان نه  نه  است،  جامعه  سطح    تمامیتدر 

مثابه  به   کردستانو    گیردسرچشمه بتواند از آنجا  نمیجنبش  های سیاسی  گیری جهت

شهرهای تواند هژمونی سیاسی در کالنبخش خیزش و زادگاه شعار نمی و شدت  آغازگر

های عملی بیشتری اقدام نابراین برای ایجاد هژمونی چپ  . بایران را تعیین کند  ی مرکز
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پیش رو های سیاسی  شاکلهبرای    سازی گفتماندر  طریق  این  از    بتوانمورد نیاز است تا  

چیزی    .بودمؤثر   هر  از  همان  ید باقبل  داشت  نظر  در در  نیکفر  محمدرضا  که  گونه 

است،   ه این مسئله اشاره کرده ب  4« جنبش و شرط ژرفایابی آن»یادداشتی تحت عنوان  

ی متحد مهم برای یک جبهه   ی هیچ مایی وجود ندارد و مسئلهما همه با هم نیستیم و  

ی مردم، بلکه همکاری و هماهنگی بین  یک ما از کل کشور و همهقدرتمند نه وجود  

های آن را زنان و طبقات فرودست جامعه در الیهای تحت ستم و تبعیض است و  هگروه

گروه  الیهقالب  و  طبقاتی  و  ملی  ستم  تحت  جنسیتی  های  ستم  تحت  تشکیل های 

 دهند.می 

شکل غالب  .  اعتراضات و ائتالف استی  دهسازمانی شکل  ی دیگر، مسئلهمسئله

یابی  ی و جریاندهسازمانخیزش ژینا تاکنون در قالب اعتراضات خودجوش بوده و فاقد  

 ، محور در میان جوانانافقی ی  دهسازمانتوان گفت که  طور کلی می هب .  مشخصی است 

خیابانصحنه  اعتراضات  میرا    ی ی  قطعاً افقی ی  دهسازمانشکل  دهد.  آرایش  محور 

از  وکراتیکدم سلسلهدهسازمان تر  اما  ی  است،  حزبی  و  فیشر همانمراتبی  که  گونه 

پایین   5،گویدمی  اخیر در های ضدسرمایهی جنبش تجربهو    تری دارداثربخشی  داری 

جنبش  بحران  خالل  از  پس  عظیم  و   2008های  آمریکا  در  اشغال  جنبش  قالب  در 

های بدون دور زدن جنبش . کند تصدیق می های نظیر آن در اروپا این مسئله را جنبش 

تر محور برای سرمایه و ساختار سلطه بسیار سادهافقی ی  دهسازمان با  ی و یا  دهسازمان 

در قرن   سیاسیی  دهسازمان فرم غالب  که  است  مراتبی و حزبی  سلسلههای  حرکت  از

افقی    یدهسازمان ای عظیم و دارای  های تودههمچنین این جنبش است.    هبیستم بود

جز در مورد تونس    و   نداهای بهار عربی نداشته آزمون چندان درخشانی هم در انقالب

ند.  مصر متحمل شکست سنگین و حتی بازگشت به عقب بودجمله  ازدر اغلب کشورها و  

 

، محمدرضا نیکفر، رادیو زمانه، آبان (5-گذرده می جنبش و شرط ژرفایابی آن )در ایران چبنگرید به:    - 4

1401 

، سایت نقد اقتصاد پناهم بده )گفتگوی مارک فیشر و فرانکو »بیفو« براردی( بنگرید به:    -  5

 1401سیاسی، آبان 

https://www.radiozamaneh.com/741471/
https://pecritique.com/2022/11/07/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88/
https://www.radiozamaneh.com/741471/
https://pecritique.com/2022/11/07/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88/
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ی بسیار مهمی است که چه بسا نبود آن و ماندن جا مسئلهایندر  ی  دهسازمان بنابراین  

قالب جنبشی   از  در  یا شکلی  افقیدهسازمانخودجوش و  نامتمرکز و  نتواند ی  محور 

البته نباید این نکته را نیز در نظر نداشت    .جا بگذارداثربخشی قدرتمندی در آینده به 

پذیر امکانی در شرایط کنونی  دهسازمانای از  گسترده  که امکان وجود حزب و هر شکل

 کند. تر میی را بیشدهسازمان مشکل  امرنیست و همین 

  ا چگونگی مواجهه ب،  تر روی آن بحث شده یکی دیگر از ابعاد خیزش ژینا که کم

این.  زندگی و مناسبات اقتصادی در آینده است بتواند  این خیزش برای  رادیکال    که 

برابری زن و مرد و از  که    یخیزش رادیکال.  این موارد است  نیازمند روشن ساختن   بماند

در مورد مناسبات اقتصادی و رویکرد اقتصاد تواند  نمیزند،  می   از بین بردن ستم ملی دم

بیگانگی و استثمار   خودِگیری نکند.  داری موضع و در قبال سرمایه  باشد  اعتناسیاسی بی 

ی ایران نیز مرتبط با  نیافتگی در حاشیه شود و بیکاری و فقر و توسعهاز کار آغاز می 

و این   محدود نیست     57پس از انقالب  ی ایران به  حاشیه  ی . مسئله همین مسئله است

داری چنین شکافی را بین  ذات سرمایه  اساساًپیش از انقالب نیز وجود داشت و  نابرابری  

نتوانیم شکل مناسبات تولیدی و اقتصادی و  زمانی که  تا  کند.  مناطق مختلف ایجاد می

جغرافیایی   و  زیست  محیط  قبال  در  مناسب  می ا  ررویکرد  زندگی  آن  در  کنیم  که 

تواند همان نتایج و مناسبات قبلی هر شکلی از آزادی و برابری می  ،کنیم  بندی صورت

توان این مسائل را نمیدادن  تنها با شعار  .  ندک تهی    از محتوی را    هاو واژه  را بازسازی 

  . هژمونی و فهم همگانی نیاز استضدحل کرد، بلکه به کار نظری و اجتماعی و ساخت  

جهان بدون  رادیکال  همهشعارهای  در  کلی  حوزهبینی  انقالب    مانندها  ی  شعارهای 

پدید که باید  چنان  کنند که هنوز هم آزادی و برابری در این کشور  فرانسه عمل می 

. شوددر مناطق مختلف ایران دیده مینگرش به آزادی و عدالت  تفاوت  است.    نیامده

 یویژه مردم طبقههافراطی در میان مردم بهایی که راست  برای مثال یکی از گفتمان

شهرها ایجاد کرده، صحبت از تبدیل حکومت ایران به ط به باالی تهران و کالنس متو

اشد و ب  یک حکومت نرمال است که مناسبات سیاسی و اقتصادی با دنیای غرب داشته

توزیع  زبا  تنهانهدر این نگرش  .  بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی را بپذیرد  قواعدی  کلیه 

 یمردم طبقه  مسئله گویی این است کهست، بلکه  نیکشور مدنظر  کل  در میان    درآمد

بیشتر  متوسط   سهولت  سوار های  کاالهای بتوانند    با  و  بخرند  را  خارجی  لوکس 
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این نگاه  .  بتوانند آن را به قیمت فروش در خود غرب بخرند  وهای خارجی شوند  ماشین 

اما همین تبدیل .  و سایر نواحی فقیرنشین وجود ندارد  کردستان ی ایران نظیر  در حاشیه

می  هژمونیک  گفتمان  یک  به  مسئله  این  را کردن  برابری  و  آزادی  از  تعریف  تواند 

کاهش  بلکه در  ،  برای طبقات باال   زندگی رفاهیدر امکانات    را نه  برابری   دار کند وخدشه

حتی   گاه  راستهای  برخی جریان.  جستجو کند   های درآمدی و رفاهیو حذف نابرابری 

کند و چاره  را یک شکل از اقتصاد کمونیستی و دولتی معرفی می   نظام اقتصادی ایران

ولیبرالیستی دانند و اصول ندر اقتصاد بازار آزاد و پیوستن ایران به بازارهای جهانی می را  

نظام   بر  کارآفرینیاستارتمبتنی  و  می   آپی  تبلیغ  حالاین  کنند.  را  که  است    یدر 

سر بهی اخیر  ترین موقعیت خود در چند دهه نولیبرالیسم در سطح جهانی در ضعیف

های دموکراتیک آمریکای التین، اروپا های سیاسی جهانی که در انتخاب برد و جریانمی 

چپ در مواردی  و    دموکراسیو سوسیال   و آمریکای شمالی بیشتر گرایش به  چپ میانه

مدارند  رادیکال   در  افراطیعمدتاً  ،  راست  های گرایش  یانو  گفتاری   راست  که 

ولیبرالی اقتصادی و ها در دکترین ن تمام این گروه  .مورد اقبال است  ،ضدنولیبرالی دارد

مداخلهنحوه  نی  طرفداران  با  دولت  طیفولیبرالیسم  ی  در  میانه  عمدتاً    ،راست 

ن در دل تحوالت اخیر خیزش نظر دارند، اکنون شاید زمان مناسبی باشد که بتوااختالف

که بتواند برابری و آزادی    ؛ نظامی نظام اقتصادی مناسب برای ایران سخن گفت  ژینا از

بیاورد ارمغان  به  از ی گروهنوعی وظیفه بهاین    .را  تا  های سیاسی و روشنفکران است 

امیدواری مردم معترض و حتی سردرگم ایران برای آینده    در میانسازی  گفتمانطریق  

افراطی و خود حاکمیت،   هژمونیک با راست  ی طور کلی در موقعیت نبرده و نوید دهند. ب

می  شناخت افراطی  راست  تبلیغات  و  زمینه مفاهیم  مؤثر گفتمان  ساخت  ی  تواند 

توان به شکل بدیل  سیاسی و نفی می این  از طریق  تنها    .بخش را فراهم سازدرهایی

گیرد هایی شکل می گفتمان سلبی در مقابل گفتمان ین  ادست یافت.      نویناقتصادی  

دهد.  های مبتنی بر نظام امتیازورزی ارائه میکه حاکمیت و ساختار تبعیض و گفتمان 

ی »این نباشد،  نیکفر از جملهمحمدرضا    «یابی آناجنبش و شرط ژرف»  ی در همان مقاله

هایی است  «ی »ایندهنده بازتابآورد که »آن« در حقیقت  آن باشد« سخن به میان می 

گفتمان سلبی نسبت به گفتمان در چنین بستری،  کنند.  که ظلم و ستم را بازتولید می 

https://www.radiozamaneh.com/741471/
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ایجابی  تواند  میایجابی   مطلوب به مصادره  توانمیرا  بهتر عمل کند، چرا که گفتمان 

آن دکر حال  برسازنده ،  خود  سلبی  گفتمان  ساختار چیز  نفی ی  که  که  است  هایی 

می  آمیزعیض تب ایجاد  می را  نفی  را  تبعیض  که  ساختاری  یعنی  نظام کند.  کند، 

می سلسله نفی  را  ستممراتبی  اقشار  روی  بر  طبقاتی  ستم  ب  دیدهکند،  کلی ه و  طور 

 کند. سرکوب را نفی می

فانتزی )تخیل( در مورد   .غافل بودنباید  در صحبت از گفتمان و بدیل از تخیل نیز  

از تمدن ناسرکوبگر یاری رساند.  تصویری  دهی  تواند به ما برای شکلها می ها و بدیل ایده

می همچنان مارکوزه  ژرفکه  فانتزی  الیهگوید  عالی ترین  به  را  ناخودآگاه  ترین  های 

دهد.  را به واقعیت پیوند می یا  ؤردهد و به عبارتی  تولیدات آگاهی )یعنی هنر( پیوند می 

ه اصل واقعیت را به چالش بکشیم و در برابر آن اصل لذت و میل کند کتخیل کاری می 

بدیل   برجسته سازیم و  را  برای رهایی  بخش هم معنایی جز تمنای رهاییبه زندگی 

 زندگی بهتر ندارد.    
 

 رویم؟ کجا قرار داریم و به کجا می

جامعه برای  را  مهمی  دستاوردهای  توانسته  تاکنون  ژینا  همراه خیزش  به  ما  ی 

گرفته تا برخی شهرها  های حجاب در خیابان بی   زنان یحضور گسترده   از . اشته باشدد

خیل عظیم  شور زندگی و بازگشت سیاست به درون جامعه و ضدیت  احیای امید و  

 ی همه  اما این  .  بودن، همه از دستاوردهای مهم خیزش هستندبا غیر سیاسی مردم  

های معترض یکسان ی گروهمیان همهسرعت خیزش در همه جا و در  .  ماجرا نیست 

نیست و همان ناموزونی اقتصادی که در ساحَت کشور در مقیاس مرکز نسبت به حاشیه  

سیاسی  در  دارد،  و  وجود  دیده  بهشدن  نیز  ایران   مختلف  نواحی  در  مردم  پاخاستن 

شهرها و شهرهای بسیار بیشتر از کالن  کردستانجنبش در    اعتالی   کهچنان  ؛شودمی 

و مرکز   کردستانعوامل زیادی در وجود این اختالف فاحش بین  .  زی ایران استمرک

 :توان دالیل زیر را برای آن برشمردایران دخیل هستند که می 

وجود سنت مبارزاتی سیاسی در کردستان در طول دوران حاکمیت پس از انقالب  •

همدلی و سبب شده تا     باسابقه  ین سنت مبارزاتی و وجود  احزاب سیاسی. ا57

گیری اعتراضات مردمی  همراهی در میان مردم کردستان بیشتر شود و امکان شکل 
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را برای   کردستانهمچنین این سنت توانایی مردم  .  در مقیاس وسیع بیشتر شود

 .است ی اعتراضات بیشتر کردهدهسازمان 

و   • شرکتی  اقتصاد  بودن  و  غالب  غیرمتمرکز  کار  بر  مبتنی  که  پسافوردیستی 

کاری در تهران و برخی از ثباتسایر اشکال بی و    استاقتصادی کوچک    واحدهای 

  ، دلیل گرانی زندگی و حقوق نامکفیهباز سویی  که  سبب شده  شهرها  سایر کالن

باشد و از   پرهزینهامکان تعطیلی بازار و واحدهای صنفی و اعتصاب کاری بسیار  

نیز اشکال   اعتراض    هااتحادیهی در قالب  ده سازمان سوی دیگر  برای  نیروی کار 

ی است و ارتباط نیروهای شاغل طبقه   صنفی و سیاسی تا حدود زیادی از بین رفته

و همین   وجود دارد  و در مقیاس بسیار کوچکی  است  متوسط و فرودست بسیار کم

های عظیم  اساساً تودهو    کندیار دشوار می های بزرگ را بسآییگردهممسئله امکان  

 ه کنند و بیشتر بشهرها ارتباط جمعی چندانی را با هم تجربه نمی شاغل در کالن

ی کارگر ثبات و طبقه . مضاف بر اقتصاد بی مانند های منفرد می ای از تودهجزیره

تماعی برای برخی از طبقات اج متفرق و رقابتی، شکل اقتصاد بازار آزاد و شرکتی

به همین  کالن و برخی  در تهران   مرفهی را درست کرده و  شهرها زندگی نسبتاً 

الیه  دلیل نمی  های این  به مردم  کنند  راحتیتوانند  همراهی  جنبش  چنین    .با 

  شرایطی در این ابعاد در کردستان وجود ندارد.

که امکان  شهرها نیز از جمله مواردی است  زدایی در تهران و سایر کالنبحث محله •

نارمک و  برد. در جاهایی از پایتخت نظیر اکباتان و  های بزرگ را از بین می تجمع

ژینا    محله هنوز  آباد که سنخنازی  دارد، در خالل خیزش  آنجا وجود  بیشتر  در 

شکل  تجمعشاهد  بوده گیری  مستمر  و  بزرگ  اعتراضی  از های  سطحی  و  ایم 

که بافت غالب  رد. اما با توجه به ایندر این محالت وجود دا   ابتداییی  دهسازمان 

اقصی نقاط ایران تشکیل   از تر  تهران را جمعیت عظیم مهاجران از شهرهای کوچک

بمی  تهران مهاجرت کردههدهند که  به  بیکاری در شهرهای خود  و در  دلیل  اند 

سبب شده که    ی بخش بزرگی از ساکنان اند، غریبهای مختلف پراکنده شده محله

ی های اعتراضی تشکیل دهند و حلقه رد در محالت حلقهابسیاری از مونتوانند در  

 باشند.   تری داشتهنزدیکان کم
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شهرها را در نظر  شهری در تهران و کالن  6(دیسپوزیتیفسامان )توان  همچنین می  •

  ن ساما  کنند، یعنی خودِگرفت که نگری و هارت در کتاب امپراتوری بدان اشاره می 

کند که امکان شکل کنترلی عمل میسازوبرگ    کشهرها در مقام یشهری در کالن

کشی معابر اصلی تا حفر کردن گودال در از نرده دهد.  کاهش می   ارگرفتن تجمع  

، حصارکشی و نداشتن راه در رو )چهارراه ولیعصر و میادین اصلی )میدان ولیعصر(

هایی مثل میدان انقالب سبب  سازهساخت  میدان امام حسین و میدان آزادی( و  

 تر شود.سرکوب آنها راحت به تبع آن گیری تجمع سخت و شوند که شکلمی 

 

جنبش در تهران و   اعتالی توان دالیل اختالف  با در نظر گرفتن عوامل فوق می 

. همین اختالف در رشد جنبش بستر سیاست  ردستان را متوجه شدمرکز با کشهرهای  

 کردستان کند تا بتواند با کشاندن جنگ به  زمین سوخته را برای حاکمیت نیز فراهم می

 جنبش را به پایان برساند.  

ی خیزش  ادامه. برای  ادامه یافته است   پویاست وهمچنان  خیزش تا به این لحظه  

مت فرودستدهستن  دخیلعددی  عوامل  میان  اما حفظ همبستگی در  و و    ان،  طبقات 

می تحتهای  گروه ماشین  ستم  این  برا  تواند  جلو  به  اقدامانرکماکان  و  عملی د  های 

دهد انجام  الاقل  .  دیگری  بیدر  توانسته  تاکنون  خیزش  تابوی  با  و حجابی  مقابله 

 اما.  دست یابد   نسبی  ییهاموفقیت به  مردم    ای مهربانیههمبستگی مردمی و آغوش

بندی بیشتر مفاهیم اقتصادی و سیاسی  نهایی به اقدامات عملی بیشتر و مفصل   پیروزی 

 . نیاز داردهای رادیکال و سوگیری 

بخش است که در یک بستر اجتماعی بزرگ  خیزش ژینا یک رویداد مستمر رهایی

امتداد در  همه  98و    96و    88  های خیزش  و  و  دارد  سرکوبقرار  تمدن ی  شدگان 

ی اصل واقعیت بلکه برای اصل  ی حیات را نه برای سلطهو غریزه     سرکوبگر را فراخوانده

می  رهایی  به  میل  و  کلیه لذت  اتحاد  و  مبارزه  استمرار  به  نبرد  پیروزی  ی طلبد. 

داردسرکوب نیاز  رهاییشدگان  رویدادهای  استمرار  .  در  پیروزی  بخش  به  که  است 

 رسند. می 

 
6- dispositive 


