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 به دیوید هاروی خطابدرباره ی انتقادات به نامه ی سشگشاده ی جمعی

 به دشیوشید هاروی در ارتباط با برنامه ی سخنانی وی در همشیش «زنان و زندشگی شهری»1پس از انتشار نامه ی سشگشاده ی جمعی
)، بحث هاشیی انتقادی درباره ی مت نامه، و جوانب مختلف آن، و حییتی نفییس اشییین اقییدام بییه میییان۱۳۹۵در تهران (در ماه آذر 

کشیده شد. در مت حاض ما سعی می کنیم به برخی از اشین انتقادات بپردازشیم و نظر خود را درباره  ی آن ها بیییان کنیییم. امییا بییا
تت بیش تییری بییرای بررسییی توجه به محدودشیت اشین نوشتار تنها به بحث هاشیی می پردازشیم کییه از نظییر مییا مهم ترنیید شیییا موضییوعی

انتقادی دارند.

پیش از پرداخت به انتقادات، تصشیح دو نکته را لزم می دانیم: نخست، به باور ما «پراکسیس» بیش از همه مسئول کاستی ها و
تن آن و مسییئولیت نابسندشگی های موجود در مت نامه است، زشیرا تحرشیر مت اولیه ی آن و همچنین تصمیم شگیری ها برای نهاشیی شد

تی امضاکننده با کارکرد و محتوای  تی امضاها به عهده ی اشین شگروه بود. به علوه، امضای شیک بیانیه، همراه متیی،اصییلی تر جمع آور
و آن جهت شگیری سیاسی  را بازناشیی می کند که برسازنده ی موضوعیت بیانیه است، و اشییین اقییدام بییه معنییی همراهییی بییا همه ی
تن شیییک بیییانیه را بییه همیین تی آن نیست. در نتیجه، نباشید امضاکنندشگا شگزاره ها و اظهارات آن نامه و غفلت ها و کاستی های احتمل
تن آن، پاسخ شگوی انتقادات طرح شده دانست. نباشید فرامییوش کییرد کییه تهیه ی متیی بیییانیه ای کییه اندازه ی نوشیسندشگان مت و مجرشیا
همه ی شگزاره ها و جهت شگیری های آن به تأشیید همه ی امضاکنندشگانش رسیده باشد، به احتمل زشیاد امری بسیار دشوار شیییا اقییدامی

دشیرهنگام خواهد بود. 

دوم، بازخوردهای درشیافت شده و بحث های انتقادی پیرامون اشین مت حاکی از آن است که اشین نامه ی سشگشییاده  توانسییته اسییت
صدای معینی در قالب جمعی را در ساحت سیاسی تولید ناشید و از اشین طرشیق دغدغه مندی همراهان با اشین نامه را در فضییاشیی
شگستده تر به مسائلی برای تأمل و تبادل نظر بدل سازد. از اشین چشم انداز، ما پژواک های انتقادی اشین صدای جمعی را در امتییداد
تی طرح شییده اسییتقبال شیکی از کارکردهای اصلی اشین نامه ی سشگشاده می بینیم و بر اشین اساس از بحث هییا و بازخوردهییای انتقییاد
می کنیم. همچنان که بر کاستی  ها و ضعف های مت اشین نامه نیز اذعان دارشیم. با اشییین حییال، اسییتقبال از انتقییادات و اذعییان بییر
کاستی ها را در ارتباط با هر اقدامی می توان بیان کرد، چرا که هر اقدامی، هر مت و بیانیه ای، دربردارنده ی کاسییتی هاشیی اسییت

نامه ی سشگشاده به پروفسور دشیوشید هاروی، به بهانه ی دعوت اشیشان از سوی شهرداری تهران به همشیش «زنان و زندشگی شهری»1
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1

http://praxies.org/?p=5601
http://praxies.org/?p=5601


که می تواند با انتقاداتی روبه رو شود. در نتیجه، به باور ما، برای اشین که اشین ها شگزاره هاشیی کلی شگوشیانه و شعاری نباشند، باشییید بییه
تت بیان شده بپردازشیم و از اشین طرشیق تصشیح کنیم که با کدام انتقادات، و از چه جهت و بییر مبنییای چییه دلشیلییی، ارزشیابیت  انتقادا
تت مییا هم دلی دارشیم، و توضیح دهیم که کدام انتقادات را بلموضوع می دانیم. با اشین توضیح امیدوارشیم روشن باشد که پاسییخ شگف
اا از طرشیق بیان همین پاسخ هاسییت کییه کاسییتی های تی اتخاذ شیک روشیکرد تدافعی نیست، بلکه دقیق تت طرح شده به معن به انتقادا

نامه ی سشگشاده ی اخیر به رسمیت شناخته شده و به «مسائل ما» بدل می شوند. 

تت طرح شده را شیک به شیک نقل می کنیم و سپس توضیحی به مثابه ی ارزشیابی جمعی مییان در رابطییه بییا در ادامه، (برخی از) انتقادا
اشین انتقادات بیان می کنیم.

) مخالفت با حضور نظریه پردازان متیقی در ایران، و تحریم و بایکوت همیش های میزبان آن ها، مانعی بشر رششد و اششاعه ی۱
نظریات متیقی آن ها در ایران ایجاد می ناید.

در مت نامه نیز شگفته شده است که ”بی شگمن، حضور شم در همشیشی در اشیران فرصتی شگران قدر و موقعیتی مطلوب بییرای تییام
دانش پژوهان، دانش جوشیان، فعالن سیاسی و اجتمعی ای است که هر شییک بیه نییوعی در راسیتای حیق بییه شیهر در اشیییران تلش
تی اشیران به طور کلی نبییوده و نیسییت؛ بلکییه مسییأله تن اشین نامه باشیکوت آکادمیک و علم می کنند“. در نتیجه، خواست امضاکنندشگا
تت شکل و ماهیت و متولیییان همشیش هییاشیی اسییت کییه نظرشیه پییردازان مییتقی و مخییالف وضییع در اشین جا تأکید بر لزوم درنظرشگرف
موجود، همچون دشیوشید هاروی، به آن ها دعوت می شوند. در اشین نامه، بییا حضییور دشیوشییید هییاروی در همییشیش معینییی در اشیییران
تی آن شیکییی از بییازوان شییهرداری تهییران اسییت؛ به علوه، بییه محییل مخالفت شده است، همشیشی که متولی و برشگزارکننییده ی اصییل

تی اشین همشیش در برج میلد نیز به عنوان شیکی از جنبه های   همشیش اشاره شده است که به سهم خییود از اهییداف وشکلیبرشگزار
تن آن خب می دهد. پیش تر، نظرشیه پردازان متقی دشیگری در همشیش هاشیی در اشیران حاض شییدند کییه جهت شگیری های سیاست شگذارا
با مخالفت مشابهی روبرو نشدند، زشیرا به باور ما متفاوت از حضور هاروی در همشیش «زنان و زندشگی شهری» بودند؛ از جملییه

 در دانشییکده ی علییوم اجتمییعی دانشییگاه تهییران۱۳۹۲ اسفند ماه ۱۱می توان به حضور و سخنانی امانوئل والرشتاشین در تارشیخ 
 در اندشیشییگاه فرهنگییی اشییاره کییرد، کییه۱۳۹۳ مهییر مییاه ۱(ابن خلدون)، و سخنانی باب جسییوپ و ناشیلینییگ سییووم در تارشیییخ 

برشگزارکننده ی هر دوی اشین همشیش ها «انجمن جامعه شناسی اشیران» بود. 

وی در تهران می توانست فرصششت بسششیار) به رغم درنظرشگرفت نقش شهرداری در برنامه ریزی و اجرای این همیش، حضور هار۲
یی شهری برای آشنایی با نظریات انتقادی وی فراهم ناید. مغتنمی را برای دانشجویان و پژوهش شگران و کنش شگران اجتمع
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در اشین جا نخست باشید شیادآوری کرد که حضور هاروی در اشیران تنها درشیچه ی مواجهه و آشناشیی با نظرشیییات انتقییادی وی نیسییت.
تی به نسبت عمییومی تر بییا نظییرات در واقع همین که دشیوشید هاروی به چنین همشیشی در اشیران دعوت شده است، نشان از آشناشی
وی نزد طیف هاشیی از دانشجوشیان و کنش شگران اجتمعی-سیاسی دارد. تا کنون برخی از آثار هاروی، چند کتاب و تعییداد زشیییادی
از مقالت وی، به فارسی ترجمه و منتش شده و به اشین طرشیق آرا و نظرشیات وی کم وبیش معرفی شییده اسییت. از سییوی دشیگییر،
سخن شگفت از محتوای منحصبه فرد سخنانی وی در تهران، و تأکید بسیار بر مضمون سخنان وی در آن همشیش شیک اغراق شگوشیی
خواهد بود. در ضمن، برشگزاری اشییین همییشیش در سییالن بییرج میلد (به جییای حضییور در شیییک دانشییگاه) هییم محییدودشیت هاشیی در
ارتباط شگیری دانشجوشیان و کنش شگران علقه مند با وی اشیجاد می کند. در نتیجه، نی توان همه ی کارکردهای محتملی را کییه حضییور
تی هاروی در اشین همشیش می توانست به همراه داشته باشد را هم ارز و هم وزن در نظر شگرفت. در واقییع، نقییش نییادشین و معنییو
حضور وی در اشین همشیش اصلی ترشین کارکرد سفر او به تهران است، و اشین، آن چنان کییه در متیی نییامه ی سشگشییاده آمییده اسییت،
کوب شگران می کنیید و نییه همیین کییارکردی اسییت کییه حضییور هییاروی در اشییین همییشیش را در مجمییوع در راسییتای سیاسییت س
تی حضوری هاروی در اشین همشیش، و کارکردهای اصلی اشییین حضییور، را نی تییوان جییدا از سکوب شدشگان. زشیرا وجه نادشین و معنو

شکل و محتوای همشیش، متولیان، و میزبانانش دشید.

) مدعای مشوعیت بخشی به نهاد شهرداری تهران از طریق حضور هاروی در این همیش فایقد اسششتدل ل بششوده و یقانع کننششده۳
نیست، و حضور چهره هایی نظیر هاروی در همیش هایی از این دست بهت از عدم حضورشان است.

اا شیا باشید معتقد باشند که حضور شیک نظرشیه پییرداز مییتقی و منتقیید را، کییه در سییطح کسانی که اشین انتقاد را طرح می کنند، قاعدت
جهانی شناخته شده است، در هر همشیشی و در هر شکلی و به دعوت هر جرشیان و نهادی باشید غنمیت شییمرد؛ شیییا اشییین کییه در
نظر آن ها شهرداری تهران به عنوان متولی اصییلی همییشیش مییورد بحییث، به  قییدری کییه در نییامه ی سشگشییاده اشییاره شییده اسییت،
عع غیرسیاسی و خنییثی پنداشییته می شییود، عییاملیت اا موضو سکوب شگر و مولد اشکال مختلف ستم نیست. در حالت اول که ظاهر
نهاد مجری همشیش در مدشیرشیت و برنامه رشیزی آن در راستای اهداف خوشیش نادشیده شگرفتییه می شییود. اشییین درک همییراه اسییت بییا
تتیی وجییه نییادشین تت وزن کاذبی برای محتوای آنچه آن سخنان خاص در همشیش به زبان می آورد، و برعکس، درنظرنگرف درنظرشگرف
تن اشییین تن عمییق نابسییندشگی و غیییر-قابل اتکییا بییود حضور آن سخنان و اعتباربخشی به همشیش به مثابه ی پیامد آن. برای نشان داد
درک کافی  است نونه های فرضی مشابهی را در نظر آورشیم که از مورد مشخص مد نظر ما کمییی اغراق آمیزتییر بییه نظییر برسییند.
برای نونه، کافی است فرض کنیم همین همشیش مورد بحث را، نه شهرداری تهران، بلکه نیروی انتظامی جمهوری اسلمی اشیران،
تی متنییاقض حضیور شییک ال در اشین صورت کارکردهای سیاس شیا معاونت عقیدتی و اشیدئولوژشیک سپاه پاسداران برشگزار می کرد. احتم
تی متقی و منتقد در چنین همشیش هاشیی آشکارتر به نظر می رسید. می بینیم که اشین حالت اول، شیعنی چهره ی شناخته شده ی علم
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استقبال از حضور چنین چهره هاشیی در هر همشیشی، تا چه اندازه به لحاظ سیاسی نابسیینده و غیییر-قابل اتکاسییت. شیییادآوری اشییین
تت وجه سیاسییی اشییین مسییأله  هسییتند و حضییور هییاروی در آن نکته نیز می تواند سودمند باشد که کسانی که خواهان نادشیده شگرف
همشیش را فاقد پیامدهای سیاسی می دانند، در  واقع خود، به طور آشگاهانه شیا نا-آشگاهانه، شیک جهت شگیری سیاسی اتخاذ می کنند. 

اا اما حالت دوم مبتنی بر درکی است که کلی شگوشیی نکرده و شکت در هر همشیشی را موجه و قابل دفاع نی داند، بلکییه مشخصیی
تن آن، چنییدان حضور دشیوشید هاروی در اشین همشیش را بر اشین اساس غیرمتناقض می بیند که متولیان برشگزاری اشین همشیش و میزبانا
هم ناشیندشگان شیا وابستگان به نهادی مولد سکوب و ستم نیستند. حال آن که در نامه ی سشگشاده  خطاب به هاروی مصادشیقی از
عاملیت شهرداری در سکوب شگری برشمرده شده بود تا توجه ها به عمق و شگسته ی ستم و خشونتی که شهرداری تهران مولییدش
تی تح وجوه و حوزه های مختلییف سکوب شگر است جلب شگردد. روشن است که شیک نامه ی سشگشاده مجال کافی برای بررسی و ش
نهییادی ماننیید شییهرداری تهییران را میسیی نی کنیید، حییتی مصییادشیق برشییمرده در نییامه نیییز عرشیییان ترشین اشییکال خشییونت ورزی و
تن بیییانیه را بازنییاشیی تک امضییاکنندشگا تی شهرداری را به تصوشیر می کشند. با اشین حال، اشین مصییادشیق به قییدر کییافی اشییین در سکوب شگر
می کرد که نهیاد شییهرداری تهییران در تولیید نظام منیید خشیونت و سکوب شگری دسییت کمی از عییاملیت نهادهیاشیی ماننیید نیییروی
تس میتقی و مارکسیسیت در همشیشیی کیه شیکییی از انتظامی، قوه ی قضاشییه و سپاه پاسداران ندارد، و شکت شیک چهیره ی سشینا
بازوان شهرداری تهران متولی آن است به قدر کافی متناقض اسیت. بیه شییاد بییاورشیم کیه چراشیییی دعیوت از دشیوشیید هیاروی بیرای
تت سخنانی در اشین همشیش، به  دلیل پرورش و بسط نظرشیاتی است کیه وی دربییاره ی جغرافیییای شییهری، حیق بیر شیهر، و اهمیی
اا بیر مبنییای آثییار و آرای نظرشیه پییردازی تی فضاهای شهری و مباحث دشیگری در اشین حوزه طرح کرده است. در نیتیجه، دقیقیی سیاس
تی شهرداری تهران در برنامه رشیزی و پیش برد خلییع شییید سییاختاری و خشییونت مانند هاروی می توان بهت و عمیق تر به نقش سیاس
تی نظام مند علیه ساکنین شهر، به وشیژه فرودستان، پی برد. امییا شیهرداری تهیران، ماننید سیاشیر نهادهیا و نظام هیای سیلطه و سیاس
تت شهری مییردم بزرگ نییاشیی تن اشیدئولوژشیک و تبلیغاتی ای است که به کمک آ ن ها عاملیت اش را در بهبود زشیس سکوب، دارای بازوا
تق بر شهر و اعمییل خشییونت های سییاختاری و نظام منیید پنهییان می سییازد؛ نوده و در مقابل، نقش خود را در خلع شید مردم از ح
تی طیف حاکم بر شهرداری تهران را در نزاع های عی منافع جناح همچنان که اشین بازوان اشیدئولوژشیک در حوزه ی رسانه ای و شگفتمن
تی همشیش مییورد بحییث توسییط تی برشگزار تی جناح های رقیب در حاکمیت پیش می برد. با اشین توضیح، شیکی از کارکردهای اصل سیاس
وعیت و شیییا محبییوبیت شیکی از بازوان نهادی شهرداری تهران را نیز می توان در همین راستا دشییید، شیعنییی در راسییتای کسییب مش
تت ساکنین شهر تهران، و به طییور خییاص زنییان. بییر اشییین اسییاس، می تییوان شگفییت مییا در اشین جییا بییا دو ناشی از توجه به بهبود زشیس
جهت شگیری با کارکردهاشیی کم وبیش متعارض مواجه اشیم: در شیک سو، موضع شگیری و خواست طرح شده در نامه ی سشگشییاده اسییت
تن حضور دشیوشید هاروی در همشیشییی اسییت کییه در مجمییوع می توانیید بییه که دغدغه ی اصلی اش استفاده از وجه سیاسی و نادشی
پنهان سازی چهره ی خشن شهرداری تهران شیاری برساند، و در سوی دشیگر، جهت شگیری آن دسییته از مخییالفین بییا نییامه کییه حضییور
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هاروی در همشیشی سازماندهی شده توسط شهرداری تهران را فاقد تناقض مییورد اشییاره می داننیید، و خواسییته شیییا ناخواسییته بییه
قبح زداشیی از چهره ی شهرداری و مشوعیت بخشی به آن شیاری می رسانند.  

) شهرداری یک نهاد یک دست نیست و نی توان همه ی کسانی که با شهرداری همکاری می کنند را در عاملیت سکوب شهری۴
سهیم دانست؛ بنابراین، می توان از ظرفیت های شهرداری تهران از جمله برای پیشبد فعالیت های پژوهشششی علمششی و انتقششادی

در حوزه ی علوم اجتمعی بهره برد.

به نظر ما هم شهرداری نهادی شیک دست نیست، و افرادی از همه ی جناح های سیاسی حاکمیت در سییطح مییدشیران و مسییئولین
ال برخییی از اشییین مسییئولین و کارکنییان شهرداری مشغول به کارند. همچنین می توان اشین امر را هم به رسمیت شناخت که احتمیی
شهرداری درکی به نسبت انتقادی تر درباره ی نقش شهرداری در حکم رانی بر فضای شیهری و عمییومی دارنیید، و بییا چنیین درکییی
تتیی چنییین درکییی، مسییأله ی بیان شییده در نییامه ی سشگشییاده و درون شهرداری به فعالیت و کار مشغول اند. اما به  رغییم درنظرشگرف
مخالفت با حضور دشیوشید هاروی در همشیشی که شهرداری تهران برشگزارکننده ی اصلی اش است، همچنان باقی است. چییرا کییه تییا
جاشیی که وجهه ی عمومی و مشوعیت  شهرداری نزد ساکنین شهر و مردم مد نظر باشد، ما باشید کلیت اشین سییازمان دولییتی را در
اا جناح حاکم بر آن را عامل و مجییری اصییلی آن بییدانیم، و نباشییید در ارتبییاط بییا نقییش آن عییده ی قلیییل کییه نظر آورده، و مشخص
جهت شگیری و مداخلتی کم وبیش انتقادی درون آن دارند، مبالغه کنیم. به علوه، حتی در سییطح مییدشیرشیت اشییین همییشیش به طییور
تن کم وبیش متقی در آن نقش تعیین کننده تری داشته اند؛ از جملییه خاص هم نی توان مدعی شد که برخی کارکنان و نقش آفرشینا
می توان به نام زهرا سادات مشیر، مدشیر «امور بانوان شهرداری تهران» و همکار و همس شییهردار وقییت تهییران اشییاره کییرد کییه

رشیاست اشین همشیش را بر عهده دارد.

تن منتقد حییاکمیت در پروژه هییاشیی کییه توسییط نهادهییای حییاکم در تت کنش شگران و پژوهش شگرا علوه براشین، ما به مداخله و مشارک
تب اشین دست مشییارکت ها عی اغل اشیران طراحی، مدشیرشیت و اجرا می شوند، نگاهی انتقادی دارشیم و باور دارشیم که در وضعیت کنون
تن اجتمعی نسبت به سیاست های حاکم و هرچه پییاشیین تر تن درک نقادانه ی اشین کنش شگران و پژوهش شگرا در نهاشیت به حداقلی شد
تن «کف مطالبات » آن ها می انجامد؛ به نحوی که شاشید به دشواری بتوان عاملیت کسانی که با شیا درون نهاد سکوب شگری مانند آمد
عن مهم و سودمند ارزشییابی کییرد. میا پیش تیر در متی شهرداری تهران مشغول به کارند را از منظر سیاست ستمدشیدشگان و فرودستا

اا از توضیح بیش تر اشین مسأله در اشین جا صف نظر می کنیم و تنها به نقل بخشی از  به اشین موضوع پرداخته اشیم، و2دشیگری ترجیح
تی انتقییادی، فییارغ از تن اندشیشه ورزی انتقادی، فعالیت های حداقل آن مت بسنده می کنیم: ”در فضای اختناق و تحت سکوب عرشیا
تد ارزشیابی جامعیت و عمق انتقادات، بسیار ارج شگذاشته شده و به اصطلح غنیمت شمرده می شوند. در نییتیجه، عرصییه ی محییدو

» بر کتاب «تأملتی درباره ی خارج از محدوده» (اثر محمد غزنوشیان).  پیش شگفتار پراکسیسرجوع کنید به «2
http://praxies.org/?p=5582
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تب تحمیل شده بر آن هییا و موجود برای پیشبد پروژه ها و فعالیت های پژوهشی در حوزه ی علوم اجتمعی، به رغم کران های مهی
ظرفیت های نقادانه ی بی خطرشان، در نگاه بخش های عمده ای از منتقدان به عنوان فرصتی ارزش منیید بییرای مییداخله و فعییالیت
تی نظم مسلط جهانی را دشیده می شوند. بنابراشین، جناح هاشیی از حاکمیت که شگفتمن به نسبت روزآمدتری از عقلنیت جرشیان اصل
ناشیندشگی می کنند، به سادشگی می توانند بخش هاشیی از کنش شگران و پژوهش شگران منتقد جامعه را در پروژه هاشیی تعرشیف شده  از بال
تن» به خدمت بگیرند و ظرفیت های انتقادی آن ها را محدود کرده و برای مستدل سازی و مشوعیت بخشی به سیاست های «نوشی

مدنظرشان در شگفتمن خود ادغام ناشیند“. 

دشگی شششهری»۵ یش «زنشان و زن ) جا داشت در این نامه به سکوب زنان نیز اشاره می شد، به ویژه به این دلیشل کشه عنششوان هم
ین سکوب زنان در این نامه نشان از آن ندارد که نویسندشگان ایششن نششامه اهمیششتی بششرای ایششن مسششأله یقائششل است؛ آیا از یقلم افتاد

نیستند؟!

ما اشین کاستی موجود در مت را می پذشیرشیم و به طور کلی با اشیین انتقیاد بیه متیی همراهییم کیه باشیید بیه مسیأله ی سکوب زنیان
به عنوان شیکی از مصادشیق عاملیت شهرداری تهران در تولید و بازتولید ستم ساختاری اشاره می شد، به وشیژه اشین که عنوان همشیش
تن متیی حاضیی شگفییتیم، تت  اشین انتقاد، همن طور که در توضیح آغییازشی عث «زنان و زندشگی شهری» بود. اما به نظر ما پذشیرف مورد بح

 مطلییوب اشییین اسییت کییهکفاشیت نکرده و کمکی به درک دلشیل شیا رشیشه های کاستی شیا غفلت موجییود در متیی نی کنیید؛ بنییابراشین،
تی مت را بررسی کنیم و بر مبنای آن به ارزشیابی انتقادات طرح شده بپردازشیم.  اندکی دقیق تر اشین کاست

پیش از هر چیز می تییوان دوبییاره شیییادآور شیید کییه اشییین متیی شیییک نییامه ی سشگشییاده  به عنییوان بیییانیه ای عمییومی بییود، در نییتیجه
نی توانست جامع و کامل باشد و در مت آن به همه ی مسائل پرداخت. به علوه، هر متنی دارای کاستی هاشیی است، و نی تییوان
انتظار داشت که اشین نامه کامل و بی عیب باشد. حال آن که با توجه به مشاهدات ما در سیطح شیبکه های اجتمیعی مجیازی و
کوب بازخوردهاشیی که درشیافت کردشیم، به نظر می رسد که ما امضاکنندشگان، و بیش تر نوشیسندشگان نامه، به دلیل عدم اشاره بییه س
تن نامه اهمیتی زنان با قضاوت هاشیی شبیه اشین روبه رو شده اشیم که اشین کاستی نشان از آن دارد که مسأله ی زنان برای امضاکنندشگا
ندارد. در ادامه سعی می کنیم توضیح بدهیم که چرا اشین قضاوت ها را بی اعتبار دانسته و آن هییا را مبتنییی بییر درکییی سییطحی از

فمینیسم می دانیم. 

نخست اشین که در اشین نامه کاستی های مهم دشیگری نیز وجود داشت؛ از جمله اشین که ما به عاملیت شهرداری تهران در ارتبییاط
ال با تخرشیب محیط زشیست هیچ اشاره ای نکردشیم، حال آن که با توجه به وضعیت بحرانی شهر، که از جمله آلودشگی هوای آن کام
ال عرشیییانی در قابل ملحظه است، می باشیست به اشین موضوع اشاره می کردشیم. فراموش نکنیم که شهرداری تهییران بییه اشییکال کییام
تخرشیب محیط زشیست تهران نقش دارد؛ از احداث پروژه های عمرانی و شهرک سازی در اراضی منابع طبیعی شگرفته، تا پروژه های
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حفر تونل ها برای متوی شهری و شیا مسئولیت پروژه هییای حمییل و نقییل عمییومی، از مییدشیرشیت و اجییرای پروژه هییای مربییوط بییه
زبییاله ی خییانگی و عمییومی شگرفتییه تییا مییدشیرشیت فاضییلب های شییهری و صیینعتی، … . امییا آشیییا نییپرداخت بییه اشییین موضییوع مهییم
نشان دهنده ی آن است که نزد ما مسأله ی محیط زشیست فاقد اهمیتی سیاسی است؟ ناشگفته ناند که ما با هیچ انتقادی در اشییین
رابطه روبه رو نشدشیم، و حتی در جاشیی ندشیدشیم که منتقدان به عدم اشاره به سکوب زنان به اشین کاستی نیز اشاره کنند. آشیییا اشییین
امر نشان از آن دارد که نه امضاکنندشگان مت نامه و نییه طیییف شگسییتده ای از مخاطبییان بییرای مسییأله ی محیییط زشیسییت اهمیییت
تی دشیگر در اشین مت عدم اشاره به پروژه های اعیانی سازی (جنتشیفیکیشن) به عنوان درخوری در سطح سیاسی قائل نیستند؟ کاست
تی نولیبالی ای بود کیه بییا خلع شییید اقشیار وسیییعی از سیاکنین کم درآمیید و فرودسیتان همییراه اسییت؛ حییال آن کییه پروژه های شهر
پروژه های اعیانی سازی با شدت در مناطق مختلف تهران تحت نظر مستقیم شهرداری و با عاملیت عرشیان اشییین نهییاد در جرشیییان
است. اشین کمبود در مت نیز با انتقادی روبه رو نشد. اما ما چنین نی پندارشیم که اشین کاسییتی ها در چنییین متنییی بییه اشییین معنییی
تأسف آور باشد که شگوشیا ما امضاکنندشگان اشین نامه، و در ارتباط با دو مورد اخیر حتی برخی منتقیدان نیامه، هییچ اهمییتی بیرای
اا در محدودشیت های تدوشین و انتشار مت های بیییانیه  واری از اشییین اشین مسائل مهم اجتمعی قائل نیستیم. چنین کاستی هاشیی بخش
ججز باشند و هییم باشییید به لحییاظ زمییانی فییوری و عاجییل باشییند؛ به علوه تهیه ی نوع رشیشه دارند، زشیرا هم باشید بسیار فشده و مو
مت هاشیی از اشین دست که دامنه ی مشخصی از امضاکنندشگان را مد نظر دارد، با دشواری های اعمل نظر در مت اولیه نیییز همییراه

است.

ال عدم اشاره به تخرشیب محیییط با اشین همه، می توان شگفت با توجه به عنوان همشیش نی توان عدم اشاره به سکوب زنان را با مث
تن عنوان همشیش در اشین جا می توانیید زشیست در مت نامه شیک سان شیا هم ارز دانست. نکته ی به جا و درستی است؛ اما برجسته کرد
تی ما در اشین رابطه و کاستی مورد بحث، اشین بوده است که هنگام تدوشین مت به به اشین نتیجه شگیری راه شیابد که دلیل غفلت اصل
عنوان همشیش توجه نکرده اشیم. از اشین عدم توجه به عنوان سخنانی تنها با شیک قضاوت سطحی شیا پیشینی می توان به اشین نییتیجه

رسید که ما برای مسائل زنان اهمیتی قائل نیستیم. 

اا نشان بی توجهی ما نسبت به مسییائل زنییان اسییت و نییه عکییس آن، شیعنییی به باور ما نه عدم اشاره به سکوب زنان در مت الزام
اشاره ی صف و سطحی به اشین موضوع نشانگر دغدغه مندی نسبت به اشین مهم است؛ هیییچ شیییک از اشییین نتیجه شگیری هییا اعتبییار

اا بیش تر از امضاکنندشگان متیی نییامه. منطقی و استدللی ندارند همچنین، کسانی که اشین انتقاد به مت نامه را برشمردند نیز لزوم
به بیان دشیگر، درج شیا عدم درج شیییک جملییه دربییاره ی زنییان در اشییین نییامه نی توانییددر ارتباط با مسائل زنان دغدغه مند نیستند. 

تی نوشیسندشگان نامه و امضاکنندشگان اش در ارتباط با اهمیت سکوب علیه زنان، شیا مسییائل فمینیسییتی، به تنهاشیی ناشیان شگر جهت شگیر
باشد. 
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اا ف ال تصییادفی شیییا ص تن مت نامه ی سشگشاده، ترجیح می دهیم وجود اشین کاستی در مت را کام با اشین حال، ما، به عنوان تهیه کنندشگا
تی اشین کاستی در مت نامه را بررسی شیک غفلت لحظه ای ندانیم، و برای تعمیق وجه نقادانه ی اشین مسأله تلش کنیم علت احتمل

ناشییم. برای اشین منظور به اختصار درون ماشیه ی اصلی مت نامه را بررسی می کنیم. 

تی اشییین همیشیش را بر مبنای توضیحات بیان شده در بندهای قبلی، می توان شگفت محتوای نییامه اشیین بیود کیه برشگزارکننییده ی اصیل
تی آن نیییز  ؛ سییپس بییا برشییمردنبییپردازدمعرفی نوده، و همچنین با اشاره به شکل و محل برشگزاری همشیش به مخاطبییان احتمییل

تی ساکنین شهر تهییران، تلش کنیید تییا بییا اشییاره بییه تت مستقیم شهرداری در پیشبد خشونت و سکوب ساختار مصادشیقی از عاملی
تن حضور او در همشیشی به میزبانی اشین نهاد را ناشیان سازد؛ و بر اشین اساس، از اشییین عی متناقض بود اشیده ها و نظرشیات دشیوشید هارو
نظرشیه پرداز مارکسیست بخواهد که در اشین همشیش مشییارکت نکنیید. بییر همییین مبنییا، مصییادشیقی از سکوب در نییامه برشییمرده
شده اند که به نحو آشکاری با عاملیت شهرداری و به عنوان برخی از مصادشیق خلع شید ساکنین شهر از حقوق شییان، و مییدشیرشیت و

تی سکوب شگر خصلت شیابی می شوند: اشاعه ی کار کودکان، بی خانانی، زاغه نشینی، شگتوسازی، دست فروشیییبرنامه هایاجرای   شهر
تل خشونت و شییکنجه علیییه معتییادان بییه و خشونت علیه دست فروشان، ستم علیه سال مندان، کم توانان و ناتوانان جسمی، اعم
مواد مخدر، حذف خشن مهاجران از سطح عمومی شهر، و چند مورد دشیگر. اشین ها جملگی مسائلی مرتبط با مدشیرشیت شییهری و
تن به سازوکارهای برسازنده  شان از جملییه می تییوان بییه آثییار و آرای فضای عمومی هستند که برای درک عمیق ترشان و نیز پی برد

پژوهش شگران و نظرشیه پردازانی همچون دشیوشید هاروی رجوع کرد.

 در اشین جا می توان پرسید، آشیا شهرداری تهران عاملیت مستقیمی در سکوب زنان ندارد؟ پاسخ ما به اشین پرسش مثبت است. امییا
عاملیت شهرداری در سکوب زنان، و صحیح تر، در سکوب جنسی و جنسیتی، در قیاس با عاملیت شهرداری از جمله در ارتبییاط
با خشونت علیه دست فروشان شیا شگتوسازی و زاغه نشینی، کم تر آشکار است. به بیان دشیگر، به نظر ما مصادشیق عاملیت مسییتقیم
ت. اشگرچیه بیا قیدری تأمییل می شیود شهرداری در سکوب جنسی و جنسیتی به  اندازه ی مصادشیق پیش شگفته عرشیان و پدشییدار نیس

» و اسییتفاده از شییهر بییرای بیییان و3برخی مصادشیق آشکار در اشین رابطه را در ذهن آورد: از جمله می توان به «نوشییت بییر شییهر
تی جییامعه محییدود اا به تبلیغ هنجارهییای جنسییی و جنسیییت تک سلطه شگر توسط شهرداری تهران (که صف تروشیج باورهای اشیدئولوژشی
ال اشگر عاملیت مسییتقیم نیست)، شیا به نقش شهرداری تهران در برنامه رشیزی و اجرای طرح های تفکیک جنسیتی اشاره کرد. اما مث
دو نهاد نیروی انتظامی تهران و شهرداری تهران را در اشین رابطه با شیکدشیگر مقاشیسه کنیم، می توان بی تردشییید شگفییت سییازوکارهای
اعمل سکوب جنسی و جنسیتی توسط نیروی انتظامی تهران بارزتر و شناخته شده تر و در نتیجه نقییش نیییروی انتظییامی تهییران
در اشین رابطه آشکارتر و ملموس تر است. بنابراشین، می توان شگفت درک سازوکارهاشیی که شهرداری تهران از طرشیق آن هییا به عنییوان

ای3 ل فعالیت ه ه به دلی تقی ک د و م از منتق از و مستندس ی، فیلم س وان کرشیم ارشگردانی کی ه ک ت ب «نوشت بر شهر» همچنین عنوان فیلمی اس
ران بیه رشیاسیت۲۸هنی اش در زندان به س می برد؛ وی به اتهامات «توهین به مقدسات» و «رابطه نامشوع» توسط شییعبه   دادشگیاه انقلب ته

 ضبه شلق محکوم شده است.۲۲۳قاضی مقیسه، به شش سال زندان و 
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نهادی بازتولیدشگر سلطه ی جنسی و جنسیتی اشیفای نقش می کنند، نیازمند شناخت و پژوهش عمیق تری است. برای دستیابی بییه
چنین شناختی بیش از هر چیز مباحث و نظرشیات مربوط به فضا و سیاست، و به طور خاص فضا و جنسیت، به کار می آشیند.  

اشینک اشگر بازشگردشیم به کاستی مورد اشاره در مت نامه، می توانیم بگوشییم ما می باشیست در آن مت به مسأله ی عییاملیت شییهرداری
در سکوب جنسییی و جنسیییتی می پرداخییتیم و مصییداق هاشیی از رابطه ی بییین مییدشیرشیت شییهری و فضییای عمییومی و خلیع شییید و
تن خشییونت علیییه سییتمدشیدشگان جنسییی و جنسیییتی برمی شییمردشیم. بییه بییاور مییا، اشییین کاسییتی در وهله ی نخسییت در پنهییان بود
سازوکارهاشیی رشیشه دارد که شهرداری تهران به مثابه ی نهاد حاکم بر فضای عمییومی تهییران از طرشیییق آن هییا عییاملیتی مسییتقیم و
عف زنییان، تییرا-جنسییی ها، تعیین کننییده در بازتولییید فضییای نرشینه سییالر و دشگرجنس شگییرای هنجییاری داشییته و بییه اشییکال مختلیی
عم فرودسییت، غیرعییادی، غیرطییبیعی و هم جنس شگراشیان، و همه ی آن هاشیی که بر مبنای هنجارها و ارزش هییای مردسییالرانه ی حییاک
غیره تعرشیف می شوند را به حاشیه رانده و آن ها را از حقوق شان بر شهر و فضای عمومی خلع شییید می کنید. بییر اشییین اسییاس، مییا
تن اشین حییوزه، تییوجه بیش تییر و عمیق تییری نسییبت بییه اشییین می باشیست از چشم انداز فضا و جنسیت، و با اتکا بر آثار نظرشیه پردازا
تر خاص در ارتباط با سییتم جنسییی و جنسیییتی تییوجه نشییان می دادشیییم، و بییه بررسییی و پژوهییش دربییاره ی سازوکارهای سکوب شگ
عاملیت شهرداری تهران (و شهر های دشیگر، در دوره های مختلف) در چنین سکوبی می پرداختیم. از همین چشم انداز است کییه
تی موجود در مت را، بیش از شیک غفلت لحظه ای و تصادفی، بر عهده ی ما دانست. بر اشین اسییاس، امییید می توان مسئولیت کاست
تن آن، و چییه منتقییدان دارشیم که در آشینده، دغدغه مندان به مسائل فمینیستی در اشیران، چه نوشیسندشگان مت نامه و شیا امضاکنندشگا
به آن، بررسی سکوب جنسی و جنسیتی از چشم انداز تولییید و مییدشیرشیت فضییای عمییومی را به نحییو عمیق تییر و شگسییتده تری در

دستور کار خود قرار دهند. 

۱۳۹۵پراکسیس، آذر ماه 
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