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 رانیا ییاجتماع یهازشیخ یدر باره ینظر یاندازچشم

 

 ی گیلواییثیحسن محدّ

 ۷۰۴۷آذر  ۷۱

 نظرگاه حلقه تجریش درباره جنبشدکتر حسن محدثی است و  "جامعه شناسانه"پیش رو حاوی تحلیل و نظرگاه متن 

و خواهیم کوشید در چند جستار اختلافات  در موارد بسیاری با این تحلیل مخالفیم .ا بازتاب نمی دهدر زن،زندگی، آزادی

 "موضع دانشگاه"این همه بازتاب دادن این نظر می تواند باب بحث را میان حوزه های مستقل و با خود را شرح دهیم. 

 حلقه تجریشباز کند. 

 درآمد 

 ۱۱آغاز کرده ام و در  ۱۰۴۱مهر  ۸۲ی سراسری و از ی یک جنبش اجتماعیبلند و طولانی را در بحبوجهاین بحث نوشتن 

چنان بود و جنبش هم ۱۰۴۱آذر  ۱۱کامل آن ویرایش کردم،  این نوشته را برای بازنشر لی کهآذر به پایان رسانده ام. بار اوّ

آن را  نظران،از سوی برخی صاحب ۱م و بعد از دریافت برخی نقدهابرای بار دوّکه ( ۱۰۴۱دی  ۰۴اکنون )یعنی . ادامه داشت

ری، ی بسیار کمی دارد. باکور بروزات خیابانیی مذجنبش اجتماعی بینی بود،که قابل پیشمجدداً ویرایش کرده ام، چنان

                                                           
اده طور شخصی نقد و نظرشان را برای من فرستنظران متعدّدی، ویرایش نخست این مقاله را خوانده اند و به نقد آن پرداخته اند یا بهو صاحب بختانه افراد. خوش1 

 ترین ونظران زیر صورت گرفت، از مهمبا حضور صاحب« عتراض / حسن محدثیبافتار ا»ماه در کلاب هاوس تحت عنوان دی ۳۲ی نقدی که در تاریخ اند. جلسه

، پارسا ارشیک، فلاح یهادی، رستم مسعود، زیتبر عطای، رسول نیآر، طاهرنژاد دیسع ی محتوای این مقاله بوده است:ها در بارهمندترین بحثارزش

ن مند شوم. ایشان در نقد ایعزیز نیز بهره مسعود پدراممندی چون دکتر نظران ارجچنین بخت آن را داشته ام که از نقدهای صاحب. من همیکارچ محمدرضا

از منظر  ژهیه ورا، ب یقیقبحث جامع و نسبتا د»وار بپردازم: کم اشارهها دستام در ویرایش جدید به برخی از آنمند زیر را نوشته اند و من کوشیدهمقاله، نکات ارزش

کمتر به  یدهندگحیتوض نیکه در ع یداشت یمنسجم بحث .داشت ایفهم و گوهمه یزبان یو همانطور که خودت اشاره کرد یمطرح کرد یحیو توض یفیتوص

 یگرید بود و البته آن هم مجال یخال یاز جمله جنبش کنون ر،یاخ یهادهه یاجتماع یهاجنبش تیدر فهم ماه شیاشاره داشت و جا یاسیو س یفرهنگ یهایدگیچیپ

  :کنمیآن است، به چند نکته به عنوان کمبود اشاره م یو گستردگ یدهندگحیو توض یآن روان نیدارد که مهمتر یادیز یایبحث مزا نیکه انیا ضمن .طلبدیم

که در انقلاب  باشد که همانطور نی. مگر آن که نظرت اینکرد یاو تبعات مترتب بر آن اشاره ،دولت، و نه سقوط نظام یبه امکان فروپاش ندهینگاه به آ گاهیاز جا -

 .پاشدیدولت فرو نم زین عیوقا نیدر ا د،یولت فرونپاشد ۷۵

 .داخته نشده استدولت پر تیبه ماه نجایدر ا یبرخورد آن با جنبش اجتماع ینظام و نحوه یو فهم واکنشها یبررس یبرا  -

 .از اعراب ندارند یفعلا محل مییمغفول است، مگر آن که بگو نجایدر ا زین یمدن یو جامعه ،یاسیس ینقش روشنفکران، جامعه -

 ایآ اند،امدهیاند و هنوز هم به حرکت درنمانده ازهاین نیترهیکه در اول یکه خواهند داشت. مردم یفرودستان و نوع حرکت تیمربوط است به وضع گرید ینکته -

 «دارد. تیاهم ینگرندهیموضوع در آ نیا لیرا؟ به نظرم تحل هم نظام و هم جامعه ای رندیگیاگر فعال شوند فقط نظام را نشانه م

عزیران تشکر  ی اینگیجا از همهشان را بیان کرده اند که در جای خود از آنان یاد خواهم کرد، اما ایننقدها و نکات ی این مقالهباره دیگری هم دربزرگواران 

 کنم!می
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اعی های اجتمی دیگر خیزشراه با مطالعههم و نیز ی آنی اخبار هر روزهگیریراه با پیهم ،ی یک جنبشنوشتن در بحبوحه

ر تها بیشوز آنی بری اجتماعیهای اخیر در ایران، به من این امکان را داده است که به زمینههای اجتماعی در دههو جنبش

ی لازم برای تبیین و توضیح این پدیده، مفاهیمی قابل فهم سازیکه ممکن است در عین مفهومه کنم. کوشیدم تا جاییتوجّ

وشته گویی پرهیز کنم. امیدوار ام این نیکه ممکن است دقیق سخن بگویم و از کلّ کار بگیرم و تا جاییبرای مخاطب عام را به

مند و آموختن نظران ارجی آن به من فرصت دریافت نقدهای صاحبانتشار عمومی مند قرار گیرد!مخاطبان ارجه مورد توجّ

    دهد.تر را میبیش

 ی چندجانبه: تحوّل نهادیی اجتماعی در ایران آغاز قرن چهارده خورشیدیزمینه

های رای سخن بگوییم که متغیّی اجتماعیزمینه نخست از بستر یا شناختی، مطلوب این است کهامعهی جپردازیدر نظریه

ها و ای برای ورود به بحث از خیزشمهتواند مقدّکنند. این میگیرند و عمل میمورد بحث در نظریه، در آن زمینه شکل می

ای که خیزش ی جهان اجتماعیدر بارهمند، و البتّه هدفاجمال بنابراین، بهی در ایران معاصر باشد. های اجتماعیجنبش

 پردازم.      اخیر در آن تکوین یافته است، میی اجتماعیو سپس جنبش  ۱۰۴۱ی شهریور اجتماعی

 مان،نیکنو یجامعه تخصوصیّ دو من نگاه در جامعه، یدرونی یپویایی از بحث یا اجتماعی دینامسیم یبررسی نظر از      
 :است توجّه قابل

ر داخل ترین نارضایتی را دنحوی بوده که بیشاخیر به یهمدیریت کلان جامعه در چهار ده یهنحوالف( پتانسیل نارضایتی: 
نونی ز وضع کا کم قابل توجهیا دستنحو شدیدو خارج پدید آورده است. در داخل تقریباً هیچ قشر و جماعتی نیست که به

طح مختلف ساخته است. در س های اجتماعیخیزش یهدانباشت شدید نارضایتی، مردم را آما نیز اخیر یهناراضی نباشد. در ده
راه گرا و همکرد مدیریتی بسیار نامطلوب بوده و نیروهای زیادی را علیه کشور ما همالمللی و جهانی نیز عملای و بینمنطقه

 ؛یا متفّق ساخته است

ترین تغییر مهم. اما ا بسیار قابل توجّه استم کنونی یهایتی، پتانسیل تغییر در جامعنارضب( پتانسیل تغییر: در کنار پتانسیل 
است. نهادهای اجتماعی عمری طولانی دارند و دیر به دیر دچار تحوّل  ۱در ایران معاصر از نظر من تحوّل یا دگرشد نهادی

 جدیدی یهنهاد اجتماعی در حال ورود به دورکه یک  دهد، به معنای این استشوند. از این رو، وقتی تحوّل نهادی رخ میمی
اصلی )دین، سیاست، خانواده، اقتصاد، آموزش و پرورش، ارتباطات،  یجایی که نهادهای اجتماعیاز تاریخ خود است. از آن

أثیر ای دیگر نیز تها بر روی نهادهل یکی از آندیگر پیوند دارند، تحوّحقوقی( با یکنهاد بهداشت و سلامت، و نهاد قضا یا 
عه دانست. ی اسکلت جامتوان این نهادها را در پیوند با هم سازندهزبان تمثیل، میکند. بهها را دچار تغییر نسبی مینهد و آنمی

های نظری نظیر کارکردگرایی بسیار تهر چند من با تشبیه جامعه به بدن و ارگانیسم مشکل دارم و آن را در برخی از سنّ
د باشد. تواند مفیت و نقش نهادها در جامعه و مفهوم ساختن آن میدانم، اما این تمثیل فقط از جهت بیان اهمیّکننده میراه گم

امعه تشبیه های جتوانیم نهادهای اصلی را به ستونتری باشد. میتمثیل به ی جامعهبرای نهادهای اصلی شاید تمثیل ستون
سبب  جتدریها بهارند. تغییر این ستونهای اجتماعی بر روی آن قرار دویژه سازمانعه و بهی ابعاد و اجزای جامهکنیم که بقیّ

                                                           
1 . institutional transformation 
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حوّل ما در حال یک ت یهرسد در حال حاضر جامعنظر میبه بسیار مهم این است که یهنکتشود. تغییر در ساختمان جامعه می
لی اساسی دهد که دو نهاد دین و خانواده در حال تحوّنشان میمان کارانما و هم یمطالعات تجربی چندجانبه است. ینهادی

ی جدّ یسرعت در حال زوال است و خانواده نیز در حال دگردیسیدین و کارگزاران دینی به یهستند. اعتبار و اقتدار اجتماعی
قوّم م یت و فرهنگ سیاسیچنین نهاد سلطنای( دچار بحران شده است. همهسته یهو اَشکال متعارف خانواده )خانواداست 

از  گریهای مشروعیت و اطاعتبنیانرو به زوال نهاده و بقایای آن نیز در حال تضعیف است.  ،۱۰۳۱آن در جریان انقلاب 
طور که جهان سنّت عرضه ، آنگریرانی و اطاعتنحو جدی تغییر یافته است و دیگر مفروضات مشروعیّت حکمحاکمان به

دچار  ،در کنار تحوّل در این سه نهاد، نهاد ارتباطات نیز در ایران در اثر تحوّلات تکنولوژیکبار شده است. اعتکرده، بیمی
اند و نظام دانایی از کنترل و انحصار حکومت و نیز کارگزاران های شخصی بسیار گسترش یافتهشده است. رسانه مهمّی تحوّل

ند و کتر حرکت میبیش و استقلال ( هنر در ایران در مسیر خودگردانییچنین نهاد )غیراصلیدینی خارج شده است. هم
ها، دانها، کارگردانان، موسیقیر هستند. هنرپیشهمؤثّ  یکارگزاران هنری در ایران در حال تبدیل شدن به یک نیروی اجتماعی

 ،شود و این البته مفهومی هنجارین است(اد میها یعنوان سلبریتی از آنو دیگر کارگزاران هنری )که در فرهنگ عامه دائماً به
کنند و گاه در برابر کارگزاران سیاسی و کارگزاران دینی و منویات و نیرومندتری پیدا می یروز به روز حضور اجتماعی

خود ند. دهی مؤثّر انجام میهای مدنی و سیاسیها اکنون کنشآندهند. گی نشان میهکنند و ایستادقد عَلَم می ،شانبرنامه
 یابانه حول منافع خویشلتشکّ ییابی هستند و هم در حال واگراییلهم در حال تشکّ  کارگزاران هنری در درون نهاد هنراین 

جتماعی یعنی از منظر دینامسیم ا ،ظراز این من است.کنونی تر نهاد هنر در ایران بیش یی تبلور اجتماعیهستند و این نشانه
برد و در سر میبه نظیریی بیما در یک بزنگاه تاریخی یهجد گفت که جامعتوان بهیا دگرشدِ نهادی، میو مشخصاً تحوّل 

قدر این دگرشد نهادی، بزرگ و اساسی آن چندجانبه در حال وقوع است. یهادیل نمبنایی است؛ زیرا تحوّ حال دگردیسی
م و مرد ها جامعهکه در این دهههای بزرگی توان گفت که هزینهزند که چه بسا میست و دنیای جدیدی را برای ما رقم میا

ثّر روند تغییرات در جهت تکاما  ناشی از این دگرشد، کوچک است. یاند، در برابر دستاوردهای بزرگ و تاریخیما متحمّل شده
ز منظر کند. اتری برای دموکراتیزاسیون فراهم میمجموع و در سطح کلان، پتانسیل بیش روزافزون است که در یاجتماعی

 یهآن در آیند آفرینیدن قلمرو نقشدین و محدود ش یدینی، فرآیند سکولارشدن در معنای تضعیف اقتدار اجتماعی و سیاسی
یا انفکاک نهادی روز به روز  ژرفایابی است. تمایزیابیتر شدن و جانبه، در حال همه۱و تضعیف سازمان منتشر روحانیت جامعه
کلّی را  های این روندهاینشانه اکنونهم تر در حال تحقّق یافتن است.ی ایرانی هر چه بیشیابد و مدرنیتهتر تحقّق میبیش
 رخ داده است.  ۱۰۴۱ی شهریور ای است که خیزش اجتماعیدر چنین بستر و زمینه شود دید.می

 

 

                                                           

 کشورهایی نظیر مصر وکنم. سازمان روحانیت در . من سازمان روحانیت در جوامع مسلمان را به دو نوع متمرکز و منتشر تقسیم می1 

دامات تواند اقی یک سازمان دینی، متمرکز است و دولت مصر میمنزلهعنوان مثال، الازهر بهبه مالزی متمرکز است و در ایران منتشر.

 گونه نیست. ی مصر، هر جا که مدخلیّت دینی پیدا کنند، به مذاکره بگذارد. در ایران اما وضع اینخود را در جامعه
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 یاجتماع زشیخ فیتعر

آن  یهاهصو مشخّ  میکن فیرا تعر یاجتماع زشیمفهوم خ ستیبایم یپرسش نیپاسخ به چن یبرا ست؟یچ یاجتماع زشیخ

 یاجتماع طیدر مح یتیاز نارضا یبه بروز شکل یاست که منته یهر نوع حرکت جمع یاجتماع زشی. مراد من از خمیرا بشناس

 :است زیمحصول سه چ ۱یتینارضا ست؟یچ یتی. اما نارضاکنندیشرکت م یدمتعدّ ییو در آن افراد ناراض شودیم

 ،یو فرافرد یفرد یازهایبه ن ییگوعدم پاسخ (۱

 ،یرمادیو غ یاز خسارت ماد یاَشکال جادیا( ۸

 .هاداشتعات و چشمعدم برآوردن توقّ (۰

 دیدپ یفرد ییتینارضا ،یفرد یهاداشتفرد، و عدم برآوردن چشم یخسارت برا جادیو ا یفرد یازهایبه ن ییگوپاسخ عدم

 یخسارت در سطح فرافرد جادی( و ارهیه و غگروه و سازمان و محلّ یازهای)مثلاً ن یفرافرد یازهایبه ن ییگوو عدم پاسخ آوردیم

 ینعی یتیمعنا، نارضا نی. در اآوردیم دیپد یجمع ییتینارضا ،یگروه اجتماع ایجمع  کی یهاداشتو عدم برآوردن چشم

 . گفتهشیاز سه وضع پ یناخشنود

ل به بکنند و بد دایگرانه پا غارتب و حتّ مخرّ  یوجه ایداشته باشند  زیآمممکن است شکل مسالمت یاجتماع یهازشیخ    

د داشته باش اتیح یدیت مدبشود و مدّ  یممکن است بدل به جنبش اجتماع یاجتماع زشیخ کیبشوند.  ۸یشورش اجتماع

است که  یعنوان عام یاجتماع زشیخ ن،یداشته باشد. بنابرا یکوتاه اریعمر بس ای بشود یانقلاب اجتماع کیا بدل به و حتّ

 زشیخ کیباشد. مثلاً  عیوس اریبس ایمحدود  تواندیم یاجتماع یهازشی. دامنه و برد خردیگیرا دربرم یاز کنش جمع یانواع

همان کارخانه هم فراتر نرود و  یکارفرما رخ بدهد و از قلمرو هیعل ،که هزار عضو دارد یاکارخانه انیدر م تواندیم یاجتماع

 . سازد ریکشور را درگ ممکن است کلِّ

که در لب کنندینم یزیربرنامه زشیخ یافراد برااند.  ختهیخودانگ ییهادهیپد یاجتماع یهازشیحال، خ نیا با     

ارد. فرق د یاجتماع زشیشده با خ یزیربرنامه ییگفت که تظاهرات اعتراض توانیم ن،یبنابرا .شوندیم ریآن درگ

ن . مثلاً به تحصّستین یاجتماع زشیخ یایاعتراض هراتا هر تظاامّ ،ابندییصورت تظاهرات بروز مهم به هازشیخ

 یتمدّ تا یاجتماع یهازشیخ یگفت. وقت یاجتماع زشیخ توانیبزرگ نم ایکوچک  ییگروه اجتماع کی شدهیزیربرنامه

 دیپد آنر د زیحرکت ن تیریو مد یبراز اَشکال ره یو شکل یزیرو برنامه شوندیم یکنند، بدل به جنبش اجتماع دایدوام پ

 .دیآیم

                                                           
1 . discontent 
2 . social rebellion 
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از  یکه ناش یاختهیخودانگ ییجمع یهاکنشخلاصه کرد:  نیرا چن یاجتماع زشیخ فیتعر توانیم ن،یبنابرا     

 .ابدییامکان بروز م ینحو جمعاز افراد به یگروه ییتیاند و در آن نارضا یاجتماع ییتینارضا

 

 یتیانواع نارضا

 کیه از آن است ک یحاک ریّ کردم. مفهوم متغ فیتعر یاجتماع ییتینارضا ریّرا بر حسب متغ یاجتماع زشیخ ،پیش از این

 کهنیل از اباشد. اما قب یو انفجار ادیز اریبس ایکم  تواندیم یاجتماع ییتیباشد. نارضات و ضعف داشته شدّ  تواندیم دهیپد

 یدارد و برا یانواع و اقسام یتیبحث کنم. نارضا یتینخست لازم است از انواع نارضا م،یسخن بگو یتیاز مفهوم انباشت نارضا

به  هارضایتیی ناهمه ،یاسیس میرژ کی ایباشگاه فوتبال  کی ای یاسیحزب س کی ایکارخانه  کی رینظ ینظام اجتماع کی

 .ستندیل نو تحوّ رییتغ جادیمستعد ا زیاندازه ن کیو به  ستندیکننده ندیاندازه تهد کی

خواست  ،یدر ناخشنوداست که  نیمهم ا یاست. نکته یاز ناخشنود یحاک یتیگفتم که نارضا یتینارضا فیتعر در     

 گونهنیکه کاش وضع ا شودیمعنا در ما زاده م نیا م،یشویناخشنود م یزیما از چ کهنیبه محض ا نهفته است. رییتغ

 نیفته است. انه رییخواست تغ ،یناخشنود ییشناختروان یتجربهدر  ن،ی. بنابراافتییم ریینبود و امر ناخشنود کننده تغ

 .است یتینارضا فیدر تعر یمهم اریبس ینکته

. شودیمطرح م یتیلزوم بحث از انواع نارضا ،پرسش نیبه ا ییگوپاسخ یبرا م؟یشویناخشنود م ییزهایما از چه چ اامّ     

از  یحاک یشخص ییفرد ییتی. نارضای/شخصیفرد ییتیباشد: نارضا یو از نوع شخص یفرد تواندیم یتینارضا

از  یندارد. مثلاً اگر کس یبه جهان اجتماع یربط ومربوط به خود شخص است  ینحو اختصاصاست که به یایناخشنود

 تسیکه او در آن ز یایاجتماع به جهان مستقیمی ربط چیالزاماً ه نیداند، انمی بایباشد چون آن را ز یخود ناراض یچهره

 جهاندر  شهیر میطور مستقبه یتینارضا نی. امیگویم یشخص ییفرد ییتینارضا ،یتینوع نارضا نیندارد. به ا کند،یم

از  یاست که درک یجهان اجتماع نیا رایز ،مربوط است یبه جهان اجتماع میرمستقینحو غندارد؛ اگرچه باز هم به یاجتماع

 زیآمنیو توه زیرآمیتحق ایبار از نگاه ملامت یخود، ناش یاز چهره ییتینارضا نیآورده است. اما اگر هم دیرا در ما پد ییبایز

جهان  و یاجتماع اتیدر ح شهیر میطور مستقبه رایاست؛ ز یاجتماع ییفرد ییتینارضا کی نیاگاه ه باشد، آنمردم محلّ

 .دارد یاجتماع

 ییاجتماع ییتی. مثال نارضامکنمی میتقس یو جمع یفرد ییاجتماع ییتیرا هم به دو نوع نارضا یاجتماع ییتینارضا      

 دکننیدر محل را احساس م یجار یرودخانه یمبرم به احداث پل بر رو ازیه در شهر فلان نمحلّ کیاست: مردمان  نیا یجمع

 یفرد ییاجتماع ییتینارضا کینه با  جانیخواست را گزارش کرده اند، اما بدان پاسخ داده نشده است. در ا نیو بارها ا

رخ دهد و در آن کودکان دو خانواده به رودخانه  یاه. اگر مثلاً حادثمیمواجه ا یجمع ییاجتماع ییتینارضا کیکه با بل

طقه فرماندار من ایشهردار  هیعل یاجتماع زشیخ کیممکن است به  نیمجروح گردد، ا یگریغرق شود و د یکیو  افتندیب
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بب شود احساسات س انیبکند و غل یفرماندار یهاشهیاقدام به خرد کردن ش ادیل بر اثر خشم زنفر اوّفرض کنیم بدل شود. 

در اثر ر در چابهااخیراً چه شود؛ مثل آن داریپد یو محلّ  اسیمقکوچک ییاجتماع زشیخ کیو  وندندیبه او بپ زین گرانیکه د

 .رخ داد انتشار خبر تجاوز یک افسر نیروی انتظامی به یک دختر

 یام اجتماعنظ یتر براکم یجمع ییاجتماع ییتیبا نارضا سهیدر مقا یفرد ییاجتماع ییتیکه نارضا میابییدرم پس      

 ایجزنگر باشد  تواندیم ،یباشد چه جمع یچه فرد ،یتینارضا اما .است رییتغ جادیتر مستعد اکم زیکننده است و ن دیتهد

و  یاستو قصور و ک ریتقص ،یجمع ای یگران فرداست که کنش یتیجزنگر آن نوع نارضا ییاجتماع ییتینگر. نارضاکل

ر قصّهم و مو متّ نندیبیدار مو در ذهن خود فقط همان جز را مشکل نندیبیم یاجتماع اتیاز ح یجزئ ایرا در عنصر  یینارسا

 ،یماعاجت ییتیهست که نارضا یاست. اما گاه یناراض ،بخش ریمد تیری. مثلاً کارگر کارخانه از رفتار و طرز مدسازندیم

. سازندیم مهو متّ نندیبیر مرا مقصّ ریو فراگ یکل ییامر اجتماع کی یجمع ای یگران فردکنش ،حالت نینگر است. در اکل

است  یاهچه جامع نیا: »دیگویم یکس یوقت ایاست.  یاش ناراضو قواعد کار در کارخانه طیو شرا ستمیمثلاً کارگر از کل س

ست. در نگر اکل اشیتی، نارضا«اش کنممراعات ای لتحمّ  دیاست که با یچه فرهنگ نیا» ای «کنمیم یگکه من در آن زنده

 یتماعاج ییتینارضا یاست. روشن است که وقت یناخشنود سبابدار است و ادر ذهن او مشکل یجهان اجتماع مورد کلِّ نیا

 .است رییتغ جادیمستعد ا ترشیوضع موجود است و ب یکننده دیتهد ترشینگر باشد، باز نوع کل

 ای یاسیس می)مثلاً کارخانه، حزب، رژ یاز نظام اجتماع یمعطوف به بخش تواندیم یاجتماع ییتینارضا ب،یترت نیهم به     

 نظام معطوف به کلِّ  یاجتماع ییتی. اگر نارضاباشد نظام و اساس و سرشت آن نیا معطوف به کلِّ ایحکومت( باشد 

 .است کالیراد ای یاشهیر راتییتغ جادیداشته باشد، مستعد ا یکاف یرویچه نتر و چنانکننده دیمورد نظر باشد، تهد ییاجتماع

 انباشت نارضایتی

ز آن بارها ا ریاخ یهادهه ییاجتماع یهازشیبپردازم که در بحث از خ یبه مفهوم توانمیاکنون م ،یتیبا بحث از انواع نارضا

 نیا یمعنا طور که ازهمان یتینارضا انباشتبه چه معنا است؟  یتیانباشت نارضا .یتیسخن گفته ام: مفهوم انباشت نارضا

و بر هم کم به دو نحدست توانندیم هایتیبر هم انباشته شوند. نارضاکه  هایتیاز نارضا یامجموعه یعنیاست،  دایمفهوم پ

  :انباشته شوند

از  یناَشکال گوناگو یو جمع یگران فردکنش ،یتینوع انباشت نارضا نیدر ا: یتینارضا رمتمرکزیانباشت غ (۷

نگر، و ...( را با هم کل ییجزنگر، اجتماع ییاجتماع ،یجمع ییاجتماع ،یاجتماع ییفرد ،یشخص ییرا )فرد هایتینارضا

اول(.  ییتی)نارضا کنندیم یتینارضا جادیا شیبرا ،از افراد آن یاست که برخ یاکه عضو خانواده دیر کنرا تصوّ یفرد .دارند

 ،نیچندوم(. هم ییتیخود است )نارضا ییدرمان مشکل جسمان ییاست که در پ یسالهم مشکل دارد و ده یاز نظر جسمان

 ایشده  هنیهز یسابق در بخش نامربوط ریط مدتوسّ  ،شرکت کارمندانِ  اندازِپس صندوقِ  یهیاست که سرما یکارمند شرکت

او . سوم( ییتی)نارضا ستیموجود ن یاهیا سرماامّ ،است در نوبت وام قرار دارند یتاش مدّکارانهم اصلاً اختلاس شده و او و

 ،ندزد و ب قیمواجه است و صاحب آن از طر یصنعت یااز احداث کارخانه یبد ناش یساکن است که با بو یاهدر محلّچنین هم
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 یتقاضا ،یلیتحص دیجد یهیثبت نام در پا یبرا زیش نفرزند اَ  یمدرسه ریچهارم(. مد ییتی)نارضااست کرده  افتیز درمجوّ

 .ل پنجم(فرزند بشود )مشک لیصرف تحص دیبا زیاش ناز حقوق ماهانه یهحساب بخش قابل توجّ  نیکرده و با ا یپول هنگفت

. در دیموارد را با هم تجربه کرده باش گونهنیا زیادامه داد و چه بسا خود شما ن توانیمثال را م نیدر ا یتینارضا فهرست     

 ،ستندینگر نکه الزاماً و ابتدا به ساکن کل میمواجه هست یگران اجتماعاز کنش یکی ییگدر زنده یتیما با انباشت نارضا جانیا

 یجتماعا ستمیس کی ها،یتینارضا نیا جادیر انگرانه برساخت شوند و مقصّصورت کلکه به تامکان هس نیا شهیاما هم

 .دانسته شود

 شود،یاخته مش برساَ ریتفس ،گرانیبا د یدر تعامل اجتماع ای سازدیخود برم تیّکه فرد از وضع یریدر تفس میفرض کن اامّ     

ها را آن دکوشیم زیمثال متفاوت اند، فرد ن نیدر ا هایتیکه منابع نارضاچنانداده نشوند. هم وندیبه هم پ هایتینارضا نیا

. فرد مثلاً نظام میمواجه هست یتیما با انباشت نامتمرکز نارضا ،یتیّوضع نی. در چندیبجو یاچاره کیهر  یو برا ندیمتفاوت بب

 هایتیارضان نیا ی. از مجموعهشودیدار دانسته ممسأله یاسیموارد نظام س یکم فقط در برخدست ای داندیر نمرا مقصّ  یاسیس

 کیر ه یو برا شدیاندیب یریتدب کیهر  یکند و برا کیها را از هم تفکآن کوشدیاما او م ،شودیاو وارد م به یادیفشار ز

 یبندسطرا ق لیتحص ینهیهز دیگویل گردد. مثلاً با خود مقابل تحمّ  یمربوطه تا حدّ ییتیارایه کند که نارضا یریتفس

اکنان س یهمه هه هم مربوط ببد محلّ ی. مشکل بوستیاداره مربوط به همه است و او تنها ن ییمشکل صندوق مال کند،یم

اما  شوند،یه مبا هم تجرب هایتیانواع نارضا ،یتینارضا رمتمرکزیدر انباشت غ ن،یو اَلَخ. بنابرا ستمیه است. پس من تنها نمحلّ

 .دهندیرا شکل نم یتیاز نارضا یاپارچهکی کلّ

 یاجتماع اتیدر ابعاد گوناگون ح یاجتماع یهایتینارضا ،یتینوع از انباشت نارضا نیدر ا :یتیانباشت متمرکز نارضا (۲

از  یعیاست و بخش وس یجدّ اریبس یتینوع نارضا نیو ا شوندیم یناراض ی. افراد از نظر وضع اقتصاددهندیبا هم رخ م

 یگزنده اتیو ضرور افتدیبه خطر م یانسان ییعاد اتیمناسب، ح ییاقتصاد طیبا فقدان شرا رایز کند،یم ریجامعه را درگ

 اتیبر آن، ح علاوه. شودیم یاش دچار مشکلات جدخود و خانواده ییاصل یازهایبه ن ییگوپاسخ یو فرد برا ماندیل ممعطّ

 ،یاست و فرد از نظر مدن یناامن طیهم واجد شرا اشیو روابط اجتماع ستیمطلوب ن اشیاجتماع ستیفرد و ز ییمدن

 یقدرتیو ب یاحساس ناتوان شیهاتیالو فعّ یگزنده ییامور جار ییریگیپ یو برا کندیم دایپ ینانیاطمیو ب یاحساس ناامن

 اشهیلاوّ ییاز حقوق انسان تواندینم کندیو احساس م ابدییفرادست م ییروهایها و نو خود را در برابر سازمان کندیم

را  یانسان او عدم کرامت زیحالت ن نی. در بدترکندیرا تجربه م یقدرتیو ب یو ناامن یانصافیو ب یعدالتیبرخوردار باشد. او ب

 یوشن برار یثمر است. چه بسا افقکم ای ثمریپوچ و ب شیهاو کوشش هاکه تلاش رسدیم جهینت نیو به ا کندیتجربه م

است. او خود را از نظر حقوق  یناراض زین یاسیاز نظر س ،یو مدن یعلاوه بر دو بعد اقتصاد .ندیبهم ن یگدنبال کردن زنده

دارد. را ن یاسیس یدر قلمرو یرگذاریامکان تأث ایو حق دخالت  ابدییاش محروم مزدن سرنوشتو مشارکت در رقم یاسیس

زمان در ابعاد نحو ادامه داد. فرد هم نیبه هم توانیرا م یتیفهرست نارضا نیا .است یاجتماع ییتینارضا ییاسیبُعد س نیا

زمان در که هم دیر کنرا تصوّ  یایجمع ای یگران فرد. اکنون کنشکندیرا تجربه م یتینارضا اشیاجتماع اتیگوناگون ح

نوع  نیا من .دهند وندیرا با هم پ هایتیرضانا نیا یشان همهخود از وضع ریباشند و در تفس یتیابعاد واجد نارضا نیا یهمه
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ش وجود ندارد که فرد بتواند در آن با آرام یقلمرو چیه ،حالت نی. در اناممیم یتیرا انباشت متمرکز نارضا یتیانباشت نارضا

ست، قلمرو ناخشنود ا کیاگر در  تواندیاست و نم یناخشنود نیاو قر ییاجتماع اتیح کند. کلِّ ستیز یو بدون ناخشنود

 ب،یترت نی. بددنشویم یبود و درد و رنج سپرو کم یگر روزگار خود را سر کند. لحظات او با تلخید یبا پناه بردن به قلمرو

ز مستعد اِبراز و برو یگریاز هر زمان د شیب یتینارضا ت،یّوضع نیو در ا رسدیل متحمّ رقابلیغ به حدّ  یو ییناخشنود

 .و خواه به شکل کنترل ناشده ردینحو کنترل شده انجام گبه ،ط فردابراز و بروز توسّ  نیاست؛ خواه ا

ت و اس یجدّ یدیرو است، تهدکه با آن روبه یمنظا یاز نوع متمرکز آن، برا ژهیوبه یتیاست که انباشت نارضا روشن     

است که در  یموضوع نیتر بشود و اکننده دیتهد زین نیاز ا تواندیا معاجل است. اما وضع حتّ یریتدب ازمندین ،یادهیپد نیچن

 .ادامه بدان خواهم پرداخت

 ی انفجاریوضعیت نارضایتی

 یه بساست ک یتیّهم از نوع متمرکز آن، هم وجود دارد و آن وضعآن ،یتیاز انباشت نارضا تردکنندهیطور که گفتم، تهدهمان

 یتیو گفتم که ما در چنان وضع( ۱۰۴۱خرداد  ۶ ،یسخن گفتم )محدث یفجاران ییتینارضا تیّ از آن تحت عنوان وضع ترشیپ

 یانفجار ییتینارضا تیضع. وافتدیراه ب یزشیر قلمداد شود و خمقصّ ،یفاقهر اتّ  وعدر وق تواندیکه حکومت م میبریبه سر م

( یاسیس میرژ کی ایگاه فوتبال باشد باش کی ایباشد  یسازمان ادار کی ایکارخانه باشد  کی)خواه  یهر نظام اجتماع یبرا

به چه  ریتعب نیاست. اما ا یانفجار ییتینارضا  تیّمحصول وضع ریاخ ییاجتماع زشیخطرناک است و از قضا، خ تیغابه

 معنا است؟ 

آن است که هر  است که مستعدِّ  یتیّاست و وضع یو اضطرار یرعادیغ یتیّوضع گرانیب جانیدر ا ۱«یانفجار» صفت     

 ایگاه فوتبال، باش ،ی)کارخانه، سازمان ادار ینظم موجود در نظام اجتماع ،دادهاای از روییا مجموعه یدادیلحظه در اثر رو

را با  تیّضعو نیدچار اختلال کند. ا یکلّموجود را به طیو شرا افتدیب هآن را هیعل یاجتماع یانیو جر زدیهم بر( بهیاسیس میرژ

 :داد حیتوض یترقینحو دقبه توانیم ریوم زدو مفه

 یعختلف و متنوّم ییو جمع یگران فرداست که در آن کنش یطیشرا گرانیب یتینارضا یگستره :یتینارضا یگستره (۷

که بل ه،یکه در آن نه فقط کارگران دون پا دیریدر نظر بگ ینظام اجتماع کیعنوان کارخانه را به کیاند. مثلاً  یاز آن ناراض

گفت  توانیم یحالت نیاند. در چن یناراض زین یانیم رانیکارمندان، نگهبانان، و مد ها،نیسیسر کارگران و کارگران ماهر و تکن

 ،جامعه کیر د یوقت ب،یترت نیاست. به هم یانفجار ،تیّو وضع دهدیرا پوشش م یعیوس یگستره ،یاجتماع ییتیکه نارضا

 نیدر ا سخن گفت. یانفجار ییتینارضا تیّعاز وض توانیوجود داشته باشد، م ینحو انباشتاقشار به یدر همه یتینارضا

رمندان، هنمعلّمان، کارمندان، گان، که زنان، جوانان، نوجوانان، بازنشستهاند بل ینه فقط کارگران و کارمندان ناراض طیشرا

 .اند یناراض یعمتنوّ  اریو خلاصه اقشار بسکشاورزان،  گان،سندهینو

                                                           
1 . explosive 
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 یستره. هر قدر که گاندازدیراه مبزرگ را به یه، حرکتجرقّ نیادامه داشته باشد. نخست تواندیوضع نم نیاست که ا معلوم     

ع متنوّ  اریاقشار بس ایاقشار جامعه  یهمه یتر خواهد بود. وقتبزرگ اسیاز نظر مق یاجتماع زشیباشد، خ ترشیب یتینارضا

فرق  یلیخ یایاجتماع زشیخ نی. چنمیرا داشته باش یو سراسر یکشور زشیخ کی ظارانت میتوانیباشند، م یجامعه ناراض

 میخواه یامنطقه زشیباشند، خ یها ناراضترک ای هایشمال ای. اگر مثلاً فقط کردها یامنطقه ای یمحلّ  زشیخواهد داشت با خ

، (۱۰۱۱سال  زشیمردم اراک )خ ای، (۱۰۱۱نهم خرداد  زشیباشند )خ یناراضاب مشهد داشت. اما اگر فقط مردم در شهرک طلّ

 ی، ناراض(۱۰۱۰سال  نیفرورد ۱۳اسلامشهر در  زشیمردم اسلامشهر )خ ای، (۱۰۱۰مرداد  ۱۰در  نیقزو زشی)خ نیمردم قزو ای

 .کننده است نییمهم و تع اریبس یتینارضا یرخ خواهد داد. پس گستره یمحلّ یزشیگاه خباشند، آن

. کنمیافه مرا هم اکنون اض گرید ییبنددسته کیبحث شده است.  یتیتاکنون از انواع و اقسام نارضا :یتیت نارضاشدّ (۲

ها از انواع دهه ایها ها سالترک ایها بلوچ ایکشور  یکردها یباشد. مثلاً وقت رمزمنیغ ایمزمن  تواندیم یاجتماع ییتینارضا

. اما میمزمن مواجه هست ییاجتماع ییتینارضا کیحالت با  نیبرآورده نشده، ما در ا شانیهاو خواسته برندیرنج م ضیتبع

 یانونق راتییتغ یبرخ یکشور و بر مبنا ییبه خاطر مشکلات اقتصاد ریاخ یهاجامعه در ماه یبالا یهادهک یاعضا یوقت

 یترشیب اتید خود مالمتعدّ  یهاخانه یراب ایخارج از کشور  یسفرها یمجبور شده باشند برامجلس شورا  دیجد یهابهو مصوّ

 یماعاجت ییتیآن را تجربه کرده اند. هر قدر نارضا راًیاخ رایاست؛ ز رمزمنیغ یتینارضا نیخواهند شد، اما ا یبدهند، ناراض

را از  فرادا یتینارضا ییطولان یتجربه رایز شود؛یافزوده م یتیتجربه شده باشد، به همان نسبت بر شدّت نارضا تریطولان

 .سازدیم وسیمأ ترشیب ینظام اجتماع یروهایط نتوسّ  راتییتغ جادیاحتمال ا

جربه شده ت یهایتی. تعداد نارضاستین یتیت نارضاشدّ یتنها عامل سازنده یاجتماع ییتینارضا یت تجربه شدهمدّ اامّ     

 ادیم و زتجربه شده. ک ییتیتعداد نارضا ضرب در یتیت تجربه کردن نارضابرابر است با مدّ یتیت نارضاهم مهم است. شدّ

آزاد  یترمیظع یروین تواندیبالاتر باشد، م یتیت نارضاو هر قدر شدّ  کندیم ادیز ایرا کم  یتیت نارضادو عامل، شدّ  نیشدن ا

 تیّ وضع ن،یبنابرا .سازد یرا انفجار یتینارضا تیو وضع اوردیبار برا به یترا خشنتر و حتّپرقدرت ییاجتماع زشیکند و خ

 ییتیرضات ناو شدّ  یاجتماع ییتینارضا عیوس یبا هم است: گستره ریّدو متغ نیکرد امحصول عمل ،یانفجار ییتینارضا

  .یاجتماع

د نارضایتی بوده است؛ گی اجتماعی در ایران، مولّزندهالیت اجتماعی و های اخیر، قلمروهای مختلف فعّدر دهه متأسفانه    

وی های قلمر، نارضایتیدر این قلمرو های موجودها و تبعیضعدالتیهای قلمروی قضایی و حقوقی و بیاعم از نارضایتی

ان نیروهای ف میی پدید آمده و افتراق و شکاهای قلمروی سیاسی و انبوه نارضایتیاداری و فساد و تبعیض در آن، نارضایتی

های یهای دینی و مذهبی، نارضایتتهای ناشی از تبعیض علیه اقوام و اقلیّی سیاسی، نارضایتیسیاسی و اجتماعی در حوزه

زایش م افسارگسیخته و افی بالا و تورّکاریبیی کشور و های طولانیتحریمگذر شدید و فزاینده در قلمروی اقتصادی از ره

ع های ناشی از آسیب رسیدن به منابناپذیر و دم به دم افزاینده، و نارضایتیفی توقّزیر خط فقر و گرانی تِ روزافزون جمعیّ

طی، از بین رفتن منابع زیست محیی از شهای ناحق و نیازمند، و نارضایتیگان ذیی مورد نیاز کشاورزان و مصرف کنندهآبی

 ی حکومت درپذیریهای حکومت و عدم مسؤولیتنامطلوب زیربخش کردهای بسیاربایست عملبه این موارد میو غیره. 
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ردها کگونه عملی اوکراین یک نمونه از اینکردها را هم افزود. مورد شلیک موشک به هواپیمای مسافربریقبال این عمل

های ها و جنبشخیزشی ناشی از سرکوب می ملّی در ایران پدید آورد. نارضایتیای ملّی را رقم زد و تألّبود که فاجعه

رانی را ی مزمن زنان و دختران ایها بیافزاییم نارضایتیبه اینی نارضایتی افزود. ی قبلی را هم باید به این مجموعهاجتماعی

ی رسمی مقاومت کرده اند و خشمی فروخورده را با خود های هنجارهای دینیکه در طول چند دهه در برابر انواع تحمیل

ه های منتهی بتولید نارضایتی در قلمروهای مختلف حیات و فعّالیت اجتماعی در سال عظیماین حجم اند. کرده حمل می

ار نحوی سهیم بوده است، انگحکومتی که در تولید این حجم عظیم نارضایتی بهخورشیدی به اوج خود رسیده است.  ۱۰۴۴

ت که فشانی باشد. کاملاً عادی اسال شدن چنین آتشبایست هر لحظه منتظر فعّفشان نشسته است و میبر یک کوه آتش

 گان آن بشود. کنندهسرعت معطوف به حکومت و ادارهی ناراضیان بهانگشت اشاره

 ری مقصّبرساخت اجتماعی

تمرکز  ینفجارا ییتینارضا تیّو وضع یاجتماع ییتیو انباشت نارضا یاجتماع ییتینارضا میبر مفاه نیشیپ یهادر قسمت

 گرانِ کنش یهایتینارضا نیاز هم بود. اما ا یجدا یهاها و سازمانگروه ایافراد  ییتی. اما تمام بحث متمرکز بر نارضامیکرد

 یهاو جنبش یاجتماع یهازشیبه عوامل اتّصال دهنده دارد. خ ازیبشود، ن ۱یجمع نشبدل به ک کهنیا یجدا از هم، برا

 دهند؟یم وندیبه هم پ یجمع یرا در کنش انیناراض نیا ،عوامل. کدام اندیجمع ییهاکنش ،یاجتماع

م به ه کهنیقبل از ا انیمقصّر است. ناراض ییمورد بحث، برساخت اجتماع انیناراض یصال دهندهعامل اتّ  نیترمهم     

 ست؟یان چشآزاردهنده ییتینارضا جادیر افاق نظر برسند که مقصّ به اتّ ینحوبه دیو با هم وارد کنش بشوند، با وندندیبپ

 ییر اصلعنوان مقصّرا به ییرویو ن یعامل یمردم ناراض ،برزمان ندیفرآ کی ییدر ط کهنیا یعنیمقصّر  ییبرساخت اجتماع

و  یتیاانباشت نارض ییدر ط جیتدردر طول زمان و به ندیفرآ نیکنند. ا دایفاق نظر پکنند و بر آن اتّ  ییشان شناساوضع

 .شودیبرساخت م یروند طولان نیدر ا یتیو منبع نارضا رودیم شیشدن آن پ یانفجار

بدون هدف سخن گفت، هر  ییاز جنبش اجتماع توانیاست و نم یاهداف ایهدف  ازمندین یکه هر جنبش طورهمان     

اش را معطوف به و شعارها و هجوم ردیهام را به سمت آن هدف بگر دارد تا انگشت اتّمقصّ کیبه  ازین زین یاجتماع زشیخ

د، ر شناخته نشوعنوان مقصّط آن بهتوسّ یاز عوامل اجتماع یلعام کهنیبدون ا یاجتماع یزشیر خمن تصوّ یآن سازد. برا

  .است رممکنیغ

از  یریتفس دتوانیکه م ییها و خلاصه هر صدافکران و رسانهران و روشنر، نقش مفسّمقصّ ییدر برساخت اجتماع اما      

ها در معج انیکه در م ییهاو بحث رهایو خبرها و تفس عاتیافراد و شا انیمتقابل م یوگوهااند. گفت میوضع ارائه کند، سه

بود،  یبکت ای یاند. در قرون گذشته که فرهنگ شفاه لیر دخعوامل مقصّ ای عاملان یییدر شناسا رد،یگیجا درمو آن جانیا

سر به کیفرهنگ الکترون یدوره و اکنون که در کردندیم فایرا ا یاساس ینقش ،مکتوب ای یو گفتار یشفاه یهارسانه

  .نندکیم فایا یاجتماع برساخت نیدر ا یتریسهم جدّ کیالکترون یهافوق، رسانه یعلاوه بر دو دسته رسانه م،یبریم

                                                           
1 . collective action 
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 چیه ،شودیشناخته م یتیر نارضاعنوان مقصّ چه بهباشد و آن یاممکن است کاملاً رسانه یبرساخت اجتماع نیا ایآ اامّ     

اخته و برساخته ر شنعنوان مقصّکه بهندرت ممکن است آناست. به یپرسش منف نیدر ماجرا نداشته باشد؟ پاسخ من به ا ینقش

آن را  که من یادهیدر است از پمتأثّ اریر بسمقصّ ییاست که برساخت اجتماع نیاش ا لیباشد. دل ریتقصیب شود،یم

 .ناممیم یسلب ای یمنف ییاجتماع یحافظه

چه . مثلاً آنشودیم یاجتماع یامور مختلف واجد حافظه یدر باره کند،یم ستیز یکه در جهان اجتماع یفرد هر     

 یسلب ییاجتماع یحافظه یاز ما نوع کیهر  یانجام داده اند، برا ریاخ یطلبان در طول چند دههو اصلاح انیگرااصول

 یساخته است. برخ یاجتماع یحافظه یما نوع یگرفته است، برا انجام یاسلام ییچه در جمهورآن ن،یچنساخته است. هم

ا که ه. آنیمنفنیز  یاز ما مثبت بوده باشد و برخ یبرخ ییابیداده ممکن است در ارز یانجام گرفته و رو یدادهایاز آن رو

 یهشده اند، حافظ یابیارز یمنفها که ما ساخته اند و آن یمثبت برا ییاجتماع یشده اند، حافظه یابیثبت ارزدر نظر ما م

 . ۱ما ساخته اند یبرا یمنف ییاجتماع

 ستین رهیغگران و تحلیلران و فکران و مفسّها و روشنکرد رسانهر فقط محصول عملمقصّ ییبرساخت اجتماع ن،یبنابرا     

 یحافظه ،یحکومت ای یسازمان ای یگروه ای یکس یما دارد. اگر ما در باره ییاجتماع یبا حافظه یجدّ یوندیکه پبل

ر عنوان مقصّآن را به یگسادهبه تواندینم رهیو مفسّران و غ انفکرها و روشنکرد رسانهعمل م،یداشته باش یمثبت ییاجتماع

عنوان هآن عامل ب رشیپذ یمثبت ما سبب مقاومت ما برا ییاجتماع ی. حافظهدیبرساخت نما ،یتینارضا یجادکنندهیو عامل ا

 .شودیر ممقصّ

رد. اگر دا یو اساس قیوث یوندیپ یسلب ای یمنف ییاجتماع یر با وجود حافظهمقصّ  ییبرساخت اجتماع ن،یبنابرا      

 ای ،یگاه ورزشباش ییمرب کیکار و کارفرما در کارخانه، صاحب کیخانه، وزارت کیمرد، دولت کی یرفتارها یمجموعه

آن عامل ساخته باشد، عامل مورد  یدر باره یمنف ییاجتماع یهحافظ ینوع ر،یمردم درگ یحکومت در طول زمان برا کی

 .ستا یتینارضا یکننده جادیعنوان عامل ار و شناخته شدن بهعنوان مقصّ برساخت شدن به مستعدِ  ترشینظر هر چه ب

 یهکه در حافظبل رودینم نیمعمولاً از ب کنند،یها با مخالفان خود مچه حکومتصاً اضافه کنم که آنمشخّ  دیبا جانیا     

مساعد، اقدامات و اعمال و خاطرات  طیاوقات و در شرا یاری. در بسردیگیقرار م یو مورد بازخوان شودیم رهیذخ یاجتماع

را باردار  یاجتماع یو حافظه رندیگیجان م و دو باره رندیگید قرار ممجدّ  ریو تفس ینو مورد بازخوا شوندیفراخوان م نیشیپ

که اکنون  مینیبی. مشودیرکس آبادان دو باره مطرح م نمایدهه مثلاً داستان س نیبعد از چند مینیبیاست که م نی. اسازندیم

 نیا یینادرست ای یبه درست کاری. دهندیقرار م نیاو انزند ییسوزرکس آبادان را در کنار آتش نمایس ییسوزآتش یبرخ

قبل انجام گرفته،  یهاچه در طول دههاست که آن نیندارم. بحث من ا ،شده یاحافظه یدادهایرو ییاحضارها و فراخوان

                                                           

  .شودیها ثبت مکه در حافظهبل رودینم نیاز ب دیکنیچه مبود که آن نیچه منتقدان مشفق بارها گفته اند هماز  آن یبخش. 1 
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 هیلرا ع یمنف ییاجتماع یو حافظه شودیگوناگون، زنده م یهایپردازتیروا قیهنوز حضور دارد و دو باره و چند باره از طر

 . کندیتر محکومت هر چه انباشته

. از کندیم افیا کنندهنییو تع یاساس یر، نقشمقصّ ییدر برساخت اجتماع یمنف ییاجتماع یاست که حافظه گونهنیا     

ر را مقصّ  عامل یاجتماع زشیخ کی یبرا هیپاینحو کاملاً ببه توانندیها نمسازمان گریو د یاالان رسانهها و فعّرو، رسانه نیا

 یحافظه نیدارد. در وقت مساعد، ا انیناراض یمهم و پر رنگ در حافظه ییپا یر جاکه مقصّبل ،بسازند و جعل کنند

 ین عامل: آسازدینقطه م کیبه ستوه آمده را معطوف به  انِیو انبوه ناراض شودیال مفعّ یرومندینحو نبه یسلب ییاجتماع

 .شده است ناختهش ،یدگرگون ازمندیل و نتحمّ  رقابلیوضع غ نیر اعنوان مقصّبه ینحو اجتماعکه به

 یگریوجود عامل د ازمندیاست. هنوز ن یپاسخ منف دهد؟یرخ م یاجتماع زشیر، خمقصّ ییبا برساخت اجتماع ایآ اما     

 کند.  فایرا به حرکت در آورد و نقش عامل ماشه را ا یگران ناراضآورد و کنش دیاحساسات را پد انیکه غل میهست

 آن یعامل ماشه و انواع و اجزا

هم  یرگیبه عامل د ازیر، نمقصّ  ییو برساخت اجتماع یتیرخ بدهد، علاوه بر انباشت نارضا یاجتماع زشیخ کهنیا یبرا

ر را مقصّ کیکه  یانیناراضخوبی شناخته شده است. شناسی این پدیده بهدر جامعه. اندازدیرا راه ب یاجتماع زشیهست تا خ

 یبرا یکاف طیشرا ازل شده اند، هنوز متصّ یو درون وینحو سوبژکتبرساخت به هم به نیکرده اند و با ا یبرساخت اجتماع

  .لازم است زین ینیع صال. اتّ ستندیر برساخته شده برخوردار نمقصّ  نیا هیعل زشیخ

عال اشت یمانده و آماده ،نور آفتاب ریها زتکه خشک شده و مدّ  یگندم یبه مزرعه کنمیم هیوضع را تشب جانیدر ا من     

نگهبان  چند یامزرعه نیچن یبرا ،عاقل باشد یل کرده است. او اگر قدردر برداشت گندم تعلّ  یلیاست. صاحب مزرعه به هر دل

 یهمزرع نیکند. اما چن یریگشیپ ،مزرعه نیاز ا یادر گوشه یاشتعال احتمال زتا ا کندیرا لحاظ م یداتیو تمه گذاردیم

اش را خاموش کرده است، مشتعل  گاریس کندیکه گمان م یعابر گاریبا ته س اعتنا،یدار کاهل و بمزرعه کیبا  یگندم

گندم  یاز مزرعه چیوزد، ههم به افق. اگر باد موابدییسرعت گسترش مو به کشدی. آتش زبانه مسوزدیو سرتاسر م شودیم

نقش عامل ماشه  تواندیم یدادیهر رو ایاست. اما آ دادیرو کیماشه  عامل. است یزیچ نیچن ۱. عامل ماشهماندینم یباق

  :ته باشدداشرا  ریز ییگژهیکند که دو و فایعامل ماشه نقش ا یمنزلهبه تواندیم یدادیاست. رو یکند؟ پاسخ منف فایرا ا

شده در  ر برساختهمقصّ یپا نحو ردِّ چیهکه به یدادیشده باشد. رور برساختهقابل انتساب به مقصّ دیمورد نظر با دادیرو( ۱

 یپا ردِّ داد،یدر آن رو دیر برساخته شده است، باکند. مثلاً اگر حکومت مقصّ  فاینقش عامل ماشه را ا تواندینشود، نم دهیآن د

  ود؛ش دهیعوامل منتسب به حکومت د

 انیغل نیرا داشته باشد. ا یدانیو فوران احساسات منجر به اعتراض م انیغل جادیتوان ا ستیبایمورد نظر م دادیرو (۸

 آغاز ییحرکت از جا. کندیعمل م هیلاوّ یرویو مثل ن نیآغاز یمثل شعله ،یدانیاحساساتِ منجر به اعتراض م ییجمع

                                                           
1 . trigger factor 
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 یترشیب یرویها نو حرکت آن ندیآیو به حرکت در م شوندیم ختهیبرانگ هیّهستند که زودتر از بق یکسان ای ی. کسشودیم

 زشیا است و خبال اریبس یتینارضا یت و گسترهشدّ  یعنیوجود داشته باشد،  یانفجار ییتینارضا تی. اگر وضعکندیآزاد م

مثلاً  ایخواهد داشت و مهار  یترابعاد کوچک زشیباشد، خ دهیحد نرس نیبد یتیو اگر انباشت نارضا دیآیم دیپد یمیعظ

  .تر خواهد بودسرکوب آن آسان

 نیاست که ب نیا ،ام افتهیپس از انقلاب در رانیا ییاجتماع یهازشیعامل ماشه در خ ییکه از بررس یمهمّ ینکته     

 شهیهم ،یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انیق غلو زمان تحقّ  کندیم فایکه نقش عامل ماشه را ا یدادیزمان رو

 ساعتکیتر از احساسات ممکن است کم ییجمع انیو غل دادیوقوع رو نیب ییزمان یفاصله نیا. وجود دارد یافاصله

 ادیزنده یریکرد، دستگ فایکه نقش عامل ماشه را ا یدادیرو ۱۰۴۱ وریشهر ییاجتماع زشیچند روز باشد. در خ ایباشد 

و تنش با مأموران گشت ارشاد بود.  یریدر درگ ۱۰۴۱ وریشهر ۸۸ خیدر تار یکه اعلام خبر به کما رفتن ونبود بل ینیمهسا ام

اعلام  وریشهر ۸۳آمد که خبر مرگ او در عصر روز جمعه  دیپد یوقت ،یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انیاما غل

 ییجمع انی. اما هنوز غلختیرا برانگ یآورد و خشم و نفرت عموم دیپد یار گستردهخبر به کما رفتن او تأثّ اعلام .شد

 ارستانمیب یجلودر  یدانیاعتراض م نیرخ نداده بود. بعد از اعلام مرگ او بود که نخست ،یدانیاحساسات منجر به اعتراض م

امل ع دادیشروع رو نیسه روز ب ن،یشد. بنابرا دهیهم د گرید یهامکان درتهران رخ داد و سپس  نیآرژانت دانیدر م یکسر

 تیّعمسؤول فرصت داشتند وض یروهایسه روز ن نیفاصله بود. در ا ،یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انیماشه و غل

 . کنند یاندازراه یمتفاوت ییشده را در مجار ختهیبرانگ ییکنند و خشم و نفرت عموم تیریرا مد

قابل  یعادّاست، م یناگهان یامر زشیو خ ستین ریپذینیبشیپ زشیزمان خ شودیگفته م یسخن که گاه نیرو، ا نیا از     

 یگر برخکه چه بسا ا میبگو توانمیمورد، م نیدارد. در ار وجود مؤثّ  یامکان مداخله زین یتیّوضع نیا در چن. حتّ ستین یقبول

اشتباه  تیر بوده( مسؤولمقصّ یافتاده و چه کس یفاقچه اتّ  کهنیس )صرف نظر از ایو مقامات پل شدندیم خیمقامات عزل و توب

را نشان  یدردو کمال هم کردندیم یواقعه عذرخواه نیرسماً از مردم بابت وقوع ا ،و مقامات مسؤول کشور رفتندیپذیرا م

بال . اما هنوز مقامات ما دنرندیبگرا  یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انیغل یجلو توانستندیمچه بسا  دادند،یم

نظام  کیعنوان موجود به ییاسیس میخواهم داد که رژ حیتوض در ادامه! مسؤولان مربوطه هستند ییگناهیثابت کردن ب

 ریتدب توانش کیاز  یقرار دارد. خواهم گفت که هر نظام اجتماع ینامطلوب اریبس تیّدر وضع رینظر توانش تدباز  ،یاجتماع

 .مهم است اریبس یبرخوردار است و نقش آن در مواجهه با مسائل نظام اجتماع

 نی. بهیّثانو یو مرحله هیلاوّ یکرد: مرحله میبه دو مرحله تقس توانیکم مرا دست یاجتماع زشیدر خ یدانیاعتراض م اما     

ر ثّؤم ینخست، مداخله یرا هم دارد که بعد مرحله نیمجال ا ،مورد نظر ییفاصله وجود دارد. نظام اجتماع زیدو مرحله ن نیا

  .گردد یدانیم راضاعت ترشیبکند و مانع از گسترش ب

 ییجمع انیو غل کندیم فایکه نقش عامل ماشه را ا یدادیرو نیب ییزمان یفاصله نیماشه را بر اساس ا عوامل     

است که  ینآ هبالقوّ یعامل ماشهکرد.  میتقس ه و بالفعلبالقوّ به دو نوع توانیم ،یدانیاحساسات منجر به اعتراض م
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ت اس یدادیآن رو زین بالفعل یعامل ماشه. انجامدین ایانجامد یمورد بحث ب ییجمع انیرخ داده اما ممکن است به غل

  .است دهیانجام یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انیکرده و به غل فایکه عملاً نقش عامل ماشه را ا

ل افعّ  یسازنده ،یحکومت یروهایکه ن دهدیپس از انقلاب نشان م رانیا ییاجتماع یهازشیخ یدر باره میهایبررس      

اب طلّ  شهرک ییاجتماع زشیدر خ مینیبب ،مثال عنوانبه. عامل ماشه را بالفعل کرده اند زیعامل ماشه بوده اند و خودشان ن

الفعل گونه بآورده، عامل ماشه چه دیپد یادیدو روز ادامه داشته و البته خسارت ز بوده و کلاًّ  یدر سطح محلّ  یزشیمشهد که خ

 :شده است

طلاب حرکت  یمردم در کو یهاخانه بیتخر یاستاندار وقت خراسان ... برا یجنت یاز طرف عل یماموران استاندار ۱۰۱۴خرداد  ۹ روز»

خانواده نمودند که مادر و  یبر سر اعضا یاها اقدام به خراب کردن خانهها مقاومت کردند، آنکه مردم در مقابل آن یکردند. هنگام

 .(/https://www.iran-pedia.org/wiki)  «آوار کشته شد ریهمسر مرد معترض در ز

 یمردم برا گانندهیه بود. نمابالقوّ یعامل ماشه ،اب مشهددر شهرک طلّ  یشهردار بیتخر یهانیماشکرد و عمل حضور

و و اعتراض وگمواجه شدند. بحث و گفت یشهردار بیتخر یهانیبرگشتند با ماش یاما وقت ،رفته بودند یمذاکره به استاندار

را خراب  خراب شود. مأموران خانهاز همه که قرار بوده اول  دفرستا یاخود را به درون خانه یهزن و بچّ ،یآغاز شد. مرد

نخست اعتراض  یعامل ماشه را بالفعل کردند و مرحلهمأموران شهرداری  جانیجا کشته شدند. اکردند و آن دو نفر همان

 نیجا و بعد از اا همانامّ ،بود یدیاعتراض شد نیکردند. اگر چه ا بیرا تخر بیتخر یهانیماش یآغاز شد. مردم برخ ،یدانیم

 گونه پیش رفت: ماجرا چه مینی. اما ببه شودگرفت زشیخ یداشت که جلووجود امکان این باز هم  ،فاقاتّ

وران مأم انیم یریدرگ انی. در جرشوندیوارد مناقشه م یو کلانتر یانتظام یروین کشند،یرا به آتش م یشهردار یچند خودرو مردم»

. مردم جسد آنها را بر دوش گرفته و از محله شوندیکشته م یتیمأموران امن کیآموز با شلطلاب دو کودک دانش یکو یو اهال یتیامن

 د،شویم زیآمو تظاهرات خشونت شودیافزوده م تیحرکت به تعداد جمع ریمس. در کنندیمشهد حرکت م رمرکز شه یطلاب به سو

« شوندیمسلح م تیو جمع کنندیمشهد حمله و مأموران را خلع سلاح م ۰و  ۰ یمردم سر راه به کلانتر

(https://fa.wikipedia.org/wiki/). 

نه در صح یکه از سر کنجکاو شودیم یآموزدو کودک دانش ای کیمنجر به کشته شدن  ،یانتظام یرویکرد نو عمل ورود

اعتراض  منجر بهگیر نحو همهبهاحساسات،  ییجمع انیغلآموزان، آموز یا دانشبعد از کشته شدن این دانشحضور داشته اند و 

 یهازشیاز خ یگرید دمتعدّ یهامثال توانمیم من .دهدیدر مشهد رخ م یبزرگ ییاجتماع زشیو خ شودیم یدانیم

هه در مواج ینظام اجتماع ریتوانش تدب ادامه از. در  کنمیم زیطناب بحث پرهبزنم، اما از اِ ریاخ یدر سه دهه رانیا ییاجتماع

 .سخن خواهم گفت یاجتماع یهازشیبا خ
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 ۷توانش تدبیر

 کی ایشهر  کی ایه محلّ کیدر  ایخواه در کارخانه رخ بدهد  دهد؛یرخ م ینظام اجتماع کیبا  وندیدر پ یاجتماع زشیهر خ

 :مهم دارد یفهاز نظر من چند مولّ یدانست. هر نظام اجتماع ینظام اجتماع کی توانیرا م یاسیس یهامیکشور. رژ

 و ...(، یو اخلاق کیولوژیدهیو ا یص)دانش تخصّ  ی( و فرامادّیو فنّ ی)اقتصاد یمادّ یکنندههیتغذ یساز و کارها . ۱

 و ...(، یتیریو مد ی)حقوق نیآفریآهنگو هم کنندهمیتنظ یساز و کارها .۸

 ،خود شکل دهند یسرکوب را برا ستمیس ینوع توانندیه مطور بالقوّعمال قدرت که بهاِ یساز و کارها .۰

 یو شکل جهان ریفهم و تفس یارائه یبرا یو امکانات ندهایواجد فرآ ی: هر نظام اجتماعریتدب یساز و کارها ای ریتوانش تدب .۰

               .ناممیم ریاست که من آن را توانش تدب یعقلان ییریگمیو تصم یاز خردورز

و ساز و  هاندیاجزا و عناصر و فرآ نیکرد اعمل تیّفیبه نحوه و ک ینظام اجتماع ییکیو مکان ،یدرون ،یطیمح ینوع بقا سه

  .دارند یگدارد، بسته اریکه در اخت یو منابع ینظام اجتماع یکارها

 یسازمیمتص یساز و کارها یو مجموعه نظامط در مسلّ  ییئولوژدهیا ای یگاه فکربا دست ستمیس کیدر  ریتوانش تدب     

 یگانخبره خلأ ای یگانخبرهفقر  چارد ستمیچه سدارد. چنان یقیوث وندیگان در آن پچرخش نخبه زیو ن یریگمیو تصم

به  یادارکه در آن وف کیئولوژدهیا ینظرانهها و اصول تنگ. نگرشکندیفت ماُ ینحو جدّبه ستمیدر س ریشود، توانش تدب

. ازدمواجه س یانگرا با خلأ خبره ستمیس تواندیاست، م ایحرفه ییگستهیص و شااز تخصّ یتر از برخوردارمهم اریبس ستمیس

اند. در  یگاقد خبرهف ،گان اسمی یا بگوییم رسمی()نخبه شوندیم عنوان نخبه شناختهبه ستمیکه در س یکسان تیّوضع نیا در

گان در خبهعنوان نبه هاستهیناشا .شودیم یاگان حرفهو خبره یگان رسمنخبه نیدچار شکاف ب ستمیسواقع، 

 نی. در امانندیم یباق یریگمیو تصم یسازمیمتص ندیاز فرآ رونیب ای ستمیاز س رونیها بو خبره شوندیشناخته م ستمیس

 یهاتیّاولو ،ریتوانش تدب ن،یچنهم .ابدییل مآن به حداقل تنزّ ریو توانش تدب رسدیم یگانخلأ خبره یبه مرحله ستمیحالت، س

 م؟یبنهروژه را بر کدام پ یو تمرکز اصل را در کدام پروژه هزینه کنیم یاصل یهیسرما مثلاً  کند؛یم نییرا تع ینظام اجتماع کی

 و در کدام موارد سازش میها را ادامه بدهکدام تضادها و نزاع ؟یبر مسائل داخل ای میتمرکز کن ترشیب یابر مسائل منطقه

 م؟یقرار ده هیرا در حاش یاجتماع یروهایو کدام ن میکن یگذارهیسرما یاجتماع یروهایبر کدام ن م؟یسازش کن تاً موق ای میکن

 ازیمورد ن اصلاحات م؟یاوریب دیرا پد یلو چه تحوّ میکن یرا عمل یمیو چه تصم میخاذ کنرا اتّ یاستیها چه سگاهدر کدام بزن

 توانش.    دارد ستمیس یفنا ایبا بقا  یاساس ینسبت ریتوانش تدب ب،یترت نیبد م؟یانجام ده یرا در چه زمان ستمیس یبقا یبرا

                                                           

در باشگاه اندیشه برگزار گردید،  1۰۴1دی  1۷ی نقد این مقاله که در در جلسه ،کار عزیز امدوست و هم ،سیدجواد میری. دکتر 1 

جا از در این ام. نهاد خوبی است و من با کاربرد این تعبیر نیز کاملاً موافقنهاد کرده است که از نظر من پیشرا پیش« ی تدبیرهقوّ»مفهوم 

 م!داندوستان باشگاه اندیشه را نیز قدر می کنم و زحماتتشکر میتوجّه و زحمات ایشان برای شرکت در این جلسه صمیمانه 
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 کندیرا کم م هانهیخطاها و هز ،بالا ری. توانش تدبردیگیو مورد آزمون قرار م دهدیها نشان مخود را در بحران ژهیوبه ریتدب

 .کندیم نیسنگ یهانهیرا دچار هز ستمیاز خطا س یبا انبوه ،برعکس نییپا ریو توانش تدب

آن توانش  گریسر آن توانش بالا و سر د کیکرد که  میترس فیط کی یبر رو توانیرا م ینظام اجتماع کی ریتدب توانش     

و  ردیگیرا م هامیتصم نیتربیآسو کم نیتربه شیهامسائل و بحران یبالا برا ریواجد توانش تدب نظام. است زیو ناچ فیضع

 ن،یبنابرا .کندیم شیم پاطور منظّرا به شیدهایها و تهدو امکانات و فرصت طیو شرا رساندیاقل مخود را به حدّ یخطاها

ه که توجّله کرد بجنبش توجّ ای زشیفقط به خود خ توانینم یجنبش اجتماع ای یاجتماع زشیخ کی یندهیآ ییبررس یبرا

 میکن فرض .است یبا آن شکل گرفته هم ضرور وندیجنبش در پ ای زشیکه خ یاینظام اجتماع یعنیبه طرف مقابل آن 

ت که اس نیبحث ا نیدر ا نیآغاز یباشد. نکته یاسیس میرژ کی ،یکنون زشیمفروض، مثل خ زشیدر خ ینظام اجتماع

 ست کها یتینارضا تیریها در خلق و مداما تفاوت حکومت ند،یافرین یکه ناراض ستین یحکومت چیه

 یهاما نظاخواهند بود، امّ یکه ناراض دهستن یکسان شهیاست. هم نیآفریتیدر سرشت خود نارضا یرانحکم مهم است.

 میرژ اگر .ستا یتینارضا تیریمد جا،نیمهم در ا اری. موضوع بسکنندیعمل نم سانکی یتینارضا تیریدر خلق و مد یاسیس

 هایتیز انباشت نارضاببرد و مانع ا نیرا از ب نیآفریتیبستر نارضا کوشدیبرخوردار باشد، از ابتدا م ییبالا ریاز توانش تدب یاسیس

نشود و  ریگهمه یتینارضا نیا کوشدیباشد، م هشداز جامعه انباشت  یدر بخش یتی(. اگر نارضایتیبشود )کاهش حجم نارضا

 .(یتینارضا تمزمن نشود )کاهش شدّ یتینارضا کوشدیم زی( و نیتینارضا ینکند )کاهش گستره تیسرا هابخش گریبه د

 :میدست بدهبه یتیاز انواع نارضا یگرید ییبنددسته میتوانیم ب،یترت نیبد

 شده، تیریمد ییتی. نارضاالف

 .نشده تیریمد ییتی. نارضاب

سرعت از ها انباشته شده بهرا که در طول دهه یایتینارضا تواندینم ،یتیکارآمد نارضا تیریمد”م که ا هگفت یگرید یجا در

 یه نخست راهاست ک یتیشده آن نوع نارضا تیریمد ییتیکند. نارضا جادیشده ا تیریمد ییتینارضا تواندیببرد، اما م نیب

نظام  ت،یّعوض نیبکاهد. در ا یتیت نارضااز شدّ  تواندیم ،یتیکه ابراز نارضا میدانیآمده است و م دیابراز آن پد یبرا یعقلان

 کوشدیو م کندیفراهم م انیناراض یصدا دنیو شن یتیابراز نارضا یامکانات خود را برا یمورد نظر همه ییکل اجتماع ای

از  یندیو شکل دادن فرآ یکل اجتماع اینظام  یابر یتینارضا یپردهیمنعکس سازد. ابراز ب یخوبرا به انیناراض یصدا

 یناراض یهااقشار و گروه یمورد نظر، برا ییکل اجتماع ایدوم، نظام  یآن، کارکرد مثبت دارد. در وهله یوگو در بارهگفت

انداز چشم انبد لین یرا برا نیآغاز یهاگام کوشدیو م دهدینشان م یتینارضا ییسازبرطرف یرا برا یعمل یاندازچشم

 است که یتیرها شده آن نوع نارضا اینشده  تیریمد ییتینارضا اامّ .(۱۰۴۱خرداد  ۶ ،ی)محدث” بردارد

 شده، هیبراز اش تعببروز و اِ یبرا ینه راه .۱

 شود،یو شناخته شده و اذعان م دهید یتینه نارضا .۸
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 .شودیم دییأشان تو حق و حقوق شوندیشناخته م تیّبه رسم انینه ناراض. ۰

 یتیبراز و بروز نارضااِ یبرا یراه چیو ه کندینم شیرا پا یتیو نارضا دهدیرا مطلوب نشان م زیکه همه چ یایاجتماع نظام

 کی ریوانش تدبت یوقت. کندیم دیخود تول یبرا یجدّ یدیتهد شناسد،ینم تیّرسمبه اصلاً  زیرا ن انیو ناراض کندینم هیتعب

خود  هیلع شیاز پ شیرا ب طیو شرا شودیفاحش م یدچار خطاها زیجنبش ن ای زشیباشد، در مواجهه با خ نییپا ینظام اجتماع

کار استفاده  لخود را در اوّ ینهیگز نیامکان و بدتر نیآخر قتیدر حق کند،یم هیسرکوب خود تک نیفقط بر ماش ی. وقتسازدیم

 .دهدیآن را نشان م ریتوانش تدب تیّفیخود، ک نیو ا کندیم

بالفعل  انیاراضه. نبالقوّ انیبالفعل و ناراض انی: ناراضمیقائل شو زیتما انیدو دسته از ناراض انیم ستیبایم یزشیدر هر خ     

 یکلاتها با مسائل و مششوند. آن یناراض کینزد یندهیمستعد آن اند که در آ ،هبالقوّ انیاند اما ناراض یناراض ،و اکنون جانیا

. دسازنیمربوطه نم ییخود دارند، مشکل را معطوف به نظام اجتماع تیّضعکه از و یو در فهم رشانیمواجه اند اما در تفس

 یدر ابتدا انیهستند. بخش اعظم ناراض انیاز ناراض یبا معترضان فرق دارند. معترضان فقط درصد کوچک زیبالفعل ن انیناراض

ارآمد سرکوب ناک نیکه ماش ی. وقتمانندیتر ممطلوب یهاتیّ د موقعها مترصّ ا آنامّ شوند،یامر در نقش معترض وارد عمل نم

واجد  یاسیس میرژ اگر .شوندیلحظه در صحنه حاضر م نیدر ا انیاست و اغلب ناراض یمهمّ اریبس یلحظه شود،یم

به معترضان  ،رمعترضیغ انیه، بالفعل نشوند و ناراضبالقوّ انیناراض کوشدیبالا باشد، م ریتوانش تدب

 .وندندینپ

، نه تنها دار آنوفادار و طرف ای یاسیوابسته به نظام س یروهایو ن شودیدنبال م یکه روش معکوس مینیبیاکنون م اما     

 ینحاو به اَ کنندیم رشانیو تحق ینف ،شکال گوناگونکه به اَها وارد تعامل نشده اند، بلنشناخته و با آن تیّرسممعترضان را به

 :خوارداشت معترضان بوده است یهاوهیش نیا یاز جمله ریموارد ز که شمارندیم زیمختلف آنان را ناچ

 دشمن، یخورده بیفر ایعامل دشمن  عنوانی آنان به. معرّفی۱

 اض،یّفابراهیم  پور،یرائفاکبر علی ،یعباسحسن چون  ی)سخنان کسان یواجد مشکل جنس عنوانتصویرکشیدن آنان به. به۸

 (،گرید یو برخ انیکچوئحسین 

 ،های کشور و برخی شخصیتهای رسمیاز سوی رسانه کشور یهیو خواهان تجز طلبییجدا عنوانی ناراضیان بهفی. معر۰ّ

 (،یمیعبدالکربیژن و فاقد فهم درست ) یگختهیو فاقد فره زیفاقد تم یتودهعنوان ی آنان بهفیمعرّ .۰

 ،بودن تعداد ناراضیان شمارکم. سخن گفتن از ۳

 .مجلس( یندهینما کی)سخنان  ناراضیاننجاسات خواندن   .۶
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سا و چه ب دهدیم شیها افزات خشم و نفرت را در آنکه شدّبل کند،یو عمل نه تنها معترضان را آرام نم انیب یهاوهیش نیا

اکنون باید از دوام و بقای  ر،یبحث از توانش تدب با .دهدیم شیشناخته شدن افزا تیّرسمشدن و به هدید یها را براتلاش آن

 های اجتماعی سخن بگویم.های خیزشفهمؤلّ

 رندیمینم هازشیخ

 هاشزیخاست که  نیمن ا ییپاسخ کلّ  د؟یآیچه م یاجتماع یهازشیاست که بر سر خ نیبحث ا نیدر ا یپرسش اصل

د. برخلاف بدل خواهند ش یکنند، به جنبش اجتماع دایاگر ادامه پ یاجتماع یهازشیخ .شوندیم لیکه تبدبل رندیمینم

کم و دست یاقلحدّ ییزیرو برنامه یدهسازمان یاز نوع یاجتماع یهاجنبش رند،یگینحو خودجوش شکل مکه به هازشیخ

 یزیآماج همان چ نیهستند و ا۱آماج ایگاه که واجد نشان یاجتماع یهازشیبرخوردار اند. برخلاف خ یدانیم ییبرره ینوع

 . شوندیم زیاز هم متما فها واجد هدف اند و بر اساس نوع اهداجنبش شود،یر شناخته معنوان مقصّاست که به

 زشیخ یاست که برا یفاقاتّ نیاست و ا یآن به جنبش اجتماع لیتبد ،یاجتماع یهازشیخ یرهایاز مس یکی ن،یبنابرا     

 ،تداففاق نمیاتّ  نیا شهی. اما هممیو بزرگ مواجه ا یجنبش سراسر کیرخ داده است و ما اکنون با  ۱۰۴۱ وریشهر ییاجتماع

ها وقت یاریبس ،ی. وانگهندیرا تدارک بب یجنبش اجتماع کیسوخت  اندکه بتو ستیچنان ن شهیهم یتینارضا لیپتانس رایز

 .۱۰۱۱مشهد در سال  زشیمثل خ برد؛یم نیرا در ظاهر از ب یاجتماع زشیاست و خ رومندین اریسرکوب بس نیماش

 ای ختیر کیدارند و  یکالبد اجتماع ایبدنه  کیها آن رایز ،روندینم نیاز ب یاجتماع یهازشیخ زیحالت ن نیدر ا اامّ     

 نیریز وجه کیو  میبنام یاجتماع زشیو شکل خ ختیآن را ر میتوانیدارند که م نییوجه رو کی یاجتماع یهازشیخشکل. 

 ختیل و رشک یکننده نییتع ییاصل یفه. مؤلّمیبنام یاجتماع زشیخ یبدنه ای زشیآن را کالبد خ میتوانکه می ددارن

 زشی. عامل ماشه است که به خنامندیم آن را عامل ماشه یاجتماع یهاجنبش شناساناست که جامعه یزیهمان چ ،زشیخ

 شزیخ ییاجتماع یرا به وسط معرکه ریدرگ یهاگروه نیو نخست سازدیآن را م یهااز شعار یو بخش دهدیرنگ و شکل م

حرکت  کیو  هایداستان گران ۱۰۹۶در انتخابات بود و در  نژادیاحمد ییروزیعامل ماشه اعلام پ ۱۰۲۲ زشی. در خآوردیم

دردناک  یماجرا ۱۰۴۱ وریو در شهر نیبنز ییگران ۱۰۹۲گرا بود و در موسوم به اصول انیط جردر مشهد توسّ یدولت ضدّ 

  .را ساخته اند یاجتماع یهازشیخ نیا ختیشکل و ر ای نییهمه وجه رو هانیو گشت ارشاد. ا ینیمهسا ام

 ایرا محدود  زشیابعاد و بُرد خ تواندیم زیجا است و همان نآن زشیخ ییاصل یرویکه ن زشیخ یبدنه ایا کالبد امّ     

( ۱هم اند: م اریبسیا سه عامل  ریّسه متغ ،یاجتماع زشیخ نیریهستند. از نظر من در وجه ز یگرید یرهایّ گسترده سازد، متغ

 طیشرا کیدر  ریّسه متغ نیر. اما امقصّ ییاجتماع رساختب( ۰و  یسلب ییاجتماع یحافظه( ۸و  یتیانباشت نارضا

 نیب یداریکه در آن روابط نسبتاً پا یطیشرا یعنی) کندیم دیتول یاجتماع ییتیطور مداوم نارضاکه به یساختار

اشد، ب رتریگو همه ترشیب یتی. هر قدر انباشت نارضاندیآیم دیمختلف وجود دارد(، در طول زمان پد ییاجتماع یروهاین

                                                           
1 . terget 
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تر و نخش زشیتر باشد، خخصمانه یسلب ییاجتماع یو هر قدر حافظه کندیم دایپ یترعیرد وسابعاد و بُ  یاجتماع زشیخ

ابل، مثلاً مق یرویاز مردم باور داشته باشند که ن یآن است که بخش یر به معنامقصّ  یی. اما برساخت اجتماعشودیتر مبمخرّ

  .ردیگیکه در طول زمان شکل مبل ،دیآ دیپد بارهکیکه به ستین یزیباور هم چ نی. اتدار اسر و مسألهحکومت، مقصّ 

 مثلاً رخ بدهد ) یمختلف ییاجتماع یهازشیخ ،ینظام اجتماع کیبا  وندیو در پ ینیّمع ییاجتماع طیاست در مح ممکن     

 ییاجتماع زشیبا خ ختیاز نظر ر یاجتماع زشیصورت، هر خ نی(. در ایدیخورش ۱۰۴۴و  ۹۴و  ۲۴و  ۱۴ یهادر دهه رانیا

 یاست که سلسله نی. اکندیم هیتغذ ینحو جدّاست و از آن به لمتصّبدان  ظر کالبداما از ن ،ش فرق داردقبل از خود اَ 

منفصل  یاجتماع یهازشیخ نیسو، ا کیل اند. از هم منفصل و هم متصّ ،رانیا ییکنون یهادهه ییاجتماع یهازشیخ

ده آور دانیمرا به یاصّداشته اند و اقشار خ یاژهیو یشعارها و محتواها زیداشته اند و ن یخاصّ یعامل ماشه کیهر  رایز ،اند

 یهحافظ ،یجنبش بعد ای زشیخ یبرا کیهر  رایز ،ل اندها به هم متصّآن گر،ید یرا شکل داده اند. از سو ییدادهایاند و رو

هر  ند ومانده ا یبر جا ،یقبل یهایتینارضا زیاند و ن دهیآفر یبرو دانش ره یریمبارزه و درگ یهاساخته اند و دانش یاجتماع

 نیآن را از ب یاجتماع زشیخ کیرو، سرکوب  نیا از. سوخت رسانده اند یبعد زشیاند و به خ افتهی شیفزاانیز با سرکوب  بار

و  سمیوندال ریمختلف نظ ییاجتماع یهادهیو به صورت پد دهدیخود ادامه م اتیمورد نظر به ح ییتیکه نارضابل ،بردینم

و  یقوم خیارو ت یگخانواده خیو تار یشخص خیدر تار زیو خاطرات آن ن دیآیدرم یکاربزه ای یاز خشونت اجتماع یاَشکال

  .ماندیم یباق یاجتماع یدر حافظه زیافراد معترض و ن ییالهیقب

. ردیگیبه خود م یدیو چه بسا مبارزه شکل جد شودیمنتقل م یبعد زشیبه خ زشیخ کیاز  زیو مبارزه ن تیالفعّ دانش     

ها و در برخورد با آن اموزندیها بو جنبش هازشیها از مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با خکه فقط حکومت ستیطور ن نیا

. چه کندیم رییشان تغو مبارزه تیلافعّ یهاوهیو ش آورندیم دیها پدن نوع دانشیاز ا زین یاجتماع یهازشیتواناتر شوند. خ

ثلاً )م زانهیپرهخشونت یهاوهیش شوند،یخشن مواجه م یهامرتب با سرکوب یو وقت دهندیم هیّرو رییتغ زیها نبسا آن

در (. ۱۰۴۱کوکتل مولوتف در سال  رتاب)پ آورندیبه خشونت م یو رو کنندیرا رها م( ۱۰۲۲سکوت در سال  یییمایپراه

 جه،ی. در نتکندیم تیو ترب دهدیم میتعل یدینحو جدمخالف خود را به یروهاین ،با نوع برخورد خود یاسینظام س واقع،

 یتنها وقت یاجتماع یهازشیخگفت که  توانیم ب،یترت نیبد .شوندیرانده م هیعملاً به حاش ،کهن یهاوهیمدافعان ش

 هازشیخ . اماماندیم یآن ها باق ی؛ اگر چه باز هم خاطرهبرود نیاز ب زیمرتبط با آن ن ییکه نظام اجتماع رندیمیم

       .د برداشتخو رابرکرد و از ب فیتضع جیتدربه هایتینارضا ییو برطرف کردن نسب یتینارضا تیریمد قیاز طر توانیرا م

 در کنش جمعی درگیرگران کنش

ند توای درگیر در آن، میگران اصلیی اخیر، عدم بحث از کنشانداز نظری برای کنش جمعیی یک چشمبندیصورت در

ای گستره در حال حاضر جا که نارضایتیدانم در این باره شرحی مختصر بدهم. از آن. از این رو، لازم می۱یک نقص جدی باشد

                                                           
ی حمدیفاتح مکه منتقدی بدان اشاره کند، پی بردم و در صدد رفع آن بر آمدم. اما نقد جالبی از آقای . من به این نقص در ویرایش نخست مقاله قبل از این1 

جّه نکرده گذرد، توها میچه در آنو آن« های معترضانکله»درستی نوشت که من به ی من بهین دارد. او در نقد مقالهدر همین باره دریافت کردم که جای تحس نیک
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ی معیّنی در آن حضور ندارند. مردمانی از فراطبقاتی است و فقط اعضای طبقه این جنبش، توان گفت کهفراگیر دارد، می

گرانی شود که ناین امر سبب می بسته اند.ق خاطر دارند و دلهای مختلف جامعه درگیر آن هستند و بدان تعلّ طبقات و بخش

باره از  ی که در این)تعابیر مختلف «یزانچبی»و « گانگرسنه»و « فرودستان»ی گرانه و نابودکنندهاز خیزش مخرّب و غارت

ش ی سراسر و ملّی و فراطبقاتی، نیروی این بختر گردد؛ زیرا در کنش جمعیرنگکم( کار رفته اندنظران بهسوی برخی صاحب

ا، بخشی از هی این نیرویاما در پیشانهای مخرّب آن تعدیل خواهد شد. کننده باشد و پتانسیلتواند خیلی تعییناز جامعه نمی

              های زیر یافت:گیتوان افرادی با ویژهمی ،ت جامعهجوانان قرار دارند، زیرا در میان این سنخ از جمعیّ

گونه چه شیاز خو میخواهیم کهنیاست. ا یکنش انسان نیترخود، مهم نشیآفر ترین میزان امید اجتماعی:. پایین۷

 .تاس یهر کس ییگوجه زنده نیترو مهم نیترمعنابخش م،یدار شیخو ستنیبودن و ز یبرا یو چه طرح میبساز یزیچ

 نی. امانیو آرزوها قیو علا دمان از خوو شناخت مانیریپذر است از جامعهمتاثّ م،یزیریم شیخو یندهیآ یکه برا ییهاطرح

مطلوب آن است که به ما کمک  ییبستر اجتماع .مانو فراتر از امکانات شانهیآرزواند ایباشند  نانهیبواقع توانندیها مطرح

ود از خود و استعدادها و امکانات خ یو درک درست میمند شواصطلاح طرحو به میبشو یآبستن طرح شیخو یندهیآ یکند برا

 .ازدم سفراه شیما را کم و ب خاصّ  ق طرحتحقّ یمطلوب آن است که امکانات لازم برا ییبستر اجتماع نیچن. هممیکن دایپ

 یندهیآ یبرا یداشتن طرح: کنمیم فیتعر طورنیرا ا یاجتماع دی. من امردیگیاست که شکل م جانیا یاجتماع دیام

ق اما بر سر راه تحقّ  .تمدّت، و درازمدّ انیت، ممدّق آن طرح در کوتاهتحقّ زانیهر فرد از م و برآورد   شیخو

طرح  میبتوان کهنیا یبرا .اندیو ساختار یموانع فرافرد نیاز ا یوجود دارد و برخ یمعمولاً موانع م،یدار شیکه از خو یطرح

در نظر  تبایست در پیوند با هم لحاظ کرد، اما اولویّفه را می. این سه مؤلّ دارند یاساس تیفه اهمسه مولّ  م،یق بکنخود را محقّ

  :دهمتری میبیشمی است و من بدان وزن من از آنِ سوّ

هر شخص )اعم از  ییرمادّیو غ یها و امکانات مادو مهارت هاییمورد اشاره دارد به توانا نیا: یشخص یهیسرماالف. 

 (،رهیو غ یتیّشخص یهایگژهیص و مهارت و وروابط و دانش و تخصّ

                                                           
 شده، فیرتع قیاعتراض و سرکوب دق یهاسمیمکان. است نیقابل تحس ییگوخوب و قابل فهم و بدور از مغلق یصورتبند نیچن .خواندم گرید کباریمقاله را »ام: 

. مطرح شده است معترضان است که در اعتراضات یهاشهیاند ای شهیاند نییعدم تب نوشتار گرفت، نیبه ا شهیکه م یاشکال اینقد  نیمهمتر. هم لحاظ شده یخیتارنگاه 

اند و از کنار هحاکم را مفروض گرفت یاسیبا ساختار س تیضد ینگاه کل کیدر  یلف جناب دکتر محدثؤباشد که م نیموجب ا دیو تکثر شعارها شا یگپراکند

در متن نمودش  شجنب ای زشیخ تیالیشده و س یکیمکان یکم نییتب. اندعبور کرده ی،جابیا ای یحالا چه سلب ی،دئولوژیو خواست معترضان از لحاظ ا شهیاند تیماه

 یو بدنها یجمع یهاشناسان فارغ از دغدغهبنظرم جامعه. اندرا آورده ندهیآن تا آ یامدهایشده و پ نییاعتراض و سرکوب تب نیب یپنگنگینوع پ ک. یکم است

 یواند همه ابعاد فکرتینم نیاما ا ،اندآورده یثرا جناب محد ستین ینید چوجهیبه زشیخ نکهیا. توجه کنند شتریها هم بو زبان آن نیمعترض یهابه کله دیبا ،معترض

؛ حواله کند ریوانش تدبو نبود ت یناکارآمد یاعتراضات را در عبارات کل تیشود و ماه ریتفس انهیگرالیتقل یبنحو تواندیکند که م نییتب ای حیجنبش را توض نیا

 تیضد ،مکن کردهرا م نایآنچه جنبش ژ ،میتمام شده و بصورت خلاصه اگر اشاره کن حاکم یدئولوژیدر کله معترضان ا ،میله بپردازأتر به مسقیاگر عم کهیدر حال

خوب و قابل تامل جناب دکتر  یهایسازمفهوم: گذشت دینبا زیچ کیاز  اما .دیراستا د نیدر ا توانیو زنانه را هم م ینسل یهالیتحل هیبق. حاکم است یدئولوژیبا ا

و...  یزدگ خیتار سوژه و ابژه، یمسائل را با ابزار مفهوم شهیهم ران،کهیزده در ا یاشناسان قارهجامعه جیرا یهاییگودهیچیشفاف و بدور از پ یصورتبند ،یمحدث

 «است. میو مفاه تیخوب وضع ضاحیا نیحسنش هم نیمهمتر ینوشته جناب دکتر محدث . انصافاًکنندیمخاطبان را سردرگم م و عملاً کنندیگم م
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(. یگاهخاست یاند )خانوادهآمده ایدنبه یامعمولاً افراد واجد خانواده هستند و در خانواده :یگخانواده یهیسرما ب.

هر فرد در  یخانواده یکه اعضا یایرمادّیو غ یامکانات مادّ یهر فرد ناظر است به مجموعه ییگخانواده یهاهیسرما

 رند؛یکار گاز عضو خانواده به تیحما یبرا راآن امکانات  توانندیدارند و م اریاخت

 ستیبایق بکند، مفرد بتواند طرح خود را محقّ  کهنیا یفوق، برا یفهعلاوه بر دو مولّ مساعد:  ییاجتماع یهافرصت .۳

  .فراهم شود یو یبرا یمناسب یهاوجود داشته باشد و فرصت یمساعد ییاجتماع طیشرا

 قاو از امکان تحقّ و برآوردِ ندیق طرح خاص خود ببتحقّ یبرا یاندازبالا خواهد بود که فرد چشم یوقت یاجتماع دیام     

  :یرانیاز جوانان ا یاریفانه در حال حاضر بسقرار دارند: متاسّ یاما اکنون جوانان ما در چه وضع .اش مثبت و بالا باشدطرح

 هستند، رگذاریتاث ییشخص یهیفاقد سرما  -

 هستند، کنندهنییتع ییگخانواده یهیفاقد سرما  -

 .ندا یاجتماع یهافاقد فرصت  -

در  .ی بزرگ شده انددرگیر در این کنش جمعی ،در کشور یاجتماع دیزوال ام تها در وضعیّآناز نظر من،  ب،یترت نیبد     

به  یتماعو اج یروان یهابیو آس ابدییم شیافزا یگزهیانگیو ب یدیو ناام سأی )شرایط زوال امید اجتماعی( یطیشرا نیچن

در  .ابدییم شیافزا اریجوانان بس ونوجوانان  انیدر م یبه خودکش دنیشیو اند یو سرانجام اقدام به خودکش رسدیاوج خود م

ولان ؤه مسوجّباره مت نیدر ا یاصل تیولؤمسکه . روشن است میب کنتعجّ دیباشد، با نیاز ا ریاگر غ ،یاجتماع دیزوال ام طیشرا

 است.  نیسرزم نیا یجایکشور در جا

قید و  لکه از یک سو به تحمّ است فرهنگی فرهنگ انقیاد و تزویر،  ی فرهنگ انقیاد و تزویر:سازیدرونی. عدم ۲

ها در نقر کند. این فرهنگمی ترغیب به فریب اجتماعی کند و از سوی دیگر،دعوت میبندهای وارد بر زیست جهان آدمیان 

 ۱شکاف بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی ،های جدیدتر جامعهنسلدر اعضای رسد نظر میامّا به ایران حاکم بوده است.

 های قبلی، همانی که هستند را بروز دهند.  تر از نسلکوشند بیشها میبسیار کاهش یافته است و آن

نسل  یپذیرینوجوانان و نوجوانان، بر اساس جامعه از فرهنگ رسمی:و فکری ترین شکاف ارزشی . واجد بیش۳

 ای که حکومت دائم در حال تبلیغ آن استهای قبلی، از فرهنگ رسمیفضا و فرهنگ و دنیای کاملاً متفاوت با نسل جدید در

های فرهنگ ها و هنجارهای فرهنگ رسمی، و آموزههای فرهنگ رسمی، و ارزش، نماد و اسطورهی رسمیئولوژی)شامل ایده

                                                           

از در وزارت سی مسألهرانیفرهنگ کشور، یک سخنی ترین مسألهعنوان مهمی شکاف بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی به. در باره1 

 من شخصاً این کتاب را برای وزارت خانه منتشر شود.ط همین وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی داشته ام که قرار بود در یک کتاب توسّ

 فرهنگ و ارشاد اسلامی ویرایش محتوایی کرده ام، اما خبری از سرنوشت آن ندارم.
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 ها از وضع موجود شده است و عاملی شدید آنرا دارد و این سبب واگراییترین فاصله ، بیش(ها و شعائر رسمی، آیینرسمی

 ی شدیدتر آنان است.ی نیز در نارضایتیمهمّ

ع ترین تعلّق به وضنوجوانان و جوانان در مقام مقایسه با دیگر اعضای جامعه، کمق به وضع موجود: ترین تعلّ . کم۰

ای اجتماعی ندارند که نگران از دست دادن آن ها هنوز اندوختهبسیاری از آنترین نارضایتی از آن را دارند. موجود و بیش

 دارند. وضع موجود  گی را ازبیگانه ینترباشند، اما بیش

سازند. اما در میان جوانان، اکنون ی دیگر متمایز میرا از تمام نیروهای اجتماعی نوجوانان و جوانان ،گیچهار ویژهاین       

نای تر زنان، به معاما این به چشم آمدن بیشن ایرانی بیش از مردان و پسران دیده شده اند و به چشم آمده اند. زنان و دخترا

دلیل این امر این است که زنان ایرانی برای نخستین بار است که از نظر تر زنان از مردان در این جنبش نیست. مشارکت بیش

ی تاریخ . در توضیح این شرایط جدید لازم است قدری به گذشتهن نزدیک شده اندت برابر با مردااجتماعی این همه به موقعیّ

 معاصرمان برگردیم.   

و  گانیخدا کیل بود فقط از متشکّ  رانیا ،از مشروطه به قبل ن،یند. بنابراه ابود تیّرع یگما قبل از مشروطه همه اکانین     

 نیب یبمراتبا هم فرق داشته اند و سلسله هاتیّرع ،هبوده اند. اما البتّ تیّرع زیا زنان و فرزندان سلطان ن. حتّ تیّرع یانبوه

و در چنگ  اریدر اخت اشیهست یکه جان و مال و ناموس و همهآن ست؟یک تیّرع .وجود داشته است یرانیا یهاتیّرع

ندارد.  اریاخت یزیچ چیآشکار و نهان سلطان، بر ه ذناِیب تیّ سلطان است. رع ،او اریاست و صاحب اخت گانیخدا ایسلطان 

 یور یگانیعصر خدا ،سو نیاز مشروطه به ا اما. است یزدیه اواجد فرّو الله است و ظلّ  نیزم یخدا بر رو یندهیسلطان نما

مدرن در تلاش است  تیّرع نیمدرن شده اند و ا تیّبدل به رع تیّاز رع ،با ورود به عصر مدرن انیرانیبه زوال آورده است. ا

 هضتن به یمنظر وقت نیعطف است. از ا ینقطه کی رانیا خیرو، نهضت مشروطه در تار نی. از اابدیارتقا  یبه مقام شهروند

شده و  نائل یبزرگ یهایروزیکه به پانقلاب شکست نخورده است بل نینهضت و ا نینه تنها ا م،یکنیمشروطه نگاه م

است که  یمدرن کس تیّرع ست؟یمدرن ک تیّرع. مدرن بوده است تیّبه رع یرانیا تیّرع لیتبد زیآورد آن ندست نیتربزرگ

 تهافی یآشنا شده و بدان آگاه یو حقوق شهروند یبا شهروند ،یگرکنش نیا ییت و محدود دارد و در طموقّ ییگرکنش

 نیهنوز در تحقّق آن ناکام مانده است. از ا اما ؛است یآمدن به حقوق شهروند لیو نا یق شهرونداست و معطوف به تحقّ

. میهست یبه حقوق شهروند لین یدر تلاش برا ینخواه یو خواه میمدرن هست تیّرع یگهمه انیرانیما ا کنونمنظر، هم ا

دارد. و استمرار ن ستین داریپا ،یتشکّل مدن لیو تشک یگرت و محدود است. او در کنشموقّ ،مدرن تیّرع ییگرکنش اما

تن، و در گرفته بودند انجمن ساخ شیکه پ یکوشش گانهیکرده  ندگانیاز نما یرویپ زیدر تهران مردم ن: »سدینویم یکسرو

 کصدیتهران به  یهاآخر شمارة انجمن یدر روزها دید میکه خواه. چناندو شور و خروش و برخاستن بو یهویبه ها آمدشیپ

 یانانس یشهروند موجود ست؟یشهروند ک اما. افتیتداوم نالبتّه  یگرکنش نیا(. ۳۹۴: ۱۰۲۲ ،ی)کسرو« بود دهیو هشتاد رس

 ییگرها، زاده و پرورده شده است و به کنشدر مقابل حکومت یگراز کنش یاَشکال یاز مجرا ایدن یجا است که در همه

نبود که شهروند آن از  یدر آغاز، دولت تیحاکم یدارا دولت» :دهدیادامه مکم و بیش  یمدن یهالدر قالب تشکّ  شیخو

عملاً  ایکه قدرت شاهان را محدود کرده،  یمبارزات قیاز طر یادیحقوق تا اندازة ز نیبرخوردار باشد. ا یاسیحقوق مشارکت س
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 نیچن .(۰۸۱: ۱۰۱۰ دنز،ی)گ «دندیکسب گرد -متحده الاتیا ایاز راه انقلاب، مانند موارد فرانسه  یگاه-آنان را برانداختند 

  :یاجتماع ،یاسیس ،یگردد: مدن یمداوم به سه نوع حقوق نایل م ییگرکنش یاز مجرا یانسان

 م،یاندیم یهیاز ما آنها را امروز بد یاریاست که بس یازاتیحقوق شامل امت نی. اشوندیبه حقوق فرد در قانون اطلاق م یمدن حقوق»

 یافراد برا یشامل أزاد یر همة کشورها شناخته نشده اند(. حقوق مدند وجهچی)و به ه دیدراز طول کش یدست آوردن آنها زماناما به

نوع  نیدر برابر قانون است. ... دوم کسانی یو حق دادرس ت،یو مذهب، حق مالک انیب یآزاد کنند،یکه انتخاب م ییدر هر جا یزندگ

دست سرعت بهو به یبه آسان زیحقوق ن نیق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن. اح ژهیواست، به یاسیس حقوق یحقوق شهروند

حداقل  کیمند شدن از بهره یهر فرد برا یعیحقوق به حق طب نیاست. ا ی... حقوق اجتماع ینوع حقوق شهروند نی. ... سومامدین

صورت  در یاجتماع نیتأم ،یو درمان یبهداشت یایمانند مزا یحقوق شامل حقوق نی. اشودیمربوط م تیو امن یاستاندارد رفاه اقتصاد

وامع ج شتری. ... در بشودیمربوط م یبه خدمات رفاه یحقوق اجتماع گر،یحداقل سطح دستمزد است. به سخن د نییو تع ،یکاریب

 یاسیحقوق س ژهیوو به ،یبه حقوق مدن یابیامر آن است که دست نیآمد. علت ا دیبوده است که پد یحقوق نیآخر یحقوق اجتماع

  (.۰۸۱-۰۸۲)همان: « بوده است یکسب حقوق اجتماع یمعمولاً اساس مبارزه برا

 یروین نیاندرت، جز به نیو اکنون ادامه دارد. کارگزاران دو نهاد سلطنت و نهاد د جانیچنان اپس نهضت مشروطه هم     

(. ۳۲۹: ۱۰۲۲ ،یبه: کسرو دینگرمثال ب ی)برا ستادندیند و در برابر آن امدرن را درک نکرد تیّموجود در رع ییخواهلتحوّ

 نیاست، اما شواهد ا یبزرگ یعاادّ نیا شدن است. تریو قو یریگدر حال شکل میعظ یچون بهمنهم ،خواهلتحوّ یروین نیا

روطه بوده اند، از مش یانسان یهیلفاقد حقوق اوّ نیت و دسنّ ییاجتماع یرویها توسّط دو نکه قرن زنان ست؟یبزرگ چ یعاادّ

 شیبه نما رانیا خیرا در کل تار یگرنوع کنش نیترباکانهیو ب نیترالانهو فعّ نیترشیآمده اند و اکنون ب دانیسو به م نیبه ا

 ییعموم ییگرکنش مشروطه بود که سدِّ نیا اامّ. اند ختهیرا برانگ انیاز جهان یاریبس نیکه حسّ تحس یاگونهگذاشته اند؛ به

 یروهایشد و آنان از آن زمان با ن ریگزنان از عصر مشروطه چشم ییگرو کنش یرا شکست. حضور اجتماع یرانیزنان ا

 گرفتندیم دندیدیم شانیآمدن زنان جلو گرفتند و هر که را از ا رونیاز ب امروز: »مکش شدندگر وارد کشاکش و کشسرکوب

: ۱۰۲۲ ،ی)کسرو« دسته از آنان، با سربازان و قزاقان کشاکش رو داده بوده کی انةیم روزید رایز داشتند،یدر قراولخانه نگه م و

 ،دیجد نرایشده است. ا تررومندین اریزنان بس یجانبهآمدن همه دانیبا به م رانیا یجامعه ییخواهلتحوّ یروین اکنون .(۱۴۹

اگر  کند،یم شهیاند رانیا یکه در باره ینظرصاحبشناس و جامعهو  یاجتماع پردازهیرخ و نظرهر موّ خواه است.لتحوّ یرانیا

 یورین نیا. شودیمعاصر م رانیلات او نقص در شناخت تحوّ  ییرسادچار نا ابد،یخواه نلتحوّ یروین نیدرست از ا یدرک

 نیوجه تضم چیهمعاصر به رانیدر ا یران. لاجرم، حکمکندیظهور م یاو به بهانه یاگونههر بار به ،دیجد رانیخواه در التحوّ

ند و آن را درک نکن یرانیا ییخواهلتحوّ یروین نیا یرانیا ییاسیمردان و مردان سو دولت یاسیالان س. اگر فعّستیشده ن

 ییدر ط ،صطور مشخّگذشته و به یهادهه در .ترک کنند رانیرا در ا استیس یعرصه دیزود با ای رید د،نشناسن تیرسمرا به

 یهاو با روش زیآممسالمت قیاز طر دیکوش یخواهلتحوّ یروین نی( ا۱۰۴۴تا خرداد  ۱۰۱۶و چهار سال )از خرداد  ستیب

 روین نیشده است و ا نیخون ییخواهلوارد تحوّ رانیا نکیمواجه شد. لاجرم ا یستبر کند، اما با سدِّ جادیل اتحوّ کیدموکرات

با  یگربر مردمان عصر کنش یراناست که حکم روشن .میو چه نباش میچه ما زنده باش د؛یگشایزود راه خود را م ای رید

 در آمده اند وبه یگکه از بنده یبر مردم شودینم گریفاحش دارد. د یاند، فرق تیّکه رع یبر مردمان یرانحکم یهاوهیش

 یهاوهیکهن حکومت کرد. اصول و ش یهاآموزه یکهن و بر مبنا یهاوهیشهروند شدن اند، به ش یگرانه در تمنّاکنش
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 یاشهیر و نیادیبس بن یرییتغ نینه حاکم. ا خواهندیدگرگون کرد. شهروندان خادم م ستیبایرا م ییرواو حکم یرانحکم

ه ک یخواه بدل شده اند و وقتلتحوّ یبه سوژه ینحو فردبه شیخود کم و ب ییگرکنش خیدر تار انیرانیا ،یبار .است

ل تحوّ یوژهس شوند،یم یاسیو س یل اجتماعو مانع تحوّ کنندیم یگستادهیسوژه ا نیدر برابر ا یو اجتماع یاسیس یروهاین

ننده بدل شده کخواه تعیینلهای تحوّ گاه تاریخی، به یکی از سوژهبزنبدین ترتیب، زنان ایرانی در این . شودیم دهیآفر یجمع

که لب ل را باید در نهضت مشروطه جست و مقاومت آنان در برابر تحمیل حجاب نیز امر جدیدی نیستی این تحوّاند. ریشه

ه و در تمام این مدّت ادامه شان در عصر پهلوی آغاز شدگیتر یعنی از زیست خانوادهکه بسی پیشو بل ۱۰۳۱از زمستان 

ز تحمیل و نیحجابی در عصر پهلوی در برابر تحمیل بیداشته و اینک به عصیانی عمومی بدل شده است. در حقیقت، آنان 

 گی قرار داشته اند. در یک فرآیند سوژه، ۳۱حجاب در عصر پس از انقلاب 

 ینوع مواجهه با جنبش اجتماع

م که گفت نیاز ا شیاست. پ یجنبش اجتماع ای زشینوع مواجهه با خ ها،خیزش ها و جنبشی در بارهمهم  اریبحث بس کی

نظام  یسرکوب را برا ستمیس یوعن توانندیه مطور بالقوّعمال قدرت دارد که بهی برای اِیساز و کارها ینوع یهر نظام اجتماع

ا امّ .است نهیگز نیو بدتر نهیگز نیآخر ،بالا دارد ریکه توانش تدب یستمیسرکوب در س ینهیگفتم که گز نیچنشکل دهند. هم

جا باید در این .ندیگویشان سخن نمو جز با زبان زور با مخالفان معترض شناسندیرا م نهیگز نیبدتر نیها تنها همنظام یبرخ

ی واکنشی ی قدسیطرح قدسی از جامعه را محقّق کنند و جامعه ،کوشند در دوران مدرنهایی که مینظام اضافه کنم که

ی جامعه جانبهی همهکاریها برای دست. تلاش آن(۱۰۹۲)محدثی،  گیری از سرکوب هستندتر مستعد بهرهسازد، بیشمی

ی زیادی تیب، نارضایتیها بدین ترشود. آنکار میها صرف اینسازد. بخش مهمّی از نیروی آنپذیر میها را بسیار آسیبآن

و تمام  گرددها معطوف به یک نقطه میشود و تمام نگاهتدریج تمرکزگرایانه میها بهآفرینند. دولت در این نوع حکومتمی

پذیر سازد و تحرّک در چنین دولتی را بسیار آسیبتواند شود و این مین صادر میی معیّها از یک نقطهگیریتصمیم

 دهی وکه ساز و کار فرمانویژه در شرایط بحرانی. در این شرایط، تا زمانیل را از آن سلب کند؛ بهگیری و عمتصمیم

ین محض از بکند و بهنحو کارآمدی عمل میای برخوردار است، ساز و کار اِعمال قدرت بهپذیری از پتانسیل مقتدرانهفرمان

 ود. شی آن زیاد میرفتن این پتانسیل، خطر اضمحلال درونی

 :دارند یاجتماع یهاو جنبش هازشیمواجهه با خ ینهیکم سه گزدست ،یاسیس یهامیرژ رینظ یاجتماع یهانظاماما      

 و مراقبت، شیعدم مداخله و پا ینهیگز (۱

 ،یجنبش اجتماع یها برافرصت یبردن برخ نیمحدود و از ب یمداخله ینهیگز( ۸

 .و سرکوب میمستق یمداخله ینهیگز (۰

جوامع  در یاسیس یهامیرژ یهستند که برخ ییبردهامحدود راه یمداخله ینهیو مراقبت و گز شیعدم مداخله و پا یهانهیگز

ارد و براز مخالفت وجود داعتراض و اِ یبرا نهینهاد یینوع جوامع، مجار نی. در ارندیگیکار مبه افتهیتوسعه یاسیلحاظ سبه
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ای هها و سازماناحزاب و سندیکاها و اتّحادیهشده، اعتراض خود را بروز دهند.  نهینهاد ییمجار نیدر ا توانندیم یناراض مردم

تواند که می ی وجود داردی مستقلّ ی قضائیهو قوّه ی مختلف فعّال اند و بستری نهادینه برای اِبراز نارضایتی وجود داردسیاسی

جنبش  شیه پاب ن،یآغاز یجوامع در مرحله گونهنیدر ا ینظام یرویو ن سیپل. ی کندقضایی جلوگیر-از تحقق سرکوب تقنینی

 ینهدام ییمحدودساز یبرا یگاه ای دهندیمهارکننده بروز م یرفتار ترشیو ب پردازندیو حدود اعتراضات م و مراقبت از حدّ

حاظ لکه به شودیم دهید یدر جوامع ترشیب ،گرانهسرکوب یمواجهه اامّ. کنندیمحدود م یمداخله ،هاتیالفعّ

 یشناسو جامعه یاسیعلوم س اتیّ با مفهوم سرکوب در ادب یشناسروان اتیمفهوم سرکوب در ادب اند. افتهیتوسعه ن یاسیس

ت نه اس یاجتماع جنبش ای یاجتماع زشیخ کیسرکوب  یعنی ،یمبحث ما ناظر به دوّ جانیدارند و در ا یبا هم فرق فاحش

کردن، و  ریاز کنترل کردن، محدود کردن، دستگ یعبارت است از: هر شکل جانی. مراد من از سرکوب در ایسرکوب روان

نظام  کیط عات توسّها و تجمّها و جماعتها و جمعافراد و گروه هیعل یو کلام یکیزیعمال خشونت فمجازات کردن و اِ

در  موجود نیکردها و قوانو عمل هاوهیو ش هاهیّرو هیشان علو اعتراض یتیو بروز نارضابراز اِ یها را براآن یکه جلو یاجتماع

 .شان شودها و مطالباتخواسته ییریگیو پ انیو مانع از ب ردیبگ یاجتماع ستمیس

 توانینم ،است نیچن ی. وقتکندیم یتینارضا دیو در سرشت خود تول ریناگزبه یاجتماع ستمیگفتم که هر س نیاز ا شیپ     

نکرده باشد،  هیتعب یتیبروز و ظهور نارضا یبرا یراه یاجتماع ستمیس کیبروز و ظهور نکند. اگر  یتیانتظار داشت که نارضا

وجود  یناراض ی( افرادیاسیس میرژ کی ایگاه فوتبال باش ای)خواه کارخانه  یدر هر نظام اجتماعاست.  یاساس یدچار نقص

طور مانه ستیبایو حاکمان م رانیمد ،و ابراز شود. پس نخست ابدیممکن است در قالب اعتراض بروز  یتینارضا نیدارند و ا

وق اعتراض قائل شوند و حق حقّ  زینقد و ن حقّ  زین گرانید یاقائل هستند، بر ییفرماو حکم تیریمد حقِّ شیخو یکه برا

ناخته شود. ش تیّرسمبه -که در عملکاغذ بل ینه در رو-حقوق معترضان  دیبشناسند. پس نخست با تیّرسممعترضان را به

به  قتیدر حق م،یو سرکوب کن دیو تهد یسازو اقدام به پرونده میاوریب انیسرکوب را به م یرویمحض اعتراض، نبه کهنیا

 تیدر حما یقانون چیو ه مینشناس تیّرسمحقوق معترضان را به یشناختن حقوق معترضان است. وقت تیّرسمعدم به یمعنا

انتظار داشت معترضان هم قانون را  توانینم گرینکند، د یدارو حقوق آنان را پاس از معترضان وجود نداشته باشد و حقّ

ا پوشش ندهد، افراد ر یکه حقوق همه یاست. قانون یفاقد شمول کاف یقانون نیساده که چن لیدل نیبشناسند؛ به ا تیّرسمبه

  .کند تیاز آن حما یقدرت کهنیولو ا ؛شودیم اعتباریسرشت خود بدر 

ونت و فاقد خش زیآمکه مسالمت یجنبش ای زشیسرکوب در برابر خ ینهیانتخاب گز ب،یترت نیبد     

ت از نخس ستیبایم جانیدر ا .آوردیرا به ارمغان م یسقوط اخلاق یاسیس میرژ یال است، براو فعّ یتهاجم

 یتدافع ایم( و خشونت منفعل خود اَ ری)به تعب یتهاجم ای( ۱۸۳: ۱۰۹۶کاستلز )کاستلز،  ریبه تعب «الخشونت فعّ» نیب زیتما

  .بپردازم یو سپس به بحث از سقوط اخلاق میسخن بگو

 ورزیسرکوب و اَشکال خشونت
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ی در باره بایستآید. لاجرم، میمیان میناگزیر بحث از خشونت نیز بهگوییم، بهوقتی از سرکوب خیزش و جنبش سخن می

جتماعی های اهای اجتماعی و جنبشگرانه با خیزشی سرکوبتعریف خشونت و انواع آن نیز سخن بگوییم تا سرشت مواجهه

                                                                          تر روشن شود. های جمعی بیشو نیز دیگر کنش

 تعریف خشونت الف(

 من .باشد نگرفته قرار واکاوی مورد باید، که چندان اشمنفی ظاهراً  بار خاطر به شاید که است مفاهیمی جمله از خشونت

 آسیب صدق به سلامت و هوشیاری شرایط در و اجتماعی وضعیت در که فعلی ترک یا فعل: کنممی تعریف چنین را خشونت

  :اردد گیویژه چند خشونت بنابراین،. یابدمی تحقّق دیگری به معطوف خشمی یریزیبیرون اثر در یا دیگری به زدن

 شونتخ مرتکب بزند، آسیب دیگری به خواب در مثلاً  یا ناهوشیار وضعیّتی در کسی اگر) است راههم هوشیاری از حدّی با (۱

 ،(است نشده

 خشونت بنابراین،) باشد فرافردی یا فردی عاملی تواندمی دیگری این و است اجتماعی یدیگری یک به معطوف خشونت (۸

 ،(است عامیانه یا آمیزمسامحه یا است نادرستی تعبیر خود به نسبت

 از ناشی نتخشو کمدست یا دارد وجود فردی فرا نیرویی یا معیّن فردی به غیرمستقیم یا مستقیم زدن آسیب قصد آن در (۰

 و خشم در ریشه الزاماً  خشونت پس. است اجتماعی یدیگری یک سر بر هوشیاری شرایط در نفرت و خشم یریزیبرون

  گیرد، صورت عاطفی یمایهدرون گونه هر بدون تواندمی و ندارد نفرت

 صورت زدن بآسی قصد به که سکوتی یا اعتناییبی مثلاً  باشد؛ هم فعل ترک تواندمی کهبل نیست فعل الزاماً خشونت( ۰

 اعضای سطتو جنگ یجبهه در سرباز یک با گفتن سخن تعمّدی ترک آن ینمونه. باشد جدی خشونت یک تواندمی گیرد،می

 ترک نچنی این. اند کرده تحریم را وی با گفتن سخن ،دسته یفرمانده دستور به هاآن که، وقتیاست گردان در دسته یک

 کند، وارد خاص وضعیت یک درون در فرد به یجدّ  آسیبی تواندمی فعلی

 عنام این توضیح در. نیست ممکن گریخشونت فهم وضعیّت، آن فهم بدون و دهدمی رخ وضعیّت یک درون در خشونت (۳

 توضیح عنایم در خشونت ارتکاب گریخشونت. اند هم مقابل گیدیدهخشونت و( ورزیخشونت یا) گریخشونت که بگویم باید

 هدیدخشونت و گرخشونت. است وضعیّت یک درون در گرفتن قرار خشونت معرض در گیدیدهخشونت و است شده داده

 گریخشونت هب را گرخشونت که است دیدهخشونت این گاه. دارند هم با اجتماعی پیوندی گاهی و نیستند هم از منفصل همیشه

 راخواندهف گریخشونت به که عاملی آن کهبل است قربانی که نیست دیدهخشونت این همیشه ظاهر، برخلاف. خواندمی فرا

 اعضای جلوی عمد، روی از. کند زندان یروانه را خود دشمن خواهدمی فردی کنید تصوّر. باشد قربانی تواندمی نیز شده

 به و خوردمی کتک او دست از سرانجام و برانگیزد خود زدن کتک به را او تا کندمی رکیک یفحّاشی وی به او یخانواده

 این رد شما نظر به. کندمی فراهم مقابل طرف انداختن زندان به برای را پسندیمحکمه مدارک و رودمی قانونی یپزشکی

 گاهی. دش قائل تمایز پذیرغیررؤیت خشونت و پذیررؤیت خشونت بین بایستمی رو، این از است؟ قربانی کسی چه مورد
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 نیز پذیرتغیررؤی خشونت مقابل در که است قانونی مطلوب قانون. است پذیرغیررؤیت خشونتی محصول پذیررؤیت خشونت

 .باشد حسّاس

 

 ب( انواع خشونت

 و پذیرش عدم یا پذیرش منظر از را خشونت انواعتوان به انواعی تقسیم کرد. خشونت را بر حسب معیارهای مختلف می

 تهاجمی، یا الفعّ خشونت نوع سه بهتوان می خشونت، کاربرد یباره در گیریموضع نظر از واقع در و مقبولیّت عدم یا مقبولیّت

 یدستانهیشپ یکارگیریبه تأیید تهاجمی، یا فعّال خشونت موضع. کرد تقسیم خشونت نفی و تدافعی، یا منفعل خشونت

 یکارگیریهب وقتی تنها و است خشونت یدستانهپیش یکارگیریبه نفی تدافعی، یا منفعل خشونت عموض. است خشونت

 یهمه در را خشونت یکارگیریبه گونه هر نیز خشونت نفی موضع. باشد وجود گیدیدهخشونت که کندمی تأیید را خشونت

       .کندمی نفی ممکن شرایط

 یریزیبرنامه اب یافتهسازمان خشونت. باشد یافتهسازمان یا فردی تواندمی خشونتگی، یافتهاما با توجه به معیار سازمان     

چنین، مه. باشد برنامهبی یا مندبرنامه است ممکن و گیردمی صورت فردی نحوبه فردی خشونت و گیردمی انجام سازمانی

 باید هک عملیاتی میزان هم مورد این در. باشد مقیاسکلان یا مقیاس،میان خردمقیاس، تواندمی اندازهاز نظر معیار  خشونت

  .است کنندهتعیین آید،می پدید که آسیبی میزان هم و است مهم شود، صرف که نیروهایی و گیرد انجام

 مند: خشونت در وضعیت رادیکالیستیمند و خشونت غیرهدفخشونت هدفج( 

 بریممی سربه آن در اکنون که تیوضعیّ یعنی کنم؛ تمرکز رادیکالیستی وضعیت در خشونت انواع به خواهممی بحث این در اما

 یک برابر در حکومت وقتی. است حکومتنیز  آن دیگر طرف و دارند قرار اجتماعی جنبش یک نیروهای آن طرف یک و

 و نیعی بروزات بردن بین از دنبال مندهدف نحوبه گزیند،برمی را سرکوب یگزینه اجتماعی جنبش یا اجتماعی خیزش

 عی،اجتما هایجنبش و هاخیزش مندهدف سرکوب در. است آن یمیدانی نیروی تربیش چه هر تضعیف و جنبش یمیدانی

 روهاینی از یکی یا مقامات از یکی فرزندان گاهی که است این. ندارد اهمیتی چندان است، کسی چه دیده خشونت کهاین

 و عاطفی بار فاقد کاملاً  تواندمی ۱مندهدف خشونت. بگیرند قرار احتمالی گاندیدهخشونت میان در است ممکن هم خودی

 دیدهونتخش است قرار کسی چه که ندارد کاری الزاماً گرخشونت مند،هدف خشونت در. باشد عاطفی بار واجد یا باشد احساسی

 اعدام. نیست جزئیات درگیر الزاماً . سازد ناتوان را آن یا بردارد راه سر از را مقابل طرف خواهدمی مندهدف خشونت. باشد

                                                           
 سال یک هک آموزیدانش روستا، در خانه به بازگشت مسیر در آمدیممی بیرون مدرسه از وقتی. کردم تجربه باریک را مندهدف خشونت دایی،ابت دوران در . من1 

. کردمی اِعمال ما بر را خشونت از اَشکالی و کردمی برخورد تحقیرآمیز آموزاندانش دیگر و من با خود یخانه نزدیک تا مسیر طول در روز هر بود، تربزرگ من از

 کتک هم خانه در و رسدمی خانواده به خبر و خورد خواهم کتک او از که دانستممی. بایستم او برابر در گرفتم تصمیم روز یک اما. بود ترقوی من از جّثه لحاظبه

 مرا بارها روز آن. مایستاد او برابر در بالاخره ولی. شدیممی تنبیه خانه در کردیم،می فحّاشی یا کاریکتک بیرون اگر که بود گونهاین ما یخانه قانون. خورد خواهم

 هم را دیگری کتک. بود خونین امگوش و سر و ِگلی املباس رسیدم خانه به وقتی. کردند جدا را ما سرانجام. شدم گلاویز او با باره دو و برخاستم من و زد زمین بر

 .نداد آزار مرا هرگز دیگر و گرفت فاصله من از او دیگر فردا از اما. کردم جان نوش خانه در
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 انجام به را اجتماعی جنبش نیروهای تضعیف و گیبازدارنده کارکرد تا گیردمی صورت خشونتی چنین تداوم در نیز معترضان

 .است شده ریزیبرنامه قاعدتاً  مندهدف خشونت اما. نیست جدیدی امر وجه هیچبه این و برساند

 یینادرست و درستیبه کاری جااین در) است آن هایتمزیّ از این و کندمی عمل شده ریزیبرنامه که حکومت مقابل در      

 از. است حدّاقلی نیز اجتماعی هایجنبش در و ندارد وجود اجتماعی هایخیزش در دهیسازمان و ریزیبرنامه ،(ندارم هابرنامه

 یزن هستند مرکزی یبریره فاقد که ایاجتماعی هایجنبش در و است مندغیرهدف اجتماعی هایخیزش در خشونت رو، این

 ونتخش به که هستند این مستعد بسیار اجتماعی هایجنبش نیروهای: بگویم تردقیق. است مندغیرهدف موارد اغلب در

 هب تواندمی رو، این از. گیردمی انجام نفرت و خشم روی از و است عاطفی مند،غیرهدف خشونت. بیاورند روی مندغیرهدف

 هایجنبش یکننده بریره نیروهای دنیا جای همه در که است این. بیانجامد اشاهداف و اجتماعی جنبش خود ضدّ نتایجی

 .دارندمی حذر بر مندغیرهدف هایخشونت از اجتماعی

 یهمه لزوماً . کرد تقسیم غیرمؤثر و مؤثر خشونت نوع دو به بایستمی نیز را مندغیرهدف و مندهدف خشونت اما     

 مندهدف ونتخش و بیافتد اتّفاق این اگر. انجامندنمی نظر مورد نتایج به و نیستند مؤثّر شرایط، یهمه در مندهدف هایخشونت

 در نیز مندغیرهدف هایخشونت. گیرد قرار نظر تجدید مورد خشونت یاندازه و ابعاد است ممکن نیانجامد، نظر مورد نتایج به

 است مکنم نیز گاهیگه اما. دارند منفی آثاری موارد اغلب در کهبل انجامندنمی مطلوب نتایجی به و نیستند مؤثّر موارد اغلب

  .افتند رمؤثّ

 یرقانونیغ یا ناقانونی، قانونی،شبه قانونی، است ممکن مندهدف خشونت که کنم اشاره است لازم تربیش وضوح برای     

 گیریسخت یثمره و عادلانه دقیق کارهای و ساز بر مبتنی و مستقل یقضائیه یهقوّ محصول قانونی مندهدف خشونت. باشد

 دقیق اجرای به ولی گیردمی انجام قانون لوای تحت که است قانونیشبه وقتی مندهدف خشونت. است قانونی موازین بر

 مندهدف نتخشو و ندارد کشور قوانین با سلبی یا ایجابی ربط هیچ ناقانونی مندهدف خشونت. نیست حسّاس و وفادار قانون

 .است قانون از یتخطّ  نوعی غیرقانونی

 این از پیش .ببینیم را میدانی معترضان از برخی اعدام مندهدف خشونت نتایج و بمانیم منتظر و کنیم صبر باید اکنون     

 بازتولید تریبیش خشونت و نفرت و خشم و افزایدمی خشونت یچرخه بر رادیکالیستی وضعیت این در اعدام که ام گفته

 لحاظبه هک افرادی از لمتشکّ شده عاطفی اً قویّ یاجتماعی جهان یک و شودمی تروسیع فاجعه ابعاد ترتیب، بدین. [۱] کندمی

 نفرت و خشم و گیبرانگیخته از ابعاد این با مردمی بر کردن حکومت که است روشن. آفریندمی اند، برانگیخته بسیار عاطفی

 هیچهب سیاسی نظام یک برای این و بود خواهند عصیان مستعدِّ زمانی هر از بیش مردمی چنین. شودمی دشوارتر روزبه روز

 .نیست مطلوبی وضع

 یو اعتراض مدن یاز خشونت تدافع یرمدنیو اعتراض غ یخشونت تهاجم زیتماد( 

اح گرم( در سل ای)خواه سلاح سرد  یکیزیخشونت ف یاز ابزارها یریگبهره «الفعّ» ای یتهاجم خشونتطور که گفته شد، همان

در  روهاین است که افراد و یتدافع یوقت ،نبرده اند. خشونت یکیزیاست که هنوز دست به خشونت ف ییروهاین ایبرابر عوامل 
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 یزارهااز اب یریگاقدام به بهره شیحفاظت از خو یکند، برایخشونت استفاده م یاز ابزارها ینحو تهاجمکه به یبرابر طرف

 جنبش ای زشیدر برابر خ یاسیس میکه رژ دهدیرخ م یبا مردم معترض وقت یدر مواجهه یسقوط اخلاق .کنندیخشونت م

ه در برابر ک یطرف یدارشناختیلحاظ پدبزند. به یرا اشغال کرده، دست به خشونت تهاجم یعموم یکه فضاها یزیآممسالمت

. در شودیشناخته م یو فاقد شرافت اخلاق یدچار سقوط اخلاق کشد،یاسلحه )اعم از سرد و گرم( م زیآماعتراض مسالمت کی

  .اخته شده استمعنا شن نیامروزه ا ایدن ییاجتماع یهاجنبش ییتمام

ها قانون در چشم آن لّ ساختن ک رمشروعیشناختن حقوق معترضان سبب غ تیّرسمعدم به پس     

 سرکوب یهااستفاده از روش. دهدیشدن سوق م ییشدن و جنا یرمدنیو اعتراضات را به سمت غ شودیم

 یمدن را من در مقابل اعتراض یرمدنیاعتراض غ .آوردیم دیپد یرمدنیاعتراض غ زیشناختن حقوق معترضان ن تیّرسمبدون به

عتراض ا ،سرکوب یرویآمدن ن انی. با به مستیراه نهم گرانیحقوق د یاست که با نف یاعتراض ی. اعتراض مدندهمیقرار م

ا شدن و حتّ  ینرمدیسرکوب و غ ییریکارگبه نیب ی. پس نسبتدگردیم ییکه چه بسا جنابل شودیم یرمدنینه تنها غ زین

 یهاشده است. امروزه در جنبش دهید ایدن یکه در همه جابل ،ستین رانیمختص به ا نیو ا داردشدن اعتراضات وجود  ییجنا

خشم  را به نفع ابراز یشرافت اخلاق”نروند و ” خشونت فعال”معترضان وجود دارد که به سمت  نیر بمکرّ ،بحث نیا یاجتماع

 .(۱۸۳: هماننگذارند )” کنار

 یمنزلهبه تواندیگر مسرکوب یروهایهم در نزد مردم معترض و هم در نزد ن یاساس، سرکوب اعتراضات مدن نیهم بر     

بار خشونت یهاطور مداوم از روشاگر که به یاسیس یهامیهم هست که رژ لیدل نیتجربه و معنا شود. به هم یسقوط اخلاق

 زشیدر خ میتوانیرا م یسقوط اخلاق ی. مصداق جالب تجربهرندیگیم قرارخود  یروهاین زشیسرکوب بهره ببرند، در معرض ر

ظاهرات آقا م»: گفتیکه م میبشنو یانتظام یرویمور نأدر سوسنگرد خطاب به م یرانیزن عرب ا یادهایآب خوزستان و در فر

 یرا که نبردند. ما مظاهرات سلم وخاک تو را که نبردند، آب ت ؟!یاندازیم ری. چرا تهیسلم کاملاً  ؟!یزنی. چرا آتش مهیسلم

 .«وطن ماست، خاک ما جانیآب، ناموس ... . آقا ا ن،ی. زممیخواهیم

 یمدنریجنبش، جنبش را به سمت اعتراض غ کیط معترضان در توسّ یاز خشونت تهاجم یریگبهره گر،ید یاز سو اما     

عترضان درون به م انیناراض گرید وستنیکند و مانع از پ جادیدر درون جنبش شکاف ا واندتیم یرمدنی. اعتراض غبردیم شیپ

 یاروهین کوشندیم ،یاجتماع یهاال در درون جنبشفعّ یروهایهم هست که امروزه ن لیدل نیمکش شود. به همکش دانیم

نند و ک یارا رسانه یاسیس میر رژگسرکوب یروهایباز دارند و برعکس، خشونت ن یخشونت تهاجم ییریکارگخود را از به

 ییاز سرکوب بپردازم و بحث مستوفا یاسیس میرژ ییریگبهره یآمدهایبه پ کهنیقبل از ا اما .زندیبرانگ یترشیب ییدلهم

بحث  نیا ی. براسمیو خشونت بنو یاجتماع یهانسبت جنبش یکه در باره دانمیسرکوب بکنم، نخست لازم م یدر باره

 .مبارزه را مطرح کنم اتیادب یام مقوله ریناگز

 کار گرفته شدهبر حسب نوع خشونت به انواع سرکوبه( 
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کوب سخن از انواع سر ،شونته به انواع خی سرکوب برگردیم و با توجّشناسیتوانیم به بحث از سنخبار دیگر میاکنون یک

 مقیاس.   مقیاس، و سرکوب کلانب خردمقیاس، سرکوب میان، سرکومندمند، سرکوب غیرهدفهدفبگوییم: سرکوب 

و نحکوشند بهبرند و میمند بهره میمعمولاً از سرکوب هدف ،کنندمند عمل میهایی که در سرکوب برنامهحکومت      

تر خشونت را اِعمال کنند و کنش جمعی )مثل خیزش اجتماعی و جنبش اجتماعی( را از بین ببرند. اما گاهی شدهحساب

ی مهل خشونت برنای اِعمای نحوهگیری هستند و در بارهنظمی در تصمیمگی و بیگسیختهها از این نظر دچار از همحکومت

فرینند. آمند میهای غیرهدفشان روال و نظم دقیقی ندارد و عملاً سرکوبگرانهای ندارند. بنابراین، اقدامات سرکوبسنجیده

ها محدود است. در سرکوب مقیاس نوعی از سرکوب است که صدمات و لطمات و ابعاد اِعمال خشونت در آنسرکوب خرد

ا با ممقیاس، ابعاد سرکوب عظیم است. شود و در سرکوب کلانتر میهی بزرگنحو قابل توجّ ب بهمقیاس ابعاد سرکومیان

 ی سرکوبمقیاس آشنایی داریم، اما من از نظر اخلاقی خود را مجاز به بحث تفصیلی در بارهسرکوب خردمقیاس و میان

 م.گذردانم و از تفصیل بحث در مید و مصادیق آن نمیامقیاس و ابعکلان

 

 مبارزه و نقش آن در جنبش اتیادب

ش دان نیکه ا میدانی. مشودیم دیدانش مبارزه تول ینوع ،یاجتماع یهاو جنبش هازشیاشاره کردم که در خ نیاز ا شیپ

م الهام از ه ،شده یاشده و شبکه یادر جهان رسانه ایسفر بکند. معترضان دن گریکشور به کشور د کیاز  تواندیمبارزه م

مختلف  یهاگفتمان یحاو تواندیمبارزه در هر کشور م اتیّ. ادبردیگیشکل م بارزهم اتیّادب ینوع ،ی. اما در هر کشوررندیگیم

نمادها و  و محصولات هنریشامل دانش مبارزه و متون و تر باشد بگوییم گفتمان مبارزه( )یا شاید به مبارزه اتیّباشد. ادب

 مبارزه است.  یهاو گفتمانمبارزه  یهاوهیها و شنشانه

 

 ۷۰۴۷ی از توزیع دانش مبارزه در جنبش هاینمونه

 یبرف یتظاهرات و مبارزه در روزها یایمزا️❗»

 :مبارزه و ضربه زدن به جاعش هستن یبرا هاتیموقع نیاز بهتر یکی ر،یز لیاز مبارزه غافل شد، چون به دلا دینبا یبرف یروزها در

 .شنیم ریگنیموتورسوار زم یمزدورا  -۱

 .کرد یخنث شهیآورا رو با چند مشت برف ماشک -۸

 .کرد جادیراهبندان ا شهیتر مو راحت شهیم شتریب کیتراف  -۰

 .شنیها سخت تر از لباسمون رد مساچمه م،یپوشیم ترمیو ضخ شتریب یخاطر برف و سرما، لباساچون به  -۰

 .کنهیم رممکنیرو براشون غ دنیدو شتر،یشدن ب نیخاطر سنگو به شهیم سیمزدورا خ یلباسا  -۳

 رایتر است زراحت اریبس یاماکن نظام ریها، امکان تسخبه آن یمنته یهاکوچک و جاده یدر صورت بارش برف در شهرها نهمچنی️❗
 «تر و کندتر خواهد بود.اطراف سخت یاز شهرها یکمک یروهاین یدسترس

 https://t.me/smaNewss/30355ی صما نیوز، کانال تلگرامی منبع:

https://t.me/smaNewss/30355
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ر د یهر روز حضور دائم خوانیزمستان سرد، م نیکه در ا ران،یجوانان دلاور داخل ا یدارم برا هیکه من کوهنورد هستم، دو توص ییاز اونجا»

 یبرا .کنددر مقابل سرما ب یستادگیبه ا یکمک قابل توجه تونهیاز سرد شدن انگشتان دست و پا، م یریشک جلوگ بدون .را حفظ کنند ابانیخ
ر کفش بشن )اگ سیهامون خجوراب میاجازه بد دینبا نیسرد وارد کفش بشه و همچن یهوا میبزار دیاز ورود سرما به پاها، نبا یریپاها، و جلوگ

ها ، بدون شک استفاده از دستکش دست یبرا .دیآغشته بکن نیکفش را به وازل یهیکل رو نه؛یتفاده از وازلروش اس نی(؛ بهترمیمناسب ندار
اثر  قهیدق ۱۴عد از ب م؛یچهار انگشت قرار ده نیکه انگشت شصت را ب نهیکار ا نیبهتر ست؛ین یسرد باشه، کاف یلیاگه هوا خ یول کنهیکمک م
 «.دید دیرا خواه شیآسامعجزه

 https://t.me/mahdavifar2021/53351فر، ی محمد مهدویکانال تلگرامی منبع:
 

 :کشورها سخن گفت یرزهمبا اتیدر ادبسه نوع گفتمان خشونت از  توانیم ،یکلّ ییبنددسته کیدر      

 دستانهشیشکل پبه یاجتماع یهاشکال خشونت را در جنبشاَ یهمه ییریکارگکه به یال و تهاجمگفتمان خشونت فعّ ( ۱

 کند،یمجاز اعلام م

 ،گفتمان نیو تمرکز دارد و در ا دیکأبودن اعتراضات ت باررخشونتیبودن و غ زیآمکه بر مسالمت یزیپرهگفتمان خشونت (۸

 شود،یم یطور کامل نفخشونت بهاستفاده از 

حفاظت از  یدارد و خشونت را فقط برا نینابیب یحالت ،با دو مورد فوق سهیمنفعل که در مقا ای یگفتمان خشونت تدافع( ۰

  .کندینم ینف یکلّو آن را به داندیطرف مقابل مجاز م ییخنثا کردن خشونت تهاجم زیجنبش و ن یروهاین

شد و در  طپرورده و مسلّ  یمهندس موسو یهاهیانیدر ب ژهیوبران آن بهط رهتوسّ  یزیپرهگفتمان خشونت ،در جنبش سبز مثلاً 

اگرچه  م؛یهست مواجه ترشیب یما با گفتمان خشونت تدافع یو متبلور گشت. اما در جنبش کنون انیسکوت نما یهاییمایپراه

 ت. نگران کننده اس اریکه بس شودیم دهیهم د یاز خشونت تهاجم یمظاهر جنبش، نیا ییالان مجازفعّ یگفتارها یدر برخ

 یمجاز یهادر شبکه ۷۰۴۷جنبش  الاناز فعّ یکی دعوت به خشونت تهاجمی از سویاز مصداقی 

 .ندارن یگناه نایچون ا ه؟یکار درست هاابونیدر سطح خ یمعمول ی... بنظرتون زدن آخوندها یسلام آقا»

و  یحتم یامر ی. آخوندکشکنندیلباس ظلم، ظالم را موجه م دنیها با پوشحاکم ظالم است. آن کینماد  ی...: لباس آخوند پاسخ
زد. تجربه به  دیرا کل رانیدر ا یآخوندکش ن،یمعترض دیامروز ... با تهد یهنوز در ابعاد گسترده شروع نشده. ول یاست. آخوندکش ریناپذاجتناب

. افتینخواهد  انیهرگز پا گریآخوند، د نیآخر انیماجرا تا پا نیخورده ا دیکل یااژه نیبه دست غلامحس یکه آخوندکش اکنون دیگویما م
گرفتار  یاناکثرا به دست مردم عصب یکنند ول دایمحل سکونت نجات پ رییو تغ افهیق رییلباس و تغ رییاز آخوندها با تغ یممکن است بعض

 «.ستیآنان متصور ن یبرا یامکان نجات چیخواهند شد و ه

به فرهنگ  همو  یو جهان یداخل ییاجتماع طیو شرا نهیهم به زم یاجتماع یهاو جنبش هازشیعمل در خ ینحوه هالبتّ

 ینهیبحث را با موضوع گز نیا .دو طرف منازعه یروهاین یهاکرد و انتخابدارد و هم به عمل یگجامعه بستهدر موجود 

 .سرکوب جنبش ادامه خواهم داد

 و سرکوب میمستق یمداخله ینهیگز
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 یهانبشو ج هازشیو سرکوب خ میمستق یهستند، متأسفانه مداخله یاسیس یکه فاقد توسعه ییدر کشورهاگفتم که 

 یهانظام ،ه. البتّزندیم یاسیلطمه را هم به مردم معترض و هم به نظام س نیترشیب نیکاربرد را دارد و ا نیترشیب یاجتماع

 یوهیش نی. اما اکنندیم یدمنکنند، چه بسا احساس قدرت رکوبها را سو جنبش هازشیخ عیچه بتوانند سرچنان یاسیس

که نظام  شودیو سبب م( ۱۸۸: ۱۰۹۶)کاستلز،  آوردیم دیپد« ر قدرتتکبّ »کاستلز  ریآور، به تعبرعب یقدرت شِیمواجهه و نما

 از ،یخود یروهایندر چشم ا در چشم مردم و حتّ یو هم با سقوط اخلاق دیافزایخود ب انیهم بر ناراض جیتدربه یاسیس

وب از سرک عیسر ییریگبهره. عملاً نامطلوب است د،ینمایچه در ظاهر مطلوب مآن ن،یکاسته شود. بنابرا اشتیّمشروع

که بل ،ستین انیتعداد ناراض شیدر افزا یخردورز رایاست، ز ستمیدر س ریفقدان توانش تدب یدهندهش، نشانبرعکس ظاهر اَ

عنوان مثال، . بهمینیبیم یاجتماع یهازشیرا هر بار در سرکوب خ یسقوط اخلاق نیها است. ما ادست آوردن دل آندر به

 زشیآن خ یها بعد در بارهت، مدّ ۱۰۱۱مشهد در  نهم خرداد  زشیوقت خراسان در زمان سرکوب خ استاندار یجنت ییعل

 :دیگویاب آغاز شده بود، مطلّ یموسوم به کو «نیرنشیفق یمحله کی»که از 

روز  کیاما در  کردیم بیتخر یو شهردار دادندیانجام م ییشهر وجود داشت که مردم ساخت و سازها هیدر حاش یحالت در مشهد»

ه به آنجا را ک یوانت یجمعرا آتش بزنند، لذا همه دسته یشهردار نیگرفته بودند که ماش میرفته بود، تصم بیتخر یبرا یکه شهردار

 یبعدازظهر هم وقت ۳ساعت  شود،یدر آنجا جمع م یتیمرتبه جمع کیو آتش زده بودند. پس از آن  ختهیر نیرفته بود برگردانده، بنز

جا متفرق کردن به آن یبرا یو اتوبوس دهندیاطلاع م یانتظام یرویبه ن شوند،یجمع م نیماش نیها دور ابچه شودیم لیمدارس تعط

گاز هم به  نیو ا آمدهی. اتفاقا باد مکنندیآور پخش مو گاز اشک شوندیموفق نم کنندمتفرق  خواهندی. هر چه با بلندگو مفرستندیم

ماموران  د،کننیرا هو م یانتظام یرویآموزان ننشوند و دانش یکه دچار گازگرفتگ روندیبه اتوبوس م هانیو ا گرددیبرم نیسمت مامور

 نین تا ا. مشوندیکشته م انیم نیآموز در اکرده و دو نفر دانش ینیزم یراندازیتاز آنها  یکیو ظاهرا  کنندیم ییهوا یراندازیابتدا ت

نداشتند. پس از آن به ما اطلاع دادند که  یاطلاع چیهم ه نیهم معاون یدر استاندار یموضوع نداشتم. حت نیاز ا یخبر چیساعت ه

 نیامت یشورا میاند، ما خواستو به سمت شهر راه افتاده اندتهرفآموز را سر دست گدو دانش نیا یااتفاق افتاده و عده یاحادثه نیچن

 یکل اطلاعات استان به مکه رفته بود و فرمانده ارتش را گفتند که به دندانپزشک ریمد م،ینگرفت یپاسخ میهر جا زنگ زد میبده لیتشک

اه افتاده و شد که همه ر نیداد. ا لیجلسه تشک شدیبود، اصلا نم یگرید یجا میرفته و دندانش را درست کند. دنبال فرمانده سپاه بود

ه را سر راه خلع سلاح کرد یکلانتر کیافراد  نیا یخودش را باخته بود، حت هیهم روح یانتظام یرویشروع به اعتراض کرده بودند، ن

برنج، روغن و... را غارت  یهاسهیرخ داد که ک ۹۲که سال  یاناتیمانند جر قایدق وستند،یپ هانیاراذل و اوباش هم به ا یسر کیبودند. 

ه اعلام کردم ک ونیزیو در آخر من خودم در تلو ستین انیخود را باخته است، سپاه هم که در جر یانتظام یرویکه ن میدیکردند. ما د

و تا  ختندیر ردمکه م رندیرا بگ هانیا یکمک کنند و جلو ند،یایالله بشهر هستند، امت حزب دنیافراد در حال به آشوب کش یسر کی

 ریام یبا آقا یروحان یها را بستند و به زندان بردند، دو روز بعد هم آقاآوردند. چشم آن ینفر از آشوبگران را به استاندارا ۲۴۴آخر شب 

 اریسهم ب هیمفصل بود. آن قض اریداستان بس نی. در هر حال امیبه مشهد آمدند و به زندان رفت یانتظام یرویفرمانده ن ،یسهراب

تلاش  یلیم خ. بعد هدادندیرا انجام م شانیقانون فهیوظ هایو امثال آن نداشت. شهردار یستیبرالیبه تفکرات ل یبود و ربط رانهیغافلگ

که  یتمام افراد یماه رو ۶، ۳که ظرف  ییهایها هستند. بعد از همه بررسو وابسته به گروهک یعناصر گروهک هانیا ندیشد که بگو

 یوابستگ اهنیا نکهیاز ا یعلامت چیگزارش داد که ما ه یوقت اطلاعات رسما به رهبر ریوز انیفلاح یآقا تایانجام شد، نها بودندبازداشت 

فتم چون و گ رفتمیرا پذ تیشهدا و جانبازان بودند. من خودم همه مسئول یهاافراد خانواده نیا نیدر ب یحت م،یداشته باشند ندار یگروه

 یخدمت مقام معظم رهبر یاحال پس از آن نامه نیجلسه نشدم استعفا دادم. در ع یهستم و موفق به برگزار نیتام یشورا سیرئ
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 ،یجنت) «است ییزهایدادم که مشکلات استان خراسان چه چ حینوشتم و در آن نامه توض

/analysis/8454308https://akharinkhabar.ir.) 

ه به ک یحکومت یها براآن ییاجتماع زشیاب مشهد و سپس سرکوب خطلّ یکو نیرنشیمردم فق یهاخانه بیفرمان تخر

، خراب کردن دار وقت مشهداستان ؟!باشد یسربلند یهیو ما نیاعتبارآفر تواندیگونه مشده است، چه لیاسم مستضعفان تشک

 ،ودخ یمواجهه یوهیش نیا یه خود دستور آن را داده است و براخوانده و البتّ یشهردار یفهیرا وظ نیرنشیمردم فق یهاخانه

قت و ریوز: »داردیماجرا برم قتیپرده از حق یخوببه ،اطلاعات وقت ریبا افتخار سخن گفته است. اما سخن خود او از قول وز

 نیا نیدر ب یحت م،یداشته باشند ندار یگروه یوابستگ هانیا نکهیاز ا یعلامت چیگزارش داد که ما ه یاطلاعات رسما به رهبر

 «.شهدا و جانبازان بودند یهاافراد خانواده

ت اس ییدر جا یتینارضا زانیمحض مقامات استان از م ییلاعطّایاز ب تیدار حکااستان یگزارش آقا ن،یعلاوه بر ا اامّ     

هان لاع را از جاطّ نیتر)استان خراسان( کم یاجتماع محل رانیمد گر،یعبارت دداده شده است. به شیهاخانه بیکه فرمان تخر

 زش،یخ نیخراسان در زمان ا ییاستاندار ییتیامن-یاسیمعاون س یزدیا یمصطفخود داشته اند.  تیریتحت مد ییاجتماع

 : خواند «یمسکن مقطع یدارو»را  هازشیخ نیبا ا یبعدها نوع مواجهه

کنند و به آینده و تبعات آن های مردم فرودست، سرسری برخورد میاجتماعی یا کنش یاین است که با چنین رفتارهای اشکال»

، این های گوناگونتر از آنها، به بهانههای درجه دو و سه و کوچکویژه در شهرستاناندیشند. در دو، سه دهه گذشته، به دفعات، بهنمی

اند، حتی یک بار هم نشده که برای آینده این رویدادها مقطعی، خاموش کرده فریادها را با داروی مسکن برخورد اما، پیشامدها دیده شد

شهر مشهد، هشدار مهمی بود که به آن  ۱۱اندیشی شده، به جامعه عرضه نشده است. رخداد خرداد اندیشی کنند و اگر هم چارهچاره

شهر کوچک و بزرگ  ۱۲ب کشیده شد و... تا رسید به رخ داد. بعد از آن قزوین به آشو یرازای در شتوجهی شد، سپس چنین حادثهبی

 (.https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-768047 ،یزدیا) «۹۱و تعدادی شهر در تیرماه  ۹۶ماه در دی

ا ب میهم تعمداً از زبان مقامات وقت که مستقرا آن رانیا ریاخ ییاجتماع یهاو جنبش هازشیاز روش برخورد با خ یانمونه

  .بدان زده نشود یداربر شواهد باشد و هم برچسب جانب یام مستند و متکّ بوده اند، ذکر کردم تا هم بحث ریموضوع درگ

 یاجتماع یهاو جنبش هازشیسرکوب خ مراحل

 : که عبارت اند از ردیانجام بگ تواندیم یدر مراحل مختلف یجنبش اجتماع ای زشیهر خ سرکوب

 از وقوع، شیسرکوب پ (۱

 وقوع، نیسرکوب ح (۸

 .سرکوب پس از وقوع (۰

از سرکوب در مراحل مختلف  توانیم ،یهستند و نه ناگهان یندیفرآ یادهیپد یاجتماع یهاو جنبش هازشیکه خ ییجاآن از

است.  گردد، آغاز شده ریپذتیرؤجنبش  ای زشیعنوان خبه کهنیاز ا شیپ یجنبش ای زشیسخن گفت. هر خ ندیفرآ نیا

https://akharinkhabar.ir/analysis/8454308
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 نهایعام یاغلب نگرش یاجتماع یهاو جنبش هازشیبه خ یاسیو مقامات س مداراناستینگرش س

ان که در سخن ینگرش ؛دانندیآغاز آن م یجنبش را لحظه ای زشیخ ییریپذتیرؤ یها لحظهآن رایاست، ز

ز ا لاعاطّیحادثه سخن گفت و ب کیاو از  رایز م،یدیوضوح آن را دوقت خراسان به یخوانده یدار حوزواستان یتجنّ ییعل

 یروین ینوع شهیهم گونه وجود یافته است؟چه از وقوع شیپ یدر مرحله یجنبش اجتماع ای زشیبود. خ یهرگونه سوابق

وند ر توانندیم یخوببه یاسیو س یاجتماعقان علوم . محقّشودیگرفته م دهیدر جامعه وجود دارد که معمولاً ناد یخواهلتحوّ

 سرکوب .کنند یابیکشف و رد کنند،یم هیها همواره از آن تغذو جنبش هازشیرا که خ یخواهلتحوّ یروین نیا ییریگشکل

از:  عبارت اند آن یهال در جامعه و سرکوب آن است که نمونهو تحوّ رییتغ یهاگرفتن خواست دهیاز وقوع ناظر به ناد شیپ

 گان،هسندینگاران، سرکوب نوو روزنامه یمطبوعات یهاسازمان سرکوب ،یاسیالان سفعّ سرکوب  ،یاسیسرکوب احزاب س

که  یانیناراض گریگان و دمان و کشاورزان و بازنشستهو معلّ انزنان و جوان رینظ یمدن یطلب جامعهلتحوّ یروهایسرکوب ن

 .ل اندو تحوّ رییاز تغ یشکالخواهان اَ

ام جانبه انجهمه ایبه دو شکل محدود  تواندیو م شودیآغاز م یجنبش اجتماع ای زشیوقوع بعد از وقوع خ نیح سرکوب     

اشاره نیز پس از وقوع  سرکوب .شرح خواهم داد ینحو مبسوطوقوع در ادامه به نیشکال سرکوب جنبش را در حاَ نی. اردیگ

 ریرگد یجنبش اجتماع ای زشیخ ندیدر فرآ یبه نحو شودیر مدارد که تصوّ یعاملان ییها و تمامبه سرکوب افراد و سازمان

 .وجود دارد یجنبش اجتماع ای زشیخ ییدانیها بعد از خاموش شدن مبدان ییرسبوده اند و اکنون امکان دست لیو دخ

 انیوقوع آن است. در م نیدر ح یجنبش اجتماع ای زشیانواع سرکوب خ ،میبدان بپرداز دیکه اکنون با یاما موضوع مهمّ 

ا وقوع جنبش ر نیسخن گفته است و صرفاً سرکوب ح یاز سرکوب جنبش اجتماع یمحمد میرح یرانینظران اصاحب

 : مورد بحث قرار داده است رینحو زبه

 ای ینرمش همراه است، دوم سرکوب عاد یکه با مقدار میدارد: نخست سرکوب ملا یسه حالت کلّ ای تیّکم سه وضعدست سرکوب»

که  یامو نظ یسیجنبه پل کم،ی رد؛یگیرا فرا م یاسیس یزندگ یسوم سرکوب تامّ.  در واقع سرکوب تامّ، چهار ساحت اصل رتامّ،یغ

 یامظن یروهایو ن سیتوسط پل یو خصوص یعموم یهاو مکان ابانیدر خ یو جمع یگروه شتارو ضرب و شتم تا حد ک دیخشونت شد

و  شودیکنشگران و جنبشگران را شامل م و زندان و انواع مجازات تیو محکوم یریکه دستگ ییاست. دوم، سرکوب قضا جیمجاز و را

 است که اصل وجود یاو رسانه یسرکوب و انکار گفتمان سومجنبه هستند.  نیا یقُضات و دادگاه و زندان عامل و مجر یبه طور کل

 تردهیچیاست که به مراتب پ ینی. چهارم سرکوب تقنشودیو انکار م ینف یو مردم یو عموم یو امر جمع تیواقع کیجنبش به مثابه 

خالفت خُرد و کلان، نقد و م یریگمیمو تص یسازمیتصم ندیو در فرآ یکشور و در ساختار بورکراس نیدر قوان رایاز سه نوع اول است، ز

در واقع سرکوب  و گردد،یم ینف یو به کل شودیگرفته م دهیداشته باشد، ناد یو ملّ یاسیسکه اثر و نفوذ  یو اعتراض شهروندان به شکل

  (.https://t.me/RahimMohamadi/1518، ۱۰۴۱ ،یمحمد) «شودیم گرید یهامنشاء سرکوب ینیتقن

مند رزشسرکوب ا یینیو تقن ،یارسانه-یگفتمان ،ییقضا ،یسیپل یوجوه چهارگانه ییبنددسته یدر باره یمحمد بحث

جوه و یبا الهام از بحث محمد میتوانیابعاد سرکوب دانست. پس م ایموارد چهارگانه را وجوه  نیا توانیم ،قتیاست. در حق

ب در است که سرکو تیالو فعّ یگاز زنده ییبُعد سرکوب ناظر به آن قلمرو ای. وجه میابعاد سرکوب را از انواع آن جدا ساز ای

  .سرکوب است یانتخاب شده برا یوهیناظر به شکل و ش زیو نوع سرکوب ن شودیمعمال آن اِ
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را  ییقضا-ینیتقن ریتر است تعبو به ستین «ییقضا»از  یجدا «ینیتقن»که آن یکیدارد:  ازیدو اصلاح ن یبحث و اما     

را هم  یزاتیتجه-یو سرکوب امکانات یتیّموقع-یو منزلت یشتیها سه وجه سرکوب معبدان ستیبایکه مآن گری. دمیکار ببربه

 یاو حرفه یغلش یهاتیّو موقع شوندیم یشتیمع یناتحت نظر، دچار تنگ نعاملا کهنیناظر است به ا یشتیافزود. سرکوب مع

 یتماعو منزلت اج یاجتماع تیّ ناظر به از دست دادن موقع زین یتیّموقع-ی. سرکوب منزلتدهندیاز دست م شیخود را کم و ب

 تسیز یهازهیو انگ زندیفرد لطمه م ییاجتماع تیمستقل است و به هو یو خود امراست  یشتیاز وجه مع یاست و جدا

افراد و  زاتیزدن به اموال و امکانات و تجه بیآس یبه معنا زین یزاتیتجه-ی. سرکوب امکاناتکندیم فیرا تضع اشیاجتماع

-ینیعد رخ دهد: تقنبُ ایدر شش وجه  تواندیسرکوب م ب،یترت نیها است. بدآن یمصادره ایها ها و سازمانگروه

 .یزاتیتجه-یامکانات ،یتیّموقع-یو منزلت ،یشتیمع ،یارسانه-یگفتمان ،یسیپل ،ییقضا

نرم  ای میلاسرکوب م زیاگرچه وجه تما ؛است یدیمف کیتفک زیو تام( ن رتام،یغ ای یسه نوع سرکوب )نرم، عاد کیتفک اما     

 قینحو دق بهصِ و مرز مشخّ ستندین قیدق یزگذاریلحاظ تمافقرات به نیا قت،ی. در حقستیچندان روشن ن رتامیبا سرکوب غ

  .کرد فیداد و تعر حیتوض ترقیرا دق دموار نیا توانیندارند. اما م یاجداکننده

وقوع  نیح سرکوب میتقس رسدینظر ماساس، به نیداشته باشد. بر ا یابعاد مختلف ایوجوه  تواندیهر نوع سرکوب م پس     

ل دفاع ه و قابموجّ یکیتفک ر،یز فیتام با تعار ایجانبه و همه رتام،یغ ایبه سه نوع نرم، محدود  یجنبش اجتماع ای زشیخ

 :است

و  دانیدر م ینیّمع تیّخاص در درون موقع تیالنوع فعّ کیاش ممانعت از است که هدف یسرکوب نرم آن نوع سرکوب (۱

 ست،یراه نشان همها و امکاناتزدن به افراد و سازمان بیزدن و آسا با لطمهامّ ،است نیّمع طیشرا کیدر  ایفضا 

-یتمانگف ،یسیپل ،ییقضا-ینیگانه )تقنوجوه شش یاز سرکوب است که نه در همه ینوع رتامیغ ایسرکوب محدود  (۸

وارد شده(  و لطمات هابیآس زانیت )مو نه از نظر شدّ  دهدی( رخ میزاتیتجه-یو امکانات ،یتیموقع-یمنزلت ،یشتیمع ،یارسانه

 ،است یصمشخّ ییزمان یکه محدود به دورهبل تاس یطولان یاست و نه از نظر زمان دیشد یلیخ

 بالا است اریت بسو هم از نظر شدّ  دهدید رخ مهم در وجوه متعدّ ،یجنبش اجتماع ای زشیخ تامِّ ای جانبها سرکوب همهامّ (۰

آنان  یگدهزن که گاه کلِّ افراد سرکوب شده را بل «یاسیس یزندگ»و نه فقط  ابدییادامه م یزمان نسبتاً طولان ییو هم در ط

 .سخن خواهم گفت یسرکوب جنبش اجتماع یآمدهایاز پ ی این بحث،در ادامه .دهدیعاع قرار مالشّرا تحت

 اریسطح، بسنسبتا ناهم یها)تقابل یو جنبش و نظام اجتماع زشیخ یهاانواع تقابل

 سطح(ناهم دا  یسطح، شدناهم

 یآمدهایپ نیترآن دارد که از مهم یسخن گفتم، جا یاجتماع یهاو جنبش هازشیاکنون که از مراحل و انواع سرکوب خ

ت بس دشوار اس یبحث نیآن بپردازم. اما ا یآمدهایو به شرح انواع پ میسخن بگو یاجتماع یهاو جنبش هازشیسرکوب خ

 ریدرگ ییسو و نظام اجتماع کیاز  یو جنبش اجتماع زشیخ نیب ییبلتقا تیّمهم دارد و آن بحث از وضع ازینشیپ کیو 



Tajrishcircle.org 
ارسالی نوشتارهای   

36 
 

سو و  کیاز  یو جنبش اجتماع زشیاز خبحث  م:ا هدنبال کرد ینحو موازدو بحث را بهمن  جانیا تا. است گرید یاز سو

 نظامِ  بدون بحث از یو جنبش اجتماع زشیاز خ توانی. گفتم که نماجتماعی و جنبش زشیخ رِیدرگ ییبحث از نظام اجتماع

و  ابدییق مو تحقّ  نیتکو ،یتماعنظام اج کیو تقابل با  وندیدر پ یو جنبش اجتماع زشیبا آن سخن گفت. هر خ ریدرگ

 :سدینویم یدرستبهی ایرانی شناس شناخته شدهجامعه رانیپ زیپرو. رودیبه خفا م یقیو سرانجام به طر شودیم ریپذتیؤر

 

 ای یعلن و فیخف ایو  دیو شد ظیبس غل تواندیتضاد و تخاصم م نی. حال اردیگیتضاد و تخاصم شکل م هیبر پا یاجتماع جنبش»

نظام  تیکل ایو  دینما بیرا تعق نیادیبن یایو دگرگون ردینظام را در برگ کی تیکل تواندیباشد. علاوه بر آن، تضاد مورد بحث م یضمن

  .(۰۹: ۱۰۲۰ ران،ی)پ« از جامعه را طلب کند یدر بخش محدود یرییتغ رفته،یرا پذ

کوب که سر یهم وقتبا آن است؛ آن ینظام اجتماع و حادِّ دیشد یبحث از تقابل خصمانه ،جنبش ای زشیاز سرکوب خ بحث

 :کندیارائه م ینسبتاً قابل قبول ییابیارز باره نیدر انیز  یمحمد میرح. شودیکار گرفته متام به

 یسلاما یاست که جمهور نیا ران،یبخش قابل توجه مردم ا یو دست کم احساس کنشگران و جنبشگران و به طور کل افتیدر امروزه»

  (.https://t.me/RahimMohamadi/1518، ۱۰۴۱ ،یمحمد) «شودیم دهیکش« سرکوب تامّ»روز به روز به سمت 

 نیبوده است و ا گونهنیوضع هم های اخیر،در ایران دهه یاجتماع یهاو جنبش هازشیدر اغلب خ مییبگو دیواقع، با در

ختن نکته در فراهم سا نیدارد. اما نخست ریدر توانش تدب یجدّ یاز مشکل تیامر حکا نیا ،ه. البتّستین یدیجد یدهیپد

و جنبش  زشیدو است: کدام خ نیا یاندازه ییبررس ،یاجتماع یهاو جنبش هازشیسرکوب خ یآمدهایمات بحث از پمقدّ

 یتماعو جنبش اج زشیپرسش لازم است انواع خ نیپاسخ به ا یبرا م کرده است؟لَقد عَ یدر برابر کدام نظام اجتماع یاجتماع

ب، و جنبش آن هم از نوع سرکو زشیتقابل خصمانه با خ جینتا رایمورد بحث قرار دهم، ز یاجتماع یهابا انواع نظام وندیرا در پ

از  یاجتماع یهاجنبش ای هازشیخ .نخواهند بود حیدارند، قابل توض یتیّتقابل چه وضع نیدو طرف ا کهنیبدون توجه به ا

  :سدینویباره م نیدر ا رانیمتفاوت اند. پ یجهان اجتماع ییریفراگ ینظر دامنه

 یهانج یااز جوامع، فراتر رفته، مسئله یتعداد ایو  نیمع یاجامعه یکه از محدوده ریچنان فراگآن رند،یگاه فراگ یاجتماع یهاجنبش»

 ل،یدل نی. بدرندیگیتر را در برمکوچک یگروه یهاو چه بسا خواسته افتندیتر به راه مبس کوچک یاو گاه در محدوده شوندیم

   .(۰۱: ۱۰۲۰ ران،ی)پ «آورندیم دیرا پد یمراتبسلسله ها،یتیها و نارضاو عمق، نوع خواسته یریاز نظر وسعت، فراگ یعاجتما یهاجنبش

رخ داده و هم بر حسب  قیرا هم بر حسب مصاد یاجتماع یهاو جنبش هازشیمن خ ،یاجتماع ییریفراگ اریمع یمبنا بر

 یو کارخانه ۱۰۶۳خودرو در سال  رانیا یگرانه در کارخانهاعتصاب یهاجنبش ری)نظ یبه پنج نوع سطح سازمان ،یامکان نظر

 زشی، و خ۱۰۱۰در سال  نیقزو زشیو خ ۱۰۱۱مشهد در سال  زشی)مثل خ ی، سطح اجتماع محلّ(۱۰۶۶در خرداد  یکفش ملّ 

، ۱۰۹۲آبان  زشی، خ۱۰۹۶ ید زشیو خ ۱۰۲۲)مثل جنبش خرداد  یسراسر سطح ،یا، سطح منطقه(۱۰۱۰اسلامشهر در سال 

  .کنمیم میتقس ی، و سطح فراملّ (۱۰۴۱ وریشهر زشیو خ
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، ها۱یگختهیآمها، مردمها، جماعتو آن را از گروه) برمیکه من به کار م یخاص یرا در معنا یاجتماع یهاا نظامامّ     

 یاز مقاله یریگ، با وام(کنمیو امثالهم جدا م ،یشاوندیو خو یلیفام یهاها، جمععات، شبکهتجمّ ،یاجتماع یهادسته

 لیو تکم  (Kasarda, 1974) . کاساردایجان د «یسه سطح لیتحل کی: ینظام اجتماع یزهاندا ییساختار یهادلالت»

م و نظا ،یانظام جامعه ،یو بوم یمحلّ  نظام اجتماع ،یبه چهار نوع نظام سازمان بیترتبه ،نظام یاندازه یبحث او بر مبنا

تقابل  کرد، اما چون بحث من ناظر به میمختلف تقس الشکبه اَ توانیرا م یاجتماع یها. البته نظامکنمیم میتقس یافراجامعه

 یتماعاج یهانظام ییبنددسته یرا برا ینظام اجتماع یاندازه اریداً معاست، تعمّ  یجنبش اجتماع ای زشیبا خ ینظام اجتماع

  .مبنا قرار داده ام

 زشی. خکندیم فایرا ا ینقش اساس طیسازمان در آن مح کیکه  دهدیرخ م یطیدر درون مح یجنبش سازمان ای زشیخ     

 کلِّ  تواندیدارد و نم یاهداف محلّ  ایگاه ها(، نشاناز نظر هدف )در مورد جنبش ایگاه و آماج از نظر نشان یجنبش محلّ ای

 زشی. خماندیم یمحلّ  شیو بُرد اَش کم و ب اشیاجتماع یروین جه،یراه کند. در نتمنطقه را با خود هم کیا حتّ ایجامعه 

از  حال،نیبا ا .زدیانگیرا برم یترعیوس اریبس یهایدلو هم کندیم دایپ یرد ملّا بُاست و گاه حتّ رومندترین اریبس یامنطقه

 یهاو جنبش هازشیناتوان است. خ یسراسر یآوردن اعتراض دیو پد یسراسر ییگختهیو برانگ یلات سراسرتحوّ جادیا

و به  شوندیبخش مالهام ،و در سطح جهان کنندیم دایپ یجهان ییدلسرعت هماند و به رومندین اریاما بس یو ملّ یسراسر

 یاسیو س یو اجتماع یلحاظ فرهنگو به کنندیرا آزاد م یمیعظ اریبس یرویو ن ندیافزایم یبشر یهازشیها و خجنبش راثیم

 ع و فراواننوّ مت یهاتیاقو منشا خلّ زندیانگیبرم یرا در سطح جهان یاالعادهفوق ییانرژها این نوع جنبش. شوندیم رگذاریثأت

و  یالمللنیناظر به مسائل ب زین یفراملّ  یهااست. جنبش ی اجتماعیهاجنبش گونهنیاز  هم یکی ی. جنبش کنونشوندیم

  .تسیز طیشدن و جنبش مح یجهان ضدّ یهاجنبش رینظ شوند؛یم ریمختلف در آن درگ یو مردم کشورها هستند یجهان

 یو محلّ  ی. اجتماعات بوممیمواجه هست ینظام اجتماع یبزرگ، ما با نوعها، خواه کوچک و خواه سات و سازمانسّؤم در     

در  یها نظام اجتماعمثل حکومت یاجامعه یهاتر هستند. نظامبزرگ یادر اندازه ینظام اجتماع ینوع ،بیترت نیبه هم زین

و  یانسان یرویهستند و ن یو بوم یها و اجتماعات محلّ سات و سازمانسّؤم زتر ابزرگ اریها بسجامعه هستند. آن کیسطح 

ابزار خشونت  ییریکارگانحصار به د،یدارند و در جهان جد ییبالا اریبس منابعِ جِیدارند و قدرت بس یترشیبس ب ییمنابع مادّ

 یو ساز و کارها هایگژهیکه و میمواجه هست زین یالمللنیو ب یافراجامعه یهادارند. در دوران مدرن با نظام اریدر اخت زیرا ن

 .ستندیام نخود را دارند و اکنون موضوع بحث خاصّ 

. اکنون نمکیاجتناب م لیمند از تفصنحو هدفدارد، اما به یترشیبس ب لیو تکم لیاستعداد تفص ،هبحث البتّ نیا      

 ،یمحلّ  ،یازمانجنبش س ای زشیوع خپنج ن بیبه ترت ،آن یگانهپنج یهافیکه در رد میکن میها ترساز تقابل یجدول میتوانیم

 بیبه ترت یچهار نوع نظام اجتماعآن نیز  یهادرج شده اند و در ستون یالمللنیو ب یو فرامل ،یو سراسر یملّ ،یامنطقه

 به سه نوع ،یاجتماع یهابا انواع نظام هازشیذکر شده اند. از تقاطع انواع خ یاو فراجامعه ،یاجامعه ،یاجتماع محلّ  ،یسازمان

 زشیه در آن خک سطحتقابل نسبتا  ناهم: میرسیم یاجتماع یهابا نظام یاجتماع یهاجنبش ای هازشیخ نیب یتقابل کلّ

                                                           
1 . socialities 
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 زشیه نفع خب تواندیکه م سطحناهم اریتقابل بسمربوطه است،  یینظام اجتماعبا سطح همنحو حداقلی نابه ،جنبش ای

تقابل ، و است گریاز طرف د تریقو اریطرف بس کی ییو انسان یو در آن منابع مادّ یبه نفع نظام اجتماع ایجنبش باشد  ای

ل قاب ارینحو بسطرف مقابل به ،است و در آن یجنبش اجتماع ای زشیضرر خ به مواردکه در اغلب  سطحناهم دا  یشد

 ییماعمن فقط بر نظام اجت ام،یکنون است. با توجه به مقاصد بحث رومندترین یو انسان یمادّ یروهاین جیاز نظر بس یهتوجّ

 انریچند دهه در ا نیکه در ا یو سراسر یحلّم یهازشیو از تقابل آن با انواع خ کنمیبر حکومت تمرکز م یعنی یاجامعه

 .میگویرخ داده سخن م

سطح و نابرابر است و به سرعت مهار ناهم داًیتقابل شد ،یسطح سازمان یهاجنبش ای هازشیدر تقابل حکومت با خ     

و اراک و جنبش  رازیو ش نیمشهد و قزو یهازشیخ ری)نظ رانیدر ا یمحلّ  یهازشی. در تقابل حکومت با خشودیم

 اعی،اجتم جنبش ای زشی. خمینابرابر از نظر اندازه مواجه هست وسطح ناهم داًیتقابل باز هم شد کیبا ( ۱۰۱۲ یییجودانش

ر معمولاً د یجنبش اجتماع ای زشیسرکوب خ ،موارد گونهنیاست. در ا اسیمقبزرگ یاست اما نظام اجتماع اسیمقکوچک

 سطحمهنا اریتقابل بس کیما با  رانیدر ا یاجنبش منطقه ای زشی. در تقابل حکومت با خرسدیچند روز به انجام م ییط

 یاجتماعی جنبش ای زشیخ ییاجتماع یرویتر از نبزرگ یبس یو انسان یمنابع حکومت از نظر مادّ رایز ،میمواجه هست

 کیچیه در .میسطح مواجه هستتقابل نسبتاً ناهم کیما با  ،یو سراسر یجنبش ملّ کیاست. اما در تقابل حکومت با  یمحلّ

 نیکار ب یکم در ابتدااست، دست یو سراسر یملّ ،یجنبش اجتماع ای زشیکه خ یا زماناز موارد، حتّ

ار بزحکومت است که انحصار اَ  نیاست که ا نیامر ا نیا لیوجود ندارد. دل یسطحهم ،دو طرف یروهاین

گاه سرکوب دست کی دنشکل دا یسات را برااز  نهادها و مؤسّ یادارد و مجموعه اریخشونت را در اخت

تا  زین یاجتماع یهااند و جنبش افتهیکاملاً خودجوش و سازمان ن هازشیاست که خ یدر حال نیا دارد. اریدر اخت میعظ

ها ما حکومتنکرده اند. ا رهیو ذخ ینیبشیخود پ اتیتداوم ح یرا برا یمنابع ،از قبل کیچیو ه ندا افتهیسازمان یکم اریبس حدّ

 آموزش یروهایکنند و ن یدهو سازمان رهیو منابع را فراهم و ذخ زاتیاز امکانات و تجه یانبوه توانندیجهان م یجا یدر همه

 کیدادن شکل یبرا زیها را نامکانات و فرصت گریفراهم کنند و د یاحتمالی اجتماعی یهاو جنبش هازشیخ یرا برا دهید

 .ز فراهم سازندگاه سرکوب توانا و مجهّ دست

 ی درگیر خیزش یا جنبشاجتماعی با نظام اجتماعیهای ها یا جنبشهای ممکن بین خیزشجدول تقابل

 

 اینظام فراجامعه

 

 اینظام جامعه

 

 یاجتماع محلّ

 

 سازمانی

 نظام اجتماعی                              

    از نظر اندازه                             

 خیزش یا جنبش 

 اجتماعی از نظر 

 ی جهان اجتماعیفراگیری

 
 

----- 

سطح تقابل شدیدا  ناهم
 )تقابل جنبش سازمانی با حکومت(

تقابل بسیار 

 سطحناهم

 خیزش یا جنبش در سطح سازمانی طح ستقابل نسبتا  ناهم
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----- 

ل )تقابسطح تقابل بسیار ناهم

 جنبش محلی با حکومت(

تقابل نسبتا  

 سطحناهم

طح ستقابل بسیار ناهم

و به نفع خیزش یا 

 جنبش

 بش در سطح اجتماع محلیخیزش یا جن

 
 
 

----- 
 

ل )تقابسطح تقابل بسیار ناهم

ای با حکومت(جنبش منطقه  

تقابل نسبتا  

سطح به نفع ناهم

 خیزش یا جنبش 

تقابل شدیدا  

سطح به نفع ناهم

)این خیزش یا جنبش 

 مورد نادر است.(

 ای )مثلا  چندخیزش یا جنبش در سطح منطقه

 های قومی(استان، مثل خیزش

ل )مثسطح بسیار ناهم

ر دطالبان تقابل جنبش 

 افغانستان با ائتلاف غرب(

بل )تقاسطح تقابل نسبتا  ناهم

 جنبش ملی با حکومت(

تر این مورد کم

 یابد.ق میتحقّ

تواند این مورد نمی

ق پیدا کند، مگر تحقّ

های در برابر سازمان

 جهانی

خیزش یا جنبش در سطح سراسری یا ملی 

 (۷۰۴۷شهریور )مثل خیزش 

تقابل بسیار 

)مثل تقابل سطح ناهم

با ائتلاف  داعشجنبش 

 غرب(

تقابل جنبش فراملی با 

 حکومت

 
 

----- 

 
 

----- 

خیزش یا جنبش در سطح فراملی )مثل 

، ۷۱جنبش پروتستانتیسم در اروپای قرن 

 جنبش ضد جهانی شدن(

 

 یالبشرح دهم و ق یجنبش اجتماع ای زشیبا خ ینظام اجتماع یخصمانه داً یشد یمواجهه یرا برا یبحث دمیکوش جانیا تا     

از  یکمّ  و یآمار یایابیارزتوان میدنبال کرد. مثلاً  زین ینحو کمّبه توانیبحث را م نیا ،هفراهم سازم. البتّ  آن یبرا ینظر

به  توانمیم اکنون .ارائه کرد زین یاجتماع یهاو جنبش هازشیکشورها در مواجهه با خ یینظام و یانتظام یروهایتوان ن

ن آ انیبحث را به پا نیبپردازم و ا یاجتماع یهاو جنبش هازشیسرکوب خ یآمدهایپ یعنیبحث  نیا اتموضوع نیآخر

 سازم.  کینزد

 سرکوب ینهیگز یآمدهایپ

 ییجتماعمعنا است که نظام ا نیسرکوب بد ینهیخاذ گزکه اتّ است نیا ،شود دیبر آن تأک ستیبایکه م یانکته نینخست

 گر،یعبارت دآنان را ندارد. به ییتیو کاستن از نارضا انیمذاکره با ناراض ی(، بناکندینم یکه باشد فرق یمربوطه )در هر سطح

سرکوب، تداوم  آمدیپ نینخستپس  .است یتینارضا تیریوانهادن مد یهم از نوع تام، به معناآن یگرسرکوب

وم د آمدیپگفتم،  زین نیاز ا شیکه پچنان آن در ابعاد گوناگون است. شیو افزا انیناراض ییتینارضا

قوط بار آوردن سبه ک،یدموکرات یهاو با خواست زیآممسالمت یهادر برابر جنبش سرکوب ینهیگز ییریکارگبه

ر نظام است. ه یاسینظام س یبرا یکوچک ینهیهز نیکه ا دیشیاند دینبا گز. هراست یاسینظام س یبرا یاخلاق

عمداً  دکوشنیم یاسیس یهااست که گاه نظام نیاش. اداراناست؛ خصوصاً در نزد طرف شیحفظ وجاهت خو ازمندین ،یاسیس

خود  ییبار سقوط اخلاق ازه سازند و خود را موجّ ییگرنشان دهند تا سرکوب زیآمرمسالمتیجنبش را خشن و غ ای زشیخ

 .دار خود بکاهندمردم طرف زیدر نزد مردم مخالف و ن
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ن است نظام . ممکدیافزایب زیگاه ممکن است بر تعداد معترضان ن د،یافزایم انیبر تعداد ناراض کهنیسرکوب علاوه بر ا اامّ     

بروند  نیاز ب زیها ناز آن یاعتراض را ترک کنند و بخش یعمال کند که معترضان صحنهاِ یرومندیچنان سرکوب ن یاجتماع

 ای ختیر فقط یدیسرکوب شد نیچن رایز ،ت استو موقّ یظاهر ییروزیپ کی نیا ی. ولنندیبب بیمختلف آس ینحااَبه ای

آن  یهبدنا اعتراض حذف کرده است، امّ یمعترض را در صحنه یروهاین جیبرده است و بس نیجنبش را از ب ای زشیشکل خ

بماند،  یباق نیرآفیتینارضا ییساختار طیو شرا تیّ. اگر موقعکندینم فیالزاماً تضع ای بردینم نیو از ب کندیرا الزاماً حذف نم

 یااز سلسله میتوانیم ب،یترت نی. بدشودیم یجنبش بعد ای زشیخ ییریگرسان شکلمُمِدّ و کمک ،یکالبد جنبش قبل ایبدنه 

 ثال،نوان مع. بهرندیگیشکل م یگریپس از د یکی ،صل اند و در تداوم همکه به هم متّ  مییها سخن بگوو جنبش هازشیاز خ

کاهش  یبرا ینه تنها تلاش رایوجود دارد، ز رانیدر ا ۱۰۴۱، و ۱۰۹۲، ۱۰۹۶، ۱۰۲۲ یهاسال یهاجنبش نیب یواضح وندیپ

بعاد کرد آن، چنان ناکارآمد بوده که بر اکه عملمت صورت نگرفته است، بلحکو یانباشته شده از سو ییاجتماع ییتینارضا

 . استافزوده  اریبس یاجتماع ییتینارضا

 ییساختار تیدر وضع :مییسرکوب سخن بگو ینهیگز آمدیپ نیمسوّاز  میتوانیاساس است که م نیا بر     

با اهداف  «ریناپذجنبش سازش»کاستلز  ریبه تعب تواندیسرکوب م ینهیاتخاذ گز ن،یآفریتینارضا

اعتراض از  ب،یترت نیدب .میمواجه هست ریناپذجنبش سازش کیبا  رانیو ما اکنون در ا اوردیب دیپد کالیراد

 گریکه د یای: جنبش انقلابشودیمنتقل م یدیجد یبه مرحله یدر درون نظام اجتماع زیآممسالمت یهاو جنبش هازشیخ

آن  ییو خواهان دگرگون ردیگینظام را هدف م که کلِّ بل ابد،ی رییاز آن تغ ییهالّفهؤو م یاز نظام اجتماع یبخش خواهدینم

سکوت انجام  یییمایپرا تجربه کرد که راه زیآممسالمت ییسراسر ییجنبش اجتماع کی رانیا ۱۰۲۲. در سال شودیم

 جنبش کیما با  ،یطور متوالبه یاجتماع یهازشیاز خ یاسلسلهق سال و تحقّ  زدهی. اما اکنون بعد از گذشت سدادیم

 یها. جنبشندکنیرا تجربه م یستیکالیراد یتیّما وضع ورو مردم و کش میمواجه هست کالیو راد یانقلاب ییسراسر ییاجتماع

 اریبس راتیأثاما ت رد،یصورت نگ یق نشود و انقلابشان محقّبشوند و ممکن است اهداف یممکن است به انقلاب منته یانقلاب

را  ینظام اجتماع ییاسیو س یاجتماع یهاهیو سرما یو مادّ یاز منابع انسان یهو بخش قابل توجّ گذارندیم یبر جا یبزرگ

 .اندازندیخطر م به

انتخاب  رد،یگیمعترضان شکل م یبرا دیاز ام یو افق شودیم داریاز خشم و نفرت پد یکه انفجار یستیکالیراد تیّوضع در     

 ییریکارگبه به ترشیمعترضان را هر چه ب ،یاسیط نظام سخشونت توسّ ترشیهر چه ب ییریکارگسرکوب تام و به ینهیگز

 یگرونتخش قیطر نیکه از ا مییبگو میتوانیاست که م جانیا .کندیم بیرغو ت قیتشو زیآمخشونت یهاو روش هاوهیش

به پرتاب  میادهیسکوت رس یییمایپوضوح رخ داده است. از راهبه ریسال اخ زدهیاست که در س یفاقاتّ نی. اشودیداده م میتعل

 ینهیگزچهارم  آمدیپ از میتوانیم ،نی. بنابرایدر درون جنبش اجتماع گرید یهایگرکوکتل مولوتف و انواع خشونت

ت شدّبه انیآدم رد،یگیتراکم خشم و نفرت شکل م یوقت .خشونت یچرخه ییریگشکل :مییسرکوب سخن بگو

: دیگویم یدرست. بارکن بهشودیم مهاریو ب ردیگیسرعت درمخشم و نفرت به یو شعله شوندیم۱یریپذنیمستعد تلق

                                                           
1 . suggestibility 
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 تداوم و کافینحبه که وقتی ،گیهیخت، برانگ، خشمشود. ترستر میکندتر و وابسته آدمی لاعاتاطّ فشار بالا، پردازشتحت»

 ،شرایطی ر چنین. د(Barkun, 1974 : 106)« گرددهنجار میبه یکرد فکریعمل یفروپاشی یابد، مآلاً موجبمی

 تیریمد یییابد. خردمندمی افزایش وی یپذیریتلقین میزان یابد و برعکس،می کاهش آدمی یانتقادیسنجش  یتوانایی

 نیانباشت خشم و نفرت و هم نی. همردیشکل بگ یادهیپد نیآن است که نگذارد چن ستنخ یکشور در وهله ییاسیس

صول . انقلاب محستیانتخاب ن کیانقلاب  .دهدیاصلاح است که افراد را به سمت انقلاب سوق م رقابلیغ طیشرا

بالا رفتن  شداداشته ب دیاگر کل یآدم چیهبست است. بن طیدر شرا نهیگز کیبن بست و  طیکردن در شرا ریگ

وضع به  یوقت .شودیم نهیگز کی ریناگز واریوجود ندارد، بالا رفتن از د یدیکل چیه ی. وقتردیگینم شیرا در پ وارید یاز رو

 ینهیو معترضان هم به سمت گز آوردیم دانیبه م یترشیباز هم ب یروهاین ریناگز ،یاسینظام س ابد،ییشکل ادامه م نیهم

خشم و  با درد و رنج فراوان و تیّوضع نیاست. ما در ا یستیکالیوضع راد کیاوج  نی. اابندییسوق م ترشیب ییگرخشونت

و طرف کنند و د یدارانیم خواهندیکه م یگرانو کنش گرانیتمام باز تیّوضع نی. در امیهستمواجه  حدینفرت و خشونت ب

وع مواجهه به ن دی)بنگر رندیگیقرار م نیا مورد هجوم طرفو حتّ شوندیاز خشونت و مذاکره دعوت کنند، ناکارآمد م زیرهرا به پ

مضحک  ،نهصح یکنندهنییتع گرانیباز یبرا یستیکالیراد تیّگرانه در وضعخاذ موضع اصلاح(. اتّیدآبادیبا دکتر احمد ز

 لیه تحمخود را به صحن رگذاریعامل تأث کی یمنزلهباشد و بتواند به رومندین ،یگریباز نیچن کهنیمگر ا رسد؛ینظر مبه

 .کند

 یماعجنبش اجت یرویشود. اگر ن فیضع نیاز طرف یکی یروهایکرد نتا عمل ابدییاز دو سو ادامه م یگرخشونت ،یبار     

 ردیگیم روین یانفجار ییتینارضا تیّاز وضع رایز شودینما جنبش تمام امّ ،شودیآن کاسته م ییدانیشود، از بروزات م فیضع

 تر،یه قوالبتّ بارنید، و ابروز و ظهور مجدّ یبرا ید فرصتو مترصّ دیابتداوم می گرید یو در سطح دهدیم اتیح یو ادامه

 یترشیگاه تعداد بو ناکارآمد شود، آن فیسرکوب ضع نیا اگر ماشامّ محتمل است. ترشیب نیا رانیالان در ا. ماندیم

 نیاگر چن .شودیم ترکینزد یجابیا آوردستو د یروزیبه پ یو جنبش اجتماع وندندیپیم یدانیبه معترضان م انیاز ناراض

از  یشکل تواندیم یجابیآورد ادست نیا .خواهد بود ۷۰۴۲رخ دهد، قاعدتا  در سال  رانیبخواهد در ا یزیچ

 رشیمعمولاً پذ ،ریناپذجنبش سازش طیصلاح. اما در شراو اِ رییعمال تغاز اِ یحدّ  رشیعلام پذباشد؛ اِ یاسینظام س یینینشعقب

 نترضامع رشیحکومت، معمولاً مورد پذ ییهم از سر ضعف و ناتوانو آن رومندیو ن یسراسر ییاصلاحات وسط جنبش اجتماع

 رشیذرفراندوم. اما پ یجرااعلام اِ ریباشد، نظ یادیو بن کالیراد یقدر کافبه ینهادشیاصلاح پ کهنیمگر ا رد؛یگیقرار نم

 یاساس یاقدام تواندیم رایز ست،یمحتمل ن طیشرا نیدر ا یاسیخود نظام س یروهاین یمعمولاً از سو زین کالیاصلاحات راد

تقابل  م،یبریسر مکه اکنون در آن به یطیشرا نیدر ا رسدینظر ماست که به نیآن گردد. ا لنظام باشد و منجر به انحلا هیعل

  .گرددیم لیبه کشور تحم یتربزرگ اریبس یهانهیو هز ابدییبار دو طرف ادامه مخشونت

عنوان مثال، در انقلاب . بهخواهدیبرد مهم فنون و دانش خاص خود را لازم دارد و راه یگرو سرکوب یگرخشونت اامّ     

 یهاروینداشت. گاه با ن یروشن تیّانجام آن وضع یا در نحوهامّ ،سرکوب را انتخاب کرد ینهیشاه گز میپنجاه و هفت، رژ

کننده مرعوب هشیاز حد نه تنها هم شیاعمال خشونت ب ،گرید ی. از سوکردیم ردبرخو ترمیملا اریخشن و گاه بس اریمعترض بس
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. انجامدیب ستمیس هیعل یجیزا عمل کند و به نتاشتاب یعامل یمنزلهبه تواندیکه مبل ،ستیثمربخش ن یاسینظام س یو برا

عملاً  د،یانجام گرد)شلیک به اعضای یک خانواده در ماشین پراید(  ذهیو در ا )شلیک به نمازگزاران( که در زاهدان یاقدامات

 ییمیعباس نعمند به نکات ارزش دیانتویمورد م نیدر ا) کرد فایا ریاخ ییزا را در درون جنبش اجتماعنقش عامل شتاب

 یهاخشونتدر واقع  (.اشاره کرده است یدرستنکته به نیبه ا زی. او ندیمراجعه کن زین شانیدر کانال تلگرام یجورشر

احساسات بخش  یدارکنندهحهیجر تواندیم ،در فرهنگ جامعه عدمسا ینهیاز حد و فاقد زم شیب

 انیغلکند.  کیاعتراضات تحر دانیرا به ورود در م یترشیاز مردم جامعه شود و افراد بس ب یعیوس

  .خواهد بود یاسیبه ضرر نظام س ترشیباشد، ب ترشیهر قدر که ب طیشرا نیعواطف در ا

 ییآمدهایپ هانی. امییسخن بگو یاسینظام س یسرکوب از سو ینهیانتخاب گز پنجم آمدیپاز  میتوانیاست که م جانیا     

نظام  ی. سرکوب تام از سوخواندیفرا م حتملیرا  یگریآن د ،یکیو  رسندیاز راه م یگریپس از د یکی رواریهستند که زنج

 یروهاین ییاحتمال یا مداخلهحتّ ایاعتراض و واکنش  طیو شرا انامک رود،یبالاتر م یکه از حدّ  یوقت یاسیس

 طیکنترل اش کند و مح خواهدیاست که حکومت م یاهمان جامعه یداخل طی)مح ینظام اجتماع ییخارج طیمح

و  ابدییم شیافزا اریبس یجنبش اجتماع کیکه سرکوب  یوقت آورد. دیرا پدمنطقه و جهان هستند(  یکشورها ،یخارج

ها شوند و از آن یخارج طیمح یروهایه نجنبش ممکن است متوجّ یروهایاز ن یبخش شود،یکار گرفته مبه یادیخشونت ز

 یروهاین(. ۹۸: ۱۰۹۶)کاستلز،  کندیم ادی «یکیتیژئوپول طیمح»با عنوان  یخارج طیمح یروهایاز ن کاستلز .کمک بخواهند

مستقر  ییاسینظام س هیکمک کنند و عل یبه جنبش اجتماع میرمستقینحو غبکنند و به میرمستقیغ یاگر مداخله طیمح نیا

ام سیاسی نظمحکوم کردن  رینظ یر باشد. اقداماتمؤثّ تواندیم قدرچه میرمستقیغ یمداخله نیا دید دیوقت باعمل کنند، آن

طع هر و ق یاسیس روابطرا و قطع فَسُ  دنیکش رونیب ها،میتحر یرهیتر کردن داو تنگ هامیدر سازمان ملل و اقدام به تحر

و نظام  یجتماعدر تقابل جنبش ا میرمستقیغ ینوع مداخله نیا یاز جمله ،موجود ییاسینظام سگونه مذاکره و مبادله با 

بار تقابل خشونت نیاز ا یبار ناشفاجعه تیکه محصول وضع ۱رنج ییبرادر طیبه خاطر وجود شرا تیّوضع نیاست. در ا یاسیس

 یبه مرحله «یکیتیژئوپول طیمح»همان  ای یخارج طیمح یروهاین یگاه اما .افتدیخطر نمدر کشور به یاست، وحدت مل

و  ه،یسور عراق، افغانستان، ،یبیل رینظ ییاست که در کشورها یفاقتّا قاًیدق نیا و شوندیدر کشور وارد م میمستق یمداخله

. در ردیگیکشور شکل م یهیتجز یبرا یاست که بستر نسبتاً مساعد طیشرا نی. در اه استرخ داد ریاخ یدر دو دهه منی

و با هم  نباشند پارجهکی یخارج یکننده یمداخله یروهایکه ن شودیالوقوع ممحتمل ینهیگز کی هیتجز یحالت وقت نیا

را در مورد  تیّوضع نیا یخوبهستند. کاستلز به هیو سور منیدو کشور  ده،یپد نیا یبرجسته یتخاصم داشته باشند. نمونه

 . (۹۸است )همان:  ردهک حیتشر هیسور

 نیچنیز به است و  رانیا یهیساکه هم هیمثل روس ییاکنون به کشورهاما هم ییاسینظام س ،یخارج طیمح نیا در     

افع خود را حفظ من کوشدیم ترشیو ب کندیالعاده نمفوق تیحما یالمللنیتنش ب تیّمعمولاً در وضع نیشده است. اما چ یمتکّ

                                                           
1 . brotherhood of pain 
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 ییکارگرفتار آمده است. هم نیخود قرار دارد و در باتلاق جنگ با اوکرا طیشرا نیترفیدر ضع نکیا زین هیو روس ۱کند

 ینهیاب گزانتخ لاجرم. آن کرده است هیرا عل یخارج طیمح شیاز پ شیب زین تیّوضع نیدر ا هیبا روس رانیحکومت ا یینسب

وشش بدهد پ تواندیکشور را م یهیو تا تجز یاسیتا سقوط س یاقاز سقوط اخل یفیدارد و ط یبس متنوع یآمدهایسرکوب پ

گونه چه یو خارج یداخل طیمح یروهاین زیتقابل و ن نیا یروهاین کهنیا شود؛یم یدارد که ط یبه روند یگهمه بسته نیو ا

 .عمل خواهند کرد

 اتیاگرچه بحث از جزئ رسد؛یم انیبه پا اتیدر کلّ رانیا ییاجتماع یهاجنبش یدر باره امینداز نظراچشم جانیا     

 یجنبش اجتماع ییو فکر یدانیو م یاتیبران عملره کهنیا رینظ ییهاطرح پرسش مثلدنبال شود؛  ترشیب لیبا تفص تواندیم

( ها«یرتبلیس» ریناظر به شهرت دارند )نظ یهیکه سرما یچرا افراد ای شوند؟یظاهر م یو در چه مراحل شوندیم دایگونه پچه

بحث  یرا بر مبنا امیاستنباطات نظر نیترمهم اکنون دارند؟ گریمرجع د یهااز گروه یاریاز بس یترجنبش نقش مهم نیدر ا

 .خواهم برد انیخواهم کرد و بحث را به پا یبندصورتهای پیشین 

 یریگجهیو نتمفروضات،  ،یاصل میمفاه

 نکیها نوشته ام. اآن یشده ام و هر بار در باره یاجتماع یهاو جنبش هازشیبحث خ ریدرگ ینحو جدّبه ۱۰۲۲از سال  من

 یرجنبش سراس کی یانهیو جنبش پرورده شده و در م زشیچند خ یآن در بحبوحه یکه مفاد و محتوا یطولان یبحث ییط

 رانیکه در ا ییهاو جنبش هازشیخ یمجموعه یاست بر مطالعه یمبتن و( ۱۰۴۱آذر  ۱۱تا  ۱۰۴۱مهر  ۸۲نوشته شده )از 

ائه ار ریاخ یدر چهار دهه یرانیا یهاو جنبش هازشیخ لیتحل یبرا ینظر یاندازچشم دمیبعد از انقلاب رخ داده است، کوش

 . کنمیم یبندرا صورت نحاصله از آ ییو مفروضات و سپس استنباطات نظر هیپا یایو قضا مینخست مفاه کنونکنم. ا

 یهاعبارت است از کنش یاجتماع زشیساختم. خ زیسخن گفتم و آن را از جنبش متما یاجتماع زشیاز خ نخست     

بروز  امکان ینحو جمعاز افراد به یگروه ییتیاند و در آن نارضا یاجتماع ییتیاز نارضا یکه ناش یاختهیخودانگ ییجمع

ر را مقصّ کیو هدف است و  یگافتهیو سازمان تیریو مد یزیرنامهفاقد هر گونه بر زشیخ ،یجتماع. برخلاف جنبش اابدییم

بود  یاجتماع ییتینارضا ،ینظر یاندازچشم نیدر ا هیپا مفهوم. شده داردآماج در برابر خود برساخت ایگاه نشان یمنزلهبه

 نیا برشمردم. بر یناخشنود یت برادادم و سه علّ حیتوض ینظام اجتماع کیکرد افراد از عمل یکه آن را بر اساس ناخشنود

 ییتینارضا ،یاجتماع ییفرد ییتینارضا ،یشخص ییفرد ییتیها را به نارضارا ذکر کردم و آن یتیاساس، انواع نارضا

 من،رمزیغ ییاجتماع ییتینگر، نارضاکل ییاجتماع ییتیجزنگر و نارضا ییاجتماع ییتینارضا ،یجمع ییاجتماع

 میتقس دهشتیریرمدیغ ایرها  ییاجتماع ییتیشده، و نارضا تیریمد ییاجتماع ییتیمزمن، نارضا ییاجتماع ییتینارضا

 ییجتماعا ییتینشده و نارضا تیریمد یاجتماع ییتیمتمرکز و نارضا ییاجتماع ییتینارضا رینظها، از آن یکردم و برخ

 ،میمفاه نیا یهیاپ بر .کننده دانستم دیتهد ترشیب ی درگیر،برای نظام اجتماعی یتیشکال نارضااَ گریبا د سهیرا در مقا مزمن

تم. انباشت سخن گف یروند نسبتاً طولان کی ییدر ط یانفجار ییتینارضا تیّو وضع یتیانباشت نارضای گیریشکلاز 

                                                           

 ی رییس جمهور چین علیه ایران )در دیدار با مقامات عربستان سعودی( نوشته شده است. گیری. این نکته قبل از موضع1 
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 ییتیابحث کردم که انباشت نارض نیکردم و سپس از ا میو متمرکز تقس رمتمرکزیبه دو نوع غ زیرا ن یاجتماع ییتینارضا

 ضرب در یتیت نارضات )مدّدر شدّ  شیع جامعه( و افزااقشار متنوّ ییتی)نارضا هدر گستر شیگذر افزااز ره تواندیم یاجتماع

 هازشیرخ داده، خ رانیدر ا ریاخ یهاچه در دههه به آنگاه با توجّآورد. آن دیپد یانفجار ییتینارضا تی(، وضعیتید نارضاتعدّ

ر بدنه( دانستم و د ایکالبد  ،یمو دوّ ختیشکل و ر یلاوّ ،بی)به ترت نیریو ز نیربَرا واجد دو وجه زَ یاجتماع یهاو جنبش

 ییماعو برساخت اجت ،یسلب ییاجتماع یحافظه ،یتیانباشت نارضا ریّجنبش( از چند متغ ای) زشیخ یبدنه ای نیریوجه ز

 زیو ن شهسخن گفتم و انواع عامل ما کنندههیزا و تغذاز عامل ماشه و سپس از عامل شتاب نیربَر بحث کردم و در وجه زَمقصّ

 . آن را شرح دادم یکارکردها

 یبحث قرار دادم و گفتم که هر نظام اجتماع را مورد ینظام اجتماع کی یهاصهها و مشخّ فهبحث، مؤلّ گرید یهیسو در     

 عمال قدرت، و ساز وساز و کار اِ ن،یآفریآهنگکننده و هم میتنظ ،یو فرامادّ یمادّ یکنندههیکم از چهار ساز و کار تغذدست

 اریآن بس یطیمح یبقا نکیو ا است یکیو مکان یو درون یطیمح یبقا عواجد سه نوشده است و  لیتشک ریکار تدب

نظام  رایاست، ز نییپا اریبس زیآن ن ریآن به خطر افتاده و توانش تدب ییدرون یاست و بقا ینامطلوب و دچار مشکل جدّ

 یخارج و یداخل طیمح یروهاین ،کرد نامطلوب و کژکارکرداز عمل یبا روند یاسیاست. نظام س یگاندچار خلأ خبره یاسیس

 لیممکن گرفته شد )برخلاف تحل ماتیتصم نیحکومت بدتر ییسازدستکیبا  ۱۰۴۴کرده است. در سال  جیخود بس هیرا عل

 یاسینظام س یمن آن را برا کرد،یم لیشدن نظام را مطلوب تحل دستکیکه  یدآبادیامثال دکتر احمد ز یکنندهراهگم

از نوع  یمواجهه ،تیّوضع نیدادم که در ا حیپرداختم و توض یشکال مواجهه با جنبش اجتماعبه اَ  سپس. (دانستمیبار مفاجعه

د، عدّ مت یهاو جنبش هازشیسرکوب خ ییامر در پ نیشده است و ا دهیاز نوع سرکوب تام برگز میو برخورد مستق مداخله

 ردهدو طرف مسدود ک نیرا ب یاحتمال یمذاکره یهااهمانوئل کاستلز شکل داده و ر ریرا به تعب «ریناپذجنبش سازش» کی

تماعی اجگاه جدول انواع تقابل جنبش مورد بحث قرار گرفت و آن سرکوب یگانهسرکوب و وجوه شش یگانهاست. انواع سه

حث قرار مورد ب یکنون تیّرا در وضع یاسیو نظام س یجنبش اجتماع انیکردم و نوع تقابل م میرا ترس یو انواع نظام اجتماع

 :داشت یادیبحث من چند مفروض بن کلِّ ن،یچنهم .دادم

 یاقلّدّواجد ح ،یاجتماع زشیبرخلاف خ یبدل شوند. جنبش اجتماع یبه جنبش اجتماع توانندیدر صورت تداوم، م هازشیخ (۱

 .است نیّمع یواجد اهداف زیو ن تیریمد ،یزیربرنامه ،یدهاز سازمان

بحث  ن،یدارد. بنابرا ریزناپذیگر یوندیپ ینظام اجتماع کی ییبا هست یو هر جنبش اجتماع یاجتماع زشیهر خ ییهست (۸

کرد نظام و عمل تیّه به وضعآن بدون توجّ یندهیو بحث از آ یجنبش اجتماع کی ای یاجتماع زشیخ کیل از روند تحوّ

 .انجامدیم یفاحش یهاناقص و ابتر است و به خطا یمربوطه بحث ییاجتماع

 جادیبدون ا یران. حکمندیآفریم یاجتماع ییتینارضا ،ینخواه یخواه ،یاسیس و از جمله نظام یهر نظام اجتماع (۰

. ستین شیب یبیفر ایکذب است  یاوعده ،یتیبدون نارضا ییرانحکم کی یاست. وعده رممکنیغ یاجتماع ییتینارضا

 .با آن است یمواجهه ینحوه زیو ن یتینارضا جادیا ینحوه سازد،یم زینظر از هم متما نیرا از ا یاجتماع یهاچه نظامآن
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ناخشنود  یزیما از چ کهنیبه محض ا( نارضایتی حاکی از نوعی ناخشنودی است و در ناخشنودی، خواست تغییر نهفته است. ۰

 .افتییم ریینبود و امر ناخشنود کننده تغ گونهنیکه کاش وضع ا شودیمعنا در ما زاده م نیا م،یشویم

دو  ازمندین ،یجمع یبه کنش یفرد یاز امر لیتبد یافراد عضو اقشار مختلف جامعه، برا ییاجتماع ییتیانباشت نارضا (۳

 ییاجتماع یو حافظه ینیع یدهنده وندی. عامل ماشه پاست( ویو سوبژکت ویبژکت)اُ یو انفس ینیع یدهنده وندیپنوع 

 .اند ویسوبژکت یهادهنده وندیپ ،رمقصّ ییبرساخت اجتماع نیز و یسلب

و  هازشیها معمولاً در خ. رسانهکندیخودشان استفاده م یزمانه یهااز رسانه یجنبش اجتماع ای یاجتماع زشیهر خ( ۶

کننده دارند  تیو تقو یکمک ینقش ،یاجتماع ییتیاز انباشت نارضا یکه در بستربل ،اند یفاقد نقش علّ یاجتماع یهاجنبش

 یرخناتوان اند و فقط در ب یجنبش اجتماع ای زشیخ جادیها از انباشد، رسانه راهمف یتیستر واجد انباشت نارضاچه بو چنان

 ریظت نمدّتوان و کوتاهکم اریبس ییاز کنش جمع یاَشکال توانندیفراهم باشد، م یامر یبرا یاجتماع یانهیموارد که زم

  .آوردند دیو پراکنده پد فیعات محدود و ضعو تجمّ ییدایش

در  شیروهایها و نلّفهؤاز م یا برخامّ ،برود نیاز ب شانیدانیکه ممکن است بروزات مبل رندیمینم یاجتماع یهازشیخ( ۱

 یتماعرفتن نظام اج نیاز ب ای هایتیبردن نارضا نیگذر از ب. تنها از رهدهندیخود ادامه م اتیبه ح یدیجد ییاجتماع یهاقالب

ها در و جنبش هازشیخ یهاحال، باز هم خاطره نی. با ارودیم نیاز ب شیکم و ب یماعاجت یهازشیخ یاست که بدنه

 .دهندیخود ادامه م اتیبه ح ینحوبه یاجتماع یحافظه

 یتجرب ییبررس ازمندین یی: استنباطات نظریریگجهینت

موضوع ختم شود و  یها در بارهتئورم ای ینظر یایقضا یسرانجام به طرح برخ ستیبایم یچارچوب نظر ایانداز چشم هر

 یصاظهار نظر شخ ای لیتحل کیصورت، فقط در حد  نیا ریرا فراهم سازد. در غ یانداز نظرآن چشم ییتجرب ییامکان بررس

 جیتان توانمیچه گفته شد، اکنون مس آن. بر اساابدییارتقا نم ینظر چارچوب کی و به حدِّ ماندیم یموضوع باق یدر باره

 :کنم یبندصورت ریز یام را در فرازهابحث یینظر

 یگستره است. هم یانفجار ییتینارضا تیّمحصول وضع رایاست، ز یو کشور اسیمقبزرگجنبشی  ،یاجتماع شجنب نیا (۱

 یشهرها ادیتعداد زدر بودن جنبش صرفاً  یکشور یهادر آن بالا است. نشانه یتیت نارضااست و هم شدّ عیدر آن وس یتینارضا

 یمهم یشانهن زیکشور ن یهاخانواده تیاکثر یااعض یبرخ یا سوبژکتیو یانفس ییریکه درگبل ست،یدر جنبش ن ریدرگ

 .است

. به صورت انباشت متمرکز وجود داردو هم و غیرمتمرکز هم به صورت انباشت منتشر  زشیخ نیدر ا یاجتماع ییتینارضا (۸

 هیتغذ منبع نیا اگر جنبش مهار شود، او مستمر است. حتّ رومندین ،یاجتماع زشیخ نیا یهیتغذ ایرو، منبع سوخت  نیاز ا

وند نش یرثّؤم تیریمد هایتینارضا نیکه ا یه خواهد نمود و تا زمانیها را هم تغذکار خواهد کرد و آن یبعد یهازشیخ یبرا

 .را داد یبعد یهازشیاحتمال وقوع خ توانیبرآورده نشوند(، م انیناراض یهاخواسته یعنی)
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و اساس  حکومت( یعنیمربوطه ) ییاجتماع ستمیس تیّنگر است و معطوف به کلّکل ترشیدر حال حاضر ب هایتینارضا (۰

دنبال  ۱۰۴۴تا  ۱۰۱۶اصلاح )که از سال  یهاشدن تمام راه خاطر بستهدارد. ما اکنون به کالیراد یاهیرو، سو نیآن است. از ا

و  ابدییشدن م یبه دو قطب لیتاً مجامعه موقّ ،یستیکالیراد تیّ. در وضعمیبریم رسبه یستیکالیراد یتیّشده است(، در وضع

 .۱شودیشدن م یروند قطب نیا ییقربان زیفوتبال ن ییملّ میا تحتّ

 یشود، هم ناشهم ب ترشیرفته بو چه بسا رفته شودیم دهید یجنبش اجتماع نیکه در ا یایکیزیو ف یلفظ دیشونت شد( خ۰

 یاسیم سنظا یروهایتوسط ن انیناراض ریاز تحق یو هم ناش یمنف ییاجتماع یاز حافظه یاست و هم ناش یتیت نارضااز شدّ 

عترضان م یخشونت از سو شیجنبش است که سبب افزا سرکوب تامِّ زیاز هر چ شیها است. اما بنشناختن آن تیّرسمو به

ه ب یآور یبه همان نسبت طرف مقابل را به رو رد،یکار گبه یترشیهر قدر که حکومت خشونت ب ن،ی. بنابراشودیم

خشونت  ،مقابل فبه طر ب،یترت نیخواهد داد. بد شیآن را افزا ییگرو خشونت کندیم بیترغ ، بیش از پیشیگرخشونت

 .شودیم کتهیا دآموزانده و حتّ 

و  ها، امکان حلو اجابت خواسته هایتیبرآوردن نارضا یبرا نیو تلاش صادقانه و اعتمادآفر یبدون انجام اصلاحات اساس( ۳

ر وجود ندارد. د گرید یسو و حکومت از سو کیاز  یجنبش اجتماع یکنندههیمردم تغذ نیب زیآمخصومت تیّفصل وضع

اما مشکل  .تر خواهند بودببارتر و مخرّ و خشونت ترعیرومندتر و وسین یبعد یهازشیخ ر،یمس نیصورت عدم حرکت در ا

اصطلاحی  ،یاسیدر نظام سکال یرا ندارد. اصلاح راد کالیراد ای یاصلاحات اساس لیموجود پتانس ییاسینظام ساین است که 

 ریینجر به تغم تواندیه مطور بالقوّبهگاه  کالیو جاافتاده است. اصلاح راد یاسیس ییشناسو جامعه یاسیدر علوم س تخصّصی

مات اقدا یکنون طیعنوان مثال، در شراآن شود. به ییمنجر به فروپاش زیآممتمسال یوهیشنظام حاکم شود و به تیّماه

 یآرا یبنابر م دیجد یهیقضائ یهقوّ کی لیو تشک یفعل یهیقضائ یهعبارت اند از: انحلال قوّ کالیمعطوف به اصلاح راد

 لی، تشکدانانات و وکلا و حقوققضّ اعاجتم انیدر م هیقضائ یهقوّ سیکردن رئ یدانان کشور و انتخابات و حقوقوکلا و قضّ 

 لیشکمقامات و ت یاستعفا ،یاسینظام س تیّماه یاندوم برارفر ییبرگزار د،یجد ییقانون اساس نیسان و تدومجلس مؤسّ

در  یانجام اصلاحات یعنی کال،یررادیاصلاح غ اما .جدید یاسینظام س یمرحله به مرحله نیگذار از ا یبرا یمل ییدولت آشت

فرصت انجام آن از ( ۱۰۴۴تا  ۱۰۱۶سال )از  ۸۰گو نخواهد بود و جواب گرید یکنون تیّساختار موجود، در وضع نیدرون هم

اصلاح  لیپتانس ایآ اما .نخواهد شد یراض کالیررادیبه اصلاح غ گرید انیناراض تیّجمع رسدینظر مدست رفته است و به

در  ضرورت یمنزلهبه یزیچ نیاست که نه چن نیا اشلیاست. دل یپاسخ من منف موجود وجود دارد؟ ستمیدر س کالیراد

 ستمیرون سکه در د ینفعیذ یهاگروه رایخواهد بود؛ ز یعمل یآسانشود، به رفتهیشده است و نه اگر پذ رفتهیپذ ستمیدرون س

ع بهره بردن از انوا قیشان را از طرمنافع ،انیسال نیسالار را شکل داده اند و در ااز روابط گروه ییهاشبکهآمده اند و  دیپد

                                                           

 ی مردم معترض و ناراضی با آن!و نوع مواجهه فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در قطری . بنگرید به وضعیت تیم ملّی1 
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و  مقاومت یجدّ راتییاشغال کرده اند، در برابر هر گونه تغ ستمیرا در درون س یمواضع مهمّ زیکرده اند و ن نیها تأمرانت

 .۱را شکل دهند یرومندین دیجد انیناراض توانندیم وند،خواهند کرد و اگر با قدرت کنار زده ش یکارشکن

و  یع کنوندر مواجهه با وض ستمیس ریگان کاربلد، توانش تدب( از خبرهیاسیس می)رژ یاجتماع ستمیشدن س یته لیبه دل (۶

به  ترشیا بر ستمیس ییدرون اتیو ح کندیعمل م ستمیخود س هیکه عملاً علبل ستینه تنها مطلوب ن انیبرخورد با ناراض

 یهاسازمان گرینگهبان و د یچون شورا یینهادها ریاخ یهاکمک کند. در دهه نآ یکه به بقاآن یبه جا اندازد؛یخطر م

گان رسمی و شکافی جدّی از نظر تخصّص و دانش بین نخبهدر حقیقت،  .عمل کرده اند یکارکرد ت ضدّشدّبه گرنشیگز

 ی این نظام سیاسی است.گانی یکی از معضلات اساسیگان وجود دارد. خلأ خبرهخبره

ه و قوّبه دو گروه بال توانیم زیرا ن انی. ناراضدهندیم لیرا تشک انیاز ناراض یبخش کوچک هاابانیمعترضان حاضر در خ (۱

حضور در  یهاهنیسرکوب ناکارآمد گردد و از هز نیهستند که ماش ید زمانمترصّ  ،انیتر ناراضکرد. بخش بزرگ میبالفعل تقس

 .ودش دهید دینخست سال جد یمهین ییانیم یهادر ماه یادهیپد نیاست چن لمحتم اریاعتراض کاسته شود. بس دانیم

رابر سرکوب تام در ب ینهی. انتخاب گزشودیم ترفیو ضع ترفیضع جیتدرسرکوب به یجنبش، ساز و کارها با تداوم (۲

 اریسکند، ب یرا ط یو طولان یشیفرسا یاست. اگر سرکوب جنبش روند زیآممخاطره اریو بزرگ بس یسراسر یهاجنبش

 یاظ معنولحبه ستیبایم روهاین رایسرکوب شود؛ ز نیماش ییآمدخود بدل شود و منجر به ناکار آن است که به ضدّ  مستعدِّ

 یحرانب طیشرا نیانجام آن در ا یو امکانات نظام برا لیاما پتانس ،شوند تیمداوماً تقو یلحاظ مادّبه زیو ن کیئولوژدهیو ا

  .شودیتر متر و کمکم

)به  یجخار طیمح یروهاین یمداخله یپا جیتدربه تواندیجنبش و حکومت م یروهایبار نتقابل خشونت ییتداوم طولان (۹

نظر جنبش به نیدر مورد ا ،هتر کند. البتّسخت یاسینظام س یرا برا طی( را سبب شود و شرایتکیژئوپول طیقول کاستلز مح

 یاسیس یدست( خواهد بود و به ساز و کارها نیاز ا ییرا و فشارهافَسُ ییسازرونیب ری)نظ میرمستقیمداخلات، غ نیا رسدیم

کشور  یبرا هیر تجزطخ لیدل نی. به همشودیدر کشور نم یخارج یروهاین میمستق یبه مداخله یبسنده خواهد شد و منته

رنج،  ییبرادر یعنی ،بارفاجعه طیاال شده در شرفعّ ییاجتماع ندیفرآ یکنون طیدر شرا رایخواهد بود، ز رمحتملیغ باًیتقر

 .آورده است دیپد ریمردم درگ انیرا در م یرومندین ییاجتماع ییگبستههم

ج واجد پن دیو بزرگ جد یسراسر یهادارند، جنبش یدر آن نقش مهمّ کیالکترون یهاکه رسانه یایدر بستر اجتماع (۱۴

بران ره کنند،یمبارزه را خلق م اتیو ادب کنندیم عیکه دانش مبارزه را عرضه و توز زیربران برنامههستند: ره یبرنوع ره

 ییریگیبه جنبش و تداوم و پ وستنیپ یافراد برا یزهیانگ تیو موجب تقو کنندیم یبخشکه الهام ینیو نماد بخشزهیانگ

را  دانیم تیو هدا شوندیم یاتیوارد کار عمل دانیکه در درون م یاتیبران عملره کنند،یم یاکار رسانه ترشیو ب شوندیآن م

                                                           

به خاطر  و از ایشان مند آقای دکتر عباس آخوندی تکمیل کرده اموگو با سرور گرامی و ارجرادیکال را در اثر گفت . بحث از اصلاح1 

گرفته بود و  قرار این قسمت از بحث مورد بحثنیز  لاب هاوسکنقد مقاله در ی ه در جلسهالبتّ کنم!ورود به این بحث بسیار تشکّر می

 تری بدان پرداخته شود. نحو دقیقرورت داشت بهو ض ابهاماتی در آن دیده شده بود
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ورد بحث م ینحو نظرو اهداف را به کنندیم جادیا یکرکه انسجام ف کیئولوژدهیو ا یبران فکرو ره رند،یگیدست معملاً به

و  رندیگیدست محرکت را به ییعمل تیکه سرانجام هدا یاسیس انبرو ره کنند،یم زهیرا تئور هایو خط و مش دهندیقرار م

 کیلاسک یها. در جنبششوندیوگو و مذاکره موارد گفت یو خارج یمختلف داخل یروهایو با ن خوانندیرا به اطاعت فرا م هیّبق

 . اما وضع درشدیجمع م ینیّدر فرد مع زیدو نقش ن نیا یوجود داشت که گاه یاسیو س یفکر ییبرحداکثر دو نوع ره

پوزیسیون. ی آن از دل نیروهای ابر سیاسیست بین قدرت جنبش و پیدایش رهنسبتی همتفاوت است.  اریبس دیجد یهاجنبش

تر پیش پارچه و متّحد شدن اپوزیسیون متکثّر موجود بیشتر طول بکشد، فرآیند یکهر قدر جنبش نیرومندتر باشد و بیش

 شود.تر میی جنبش فراهمبران سیاسیرود و بستر پیدایش رهمی

 یعنیخر آ یدسته نیاست، ا رومندین اریسرکوب بس نیکه ماش یطیاست که در شرا نیبحث ا نیمهم ا یاکنون نکته     

 ن،یفراهم شود. بنابرا شانیبرو ره تیالکه امکان فعّ شوندیم دایپ یو زمان شوندیظاهر نمدر ابتدای امر  یاسیبران سره

در  یعنی ند؛یایظهور کنند و به صحنه ب رترید اریها ممکن است بسنوع جنبش نیدر ا یاسیبران سره یعنینوع پنجم  ییبرره

 ،یبعد ماه شش ایدر پنج  جنبش نیا یبرا رودینتظار م. اردیگیافراد شکل م گونهنیا تیالفعّ یبرا یترکه افق امن یزمان

  .مینیرا بب یاسیس یهاچهره نیتبلور و ظهور ا، ۱۰۴۸یعنی در اواخر بهار 

 

 ۷۰۴۷ی جنبش در جنبش ریزانهی برنامهبریمصداقی از ره

 ، ۱۰۴۱ماه  ید ۸۰و بلوچستان در روز جمعه  ستانیس یفراخوان به تظاهرات و تجمع بزرگ در شهرها
 یمولو از تیو حما رانیمردم ا یسراسر امیبا ق یو بلوچستان در همبستگ ستانیمختلف س یدر شهرها یجوانان به تجمع اعتراض فراخوان

تجمعات  نیاقشار اعلام کرده اند که ا ریورسا یاجتماع فعالان .زاهدان یبه مسجد مک یجانیمحمدجواد لار یدر پاسخ به توهین ها دیعبدالحم
هرچه د که اننوشته یاسلام یو خطاب به جمهور باشدیم رانیا یشهرها گریو بلوچستان و د ستانیدفاع س یمظلوم و ب انیاز زندان تیدر حما

 ۱۰۴۱ماه  ید ۸۰ما : جمعه  وعده .ها خواهند آمد ابانینسبت به اعدام و سرکوب  به خ یشتریخفقان باشد، مردم ب جادیا یدر تلاش برا شتریب
 بلوچستان یبعد نماز جمعه در همه شهرها

 میکنیو نه فراموش م میبخشیم نه

 https://t.me/mahdavifar2021/53231فر، کانال مهدی مهدوی منبع:

 
ما ش یدولت خدمات اش را برا دیرا نپرداز یاجتماع نیو تأم اتیها و مال مهیآب و برق و گاز و تلفن و عوارض و جر یکه اگر قبضها دانمیم

 .دیصفر نخر نی. ماشدیحکومت را بفشار یممکن، گلو قیبه هر طر دیبپرداز ریبا تأخ دیتوانیکه م ییتا جا یکند ول یقطع م

 https://t.me/mahdavifar2021/53246فر، کانال مهدی مهدوی منبع:
 

جنبش  نی(، در اها«یلبرتیس»هستند ) ۱ناظر به شهرت ییاجتماع یهیواجد سرما نزیرندال کال ریکه به تعب یافراد (۱۱

در  ریاخ یدر چند دهه شانیکردشان و نوع حضور اجتماعکه به خاطر عمل انیدارند؛ برخلاف روحان ینقش مهمّ  یاجتماع

                                                           
1 . reputational capital 
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ه رسماً ک یایشناختجامعه قاتیتحق نیاست که مطابق با آخر نیآن ا لیاغلب مغضوب و منفور اند. دل یجنبش اجتماع نیا

بار و اعت یاجتماع یهاکه در شبکه یارسانه ریمشاه نیاکنون امنتشر شده است، هم یتوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

 ییبندنهم در رتبه یجزو دسته انیمرجع کشور هستند و روحان ییعاجتما یهاگروه نیتردارند، جزو مهم یینفوذ بالا

مرجع  یهاگروه نیترفکران جزو مهمو روشن انیروحان ۱۰۳۱ ییاست که در جنبش انقلاب یدر حال نیمرجع اند. ا یهاگروه

از  یبرخ) یارسانه ریمشاه نیااز  یط برختوسّ نیبخش و نمادو الهام بخشزهیانگ ییبرنقش ره یفایا ن،یاند. بنابرابوده 

برخوردار  یل دفاعقاب ییشناختاز منطق جامعه یحیتوض نیدادن است و چن حیقابل توض یروشن( بهنماگرانیو س هاستیفوتبال

در حال  ترتر نقشی غیرمستقیم است. آنان در حال حاضر بیشفکران در حال حاضر در این جنبش بیشنقش روشن .است

گرانه و تر درگیر در تولید گفتاری حمایتنحو جدّیاندرکار فهم آن هستند و برخی از آن ها نیز بهتحلیل و تبیین و دست

لیت نحو مؤثرتری وارد فعاهای آینده بهاشته باشد، ممکن است در ماهبخش برای جنبش هستند اما اگر جنبش ادامه دتقویت

ها نحو جدّی در حال فعّالیت اند و حتّا بیّانیهها بهبری کننده نیز برعهده بگیرند. در حال حاضر برخی از آنهای رهشوند و نقش

 ها را به شور نهاده اند. و متونی تدوین کرده اند و آن

 ینهیو مراقبت و گز شیعدم مداخله و پا یهانهیگز. در مواجهه با خیزش یا جنبش اجتماعی چند گزینه وجود دارد. ۱۸

 اامّ. رندیگیکار مبه افتهیتوسعه یاسیلحاظ سدر جوامع به یاسیس یهامیرژ یهستند که برخ ییبردهاراه ،محدود یمداخله

 اند. افتهیتوسعه ن یاسیلحاظ سکه به شودیم دهید یدر جوامع ترشیگرانه بسرکوب یمواجهه

و اعتراضات را به  شودیها مقانون در چشم آن ساختن کلّ رمشروعیشناختن حقوق معترضان سبب غ تیّرسمعدم به. ۱۰

شناختن حقوق معترضان  تیّرسمسرکوب بدون به یها. استفاده از روشدهدیشدن سوق م ییشدن و جنا یرمدنیسمت غ

 .آوردیم دیپد یرمدنیاعتراض غ زین

 جنبش اجتماعیی ی آیندهنکاتی در باره

 حیتوض یخوبمورد بحث را به یدهیکه پدبتواند علاوه بر آن دیمند باکارآمد و توان ییچارچوب نظر کی کهنیا ییبحث نها اامّ

نحو را به دهیهم ارائه کند و روند حرکت پد یقینسبتاً دق یهاینیبشیبتواند پ ستیبایکند، م حیت تشرقوّدهد و ابعاد آن را به

ق ن تحقّلحظه دو مورد آ نیکرده ام و تا ا ینیبشیتاکنون چند پ ینظر نشیب نی. من بر حسب ادحدس بزن ینسبتاً درست

 یاجتماع زشیخ کی یبحبوحهتلویزیون و در در  ۱۰۹۶ ید ۱۰ یبود که در مناظره یاینیبشیآن پ نیاست. نخست افتهی

ام را بر مفهوم جا بحثتر خواهد شد. در همانکم یاجتماع یهازشیپس فواصل خ نیعا را مطرح کردم که از اادّ  نیگفتم و ا

  :کردم نهادشیموجود پ ییاسیصه را به نظام سق هفت مشخّ متمرکز کردم و تحقّ ینظام اجتماع

 .داشته باشد یخود سازگار بتواند درون نظام دینظام مطلوب ]مشروع[ با کیو انسجام:  ی:  سازگارکمی»

 .درون نظام یمخاطرات احتمال یبرا ییهاکردن راه حل دای: ]معطوف به حل مساله[ باشد. پدوم

 دی)خود بازتول یاسیس -یتازه نفس به عرصه اجتماع یروهایو آوردن ن یگردش نخبگان قیباشد. از طر یدرون ییایپو ی: داراسوم

 .(یکنندگ
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منابع  نیش تامخود یبقا یکرده و برا یاش را بازشناسبرخوردار باشد تا بتواند مسائل تیاز عقلان یداشته باشد. از حداقل تی: عقلانچهارم

 .بکند

 .مناسب داشته باشد یهاواکنش طیمح راتیی: ]واکنش مناسب داشته باشد.[ نسبت به تغپنجم

 یرو طیکه در مح یکند. نسبت به اتفاقات افتیخودش ]جامعه[ باز خورد در طیقادر باشد تا از مح دیباشد[ . با ری]بازخوردپذ: ششم

 .ها واکنش مطلوب نشان دهداعتنا نباشد و به آن یب دهدیم

 .«کند یشیدانبه موضوع خودش بکند و در باب خودش باز لیبتواند خودش را تبد دی[ باشد. باشی: ]خوداندهفتم

 زشیروز قبل از وقوع خ ۱۱۸) ۱۰۴۱خرداد  ۶در  ن،یچنموارد از دست رفته است. من هم نیق اتحقّ  یاکنون فرصت برا اما

 طیدر شرا ینظر اساس دینوشتم و خواهان تجد یاجتماع زشیخ کیوقوع  یاز احتمال بالا( ۱۰۴۱ وریشهر ۸۳ ییاجتماع

 : شدم

کلان  تیریبه مد زیشهر(، ن کیساختمان در  کی ختنیکه رخ دهد )حتا فرو ر یدر هر ابعاد یهر اتّفاق شود،یم گونهنیا تیوضع یوقت»

 یظرن دیتجد یانفجار ییتینارضا تیوضع ،ی. بارشودیوجو مسطح جست نیترغلط، در کلان ایو مقصر، درست  شودیربط داده م

در  یتینارضا زانیدر مورد سنجش م یشناختجامعه ییهاپژوهش ترعیسر هر چه کنمیم نهادشیپ کمدست. من کندیرا طلب م یاساس

. ستیدم نمر ییبود وضع اقتصادبه یاقدام عاجل برا یبرا یاقتصاد ی. حاجت به تکرار نظرات کارشناسان متعددردیدستور کار قرار گ

 (.۱۰۴۱)محدثی،  «رسدینظر مواضحات به حیتکرار آن توض

 ی)معاهده یالمللنیب یمذاکره یهابه توافق با طرف لیبر مردم را با ن یفشار اقتصاد ،یاسینظام س رفتیانتظار م کمدست

فوق قبل از وقوع جنبش  یینیبشیدو پ هر .کاملاً غفلت شد زیمهم ن نیاما از ا ،کردیمرتفع م یموسوم به برجام( تا حدّ

است که  یزیچ نیا ر؟یخ ای افتیق خواهد تحقّ یانداز نظرچشم نیا یهاینیبشیپ گرید ایانجام گرفته و منتشر شده اند. اما آ

( ۱۰۴۱ ذرآ ۱۱. اکنون )میرا نظاره کن ۱۰۴۸سال  یدادهایو رو میمنتظر بمان دیاست و با یترشیب یلیگذشت زمان خ ازمندین

  .میفاصله دار دیصد و نوزده روز تا آغاز سال جد

 

 

 نوشتپی

در کانال  ۱۰۴۱آذر  ۱۲که در تاریخ « یسراسر ییجنبش اجتماع یاعدام معترضان در بحبوحه یآمدهاپی». در یادداشت ۱

 ام منتشر شده نوشته ام:تلگرامی

 نیسرکوب تام که شش وجه آن را قبلاً شرح داده ام، آخر ینهیگز یاجرا ریحکومت در مس نمود،یکه محتمل م یطورهمان»

 یاز معترضان را به اتهام محاربه اعدام نمود. من در مورد مسائل حقوق یکیزمود و آ یرا در سطح فرد اسیاقدام کوچک مق
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از  توانمیهستند. اما م ییگوقطعاً اولاتر به سخن گرانیباره د نی. در امیگویمآن سخن ن یو در باره دانمینم یچندان زیچ

 ست؟یاقدام چ نیا یآمدهای. پمیاقدام سخن بگو نیا ییاسیو س یاجتماع یآمدهایپ

جنبش  یهاشده کشته یبرا دینوشته اند، حکومت کوش یدرستدغاغله به لیعق یام آقا زیکار عزطور که هماول: همان آمدیپ

 دیجد یاکلمه یبار در زبان فارس نینخست ی. براردیکشته شدن آنان را به گردن نگ تیبسازد و مسوول یرسم تیروا یاجتماع

نکرده  دایپ معنا نیرا به ا یاصطلاح نیچن یزبان فارس خیدر تار میوجوها. من در جست«یسازکشته»کار ساخته شد:  نیا یبرا

 یرگیکس د یبه پا توانینم گریلطفا مطّلع سازد(. اما اعدام معترضان را د زیدارد مرا ن یباره اطّلاع نیدر ا یام )اگر کس

ه حکومت نهاد یرسماً بر عهده یاقدام نیچن تیولسخن گفت. مسؤ یانهیو زم ینروا ریو غ یروان یهایماریاز ب اینوشت 

 .شودیم

هدف  نیا اگفت که نه تنه دیکه اعدام معترضان به قصد مرعوب کردن آنان صورت گرفته باشد، با میریدوم: اما اگر بپذ آمدیپ

 و مردم مخالف سازدیم ترشیرا ب انیکه بر عکس اعدام معترضان، خشم و خشونت معترضان و ناراضبل شودیمحقق نم

که حکومت هرگز  دهدیم امیاقدام به مردم معترض پ نی. اسازدیمتحد م شانکالیدر اهداف راد شیاز پ شیحکومت را ب

ونت و خش یبه چرخه تواندیم یامیپ نیها بجنگد. چنبا مخالفان خود تا انت خواهدیتن به مصالحه بدهد و م ستیحاضر ن

 تیعو وض یجنبش سراسر تیجامعه رقم بزند. اعدام معترضان در وضع یرا برا یتردامن بزند و وضع خطرناک یریگانتقام

 .کندیزا عمل مچون عامل شتاببه آن است و هم دنیو شتاب بخش یعملاً سوخت رساندن به جنبش اجتماع یستیکالیراد

کاستلز(  ریعببه ت یاسی)نظام س «کیتیژئوپول طیمح» ای یخارج طیاعدام معترضان متحد کردن مح گرید یجهیسوم: نت آمدیپ

 یاسینظام س هیعل یدتریرا به اقدامات شد شانمانانیپو هم یمتحد غرب یکشورها تواندیاست و م یاسینظام س هیعل

  .زاندیبرانگ

به  دیبرسد که با جهینت نیبه ا یقبل یهابا ناکارآمد شدن انتخاب یاسیاست که نظام س نیچهارم ا آمدیچهارم: پ آمدیپ

را  طیشرا واندتیم یانتخاب نیچننی. اندیسرکوب برگز یرا برا یتراسیمقتر و بزرگخشن اریبعد برود و شکل بس یمرحله

 یازگشتراه ب چیگرانه ببندد و هاصلاح ماتیتصم یبرگشت را برا یهاو تمام راه ازدهر چه دشوارتر س یاسیخود نظام س یبرا

 .نگذارد یباق ستمیس یبرا

 یطلوبم یجهیراه هرگز به نت نیمتوقف شود. ا ترعیاشکال سرکوب هر چه سر یاست که همه نیمن ا نهادشیپ ن،یبنابرا

 .«است کالیاز اصلاح راد یاَشکال رشیپذ نهیهز. تنها راه کمانجامدینم یاسیخود نظام س یکشور و برا یبرا
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       منابع و مآخذ

، ۱۰۹۲فروردین  ۱ی شرق، ی شبکهگاه اینترنتیپای« مشهد، چرا و چگونه؟ ۱۱شورش ( »۱۰۹۲مصطفی ) ،یزدیا

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-768047. 

ی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال پنجم، شماره-ی علمینامهفصل«. های اجتماعی در ایرانفقر و جنبش» (۱۰۲۰پرویز ) پیران،

 .  ۱۱-۶۸ص . ص۱۲

  ،ی آخرین خبرگاه اینترنتی، پای۱۰۴۴ان آب ۱۰«. مشهد از زبان علی جنتی ۱۰۱۱پشت پرده اعتراض ( »۱۰۴۴علی ) ،یتجنّ

https://akharinkhabar.ir/analysis/8454308. 

شر پور. تهران: نی مجتبی قلیهای اجتماعی در عصر اینترنت. ترجمههای خشم و امید: جنبششبکه( ۱۰۹۶مانوئل ) کاستلز،

 چاپ سوّم. مرکز.

  ی انتشارات نگاه.ان: مؤسسه. تهرایران تاریخ مشروطه( ۱۰۲۲احمد ) کسروی،

https://akharinkhabar.ir/analysis/8454308
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 ، ۱۰۴۱خرداد  ۶ ی زیر سقف آسمان،کانال تلگرامی «.ی انفجاریوضعیت نارضایتی( »۱۰۴۱حسن ) ی گیلوایی،محدثی

.https://t.me/NewHasanMohaddesi/7320 

 سیاسی. تهران: نقد فرهنگ. -( خدا و خیابان: نسبت امر متعال و نظم اجتماعی۱۰۲۲حسن ) ی گیلوایی،محدثی

ی عهی جامکانال تلگرامی«. آینده و سرکوب استراتژی کنونی، شناسی جنبشبحثی در ریخت» (۱۰۴۱رحیم ) محمدی،

 .https://t.me/RahimMohamadi/1518، ۱۰۴۱آبان  ۱۴ایرانی، 

 شناسی صلح.ی جامعهکانال تلگرامی«. ایران اجتماعی هایجنبش در شتابزا عامل» (۱۰۴۱س )عبا ی جورشری،نعیمی

.https://t.me/abbasnaeemi/3121 
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