
Tajrishcircle.org 
 

  بشنوید: صداهای یک انقلاب فمینیستی از ایران

)جودیت باتلر، سارا احمد، شیلا بن حبیب،  نویسندگان: جمعی از فعالان فمینیست

 ژاک رانسیر و دیگران(

 مترجم: طه رادمنش

دست ساله به شکلی وحشیانه به 22مهسا )ژینا( امینی، یک زن ایرانی کردِ  2222سپتامبر  61در روز 

بعد از دستگیری بخاطر آنچه که به پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی }گشت ارشاد{ کشته شد. 

ای مشت نمونهاین جنایت تنها چندین بار به سرش ضربه زده شد. شود، اصطلاح پوشش نامناسب خوانده می

مرتکب با تکیه بر آپارتاید جنسیتی عامدانه و سیستماتیک که رژیم ایران های حکومتی بود خروار جنحه از

مردم در بسیاری از شهرهای ایران به جرگۀ اعتراضات تا همین الان، از زمان ارتکاب این قتل حکومتی شده. 

حکومت اسلامی  با بنیاداین خیزش سراسری، نه تنها علیه قتل وحشیانۀ مهسا، بلکه در مخالفت اند. پیوسته

ای از رژیمی مذهبی که جنبهبه حاکمیت دادن پایانخواست معترضان واضح و روشن است: بوده است. 

ب و سرکوب، در برابر این ارعا وضوح در مرگ مهسا نمایان است.به ،علیه مطرودان جامعه خشونت فراگیرش

امینی رقم زد. از قتل مهسا )ژینا( ناشی  را خشمِ اش ما شاهد انقلابی فمینیستی در ایران هستیم که جرقه

های خیزشآزادی{. }ژن، ژیان، ئه« زن، زندگی، آزادی»دهند: شعار می معترضان با الهام از خیزش کردها

های به کمک ارتش زنندحجاب را آتش مینمادهای و معترضانی که حجاب رقصان، های بیمردمی، بدن

آور، ، گازهای اشکهای مکرر اینترنتقطعیکه حمایت حکومت را دارند، های حکومتی{ ها }سایبریترول

 شوند.سرکوب می نهایت خشونتهای گسترده، و کشتار وحشیانه با دستگیری

بل آنچه که در ایران در حال وقوع عمدتا در قِ دانشگاهیان و فعالان زیادیدر سرتاسر جهان  با این حال

ها و در رسانه دهنده اما مسلط و غالبتقلیلبین دو دیدگاه بحران ایران اند. ، سکوت پیشه کردهاست

ظهور  موازاتسرکوب استعماری به تاریخ طولانی در یک سو .همچنین جوامع دانشگاهی گرفتار آمده

های جنسی در غرب، مسائلی و ضدحقوق زنان و اقلیت، نژادپرستانه، ستیزانهبیگانه ی چون:نوینهای گفتمان

مانع شده تا  هاو دقیقا همین گفتمان. فروکاسته« هایی فرهنگیئلهمس»به  فقط چندوجهی چون حجاب را

مسلمان و دیگر کشورهای مردم خاورمیانه با مبازرات و رسا  اولی راسخجهانکشورهای  یِ پیشرو هایچهره

جنسی در های و اقلیتهای ضدحقوق زنان ایدئولوژیبرای  ،شانگیریموضعکه از این واهمه، بیدهمراه شون

که  نیز وجود داردنگرانه مترقی اما نوشرق ظاهرا یرویکرد دیگر از سوی. خوراک تبلیغاتی جور کند غرب

ویژه مردمان خاورمیانه و شمال آفریقا را کشورهای غیرغربی، به اهالی بودگیِ و سوژه سرانجام و ذهنیت
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های فمینیستی سبب شده مقاومت چنینیی اینهادیدگاه. ، چرا که در بافتار غرب جایی ندارندنادیده گرفته

 . منظر سیاسی نیز جدی تلقی نشوداز و دگرباشانۀ ایرانیان نه تنها مورد مطالعه قرار نگیرد، بلکه 

آید، مگر با گره زدن این مبارزات به و به چشم نمیناشناخته مانده  لایه و مبارزاتِ این مردمانلایه سرکوب 

 . انتظار دارندنگران با آنچه نوشرق دادن خودشانبا مطابقتها، یا های مورد پسند غربیدغدغه

های دانشگاهی فمینیست، از جمعیتاز فعالان  های تقلیلی، ما، گروهیاین گرایش برخلاف و بر فرایِ 

های به و بدن در راستای ایجاد همبستگیِ فراملیتی با زنان و مطرودانخواهیم المللی میفمینیستی بین

 تحول تاریخی های دوگانۀمبارزات خواهرانِ ایرانی ما در بستردر ایران به ما بپیوندند.  شدهراندهحاشیه

بازتولید  معاصر مرتبط با روابط هایبحرانو  ،«اسلامی»مناسبات قدرت در جوامع موسوم به 

های فعالیتحول محور  ایگیرد. ما بر برنامهجای میداری جهانی سرمایه در نظام اجتماعی

در پیمانانمان مبارزات هم کنیم تاتاکید می ضدفاشیستیو  داری،ضدسرمایهگرا، محور دگرباشفمینیست

 ایزنجیره چوناناین مبارزات را ما باید برعکس، اولی تقلیل ندهد. تص کشورهای جهانایران را به امورِ مخ

ساخت و  را ادامه دهیم. مبارزهاین  ،مبارزاتی مشترک استمبارزات ما که این گرفتنببینیم و با مفروض

و دیگر مطرودان، در پذیرش ماهیت مشترک مبارزاتی است که زنان مستلزم  چنینی،ای اینحفظ زنجیره

اکنون آنچه که از همیشه کنند. حکومت اسلامیِ امروزش تجربه می تحت حاکمیتکشورهای نظیر ایران، 

  دادن همبستگی فراملیتیِ موثر با زنان و مابقی مطرودان در ایران است.تر است، نشانضروری


