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شان در مسیری  یتهدا   عـدم  و  ها آن   تحقیر  خـودجـوش،  های غـفلت از جـنبش »

  اغـلب  سیاسـت،  درون  در  شاندادن قـرار  بـا  هاآن   سـطح  ارتـقای  و  آگاهانه

  کارآمـد   عـلل   از  یکی.. .بـاشـد   داشـته خـطرنـاک و   جـدی   ی دهاتـوانـد پیامـمی

گـرو دسـت  در  بـاید  راکودتـاها    گیریشکل    ایت هد  از  ولئمـس  های هکشیدن 

  مثبت   عامل   یک  بهها  آن   ارتقای   وآگاهی    سمت  بـه   خـودجـوش های  ش جـنب

 آنتونیو گرامشی  -« .جو کردوجست  سیاسی

 

  سیاسی  زندانیان  آزادی  گرو  در  اکنون  و  جااین  ـانـه،هآگـا  مسیری  در  آزادی  زندگی،  زن،  خیزش  رتقایا

می  ؛است  رهبری  خالء  کردن  پر  و مرحله  این  در  که  سیاسی،  مثبت  عامل  ستم  یک  علیه  مبارزه  تواند 

تنیدگی مبارزه علیه    .جنسیتی و مذهبی را با مبارزه علیه ستم طبقاتی و ستم قومی به یک کل واحد فرا برد

شده، توان واقعاً موجود  دادن به خشم و نفرت موجود توسط فعاالن سیاسی شناخته ستم و جهت چهاراین 

 است.   ۱۳۵۷ عدم تکرار انحراف انقالب سال برایاجتماعی  جنبش

 ظرفیتِ خودگستری جنبش زن، زندگی، آزادی 

ی بندهای سلطه و استثمار نژادی، قومی، طبقاتی و  ، رها از همه شکوفایی انسان »

  شرط شکوفایی همگان است.« جنسی، 

نبودن(   )شیعه در خیزش اخیر، چهار ویژگی مرتبط با زیست مهسا، ستم جنسی، ستم قومی، ستم مذهبی

تر  تر بین نوجوانان اقشار میانی جامعه و کمشدن آن، بیش  بودن( موجب سراسری )فرودست و ستم طبقاتی

بودن دختران نوجوان    پیشرو   [۱]کاهد.از اهمیت وافر آن نمیاست، موضوعی که    شدهراندهحاشیهنوجوانان به

آن این خیزش، شرکت پسران دوشادوش  توییتدر  فریاد درد مشترک در خیابان و  از فمنیسمِ  ها و  ها، 

زن، پیر و جوان، کرد و    د و مر[  2]که معترضانطوریاست. به  زن فرا رفته  ستم مختص به   معطوف به

یابند.  اجبار و الزامات قدرت حاکم نسبت به زن، خواسته و ناخواسته، رهایی خود را میفارس و عرب در نفی  

  مفرط،  فالکت که دلیل این  به ... شده منفجر و مدهآکه »ناگهان دوباره تا سطح باال  جنبشی خودانگیخته

  ورده آبر  قربانیانش  از  یک   هر  از  بلندی  فریاد  چنان  نیز،  سیاسی  بلکه  اقتصادی  تنها   نه  میزآتحقیر  سرکوب  یا

  .«است  ها موتور کنش انقالبیخودانگیختگی توده ...دنشنودیگر را میاد یکفری  قربانیان تمام که

 جنبش   یا  و  ــ عـفرین  روژاوا، ــ  اقـوام  جـنبش  یا  ایران  زنـان  جـنبش  مـانـند  سیاسی  ـایهانـفجار

  مرزها،   فرای  به  هاآن  خودگستری  ظرفیت  و  هستند  استثمار  و  سلطه  ضد  هایی خیزش  همه،  سیاهان،

https://pecritique.com/2017/05/01/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%9F-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C/
http://idoun.org/رزا-لوکزامبورگ-و-خودانگیختگی-انقلابی/
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  فعال  حلقه به حلقه  را  طـبقاتی  و  نژادی  جنسیتی،  مذهبی،  واستثمار  سلطه  یبافتههمبه  زنجیره  توانـدمی

  و   ء مـنشا  ازتوانند  می  شانتکاملی  مسیر  در  هاجنبش  این .  جوید  راه  اجـتماعی  عـدالـت   سـوی   بـه،  کرده

ی آزاد انسانی  تـر از مـبارزه، توان گذار به جامعهبـا ارتـقا بـه سـطح بنیادی  روند و   فـرا شان  اولیه  ـدفه

کشیدن هستی ایدئولوژی حاکم،  هاست که با به چالش. جنبش نفی حجاب، یکی از این جنبشبیابندرا  

های هویتی را که بستر اجتماعی و تاریخی این ایدئولوژی در  چنان گسترده یافته که قادر است پایهابعادی  

اند  ور کردهدختران جوان با جسارت و شهامت و سراپا خشم، قیامی را شعله  [۳] لرزه درآورد.  منطقه است به

فرستد و خودگستری و  می  ها بنیادگرایی، قتل و وحشت، نور امید و شادی به خاورمیانهکه پس از دهه

رفته، در   صرف فرا   جغرافیایی و فمنیستیِ  یخودزایندگی پراتیک، مرزها را پشت سر گذارده از محدوده

تر از آن رو که  زدن تاریخ جهان است نه فقط به دلیل گستردگی جغرافیایی و استمرار آن، بیش حال ورق 

ای در  روزنهاست، تحولی تاریخی و بس مهم.    گشودهراهی نو برای همبستگی جهانی علیه سلطه و ستم  

  انداز تاریخی.ی چشمسویه

  نوجوانان، معترض و شجاع در محاصره ایدئولوژی »براندازی« سریع 

فردی دارند. این ویژگی با  بهحول را زدند، ویژگی تاریخی منحصرجرقه این ت   که  انگیزیشگفت  نوجوانان

ایدئولوژیک دهه و    ۷۰ یها گرچه متولد اواخر دههشود. آنهشتادی، عامداً نادیده گرفته می  ی توصیف 

اند و خود  رشد کرده  2۱ ی اول قرنطبقاتی مستمر دهه  یستر اینترنت و مبارزهبهستند اما در    8۰ یدهه

ایران  ی طبقاتی، قومی، جنسیتی و نژادی دههگیری مبارزهمحصول تاریخی اوج  ی گذشته در جهان و 

هستند، باروت خشم    ۹۰ های دههها نهالبینیم. آنکه میخود شوند چنان  یتند. طبیعی بود فرزند زمانههس

خواهی هر روزه که بر دوش زندانیان سیاسی، فعاالن زن و مرد،  عصیان، فرزندان اعتراض، فریاد و حق  و

ها بسته به  ها مثل عموم انساناعتراض در آنان نهادینه شده است. آن یمهساهای در بند بالیدند و روحیه

ما که  شوند. نوجوانان های مختلف اعتراض میاند وارد عرصهها و شرایط زیست و ظلمی که دیدهموقعیت

کشند، مبارزه برای آزادی زن و آزادی مذهب فعالشان کرده  زن را هر روز میدرد و آزار بنیادگرایان ضد

دنبال نتایج    ،ای دارند، ولی صبر ندارندالعادهباک و جسور هستند و انرژی فوقنی بیاها معترضآن  است.

ای به سرعت تهیج و  شده رسانههدادهای جهتسریع هستند و در غیاب راهبران آزموده در گردباد خواسته

   شوند.گرفتار می

ها سوار امواج  اکثریت نوجوانان را تسخیر کرده است. آناکنون و این روزها جادوی »براندازی« سریع 

هلهلهشده  و  تشویق  با  خلسهرسانه  ی ،  در  بورژوازی،  می  ی های  سو  هر  به  حاکمان  قدرت  روند، سلب 
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شوند، اما هدف معین قابل وصول ندارند. گرچه از نظر  چرخند، دستگیر و کشته میوار دور خود میسیزیف

اند کارگران را به میدان  چنان در اقلیتند و هنوز نتوانستهستند ولی از نظر کمی همجغرافیایی همه جا ه 

رانده را جلب کنند. نوجوانان غیور ما فرمان اعتصاب و انقالب  حاشیهاند اعتماد کارگران بهبکشانند، نتوانسته

دردی دانند، همان ناپخته میاند و نوجوانان را چون فرزندانشکنار ایستاده  دهند که اکثراًبه کارگرانی می

نوشتن این مقاله، هنوز این جنگ را    ی کنند اما ورود نابهنگام به میدان نبرد را پذیرا نیستند و تا لحظهمی

آورند،  خورده دارند، گوادلوپ را به یاد میانقالبی شکست  یدانند. پیرها چون نگارنده تجربهجنگ خود نمی 

یاد می  »فعالً  خود    اند، به نقاط قوت و ضعفترها دو دهه جنگیدهها و جوانورند،. مسنآشاه برود« به 

ترند،  غیاب فرماندهان آشنای دیروز، هنوز به میدان جدید جنگ باور ندارند. دانشجویان آگاه  آشنایند و در

اند  را پذیرفته  رسد اندرز گرامشی نظر میدانند اگر وارد میدان نشوند، امکان دارد غافله را کالً ببازند. بهمی

  وارد   شنبه روز    از .  باشد  خطرناک  تواند می  ی«هآگا  سمت  بـه   جـوش خـود  ایهجـنبش  دایت هکه: عدم»

  بپیوندند  نوجوانان  این  به   نیز   معلمان  و   کارگران   باشیم  داشته   امید.  اندشده  آزادی   زندگی،   زن،   ی مبارزه  میدان

  ،شودکنند، در غیاب راهبرانشان، خطرات در کمین جنبش بدون سر رفع نمی  اعتصاب  هم  هاآن  اگر  حتی  اما،

مهابا را از  توان بر این گردباد سوار و این انرژی بیمی  ۹۰ ی شاید کاسته شود. تنها با توان انقالبی دهه

 ایدئولوژیک بورژوازی رهانید.   یمحاصره

 چرا شعار آزادی زندانی سیاسی محوریست 

اقلیتی کنش،  امروز مبارزات داشته باشند، شناخته شده و مورد  گر که همجامعه از  صدا حضور مادی در 

ی دختران  اعتماد مردم باشند، محروم است. در غیاب چنین نیروی، فرزندان ما که در کالس درس مبارزه

دهه در  کارگران  و  دانشجویان  معلمان،  آموزش  ۹۰ ی انقالب،  بدون  و  تنها  شدند،  و  دبزرگ  هندگان 

اند.  مبارزه تنها مانده  ی گاهی در عرصهو بدون هرگونه تکیه  خود، بدون راهبران آن دهه  رشددهندگان

زمان ایدئولوژی  ای جز دفاع از خود نیز ندارد. هملشکری را مانند که فرمانده ندارد اما زیر رگبار دشمن، چاره

مندانِ  ها و قدرتهای دموکراسی پارلمانی تا سلبریتینهزبان فرامرزی، رساهای فارسیبورژوازی از تلویزیون

آن محاصرهسیاست  را  بهمنکرده  ها  تصاویر  دیگری،  بهارعربی  تکرار  برای  و  راستای    ۱۳۵۷ اند  در  را 

نشانند. ایدئولوژی »انقالب بدون رهبر«، در خالء رهبری، رهبر  »براندازی« سریع آن روزها در باورها می

یابی مردم، از آستین خود وژی »براندازی« سریع، با ممانعت از تکوین مبارزات و سازمانسازد و ایدئولمی

می بیرون  مدرن  حلقهدیکتاتور  آن  شرایطی  چنین  در  تعآورد.  میینیی  که  را  کننده  راهبری  تواند خالء 

،  کندرنگ  کمابیش پر نموده با دادن توان انقالبی به جنبش، تهاجم ایدئولوژیک موجود به نوجوانان را کم
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فشانی،  ی گذشته بستر رشد این نوجوانان را فراهم کردند، فعاالنی که با جانفعاالنی هستند که در دو دهه

های  یابی همکارانشان، موفق شدند ضرورت تشکلو با تالش برای سازمانشکنجه و زندان سکوت نکردند  

ا زندان رفتند و  هها سالهای صنفی تا سندیکاها و مجامع عمومی را میان مردم ببرند. آنمستقل از کانون

.  شان از نان شب محروم شدندشان بازی شد، خانوادهشان را ندیدند، زیر شکنجه با آبروینشدن فرزندابزرگ

شده،   مبارزاتی خود شناخته  ی های موجود در میدان ماندند و هرکدام در حوزهاما پای بر زمین واقعیت

زیست   ها، فعاالن زنان، کارگری، قومی و مذهبی، حتی حامیان محیطاعتماد مردم را به دست آوردند. آن

خود که محصولش نوجوانانی    یشده  د و حتی از دیدن زمین بارور اناین روزها همگی در تبعید و زنداندر  

سال   2۰که در واقعیت، در ذهن جامعه وجود دارند. مردم در این  باک هستند محرومند. در صورتیچنین بی 

 ها را خواهند شنید.ها اعتماد دارند و فقط صدای آناند به آنها را شناختهآن

 ها سیاست آن

اماواگر  بی ی آن را  ی برافروزنده که بتوان جرقهــ حتی زمانی   خیزش اجتماعی»هر  

توطئه  و  نقشه طرح  یا  معین  نیروهایی  اهریمنی  ی مشخص  یا  اهورایی  آمال  و  ها 

های  های ژرف در ریشه ــ بدون تضادها و کشاکش  دوستان و دشمنان آن دانست

 واقعیت اجتماعی و تاریخی آن خیزش، هرگز روی نخواهد داد.« 

از مردم  وماً بر سیاستهای ژرف اقتصادی، سیاسی در هر جامعه عم تضادها و کشاکش مداران آشکارتر 

جاآناست.   در  دیگری  برآمد  منتظر  اعتراضات،  و رکود موقت  اتمام کرونا  از  بودند. یها پس  دنیا  جای 

ها قبل  مداران ایران نیز از ماهدانستند جنبش را سر تسلیم و کرنش نیست، سیاستها میهای فکر آناتاق

را تنها راه    ۶۰ الی  ۵8 های اتیک سالمگام سرکوب سیستبهنهایتاً اجرای گامبه تدارک مقابله نشستند و  

ی آن سرکوب را در رأس دولت نشاندند تا تاریخ را تکرار و اقتدار نظام در  نجات خود یافتند، اجراکننده

کنندگان بر  . سرکوبکنندای و بقای خود  سرکوب مبارزات علیه سلطه و استثمار را تضمین مذاکرات هسته

جنبش را از راهبرانش محروم    ی ه بند بکشند، بدنههای استالینی لیدرها را جدا، فعاالن را بآن شدند با روش

، باز هم خون کرد دلیر را چاشنی دفاع از »تمامیت میهن«،  ۵8 و با بمباران کردها، چون شهریور  سازند

گام جلو رفت. در آن  بهسرِ جنبش گامسلبِ    ۱۴۰۱ »امنیت« و تفرقه کنند. با همین سیاست از آعاز سال 

رفتند روزنی رو به  ساز ما میش رو به پایان بود و نوجوانان تاریخا اریخ حفاریها که موش کور جسور ت ماه

بدون استثناء تمامی رهبران با تجربه    ،نور بگشایند، تمامی فعاالن سیاسی زن و مرد، معلم، دانشجو و کارگر

زها نیز ادامه  رو   این   که  سیاستی.  شدندزندان و تبعید    که ماحصل دو دهه مبارزه طبقاتی بودند، دستگیر،

https://naghd.com/2020/02/09/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7/
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ها. جداکردن و به بندکشیدن کامل سرِ جنبش  آن  یدارد، شناسایی لیدرهای تظاهرات و دستگیری شبانه

ی مذاکرات رئیسی برای اثبات قدرت نظام در  ای بود که به رسم مالقات شاهان، پشتوانهاعتراضی، هدیه

از ممانعت  نمایندگان سیاسیِ  من  در  جنبش  ی دارانهضدسرمایه  ظرفیت  تکثیر   سرکوب و  اگر  طقه گردید. 

بین بر سکوی  اعتراضات،  به  زهرخند  با  و  انداختند  پایش  زیر  قرمز  و خطابه  سرمایه فرش  نطق  المللی 

دعوتش کردند از آن روست که با دست پر وارد میدان مذاکره شده بود. برای تداوم قدرت سرمایه، بمب  

چه همیشه خطر است  ای منبع سود و رقابت است و خطر حیات و ممات آن نیست. آنتهاتمی و انرژی هس

بخش  ییشود مبارزات رهاهای اقتصادی، سیاسی در هر منطقه جغرافیایی خطرش دوچندان میو در بحران

  ست اگر این منطقه در قلب دهند. بدیهیپذیرند و این مبارزات را جهت میست که تودهمردم و فعاالنی

پیشینه و  باشد  دوره  ی خاورمیانه  سرمایه  یک  برای  اتم  بمب  از  باشد،  داشته  نیز  را  شورایی  انقالب  ی 

است، چون میخطرناک پی تر  متأثر کند. شاهدیم که قتل مهسا و  را  آمدهای غیرقابل  تواند کل منطقه 

فپیش توان  که  شد  جنسیتی  استثمار  و  سلطه  علیه  مبارزاتی  بمب  چاشنی یک  آن  سایر  عالبینی  کردن 

بهرهبمب در  که  و شرق،  در غرب  نمایندگانِ سرمایه  دارد.  نیز  را  خاورمیانه  در  مبارزاتی  از  های  برداری 

ایران،   زدهدهند. استفاده حداکثری از حُکام وحشتاند، مذاکرات را ادامه میدیده شدهها گرگ بارانفرصت

آلمان    ۱۹۱۹ ی طور که ژانویهساده نیست. همان  در همان حال محکومیتشان در دادگاه آبان یک اتفاق 

 گذشتن   با  اندشده   آماده  بـیدار  و  وشـیاره  ایشان،هرغـم تمامی رقابتیک اتفاق ساده نبود. امپراتورها، عـلی

دیگری    ۶۷  سقوط،  از  قبل  خوارخون  رژیم   این   مبادا  مبادا،.  نمایند  خنثی  را   مهسا   بمب  حاکمان،  جسد  روی   از

  بار  معامله  این  از   هم  قطبی  خرس  ثبات را برای حاکمان بعد هموار کنند.  یها معامله کند!! و جزیرهبا آن

  گذارد نمی  دارد،   قرار   خودش  پای   زیر   استثمار  و  سلطه  علیه   مبارزه  بمب   داندمی  نیز   خرس   این.  بردمی  را   خود

 .باشند گوپاسخ باید روزی  مبادا، این برابر در چپ  نیروی  و  آزادی مدعیان  یهمه. ببرد باد را  کالهش

اند و با سرکوب ایدئولوژیک  دهمند این روزها، راهبران مردم را به بند کشیزیبا و قدرت  خیزش  پشـت

پرتوان دههدامنه، تالش میپر انقالبی  از جنبش  را  این خیزش  اعتالیش  کنند  ی گذشته منفک و مانع 

وظیفه مـا    تربیش  و  مـا   تـوانـایی!  باک  چه.  شد  خواهد  گرانهتوطئه  نگاه   به  متهم   شوند. بالشک نگارنده

 ! هاهاست و نه انکار آنشـرکت در فعاالنه در این خیزش و نقد ایدئولوژی

 سیاست ما

کردن   ای مبتنی است بر وضعدر دوران اعتصاب توده   « رهبری»  یه مهمترین وظیف

ای سیاسی؛ به شیوه   یه تنظیم کردن تاکتیک مبارزشعار مبارزه، جهت دادن به مبارزه،  
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تر در مبارزه  که در هر فاز و در هر لحظه از نبرد، تمام نیروی پرولتاریایی که پیش 

...  تاکتیک .  دآی اب شده، متحقق شود و به فعلیت در نبرد پرت   یه درگیر و به عرص

  این   از   باید   برعکس،   بلکه  باشد،   فعلی   قوای   یهرابط  سطح   از   ترپایین   هرگز   نباید 

 لوکزامبورگ روزا  -کند«  گذر سطح

، پس جنبش زن، زندگی، آزادی روان  مانند همه  در این طوفان بزرگ، در این روزها، که نیروی چپ نیز

زده کرده است. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد نیز، زیر این امواج  امواج شدید آن همه را بهت  است و 

ها تجمع کند  ای که باید پشت زندانپنهان مانده است. نیروی محرکه  هاچشمها از رسانه  یهلهلهو پشت  

انرژی خود را مدام خالی می کنید در کف خیابان  آزاد  را  ما  بزند مهساهای  کند. ترکیدن بغض  و فریاد 

شوروی یا هر خیزشی    ۱۹۰۵ از برآمد  نگارندهدر این خاک رها کرده که به نظر    ساله، چنان خشمیچهل

می فراتر  تاکنون  بیستم  قرن  میدر  تداعی  را  اسپارتاکوس  جنبش  فریادها،  و  زنجیرها  بریدن  کند.  رود. 

تواند راهی نو برای  استمرار و اعتالی این خیزش خودانگیخته و خودگستری آن در خاورمیانه وقتی می

مبارزه بگ  یاعتالی  در جهان  استثمار  و  علیه سلطه  گرداب مهلک شور و هیجان  رادیکال  در  شاید که 

بیانیه در این فضا و موقعیت،  نیز در دریای گفتهخودرهبری منحرف نشود.  نیرو چپ  ها،  ها و شعارهای 

به آنها و صداها محو مینوشته شنوا  دارد  شود و جز معدودی گوش  امکان  نیرویی که  تنها  ندارند.  ها 

مردم   خود  سیاسی  فعاالن  شود  شنیده  توصدایش  آنهستد. الیک،  و صدای  بیانیهئیت  که  و  هاست  ها 

اندازد. آزادی زندانیان سیاسی،  ها را در مسیری دیگر میکند و موج رهنمودها را به نیروی مادی تبدیل می

جنبش به سر خود   یها، پیوستن قلب تپیدهکردن این خواسته، جهت دادن تظاهرات به سوی زندان  جهانی

ترین راهبرد در این مرحله جنبش است. آزادی زندانیان سیاسی و محوری  یمبارزه  جهت ادامه و تکوین

کنند، توانی که ریشه در تاریخ جنبش  ، توان انقالبی وارد جنبش می«گراقلیت کنش» پرکردن خالء یک  

 . الشعاع قرار دهدتازی دموکراسی پارلمانی در گوشه و کنار جهان را تحتاخیر دارد و بعید نیست ترک

 : سیاسی زندانیان آزادی  شعار طرح نفس  دیگر طرف   از

معلمان و کارگران دارد این شعار    دانشجویان،  برای  مندهدف  اعتصابی  فراخوان  برای  بسیار  ظرفیت •

ت  آنأبر  احتیاط  و  به عرصهمل  آزادی همکارانشان  برای  را  آنان  و  غلبه  مند جلب  ی هدفمبارزه  یها 

گیرد، بلکه چیزی است  ای، با فراخوان ما یا هر گروهی شکل نمیاعتصاب تودهکند. شکی نیست که  می

می وقوع  به  جهتکه  و  آن  وقوع  تشخیص  اما  تکرارنشدنی پیوندد.  فرصتی  اهدافش  به  دادن  ست. 
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ها مهسای در بند که زندگیشان در خطر مرگ لحظات سقوط رژیم  طلبیدن اعتصاب برای نجات دهکمک

  .ماست تاریخی مسئولیت  نگیرد،  پاسخاست، حتی اگر 

 کند،می ایجاد مشخص هدف سیاسی، زندانیان  آزادی برای رژیم از گرفتن امتیاز بر جنبش تمرکز •

 در شدن    رفتن در خیابان و ناامید  دهد و انرژی این تظاهرات را به جای هرزات روزمره را جهت میتظاهر

  .کندمی دگرگون را  موجود  فضای و  تقویت  را  رادیکال مبارزان یجبهه کشاند،می ها زندان  اطراف

پارچه  یک  و  متحد  جهان،   در   و  ایران  در  گروهی،  و   فردی   رادیکال،  زنان  و   قومی   مبارزان  چپ،  نیروی •

  و  مشخص   یخواسته  توانند،می  ...  و  پست  و   توئیت  در   کشور،  خارج   و  داخل  پالکاردها در   در شعارها و 

  فرامرزی،  چپ   احزاب  معلمان،  و   دانشجویان   کارگران،  و  مطرح  را   سیاسی«  زندانی  »آزادی  مندهدف

شان به اعتصاب یا هرگونه  جان  از   حفاظت  و  هاآن  آزادی  برای  را   خاورمیانه  یا  و  جهان  رادیکال   فکرانروشن

امیدوار بود با هدف مشخص و موثرِ »آزادی  کنش مناسب فراخوان دهند. می زندانیان سیاسی«،  توان 

ولوژیک  ئسریع آزاد گردد. سرکوب اید  جنبش زن، زندگی، آزادی را در این مرحله، از جادوی »براندازی«ِ 

های منطبق با شرایط، کارا گردد.  آن برای تشکل شوراها و تشکل  یکنندهرنگ شود و انرژی تعینآن کم

 ب بود از انزوا خارج شود.هنگام نیروی چپ با غلبه بر پراکندگی موجود قادر خواههم

 

 هایاداشت 

مقاله   [. ۱] درجه در  همگان»ی  ی  رهایی  معیار  زنان  باره   « رهایی  این  در  را  خود    رغم به»:  امنوشته   مفصالًدیدگاه 

  داری، سرمایه   مناسبات   چهارچوب   در   زنان   کامل   رهایی   بودنِ   غیرممکن   و   طبقاتی   ستم  و  جنسیتی   ستم   تنیدگی درهم 

  محدود   کارگر   یطبقه   مبارزات  به   را  زنان   خواهانهآزادی   مبارزات  و  طبقاتی،   تبعیض  به   کالً  توان نمی   را   جنسیتی   تبعیض

  سطوح   و   متناقض   هایبخش   در   مذهبی،  و   قومی  گونی ناهم  و   داریسرمایه   مناسبات   رشد  سطح  به  بسته   مبارزات،   این .  کرد

زنان کارگر یا محوریت کار خانگی و کار دستمزدی نیست. اقشار مختلف    صرفاً محدود به...    یافت  خواهد  بروز  متفاوتی 

پذیرند. مبارزات زنان  ی خود از کل تأثیر مینوبهگذارند و به تأثیر می دیگر  مثابه یک کل بر یک جامعه زنان در هر کشور به 

تغییراتی در کل    ی تاریخی بهدیگر در هر دوره ها بر یککند، تأثیر این بخش های مختلفی بروز  ممکن است در بخش 

طور  ی زنان باید به ه از جامعهقشر معینی از زنان نیست. بنابراین هر جنب  شود که قابل استناد به مبارزات زنان منجر می 

 .« درک شود   ،اش، و با احتساب ماهیت پویای هر واقعیت اجتماعی انضمامی و در بستر تاریخی 

ست های فرامرزی، خیزش جاری گرچه سراسری رغم تبلیغات رسانهبه ن تاکید شده است. چون  ا بر معترض  انهعامد  [. 2]

دردی  طرق مختلف هم ند با آن به چرنگ ندارند هر  هنوز در این خیزش حضور پر  کارگران رسمی اما کارگران بالخص  

https://naghd.com/2020/03/06/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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با احتیاط اعالم تعطیلی کردند. به نظر می می نیز  ایدئولوژیک در این مورد  رسد کارکرد رسانه کنند. حتی معلمان  های 

گران جوان تماشاچی،  چنین کارهای کشاورز و کارگر همعکس گذارده است. طبق صحبت با برخی همشهری ی  نتیجه

ها برای ما تعین  تر شنیدم: حاال بچه شدن مانع حضورشان در تظاهرات نبود. دو دلیل بیش   شدن یا دستگیر  کارترس بی 

 نیست.«  ما درد  ها، آن   درد  نیستند، »گرسنه و کنندتکلیف می 

با تیتر دومِ »کیفرخواست دختران خیابان انقالب، ناقوس مرگ    »ما ابزار نیستم، ما انسانیم«  یدر مقاله   ۱۳۹۶در سال    [. ۳]

اند.  ته بودم. ناقوسی که صدایش را این روزها همه شنیده شآمدی ناگزیر نوبنیادگرایی در منطقه« خیزش امروز را پیش 

های نگارنده  شیوه مقاله   مقاله بهاین  که  شد. نظر به این   مقاله در رادیو زمانه با نام مستعار ققنوس منتشر  ۱۳۹۶ نبهم

از آن را برای این روزها    ی هایبخش   یشدهست و در شرایط فعلی فرصت خواندن مطالب طوالنی نیست. تلخیص طوالنی 

  .شده است شتهگذادر اختیار سایت نقد 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/145566

