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این جمله ای اســت كه  برروی سنگ اولیه ی 
مزار ژینا با ماژیك نوشته  شده . فرصت برای 
حكاكی نبوده ، روز بعد و روزهای بعد صدای 
خونخواهی ژینا بلند و بلندتر میشود. از سقز 
و كوردســتان آغاز میكند و به  سرعت سر از 
رشــت و تهران درمیاورد.  یادآور كاوه  است 
كــه  دوازده  فرزند داشــت و “یه كی په نه ش 
مه ن، یانزه ش بڕین سه ر” و او در بزنگاه قتل 
آخرین فرزند  ناهنگام میشــورد و به  سرعت 
بــاد حكومتی مســتبد و مخــوف را درهم 

میپیچد. 
لحظه ی شورش رقم خورده ، دختر جوانی 
در گور خفته  و نامش اسم رمز شورشی همه  
جانبه  و فراگیر اســت. امــا چیزی در نامش 
اســت یك تعلیق آزاردهنــده ی فراخواننده ، 
چیــزی كــه  در همان لحظه  نخســت به  ما 
میگوید حقیقت هرگز میــل برهنگی ندارد. 
و در همین عدم تمایل به  روشــنی و عریانی 
 فضا برای حضور ضد خودش را باز میگذارد. 
# مهســا امینی به  بزرگترین هشتگ تاریخ 
سوشــیال میدیا تبدیل میشود، با آزادی گره  
میخــورد و در تمــام جهان تكرار میشــود.  
نامش رمز شده  اما با جمله ی اول نمیخواند، 
ژینــا گیان تۆ نامری... آنكه  نامش ژیناســت 
در خاك كوردســتان دفن میشــود و مهسا 
زنده  میماند، موهایش را پریشان میكند و با 
مشــعل آزادی در جهان میگردد. میتوانست 
نامــش چیز دیگر باشــد، هر نامــی از انبوه  
نامهــای كوردی غیــر ممنوعه ، تــا با هیچ 
مواجهه  و چالشی درباره ی هویت اتنیكی او، 

بی هیچ پرسشــی از كورد بودن و پیوند آن 
با آزادی در توافقی همه  جانبه  تكرار شــود 
و صفوف اتحاد برای آزادی منســجمتر شود. 
اما او ژیناســت تا به  مــا بگوید این تعلیق و 
متعاقب آن اندیشیدن الزمه ی نزدیك شدن 
به  حقیقت اســت و حقیقت خود آزادیست. 
ژینــای كورد كه  نامش با ژیان و ژن بودنش 
گره  خورده  خاموش میشود تا مهسای ایرانی 
صدای بلند زنانی دربند باشــد كه  در آرزوی 
زندگی و آزادی هستند. اما آیا مهسا میتواند 
ژینــای در گور خفته  را هم نمایندگی كند؟ 
این دوگانــه ی ژینا/مهســا ، كورد/ایرانی آیا 
امكان هم پوشانی دارند و اگر دارند چگونه ؟

مقدمهیدوم:ژنژیانئازادی
جمله  برای خیلیها در سطح جهان آشناست. 
اولیــن تصویری كه  به  ذهــن می آورد زنان 
جوانی هســتند كــه  دربرابر داعش مســلح 
شــده اند و میجنگنــد. فیلمهایــی هــم به  
زبانهای اروپایی درباره شــان ســاخته  شده . 
درباره ی YPJ یه كینه كانی پاراستنی ژن، كه  
فمنیســتی بودنش قابلیت جذب فرا اتنیكی 
به  آن بخشــیده  و بعضا فمنیستهای اروپایی 
هم )احتماال( به  آن پیوسته اند. در فیلمهایی 
كه  به  زبان فرانسوی یا انگلیسی ساخته  شده  
و دیالوگهــا عمدتا به  همین زبانهاســت ژن 
ژیان ئازادی بی  تغییر مانده  و ترجمه  نشــده  
و كاراكترهای اروپایی این جمله  را به  همان 
گونــه  كه  در كــوردی بوده  تكــرار میكنند، 
معنایش را در زبان خودشان میدانند اما پیوند 
میان حضور معنا و اوریجینالیتی مانع ترجمه  
میشود. میدانند ترجمه ی عبارات سمبولیك 
 la bella این چنینی یعنی غیاب معنا. مانند
ciao كــه  به  هر زبانی كه  خوانده  شــود آن 
بندش غیر قابل تغییر است، هیچ خداحافظی 
دیگری نمیتواند جایگزینش شــود، و همان 
عبارت است كه  روح آن سروده ی انقالبی را 

زنده  نگه  داشته . 

كوردانه  برابر است با زنانه 

گاللەکمانگر

سالهاست كه  در فضای علوم سیاسی و اجتماعی، در جنبشها و مبارزات مردمی بر نقش مهم 
فضای دیجیتال تاكید میشود. با دسترسی همگانی به  تریبونهای دیجیتال و امكان ارتباطات 
سریع و گسترده  انتظار میرفت انقالبهای بنیادینی در حوزه ی علوم انسانی اتفاق بیافتد. فضای 

اینترنت فرصتهای استثایی زیادی در اختیار فمنیستها، اقلیتهای دینی و جنسیتی و سایر 
گروههای فرودست قرار داده  است. شبكه های اجتماعی مونوپول اطالعات را از دست آژانسهای 
خبری و دولتها در آورده اند و زوایای پنهان رویدادها كه  پیشتر بنا به  منافع صاحبان رسانه  
مسكوت میماند امروز در مقابل چشم همگان است. گروههای پیرامونی آنها كه  به  حاشیه ی 

 Counter discourse گفتمان مسلط رانده  شده اند در بالگها و نشریات آنالین گفتمانهای مقابل
تولید میكنند و جریان مسلط mainstream  دیگر تنها منبع مطالعاتی و اطالعاتی نیست. 
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دارای اشــتراكات جوهری بســیار هستند و 
همراهیشان هم در جنبشــهای اجتماعی و 
سیاســی نه  تنها غریب نیست بلكه  با توجه  
به  مبادی هر كــدام بدیهی و حتی ضروری 

به  نظر میرسد. 
به  لحاظ تاریخی دو نویســنده  بزرگ این 
دو مكتب مبارزاتی در یك دوره  و با یك زبان 
و در فاصله ی سه  سال دو اثر بزرگ خودشان 
را تولید كرده اند، جنس دوم سیمون دبوار در 
١٩4٩ و پوست سیاه  و ماسكهای سفید فانون 
در ١٩٥2 نوشته  شد و این سرآغاز به  چالش 

كشیدن كالن قدرتها و كالن روایتها بود. 
دارای  استعمارســتیزی  و  فمنیســم 
دیدگاههای تاریخی مشترك هستند از جمله 
 هــر دو ایده ها و روایتهای مســلط و رایج 

تاریخ را به  پرسش میكشند
 هر دو بر نقش زبان در بازتولید مناســبات 
قدرت و تثبیت موقعیت فرادست بر فرودست 

تاكید بسیار دارند
 هر دو بیش از هر چیز بر تغییرات اجتماعی 
متمركز هستند و سیاست را تابعی از تسلط 

كالن روایتهای سركوبگرمیدانند.
 ایــن دو مكتــب كــه  دو دانشــورزی
 epistemologi  در جهت عكس روند مسلط 
تولید دانش هســتند مبانی علوم انســانی و 
علوم اجتماعی و ســنتهای انتقــادی آن را 

میتوانند دچار لرزه  كنند. 
ایده هــای پســت كلونالیســتی فانون با 
شرقشناسی ادوارد سعید قدمی پیشتر رفت 
و با وجودیكه  این دو نویسنده  هردو بر نقش 
زن در ســاختار سلطه  هم اشــاره  كرده بوند 
اما با ســپیڤاك نویسنده ی فمنیست هندی 
ومقاله ی معروفش “آیا فرودست توان سخن 
گفتن دارد؟” مطالعات پســا اســتعماری و 
فمنیسم مستقیما وارد مراوده  شدند. اگرچه  
امروز همه  پست كلونالیستها فمنیست نیستند 
و همه  فمنیســتها هم پســت كلونیالیست 
نیســتند اما ضرورت همكاری میان این دو 

مكتب درك شده  و فمنســیم انترسكشنال 
به  نوعی ســعی دارد به  این ضرورت پاســخ 
دهد. با توجه  به  زمینه های تئوریك در سطح 
جهانی و زمینه های مبارزاتی موجود در سطح 
منطقــه ای )خاورمیانه  و ایران( در جغرافیای 
كه  هم زنان با سركوبهای مضاعف و شدیدتر 
از زنان دیگر روبرو هســتند و هم سركوبهای 
اتنیكی و سیاســتهای اســتعماری در جهت 
حذف و ادغام و در نهایت اســتثمار اتنیكها 
و گروههــای مذهبــی و زبانی و جنســیتی 
فرودست دارای تاریخی طوالنیست، ضرورت 
همگرایی وهمكاری میان مبارزات فمنیستی 
و مبــارزات پیرامونی )اتنیكهــا و اقلیتهای 
جنسیتی و دینی( بیش از هر زمانی خود را 

نشان میدهد. 
و اگــر بازگردیم به  خیزش اخیر ایران و 
به  خاســتگاه  حركت، سمبول حركت و شعار 
حركــت نگاه كنیم این در هم تنیدگی را به  
روشنی میبینیم. خاستگاه حركت كوردستان 
اســت و سوژه  و ســمبول هم زن كورد كه  
دربرگیرنــده ی حداقل دو بعد)جنســیتی و 
اتنیكی( از فرودســتی اســت و شعار هم از 
فلســفه ی مبارزاتی ضدامپریالیســتی و ضد 
استعماری اوجاالن رهبر زندانی كورد. یعنی 
همــه  چیز ما را به  چیــزی فراگیرتر از حق 
زن و ســتم علیه  زنان ارجاع میدهد. بستری 
فراگیر به  نام قیام فرودستی علیه  فرادستی، 
قیام ســركوب شــده گان علیه  سركوبگران و 

این قابل تعمیم به  انواع فرودستی است. 
 ژن ژیان ئازادی شعاریســت كه  با چند 
معنایــی همزمان و ذاتیش، ارجاعیســت به  
فرودســتی همچون یك وضعیت كه  هم زن 
و هــم پیرامون از آن رنــج میبرند. و با این 
پرســپكتیو معرفت شناســانه  است كه  مرد 
میهن آبــادی نه  تنها مزاحــم بودنش بلكه  
مخــرب و منحــرف كننده  بودنــش عریان 

میشود. 
ژن ژیان ئازادی تنها جمهوری اســالمی 

ژن ژیان ئازادی از همان اولین روز مبارزه  
در ســقز تبدیل به  مانیفســت این خیزش 
میشود و به  شــهرهای دیگر ایران میرود اما 
نه  به  همان صــورت كه  بوده  بلكه  ترجمه ی 
فارســیش: زن زندگی آزادی. سایه ای است 
از ژن ژیــان ئازادی، خودش نیســت )مانند 
مهسا كه  سایه ی ژیناست و خودش نیست(. 
نیروی رهایی بخش ژن ژیان ئازادی را ندارد 
چون زمینه ی فلسفی و فكریش پاك و انكار 
شــده  اما هنوز میتواند همگرایی ایجاد كند. 
به  ســرعت به  تمام زبانها ترجمه  میشــود و 
زنانی از گوشــه  و كنار دنیا تكرارش میكنند 
و امیدوارند این آغاز موج نوین فمنیســم و 
راهی به  سوی رســیدن به  برابری و جهانی 

بهتر باشد.
 اما به  ناگاه از خاستگاه اولین ترجمه ، از 
زبان فارسی و در میانه ی همان خیزش زنانه  
صدایــی دربرابرش قرار داده  میشــود: فریاد 
مرد میهن آبادی... آن شــعاری كه  بیش از 
بیســت سال اســت با جنبش فمنیستی در 
پیوند اســت ناگهان در ایران با  مرد و میهن 
)مردساالری و ناسیونالیسم( و آبادی )معادل 
فارسی استعمار( همسفره  میشود. شعار دوم 
بر خالف شــعار اصلی جهانی نمیشود و تنها 
در زبان فارسی میماند و هیچ فمنیستی هم 
به  حضورش معترض نیست. اما آیا همزیستی 
این دو شــعار امكانپذیر اســت؟ و یكی نفی 
آن دیگری نیست؟ فمنیسم ایرانی نسبتهای 
خــودش با ناسیونالیســم ایرانــی را چگونه  
میبینــد و چــه  دركــی دارد از گفتمانهای 
پسااســتعماری كه  ســابقه ی چهل ساله  در 

مطالعات فمنیستی دارند؟ 
جواب این پرسشــها را باید فمنیستهای 
ایرانــی بدهند آنچه  من در اینجا با توجه  به  
مقدمه  و تكیه  بر گفتمانهای پســا استعماری 
و فمنســیم اینترسكشنال سعی در تبیینش 
دارم تحلیــل احتمالهــا و موانع پیروزی این 
خیزش است. چه  دیدگاهی به  پیروزی كمك 

میكند یا میتواند راه را ســد كند.  برای این 
منظور ابتدا به  بعد تئوریك موضوع پرداخته  و 
مختصری از فمنسیم انترسكشنال و ضرورت 
فهــم و ترویجش در جامعه ای همچون ایران 
خواهــم نوشــت و ســپس در تحلیــل بعد 
پراكتیك به  امكانات و كاستیهایی كه   فضای 
دیجیتال )به  عنوان پلتفورم اصلی فرودستان( 
فراروی جنبش فمنیســتی و پسا استعماری 
در جهان و به  طبع آن در ایران قرار میدهد 

می پردازم 

درتئوری:اینترسكشــنالیتیهمچون
یكضرورتدرفضایفكریایران

 اینترسكشــنالیتی یا درهــم تنیدگی و 
تقاطع در فمنســیم به  معنــای نفی دیدگاه  
تــك بعدی نســبت بــه  زن اســت. در این 
دیدگاه هویت و مشخصا هویت  زنانه  برایند 
فاكتورهــای متعدد و متنــوع ازقبیل رنگ 
پوســت، جغراغرافیا، دین ، نژاد، اتنیســیتە، 
زبان، گرایش جنســی و طبقه ی اقتصادی و 
اجتماعی اســت. این شاخه  از فمنیسم درپی 
پا گرفتن فمنیسمهای پیرامون و جنبشهای 
زنان ســیاه  و امریكای التین و تیوریزه  شدن 
جنبشــها تحــت عناوین متفــاوت از جمله  
فمنیسم جهان سوم، فمنیسم سیاه، فمنیسم 
فرودســت، فمنیســم لوكال  و با اعتراف به  
رویه ی انكاری فمنیسم سفید نسبت به  زنان 
وابســته  به  گروههای فرودســت، در جهت 
وارد كردن آنها در فضــای عمومی مبارزات 
فمنیستی ایجاد شد. این شاخه  از فمنیسم با 
رویكردی پساســاختارگرایانه  سعی در تبیین 
روابط قدرت در سطوح مختلف و به  رسمیت 
شناختن ستمهای چندگانه ای دارد كه  زنان 
فرودســت]2[ تجربه  میكنند و در این مسیر 
تا حد زیادی به  مطالعات پســا اســتعماری 
نزدیك شــده  و افقهای مشترك و همچنین 

اهداف مشتركی را امروز پیش رو دارند. 
اســتعمارزدایی  و  فمنیســم  واقــع  در 
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از زنان فرودســت را انعكاس نمیدهد. فضای 
فمنیســم دیجیتال فضایی است در انحصار 
زن موفق ترجیحــا اروپایی كه  زیباییش هم 
میتوانــد فاكتوری تعیین كننــده  در میزان 
شــنیده  شــدنش اســت. و از اینجاست كه  
سلیبریتیها ، بازیگران، خواننده ها، سخنرانها، 
مجریــان تلویزیونــی و در مرتبــه ی بعــد 
آكادمسیتها ، فعاالن فمنیستی، روشنفكران 
و طبقه ی متوسط به  تنها صداهای موجود در 

فمنیسم دیجیتال بدل میشوند. 
زنان محروم، زنان كم سواد، زنان كارگر 
به  كلی از این فضا و گشایشــهای احتمالیش 
دور و بــی بهره اند. زنان حاشــیه  هم اگرچه  
فضا برای ســخن گفتن و ابــراز خود دارند 
اما به  دلیل بازسازی سازوكارهای سلطه  این 

صدا شنونده  ندارد. 
صداها گزینش میشــوند و به  میزانی كه  
بتوانند خود را به  جریان مسلط نولیبرالیستی 
حاكم بر فمنیســم دیجیتــال نزدیك كنند 
شانس شــنیده  شدن پیدا میكنند. به  عنوان 
نمونــه  جنبش MeToo  در ســال 2٠٠6 از 
ســوی تارانا بوركا یك زن ســیاه آفریقایی-
امریكایــی آغاز میشــود اما تا ســال 2٠١7 
كسی جز نزدیكان تارانا یا جامعه ی سیاهان 
آمریــكا از آن چیزی نمیشــنود، در ســال 
2٠١7 اســت كه  با راه انــدازی مجدد این 
كمپین توســط زنان سفید و بازیگران زن به  
بزرگترین جنبش فمنیستی دیجیتال تبدیل 
main- طمیشود. یعنی زمانیكه  فمنیسم مسل
stream چیزی مرتبط به  خود در آن می یابد 
ارزش بازنمایی پیدا میكند. موضوع اعتراض 
بــه  تجاوز و افشــای متجــاوز مادامیكه  در 
جامعه ی سیاهان اتفاق می افتد امری عادی 
و حاشیه ای اســت كه  قابلیت جهانی شدن 
ندارد. پشــت این كتمان و اهمال كلیشه ی 
عادی بودن خشــونت و به  ویژه ی خشــونت 
جنســی در فضای زیست سیاهان قرار دارد، 
و چنین عادی انگاشــتنی است كه  ضرورت 

انجام هر اكســیونی علیه  این خشونت را بی 
معنا میكند. 

این همان اتفاقی اســت كه  با شعار ژن 
ژیان ئازادی افتاده . این شعار بیش از بیست 
سال است كه  وجود دارد و فمنیسم كورد آن 
را به  شــعار اصلی خود بدل كرده . این شعار 
فی نفسه  و در بستر فمنیسم جهانی شعاری 
رادیكال است اما تنها زمانی در سطح جهانی 
1 از طریق فرایند تقلیل  بازتاب می یابد كه  
دادن به  حجاب به  دغدغه های فردی فمنیسم 
2 از سوی زنانی  لیبرال نزدیك شــده  باشد 
دارای ستاتوس دولت-ملت طرح شده  باشد 
فضای فمنیسم دیجیتال بر خالف فضای 
آكادمیــك كه  محــل مناقشــات و بحثهای 
فمنیسم اینترسكشــنال و باززایی قابلیتهای 
انقالبی اندیشه ی فمنیستی است، فضایی است 
در خدمت فمنیسم لیبرال غربی كه  مناسبات 
قدرت موجود را تنها در ساحت شخصی و در 
ارتباط با زن اروپایی ســكوالر شهری طبقه ی 
متوســط به  چالش میكشد و هر موضوعی كه  
بــرای این زن نمونه ای قابــل اتفاق افتادن و 

قابل فهمیدن باشد بازتاب می دهد. 
فمنیسم نولیبرال كه  فمنیسم هژمونیك 
بوده  و نبض فضای دیجیتال را هم در دست 
دارد مناســبات مركز و پیرامون را با توسل 
به  ارجاعــات جغرافیای، ارجاعات فرهنگی و 
سیاسی، و ارجاعات طبقاتی بازسازی میكند 
و حاشــیه  را به  حاشــیه ی بیشتر میفرستد. 
دوگانه هــای جغرافیای: غرب، اروپاو امریكای 
شــمالی در برابر جهان ســوم، آسیا و آفریقا 
و آمریــكای التیــن. دوگانه هــای فرهنگی 
سیاسی: مدرن، سكوالر، شهری، دولت-ملت 
دربرابر غیرمدرن، دینی، جوامع بدون دولت، 

روستایی.
دوگانه هــای طبقاتی: طبقه ی متوســط، 
آكادمیك، تحصیلكرده ، مستقل، آزاد دربرابر 
فقیر، كارگر، بیســواد، تحت ســلطه  همه  به  
سود دســته ی اول و اهمال و انكار دسته ی 

را هــدف قرار نمیدهد بلكه  كلیت ســاختار 
ســلطه  را به  چالش میكشد. فراموش نكنیم 
این شــعار در باكور كوردستان جایی كه  زن 
آزادیهای اولیه اش را دارد طرح شــده  یعنی 
بــه  هیچ عنوان قابل تقلیل به  حقوق ابتدایی 
همچون حجاب و حق ســفر و بدیهیات این 
چنینی نیســت. مرد میهن آبادی در مقابل 
سایه ی شــوم همان نظام سلطه ی مردساالر 
و ویرانگری اســت كه  زن و حیات را به  نام 
افتخارات میهن پرســتانه  و كشورگشــایی و 

لشكر كشی و استعمار به  بردگی كشیده . 
هــم نشــینی این دو در خیــزش امروز 
ایران بیانگر وضعیت پارادوكسیكالی است كه  
این كشــور هم اكنــون و در بحبوحه ی این 
خیزش دچارش است. از سویی فرودستان و 
پیرامونیانی كه  دارند با تمام توان برای آزادی 
و حقوقشان با نظام سلطه ی مركز  میجنگند. 
سوی دیگر همان نظام سلطه  و  مركزی كه  
سعی دارد بدون تغییر مناسبات قدرت آزادی 
را بــه  حجاب زن تقلیــل داده  وتنها عاملین 

مردساالری سلطه ی مركزی را تغییر دهد. 

درپراكتیــك:فمنیســمدیجیتالو
امكاناتوموانعش

سالهاســت كه  در فضای علوم سیاســی 
و اجتماعی، در جنبشــها و مبارزات مردمی 
بر نقش مهم فضای دیجیتال تاكید میشــود. 
با دسترســی همگانی به  تریبونهای دیجیتال 
و امكان ارتباطات ســریع و گســترده  انتظار 
میرفــت انقالبهای بنیادینی در حوزه ی علوم 
انسانی اتفاق بیافتد. فضای اینترنت فرصتهای 
استثایی زیادی در اختیار فمنیستها، اقلیتهای 
دینی و جنسیتی و سایر گروههای فرودست 
قرار داده  است. شبكه های اجتماعی مونوپول 
اطالعات را از دست آژانسهای خبری و دولتها 
در آورده انــد و زوایای پنهــان رویدادها كه  
پیشــتر بنا به  منافع صاحبان رسانه  مسكوت 
میماند امروز در مقابل چشــم همگان است. 

گروههــای پیرامونی آنها كه  به  حاشــیه ی 
گفتمان مســلط رانده  شــده اند در بالگها و 
 Counter نشــریات آنالین گفتمانهای مقابل
discourse تولیــد میكنند و جریان مســلط 
mainstream  دیگر تنهــا منبع مطالعاتی و 

اطالعاتی نیست. 
اما به  مــوازات اینكه  فضا برای ســخن 
گفتــن فرودســتان و از جمله  فمنیســتها 
باز شــده  فضای دیجیتــال متاثر از فرهنگ 
نولیبرال مســلط ارزشهای خود زنان را دچار 
تحول كرده . فمنیسم دیجیتال میتوانست با 
امكاناتــی كه  اینترنت در اختیارش قرار داده  
پارادایم سیاســی فمنیستی را تغییر دهد اما 
پیوندهای ناگسستنی كه  با لیبرالیسم دارد و 
تسلط فمنیســم لیبرالیستی باعث كم شدن 

این كارایی میشود. 
در رویكــرد لیبرالیســتی و فــرد محور 
مبــارزه ی گروهی زنان بــرای ارتقا وضعیت 
عمومی زن در دنیای مردساالر جای خود را 
مبارزه  فردی زنان قوی و انتخابهای شخصی 
 My داده . شــعار معروف تن من انتخاب من
body my choice صــرف نظر از درســتیش 
كه  بدیهی اســت تمركزش را بر روی فردیت 
میگــذارد. فردیتی كه  البته  دســت چین و 
متعلق به  گروههای محدود و خاصی از زنان 
اســت. این نگاه فرد محور كــه  در موفقیت 
زنان خود را به  نمایش میگذارد و زنان موفق 
قهرمانش هستند وقدرت زن بودن را مجسم 
میكنند )زنانی كه  البته  عنوان فمنیســت را 
هم برای تكمیل كلكســیون موفقیتهایشان 
یدك میكشند نه  همچون دغدغه ای سیاسی 
اجتماعی( به  شكل غیرمســتقیم مسئولیت 
رنج زنان محروم و حاشــیه  را هم به  گردن 

ناتوانی خود آنها می اندازد. 
آنچه  در فضــای دیجیتال در مورد زنان 
وجود دارد تسلط كامل ارزشهای لیبرالیستی 
طبقه ی متوسط است. به  نوعی بازسازی همان 
فمنیسم ســفید كه  هیچ صدایی از حاشیه ، 
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دوم در بستر فمنیسم آنالین ظهور می یابند. 
فضای دیجیتال كــه  به  صورت تكنیكال 
و به  دلیل امكان بازتاب صداهای ســركوب 
شده  میتوانست سازوكارهای قدرت در فضای 
آفالین را تغییــر داده  و ابزار كارامدی برای 
فرودســتان و از جمله  زنان  باشــد به  دلیل 
تســلط ارزشــهای لیبرال از هر نوع تغییری 
در فضای فیزیكی مردســاالر و نژادپرستانه  

ناتوان است.
و از اینجاســت كــه  ضــرورت خوانش 
پسا استعماری و فمنیســم اینترسكشنال و 
درآمدن این خوانش از حصار دانشــگاه  خود 
را نمایان میكند. فمنیســم انترسكشنال به  
نوعی نجات خود فمنیســم همچون ایده ای 
رهایی بخش از دام خوانش نولیبرالیستی فلج 

كننده اش است. 
در صورتی كه  فمنیســم بتواند به  مبادی 
اولیه  خود بازگردد، با استفاده  از فضای دیجیتال 
و امكاناتی كه  در آن نهفته  اســت میتواند در 
دنیای فیزیكال هم سیستم مردساالر مسلط را 

با چالشهای جدی روبرو كند.
هدف غایی فمنیســم كه  برابری و ساقط 
كردن سیستم مردساالر است جز با شناسایی 
تمام صورتهای مردســاالری و اســتفاده  از 
تمامی پتانســیلهایی كه  مقابل این سیستم 
است امكان پذیر نیســت. كارولین مرچنت 
در كتاب تاثیرگذار خود به  نام مرگ طبیعت 
به  درســتی عزم تمدن مــدرن برای تصرف 
و تســخیر و اســتثمار طبیعت را با ذهنیت 
متجاوز مردســاالرانه  در پیوند ذاتی تعریف 
میكنــد. پیش از او رزمــاری رادفلد جهانی 
شدن ادیان بزرگ و خروجشان از حوزه های 
كوچــك فرهنگی را به  درســتی بر آمده  از 
فرهنگ مردساالر ســركوبگر و یكدست ساز 
دانسته  بود. مردســاالری كلیت این تمدنی 
اســت كه  بقــا و اقتدار خــود را بر حذف و 
اســتثمار و تصاحب همه  چیــز بنیان نهاده  
و فمنیســم در ذات خــود )فــارغ از میزان 

موفقیت و كثرت خوانشها( جنبشی جسورانه  
بر علیه  این كلیت و اساســا نفس ســاختن 

كلهای یكدست و یك شكل است. 
فمنیسم به  درستی امروز رابطه ی خود با 
هر ســركوب شده  و حذف شده ای را تقویت 
میكند، زنان و مردان همجنسگرا، جنبشهای 
ســبز حمایت از محیط زیست، اندیشه های 
دینی غیر توحیدی و سركوب شده ، گروههای 
زبانی و اتنیكی فرودســت، و به  صورت كلی 
تمام آنهایــی كه  سیســتم در جهت حفظ 
اقتدار خود انكارشــان میكند . میتوان گفت 
هر جا صدای اقتدار و ســلطه  شــنیده  شود 
آنجا محل حضورو مقابله ی  فمنیسم است. 

درآخر
به  ژینا برمی گردم كه  نقطه ی آغاز اســت و 
به  مهســا كه  اســم رمز انقالبی چند الیه  و 
بزرگ اســت. و به  پرسش نخست: آیا دوگانه  
ژینا/مهسا و كورد/ایرانی میتوانند همپوشانی 

داشته  باشند
پاسخ بستگی دارد به  میزان فهم عمومی 
از انقالبــی كــه  در آنیم. اگر چیســتی ژن 
ژیان ئازادی فهم شــود، اگــر ماهیت زنانه  و 
فمنیســتی این خیزش نوپا با مردساالری و 
میهن پرســتی تحریف و تخریب نشود. اگر 
ضرورت تكثر برای عبور از استبداد به  باوری 
همگانی تبدیل شــود. اگر این خیزش بتواند 
بر تاریخ صدســاله ی یكدست سازی و حذف 
و ادغــام غلبــه  كند و تمایــالت و تخیالت 
مردســاالرانه  و عظمت طلبانــه  را با بلوغی 
سیاســی و مدرن پس برانــد بله  این دوگانه  
)كورد/ایرانی( میتوانند همپوشــانی داشــته  
باشند و انقالب ژینا/مهسا به  شكوفایی برسد. 

پینوشت
١.باطن در فرهنگ دینی كورد محل شــكل گیری ســازو كارهای 

زندگی مادیست. 
2-فرودست در تمام این متن بر انواع فرودستی از جنسیتی، نژادی، 

اقتصادی، تحصیلی، اتنیكی و دینی داللت دارد. 
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