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و منابع فراملی،    هاسیاسی دیاسپورا، با اتکای گسترده به شبکه کنشگری  موضوع  

آنچه   و هویت ملی از طریق که جغرافیا  روآنرود ازی به شمار می ژئوپلتیک  یموضوع

(Bernal, 2014)   سیاسی  وانتقالنقل  عنوانبه political remittances     آن  یاد از 

بازتعریف  تغییردستخوش  کند،  می  زن،   یانقالبخیزش  .  (Harris, 2020)شود  می  و 

 منازعه برای مشارکت و  ای  زندگی، آزادی، فضاهای شهری خارج از کشور را به عرصه

ی با دسترسی نابرابر به المللبین ی  هاو سازمان  هاشمار از افراد تا گروهبی میان بازیگران  

ی دیاسپورا، در هاگروه  بسیجکه  در حالیسیاسی بدل کرد.    و  منابع اقتصادی، اجتماعی،

 گیری شکل ، به  پس از قتل حکومتی ژینا  ی ی اولیههاماه ی متعدد به خصوص در  هازمان

ر شد،  منج  ی از این دستهمبستگی میان ایرانیان داخل و خارج در واکنش به جنایات

ایرانیان دیاسپورا را در    ی ، نقش سازنده ژئوپلتیکی سیاسی و  هامناسبات نابرابر قدرت

است داده  قرار  تهدید  به .  معرض  متن  از    گیری شکل   بررسی  این  متفاوت  نگاه  دو 

 ستی و همبستگی عرضی.  ی پردازد: همبستگی ناسیونالمی همبستگی دیاسپورا

دی ازن، زندگی، آز  یانقالب  خیزش  دیاسپورا، در بطن  ی تحرکات سیاسی جامعه

نگاه غالبا متعارض از همبستگی است: یک نگاه روشی است که محققان   نمایانگر دو

با گذار از مرزهای هویت می  عنوان سیاست عرضی یادبه از آن    فمینیستی کنند، که 

تع و  نژادی  و  جنبش املی  با  نزدیک  کنشگری   هامل   بندی ورت صمند  مکانیی  هاو 

ایجاد تصوری   حولبر گرفته  شود. و دیگری، که فضای غالب دیاسپورا را تاکنون درمی 

واحد از هویت ملی و سرزمین پدری محوریت یافته است. در حالی که میان این دو 

و   ها شان با ستم و خشونت دولتی در ایران، هم پوشانی تعریف از همبستگی، در تقابل 

مبارزه   ی مختلف و نحوه  ی هااس یفهم روابط قدرت و ستم در مقهست، در    اشتراکاتی

 ی وجود دارد.  پوشچشمقابل  ریغ ی هاتفاوت با آن

بخش )ایجابی( سیاست عرضی،  آزادی بخش )سلبی( و  رهاییی  هابرخالف ویژگی

هومی تصویر مو  ی ضد اسالمی، بر پایه  خواه  و  گرایانهاسالم  ، خواهگرایانهملیی  هاسیاست 

تاریخی و جغرافیایی، ازعظمت ایران و و هویت ایرانی بنا شده است. این فهم مردساالرانه 

بخشی از در گفتمان غالب    «مرد، میهن، آبادی »وطن، در استفاده از شعار    ی از واژه

رصد است. در جریان تحرکات قابل ون در خارج  یاپوزیسبخشی از  در داخل و    حاکمیت
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آبادی  یاپوز میهن،  مرد،  و  بهسیون، شعار  ابزاری سرکوبگر  گذاراز  زنمثابه  برای  ستیز 

پیدا    «استثنایی»شرایط   کارکرد  ناسیونالیستی  تقویت وحدت  در جهت  ولی  انقالب، 

توان می   57  انقالب  از  تاریخی  ی رجوع به حافظه  ا ب  را  که شکست آن  ی گفتمان  کرد.

سیون خارج از یناسیونالیستی در میان اپوز  ی ایجاد فضای انحصارطلبانه   یادآوری کرد.

ناچار به بازتولید گفتمان به به ستم و تبعیض است،  گراناتوان از درک تقاطع  کشور، که

 .شودستیز، نژادپرستانه و طبقاتی در فردای براندازی منجر می کوییر  ،ستیززن

  سلبی-دفاعی  صرفاًخالف همبستگی ناسیونالیستی، همبستگی عرضی  عالوه، بربه

گستره»بلکه  ،   (Featherstone et al 2012)نیست   و   ی دارای  متنوع  جغرافیای 

 ,Santamarina)  «ست های اجتماعی و مکانهافراگیر و مولد روابط نوین میان گروه

2021 p. 900) .   ی عرضی، که نمود آن در مشارکت فعال کنشگران غیر هاهمبستگی 

جنبش   بومی استجان  »ی  هادر  مهم  مبارزه «سیاهان  بومیان،   ی،  استعماری  ضد 

توان نام برد، می  زن، زندگی، آزادی   خیزش ی کارگری و محیط زیستی، در  هاجنبش 

انحصارگرا که در فضای رسانه  و  ناسیونالیستی  گفتمان  با  تقابل  زبان هادر  فارسی  ی 

آزادی به رهایی از   یهواژشوند، قرار دارند. در نگاه دوم،  تولید و ترویج میسیون  یاپوز

که اشکال متنوع ستم از شود، در حالیمی  خالصه  بنیادگرایانه و ارتجاع    یستم دولت

تر ی کوچکهاستیزی، که در مقیاسزنگرا محوری، و  دگرجنس جمله استثمار طبقاتی،  

بزرگ تولید-دولت  از   ترو  یا  کم شوند،  می  ملت  و  شمدستاهمیت  میشوند.  دوم  رده 

مواردی، در  کنشگر  است ی س  یرندگ یبرگدر  شی نما  ی برا  هرچند  گفتمان   ،ی و 

سیاست   یناسیونالیست هویتی  هااز  تبلیغاتی نعبه   (identity politics)ی  ابزار  وان 

قرارگیری الزام به  ،  ستم تقاطعی  ی به مسئله  اگرتقلیل روش  کند. در این  می   استفاده

 یکوییر، یک فرد از جامعه  ی مختلف )یک زن، یک فرد از جامعهی  هااز هویت ستی  فهر

بر سازماندهی برای زمانپیچیده و  یند  ا فرتالفی جایگزین  ئی اهاکرد، و غیره( در گروه

به   با مشترک    عمل رسیدن  مقابله  ستمهاریشه  در  تبعیض   ی  استراتژی   و  تعریف  و 

 شود. کارآمد می  ی مبارزه 

در    ناسیونالیستیکه آن را نسبت به همبستگی    دیگر همبستگی عرضی  ی جنبه 

قرار می کهارجحیت  است  آن  بلندمدتم  ارتباط  دهد  و  از   داوم  که  کنشگرانی  میان 

روابط   و  دارند،نابرابر  وضعیت  همگرا  و  نگاهی مشترک  مقابل   هاشبکه   موجود  در  را 
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های ارزش  اشان در تعارض باهداف  یی کههاو گروه  هادولت  ی طلبانه ی منفعتهاپروژه

سیاست    مزیتی درچنین  سازد.  می  ، ایمنستای کنشگری  هاگروه  ی جمعی تعریف شده 

تنها در واکنش به شدت گرفتن خشونت    نمایندگی افراد و غالباً  ی هویتی که بر پایه

جنبش درچنین وضعیتی بر مبنای  ی شود. آینده نمی یابد، دیده می  ، قوامعریان دولتی

ی هاارزش و اهداف گروه   گیری پی  جای به ،  هاو گروه   منفعت شخصی افراد  یاخیرخواهی  

تجسم اجتماعی  و  رقابتی  می   سیاسی  فضای  در  که  تهدیدی  و بودجهیابد.  محور 

 شود.می  وضوح دیدهبه محور خارج از کشور سلبریتی 

برخورداری کنشگران مستقل از کشور  عدم  ازاغلب  که  ،  خارج  و    مهاجران  آنان 

مهمی برای به حاشیه    ءمنشا  قدرت، از منابع  هستند  و دانشجویان  سیاسی  پناهندگان

با دسترسی سیون  ی اپوزی  هادر نسبت با گروه   هارانده شدن و یا نامرئی شدن این گروه

شود آن می   است. پرسش مهمی که مطرح   ای وسیع به منابع مالی، سازمانی و رسانه 

ی متفاوت کنشگران مستقل  هاکه به نیازها و توانایی  حمایتی   ی است که چطور شبکه 

ن وسییاپوز ی  هادر میان گروهمناسبات قدرت    خربم ثیر  أتتواند از  می  ،ستاحساس  

از کشور جلوگیری کند،   خصوص در شرایطی که خفقان سیاسی و سرکوب بهخارج 

کنشگران و   مهماست. این پرسش از مباحث    ر کنشگران داخل کشوریگ نیبادولتی گر

 محققان فمینیست است.  

افراد در شرایط خاصی از زندگی سیاسی و    ی همه»  کهبا پررنگ کردن این مسئله  

کنند،  می   ، محققان فمینست مطرح«اجتماعی نیاز به مراقبت از جانب دیگران دارند 

از همبستگی سیاسی   ضروری عنوان عنصر  به باید    ”ethics of care“اخالق مراقبتی  

شود   گرفته  نظر  وجود(Yuval-Davis, 2016 p.8)در  با  شبکه این  .  تشکیل  ی ها، 

در  م همبستگی،  و  مراقبتی  اقتصادی،  سرمایهفضای  ستقل  رقابت  و  تنهایی به داری 

تواند باشد. چه بسا، نمی   خواهانه و ضد تبعیض آزادی برای استمرار کنشگری    یتضمین

شود، به ابزاری برای تسریع کارکرد می  مسئولیتی زنانه تصور گفتمان مراقبت، که عرفاً

وابسته به بازتولید در سطح محلی است،  که  داری جهانی  سرمایه اقتصاد    ی بدون خدشه 

کند رویکری به می   پیشنهاد  Nussbaum   (2001)بدل شود. به همین علت است که  

فردی و بازطراحی سازمانی ابر مراقبت بین  زمانکه که هم  اخالق مراقبتی اتخاذ شود
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وجود  کید  أت با  چالشایندارد.  رقابت هاکه  و  مالی  موضوع  ای بودجه  ی های  همواره   ،

اهمیت ساختن  به مهمی در مبحث کنشگری   بوده،  ایران  خصوص در فضای سیاسی 

خیزش گو است، در بستر  ی کنشگران پاسخهای پایدار که به نیازها و تواناییهاشبکه 

 یابد.  می  ، وضوح بیشتری «زن، زندگی، آزادی » یانقالب

به  را    این منجر  چیزی  چه  بقدرتکه  و  غالب  گیری  گفتمان  بیشتر  ازنمایی 

توان به عوامل متعددی نسبت  می  شود،می  ناسیونالیستی در جغرافیای متکثر دیاسپورا

سیاسی و اقتصادی که به آن اشاره   ی دارد. عالوه بر نابرابری در دسترسی به سرمایه

جهت  درای  شد، ترکیب جمعیت مهاجران ایرانی در شهرهای خارج از کشور، نقش ویژه

عتوان مثال، غالب مهاجران ایرانی تورنتو  به کند.  می   ورزی دیاسپورا ایفاسیاست   دهی

هستند اقتصادی  طریق  (Statistics Canada, 2021)  مهاجران  از  که  افرادی   ،

مهاجرت  سرمایهی  هابرنامه  کانادا  به  استخدام  و  کهکردهگذاری   ثیرأتتواند  می   اند، 

باشد.    )عدم(  ردای  کننده تعیین  داشته  دیاسپورا  سیاسی  فاصله بهکنش   یعالوه، 

برای طوالنیجغرافیای در   عاملی  به  از   فزونی  مدت  تصور جمعی  و  گوناگونی حافظه 

توان این فرضیه را مطرح کرد که می  ایران بدل شود.داخل  فضای سیاسی و اجتماعی  

سافت به ایران و به تبع  نزدیکی م  ی طور مثال ایرانیان مقیم کشورهای اروپا به واسطه به

تر باشد ولی نزدیککه ممکن است به واقعیت  وآمد بیشتر، فهم متفاوتی )رفتآن امکان  

لزوماً ایرانیان مقیمنه  از  با وجود  (  آمریکای شمالی دارند.  یا  و  امکانات   ،این  استرالیا 

پذیر امکانکه دسترسی به اینترنت برای کاربران در ایران    مواقعیفضای مجازی، در  

کنشگری دیاسپورا در مقیاس ر  کند. از طرف دیگمی  است، احتمال این فرضیه را کمرنگ

ی فضایی و سیاسی محالت است. مشاهدات هااز ویژگیثر  أمتشهری هم ناهمگون و  

محالتی که تراکم جمعیت    کهست  اطور مثال، بیانگر این مسئله  به میدانی شهر تورنتو،  

برای کنشگری در بستر انقالب فراهم کردند   ایرانیان در آن باالست، فضایی متفاوت 

  هاکه راهپیماییدر حالیی مرکز شهر که تنوع ملیتی بیشتری دارند.  هادرنسبت با محله

هدف   با  ایرانی  محالت  عمومیثیر  أتدر  افکار  و  هارسانه ،  بر  فارسی  و غیرفارسیی   ،

 در  است، تجمعات  تعداد افراد زیاد ی با  هااز طریق گردهمایی  کانادا  ی دولتیهاسیاست 

گرفت،  می   مدنی شکل  ی گیری با جامعهارتباط   بربیشتر  کید  أ تبا    ی چندفرهنگی هامحله
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صر مهمی از کنشگری دیاسپورا ااین تجمعات رسانه و بازنمایی عن  ی هرچند که در همه

 د.  ن آیمی  به حساب

تر از آن در داخل کشور در پیشبرد ، در خارج و مهم ت شهری نقش شهرها و محال

به مانع یا   دتوانمی   کهچراانکار است.  قابل  انقالب کلیدی و غیر  اهداف  یا عدم پیشبرد

در این محور بدل شوند.  محلهمحور و  مکانی  هادهی به همبستگی شکلبرای    بستری 

رابطه  ژئوپلتیکراستا مطالعات   به  و مناسبات   ی فضایی شهرهاویژگی  ی شهری، که 

پردازد، می  یالمللبیندر مقیاس ملی و    ژئوپلتیکقدرت حاکم بر شهر در نسبت با روابط  

ژینا، نقش نمادین و   خیزش انقالبیکند.  بیشتر را فراهم می  ی امکان بحث و و مطالعه

با  دهیتدرجهکارکردی شهرها   تقابل  امکان  ژئوپلتیکنیروهای    و  که  بندی صورت، 

وضوح نشان داد. بهملی و فراملی را ایجاد کردند،    محلی،  انواع مختلفی از همبستگی

بر کند که  ، این امکان را فراهم می و مطالعات شهری   ژئوپلتیکی انتقادی به  هادیدگاه

شود، در می   نادیده گرفته  غالباًی همبستگی در سطح محله و شهر، که  هانقش گروه 

استفاده از فضای شهری توسط    ی با بازنگری نحوه  پیشبرد اهداف انقالبی تاکید شود.

روابط    وفراملیتی    گاهی میان کنشگری گرهعنوان  بهافراد و نیروهای سیاسی، شهرها  

تقمی  مطرح   ژئوپلتیک به جای  ترتیب،  این  به  به عرصهلشوند.  درآن  که  ای  یل شهر 

ایجاد و برای  ای  به سوژه  خود  هاآید، شهرمیژنوپلیتیک در مقیاس کوچک به اجرا در

   شوند.می  کنشگری جمعی و همبستگی عرضی بدل بیان

 


