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ــی  ــای مردم ــا از خیزش ه ــیاری از حکومت ه بس

ــه وســیله  ــا دشــمنان خــود را ب ــد ت ســود می برن

آن از میــان بردارنــد. امــا می طلبــد کــه قیام هــای 

مردمــی درســت مدیریــت شــود تــا خــود بــه یــک 

ــام از ســوی سیســتم  ــرای قتل ع ــک ب بســر تراژی

مبانــی  آن  خــال  در  و  نشــود  بــدل  حاکــم 

خواســته ها بــرای طــرح محیــا گــردد. از ایــن 

ــغ دو  ــک تی ــد ی منظــر قیام هــای مردمــی هامنن

دم اســت اگــر درســت مدیریــت شــود می توانــد 

ــی از  ــه یک ــد ک ــته باش ــی داش ــن های فراوان حس

ــاه شــدن دســت مســتبدان از رس مــردم  آن، کوت

اســت، دوم آن کــه دســت آوردهایــی کــه مــردم 

) نگاهی به اعرتاضات 96 _ 97(

جوانا سنه



بــه دســت و تــوان بــازوان خــود خلــق می کننــد هــم چنــان در نگهــداری آن نیــز تــاش خواهنــد ورزیــد و بــه هیــچ وجــه 

ــه فرودســت،  ــي و معيشــت آشــفته طبق ــت دين ــتبداد حكوم ــد داد.   فســاد سيســتامتيك، اس و ارزان از دســت نخواهن

زمینــه ی خيــزيش مردمــي را بــرای بــار ديگــر در ايــران محيــا كــرد. داليــي كــه ايــن خيــزش را آفریــد می توانــد پايــه هــاي 

ــا بحــران مرشوعیــت  ــزل، کــه همیشــه ب ــا پایــه هــای متزل هــر حكومــت مقتــدري را بلرزانــد چــه رســد بــه حکومتــی ب

ــوده و هســت. ــرو ب ــی و خارجــی روب داخل

ــژە  ــا رهــری مردمــی و بوی ــود کــە ب ــی ب ــن رو تظاهــرات ۷ دی مــاه ۱۳۹۶  "۲۸ دســامر ۲۰۱۷" مجموعــه اعراضات از ای

زنــان و جوانــان بــا ماهیتــی ضــد حکومتــی در رسارس ایــران کــه از مشــهد و شــهرهای بــزرگ اســتان خراســان آغــاز شــد. 

فراخــوان رشکــت در ایــن تظاهــرات در آغــاز »نــە بــە گرانــی« بــود امــا پویــش اعراضــات و تجمــع مردمــی،  اعــراض بــه 

ــاح راســتی  ــدرو جن ــت از طــرف نیروهــای تن ــامن می رف ــدا گ ــه ابت ــود ک ــی  ب ــت حســن روحان ــط دول سیاســت های غل

طــرح ریــزی شــده امــا یکــی از اساســی ترین مشــخصه های ایــن اعراضــات ایــن بــود کــه گــذار از گفتامن هــای جمهــوری 

اســامی اعــم از اصــول گــرا و اصــاح طلــب بــه عرصــه  عمومــی کشــیده  شــد. داشــن مطالبــه مشــخص، رشوع حرکــت از 

حاشــیە بــه مرکــز، شــعارهای ساختارشــکن و تخریبگــر نشــان از وجــود تنفــری عمیــق و فریــادی کــە ٤٠ ســال تــاش بــرای 

خامــوش کردنــش وجــود داشــت. تفــاوت چشــمگیر اعراضــات ٩٦ بــا اعراضــات ٨٨ و ... پیــش از آنکــه در »شــدت« باشــد، 

در »جنــس« آن بــود. قبــل از هــر چیــز، ایــن اعراضــات از دل شــکاف و تضــاد میــان دو جنــاح اصول گــرا و اصاح طلــب 

بیــرون نیامــده، و متعلــق بــه یــک قــرش خــاص نبــود، بلکــه محصــول انباشــت تضادهــای بــه تعویــق افتــاده و رسکــوب 

شــده کلیــت نظــام جمهــوری اســامی بــود. اعراضــات بــا یــک پیکــر جمعــی سیاســی جدیــدی روبــرو بــود کــه مهم تریــن 

وجــه مشــخصه آن خودآئینــی و اســتقال از جناح هــای حکومتــی بــود، می تــوان گفــت متــام خیزش هــای مردمــی، کــم و 

بیــش، واجــد ســه خصلــت انــد و هرچــه قــدر ایــن ســه ویژگــی برجســته تر باشــد، می تــوان بیشــر از اصالــت و حقانیــت 

ایــن خیزش هــا مطمــن بــود کــە عبارتنــد از: 



١- جدایی و فاصله پیکر سیاسی جمعی مردم با بدنه حکومت

٢- جهت گیری و حرکت مرکز گریز این پیکر جمعی به سمت حاشیه ها و اقلیت ها

٣- جهان شمولی و همگانی بودن خواست ها و مطالبات

هــر ســه ویژگــی در خیــزش ٩٦ نســبت بــه اعراضــات ســال ۸۸ بــه شــکل بارزتــری قابــل 

ــود. ــر ب ــوان گفــت، اعراضــات ٩٦ مردمی ت ــن منظــر می ت ــود و از ای مشــاهده ب

ــه  ــا توج ــی ب ــی حکومت ــاح طلب ــامن اص ــه گفت ــی ک ــت در دوران ــوان گف ــن می ت همچنی

ــه حاشــیه راندن گفتامن هــای تحــول خــواه  و دموکراســی طلــب خــود را  ــه رسکــوب و ب ب

بــه عنــوان تنهــا بدیــل موجــود بــه جامعــه معرفــی کــرده، مفهــوم »مــردم« دســت خوش 

تحولــی معنایــی گردیــد. تعریــف جامعــە، ملــت، ارادەی خلــق و موجودیــت زن و... 

تحریــف شــدە و آشــکار اســت کــە از نــگاه حاکــامن، موجودیــت خلــق تنهــا بــه گروهــی 

از رشکــت کننــدگان در انتخابــات تقلیــل یافتــه  بــود کــه وظیفــه  دارنــد از انتخــاب گزینــه  

ــردم«  ــوم »م ــگار مفه ــد. ان ــری کنن ــران جلوگی ــی« شــدن ای ــر« و »ســوریه ای و عراق »بدت

دیگــر نــه مشــمول آن هایــی می شــد کــه مطالباتشــان فراتــر از قانــون اساســی جمهــوری 

اســامی اســت و نــه آن هایــی را در بــر می گرفــت کــه ســی درصــد از جمعیــت ایــران را 

تشــکیل می دهنــد و از گرســنگی رنــج می برنــد؛ و اینکــە مــردم »حاشــیه«، اصــوال مشــمول 

مفهــوم »مــردم« منی باشــند و هیــچ عاملیتــی نیــز بــرای آن هــا منی تــوان متصــور شــد در 

ظاهــر بحــران ایــن مســئلە شــفاف اســت کــە مشــکات اقتصــادی، فقــر و فســاد ســاختاری، 

فقــدان برنامــه جامــع بــرای جوانــان، شــکاف جمعیتــی آشــکار میــان طبقــات اجتامعــی، و 

حــق حیــات و دیگــر حقــوق اساســی میلیون هــا انســان را در ایــران بــا مخاطــرات جــدی 

مواجــه  کــرده  اســت. امــا مشــکل اساســی و بطــن بحــران در »سیســتم سیاســت« نهفتــه 

ــار دیگــر تعاریــف را  ــان ب ــق و خواســته های آن اســت. در چنیــن رشایطــی اســت کــه خل



ــش جمعــی می شــود.  ــک کن ــه مســبب ی ــن اســت ک ــی، و ای ــه گفتامن هــای درون حکومت ــد و ن مشــخص می کنن

ــی  ــی متام ــعه و بودجه نویس ــای توس ــت گذاری، برنامه ه ــاً در سیاس ــه اساس ــت ک ــئله ای اس ــی« مس ــت اجتامع »عدال

دولت هــای ســه دهــه گذشــته جمهــوری اســامی غایــب بــود. اعراضــات ٩٦ در چنیــن پس زمینــه ای شــکل گرفــت و بــه 

همیــن خاطــر بــه واضح تریــن شــکل ممکــن تخاصم هــا طبقاتــی و اجتامعــی را نشــان داد. بــا ایــن حــال، ایــن تجمعــات 

اگرچــه در ابتــدا ســویه ای اقتصــادی داشــت، امــا بــه رسعــت کلیــت رژیــم جمهــوری اســامی را هــدف قــرار داد و ایــن 

اتفــاق در بدتریــن زمــان ممکــن بــرای جمهــوری اســامی رخ داد، در دورانــی کــه آن هــا خــود را »جزیــره ثبــات« منطقــه 

ــر ســەر همســایگان و منطقــە می کوبیــد و همچنیــن مدعــی همگرایــی ملــت  ــەی »امنیــت« را ب ــد و مقول می خواندن

بــا دولــت و حتــی ســپاه پاســداران بودنــد.

ــی و آزادی  ــای سیاس ــدان آزادی ه ــی از فق ــی ناش ــل های سیاس ــون گس ــی همچ ــل های مختلف ــا گس ــران ب ــەی ای جامع

بیــان، گســل های قومیتــی ناشــی از نقــض حقــوق شــهروندی، گســل زنــان ناشــی از نقــض حقــوق و موجودیــت اجتامعی، 

گســل اقتصــادی ناشــی از فقــر، فســاد، حاشــیه نشــینی و تبعیــض مواجــه می باشــد، تجربــه دولت هــای »ســازندگی«، 

ــادی را از  ــردم ع ــای م ــته اند، توده ه ــود داش ــا خ ــس را ب ــت مجل ــی اکرثی ــه در دوره  های ــدال«، ک ــات«، و »اعت »اصاح

ــد  ــی ناامی ــات مهندســی شــده دولت ــر انتخاب ــز ب ــی و سیاســت ورزی تک-محــوری متمرک ــی حکومت ــامن اصاح طلب گفت

کــرده اســت. بــه نظــر می رســد کــه بــرای اکرثیــت مــردم، کــه در ســال های اخیــر بــه زیــر خــط فقــر پرتــاب شــده  اند، 

نــه تنهــا تفاوتــی ماهــوی در زمینــه سیاســت های اقتصــادی کان سیاســت خارجــی و نیــز فســاد اداری بیــن دو جنــاح 

اصلــی حکومــت وجــود نــدارد بلکــه جنــاح اصاح طلــب حکومتــی عمــا نقــش ســوپاپ اطمینــان کل حاکمیــت را ایفــا 

ــا  ــت ام ــام اس ــای درون نظ ــی »راه ســوم« ی ورای گزینه ه ــکارا در پ ــات ٩٦ آش ــب اعراض ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــرده اس ک

تــاش حکومــت در حــذف فیزیکــی و سیاســی نیروهــای اپوزیســیون و مــوج مردمــی آزادیخــواه و دموکراســی طلــب، 

همــگان را محکــوم بــە چــارە یابــی در درون نظــام موجــود ســوق مــی داد، امــا مشــاهدهە شــد کــە کامــا بالعکــس در 

ایــن اعراض هــا هیــچ نامــی از رهــران جنبــش ســبز و یــا رهــران اســامی بــە میــان نیامــد، تصمیــم گیرنــدە خــود مــردم 

بودنــد و می تــوان گفــت پیــش لــرزه هــای فعــال شــدن یکــی ازمهمریــن گســل های موجــود در جامعــه ایــران یعنــی 



تغییــر بنیادیــن سیســتم حاکــم بــە دســت مــردم و بــر اســاس خواســتە هــای مــردم در میــان 

ــد.  ــوده و می باش ب

و امــا از نقــاط ضعــف اعراضــات می تــوان بــە ایــن مطلــب اشــارە کــرد کــە ترکیــب شــعارها و 

معرضــان و خواســته هــای آنــان، نتوانســت جامعــە را بــه ســوی آلرناتیــو مشــخصی هدایــت 

کنــد و بیشــر بــه یــک نــه و نفــی بزرگ شــبیه بــود تا جســتجوی یــک آلرناتیــو، اعراضــات اگر 

چــە از تفاوت هــای بســیاری در مقایســە بــا ٨٨ قــرار داشــت امــا بیشــر از ماهیتــی هویــت 

گــرا برخــوردار بــود تــا اعراضــی کــە مســیری انقابــی را بپیامیــد. نه تنهــا جنبه هــای ایجابــی 

ــته   های  ــە خواس ــد ک ــخص نش ــه مش ــود بلک ــخص نب ــا مش ــن« اعراض ه ــل جایگزی »راه ح

ــی  ــه برخ ــع بودج ــال و قط ــذف و انح ــت، ح ــقوط دول ــت؟ س ــدام اس ــان ک ــلبی معرض س

ــان  ــا چن ــود، ام ــته ب ــاوت از گذش ــام متف ــد حت ــای جدی ــم. اعراض ه ــر رژی ــا تغیی ــا ی نهاده

در هــم ریختــه و متنــوع، کــه ســخت می تــوان آن را در یــک قالــب واحــد بــه عنــوان »راه 

ســوم« صورت بنــدی کــرد، گــذار از ایــن مرحلــه و فــرا رفــن از شــعارهای ســلبی و رســیدن بــه 

شــعارهای برنامــه ای کــە بتوانــد طرحــی از نظــام جایگزیــن را براســاس سیاســتی دموکراتیــک 

ــە خــود  ــان جبهــەی چشــمگیری را ب ــن اعراضــات زن ــەی ای ــه دهــد الزم اســت. در میان ارائ

اختصــاص دادنــد می تــوان گفــت زنــان در نظــام ایــران کســانی هســتند کــه کمریــن منافــع 

ممکــن را در وضــع مســتقر کنونــی دارنــد. آن هــا امیــدی بــه حــل وضعیتــی کــه در آن زندگــی 

می کننــد ندارنــد و همیــن نومیــدی، موجــب خشــم و نفــرت آن هــا از همــه مناینــدگان وضــع 

موجــود شــده اســت در نظــام زن ســتیز ایــران میدانــی کــە زن بتوانــد موجودیــت راســتین 

خــود را ببینــد، تعریــف و ملــس کنــد وجــود نــدارد بالعکــس نظــام موجــود بــا اســتفاده ابــزاری 

از زنــان بــرای نیــل بــه مقاصــدش مرشوعیــت میبخشــد. حضــور زنــان در تظاهــرات مردمــی و 

صنفــی در زمــان انقــاب خلق هــای ایــران و در ســال ٥٧ بــە صــورت پررنــگ در تاریــخ ایــران 



مشــهود اســت امــا وقایــع پــس از آن و مصــادرە انقــاب از طــرف مذهبیــون تنــدرو منتــج بــە حــذف و رسکــوب آن هــا 

شــد کــه بیــم تکــرار آن نیــز هنــوز وجــود دارد. 

ــاب  ــس از انق ــامی پ ــوری اس ــالەی جمه ــام ٤٠ س ــا نظ ــی ب ــان ایران ــمکش های زن ــی از کش ــە یک ــت ک ــوان گف می ت

ــە جــر، زور و  ــان اســت چــرا ک ــە زن ــق خشــونت علی ــی از مصادی ــه یک ــاری می باشــد ک ــدەی حجــاب اجب ــون پدی تاکن

تحمیــل برخــاف میــل فــرد، خشــونت محســوب می گــردد و آزادی پوشــش یکــی از حقــوق اساســی انســان ها می باشــد، 

ــار دیگــر موضــوع حجــاب را بــە موضوعــات اساســی ایــران مبــدل کــرد و رشوعــی بــود بــرای حــرکات  اعراضــات ٩٦ ب

منادیــن و اعراضــی نســبت بــە همــەی بــی عدالتی هــا در ایــران، اگرچــە رژیــم ایــن اقدامــات را کوچــک تلقــی می منایــد 

ــان نیــروی تعییــن کننــدە متامــی  ــان را نــدارد چــرا کــە زن ــا پتانســیل زن ــە ب امــا می تــوان دیــد کــە رژیــم توانایــی مقابل

معــادالت سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی بــودە و می باشــند، نکتــەی قابــل توجــە ایــن اســت کــە زنــان نبایــد خواســتە 

هــا و مطالبــات خــود را بــە مســئلەی حجــاب تقلیــل دهنــد، چــرا کــە رژیــم ایــن مطالبــە را خطــری جــدی بــرای خــود 

منی بینــد، و اصــوال از آن بــه عنــوان یــک حربــه اســتفاده می کنــد تــا در هــر زمــان کــه نیــاز شــد و احتیــاج بــه امتیــاز 

دهــی داشــت از آن اســتفاده کنــد، بالعکــس انســجام و همگرایــی زنــان و بازگشــت آنــان بــە گوهــر راستینشــان زنــگ 

ــرا خــود را ســازماندهی  ــت جنسیت گرا-اســام گ ــە در ســایە ذهنی ــران و متامــی سیســتم هایی اســت ک ــرای ای خطــری ب

کردەانــد چــرا کــە جمهــوری اســامی خــود میــراث دار تجربــه دیریــن دولــت داری و سیســتم خرسوانــی در ایــران اســت 

و مبنــای دولــت خــود را بــر اســاس بردگــی زن ایجــاد منــودە اســت. 

ــی  ــروی اقتدارگرای ــچ نی ــت از هی ــدون چشمداش ــان و ب ــت خودش ــارزه و مقاوم ــاش،  مب ــا ت ــان ب ــن رو آزادی زن از ای

بدســت می آیــد. زمانیکــە زنــان اختافــات ملــی،  مذهبــی و طبقاتــی را کنــار بگذارنــد نقطــە اشراکشــان زن بــودن باشــد، 

ــان در  ــرداری از حرکــت زن ــا الگــو ب ــد ب ــد و می توانن ــان مقاومــت منای ــل ارادەی آن ــچ نیرویــی قــادر نیســت در مقاب هی

جنبش هــای آزادی خواهــی کــه آزادی زن را محــور آزادی جامعــه قــرار داده و در تــاش بــرای برقــراری سیســتم انســان 

محــور و برابــری طلــب در متامــی عرصه هــا و شــؤن اجتامعــی اســت بــه مبــارزات خــود مســیر داده و پیــروزی خــود را 

مســجل مناینــد. 


