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 پیشگفتار

و برخی از جلوه » اعتراض«آنچھ در زیر می آید کوششی است در جھت معرفی و بازشناسی مفھوم 
بھ تدریج بھ میدانھای اعتراض بھ  ۵٧ھای آن. از ھنگامی کھ مردم ایران سرخورده از انقالب 

رفتارھا و اعمال نادرست سسیاستمداران و حکومتگران پیوستند، راھی طوالنی می باید طی می شد 
سربگیرد و سراسر ایران را زیر پوشش  ١٣٩۶جنبش اعتراض خود انگیختھ ی ھفتم دی ماه تا 

را بھ گونھ ای یکتا و بی ھمتا سرداد و  ۵٧خود درآورد. این جنبش در اساس سرود وداع با انقالب 
   ی راھی تازه در برابر ایران گشود. جوانان و الیھ ھای گوناگون جامعھ بھ خیابانھا ریختند و دیواره

انسداد فکرمنجمد سیاسی را درھم فرویختند. این جنبش خالق و آفریننده راه غلبھ بر اندیشھ ھای 
عقیم سیاست پیشگان،افراد وابستھ بھ سازمانھای از کارافتاده ی سیاسی و گروه ھای موسوم بھ 

  روشنفکری را کھ عقیم و فرصت طلب روزگار می گذراندند و می گذرانند،ھموار ساخت.
پیش از آن این قلم درنوشتھ ھایش یادآور شده بود کھ نوع حضور مردم در پای صندوقھای حتی 

رأی حکومتی در واقع اعتراضی است بھ حکومت و رفتارھا و سیاستھایش اما بسیاری خاصھ اصالح 
طلبان و چپ اندیشان و ملی گرایان حاضر نبودند از دفاع چشم بستھ چشم بپوشند و اوضاع تازه را 

  د و بفھمند و بھ مردم عاصی و معترض بپیوندند.ببینن
اگر بخواھیم تنھا چند جنبھ از این جنبش بزرگ و آغازگر راه نو را یادآورشویم، کافی است بگوییم  
مردم خاصھ جوانان دیگر حاضر نبودند بھ وقت گذرانی محافل سیاسی گونھ گون دل بسپارند و وعده 

ما در ایران با فضایی تازه و نیازمند توجھ می توان گفت کھ  اینجاست ھای حکومت را جدی بپندارند.
برآمده از آن  اکنون بھ حدی رسیده » نظام«سرخوردگی از انقالب و  و بررسی روبھ رو شده ایم.

است کھ بدنھ اصلی جامعھ بھ ھیچ رو پذیرای وضع فعلی نیست. آنچھ در ذھن و در رفتار مردم موج 
و گردانندگان آن است  و آنچھ مردم آرزو می کنند در یک » سیاسی نظام«می زند بی اعتمادی بھ 

می گویند ھر حکومتی بیاید بھتر کالم سرنگونی حکومت کنونی است. کار بھ جایی رسیده کھ مردم 
ی عاصی سطوح مردم راھمھ دانندگان کنونی و فساد گسترده دراست. بی کفایتی گر» نظام«از این 

 ھر لحظھ بھ تمرد می اندیشند ودل می بندند.در خصلتی شورش دارند و. مردم کرده استو نافرمان 
در فضای کنونی اعتراض بھ شکلھایی گونھ گون از ھر گوشھ ای سربرمی کشد و میل بھ شورش 

رگ و پی مردم از ھرگروه و صنف و طبقھ ای ریشھ دوانیده است. با ھمچون فرھنگی عمومی در 
ضمن جلوه ھای اعتراض را بشناسیم و گونھ ھای آن را بنمایانیم ھمھ ی این احوال باید بتوانیم در 

دامن بزنیم کھ اندیشھ انگیز باشد و بر توان و جسارت فکر وعمل بیفزاید. حق است و گفتاری را 
  اعتراض را از درون بحث و جدل برکشیم و آینده ای انباشتھ از امید و اندیشیده بپرورانیم.

ھمیشھ در این دوره با احساس گناه روزگار می گذراند. چھ شد کھ جامعھ ی ایران اکنون بیش از 
انقالب شد و چھ شد کھ نظام برآمده از انقالب با ھمھ ی کاستیھایش توانستھ دوام بیاورد؟ جوانان 

ی جایگزین ِجامعی دست نیافتھ اند. بھ ھمین جھت بھ وضع موجود ھنوز بھ اندیشھ  ضمن اعتراض
ند. در ھمانحال بسیاری از راخصلتی خودانگیختھ بھ نمایش می گذاست کھ حرکتھای اعتراضی 

داده است مبری  می اندازند و خود را از آنچھ روی» نسل انقالبی«را بھ گردن » گناه انقالب«جوانان 
بیفتد بھ گردن نسلی کھ در آستانھ ی » گناه«می دانند. ساده ترین راه در چنین فضایی این است کھ 

انقالب بزرگسال بوده است بھ معنای وسیع کلمھ. اکنون کھ بیش از چھل سال از انقالب گذشتھ ھمین 
   .گردندتھ اند  بر نارساییھا چیره با جانبازیھای بسیار نتوانسحتی جوانان 
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فیلسوف آلمانی زبان پس از جنگ جھانی دوم » کارل یاسپرس«بھ چھ معناست؟ » احساس گناه«
را » گناه«بود و می کوشید این » احساس گناه«ھنگامی کھ سراسر جامعھ ی آلمان دستخوش 

  ١روآورد.» گناه« بشناسد، طی رسالھ ای کوتاه  بھ تجزیھ و تحلیل این 
ه در یک تعریف کلی و فارغ از ارزشداوری  ارتکاب عملی است خالف بھ چھ معناست؟ گنا» گناه«

ھنجارھای رایج و پذیرفتھ شده. بنابراین تعریف کسی کھ بھ قصد ھنجارھای عمومی را نادیده می 
گیرد و بھ عرف اعتنایی نمی کند مرتکب گناه می شود. این تعریف در اساس بر بستری فرھنگی 

خواھیم اندکی دقیق شویم ناچار باید معنای آن را در ادیان یا از نظر  تکیھ می زند. اما وقتی کھ می
  اندیشگران بجوییم.

را بھ معنای بزه،جرم، خطا یا نافرمانی بھ کار بستھ » گناه «بھ چھ معناست؟ در زبان فارسی » گناه«
اھل شرع ھر  اند و از آن انجام دادن عملی خالف قانون یا سرپیچی از قانون مراد کرده اند. در بینش

» معصیت«کاری کھ خالف فرمان خداوند باشد،گناه بھ حساب می آید. شریعتمداران چنین اعمالی را 
می نامند. بھ ھمین جھت ھم در زبان دینی بھ جای گناه اغلب معصیت بھ کار می رود بدین معنا کھ 

  ب می شود.نافرمانی و سرکشی از فرمان الھی یا نایبان و فرستادگان خداوند گناه محسو

در شریعت اسالمی نھ تنھا عمل کھ حتی عقیده ی خالف احکام دینی  معصیت است. برای نمونھ کسی 
کھ شرک پیشھ می کند یا بھ انکار نبوت و معاد می پردازد مرتکب ارتداد می شود و از دین خروج 

 ھان کبیره ومی کند. با این حال معاصی (جمع معصیت) بر حسب اھمیتشان بھ دو دستھ ی کلی گنا
بھ اینھا قصد ندارم بپردازم خاصھ بھ رده ھای گناه. آنچھ مھم است  گناھان صغیره تقسیم می شوند.

این است کھ در ادیان ابراھیمی با تفاوتھایی بھ گناه برمی خوریم و در ادیان دیگر با گونھ ھایی دیگر 
  ھر دین را دارد.  از گناه مواجھ می شویم. گناه یا معصیت در بستر دین معنایی خاص

آنچھ مردمان در جایگاه فردی یا جمعی در ارتباط با سرنوشت جامعھ ابراز می دارند و انجام می 
دھند برابر نیست با آنچھ معصیت نامیده می شود در نگرش دینی. در چارچوب زیست اجتماعی آنچھ 

شود. بدین اعتبار  محسوب می شود بر اساس قاعده ی عرفی و قانون موضوعھ سنجیده می» گناه«
تصور می کنم درست باشد اگر بگوییم گناه عملی است خالف  قاعده و قانون. یعنی تخطی از آنچھ 
کھ جمع بزرگ کھ جامعھ نام گرفتھ است، پذیرفتھ است و رعایت آن را واجب می داند. کسی کھ در 

نوعی خطا نسبت بھ  نامیده یا شناختھ می شود ، کسی است کھ بھ واقع» گناھکار«عرف اجتماعی 
سرنوشت جمعی مرتکب شده است یعنی قواعد و قوانین را زیرپا گذاشتھ و سرپیچی از آنھا را 
مرتکب شده است. در اینجا معیار سنجش، قانون موضوعھ است. مسئولیت ھر فرد و ھر جمعی با 

  نگاه بھ ھنجارھای عرفی سنجیده می شود.
گناھکار می پردازد. مباحث این حوزه بھ عنصر عمد یا حال وجھ دیگری ازاین موضوع بھ نیت فرد 

طا) خ»(گناه«شده است آگاھانھ مرتکب » گناه«غیر عمد بودن عملی می پردازند. آیا کسی کھ مرتکب 
شده است یا اقدامی ناآگاه انجام داده است. ھمھ ی اینھا بستھ بھ موقعیت تاریخی یا بستر دینی از ھم 

  تفاوت می یابند.
نوشتھ ی او دراساس واکنشی است بھ رویدادھای منجر بھ جنگ ».  رسکارل یاسپ«بھ بازگردیم 

جھانی دوم و پیامدھای آن خاصھ اثرآن رویدادھا در ذھن و روان مردمان . آلمان بیش از ھرکشور 
دیگری در معرض این جریان قرارگرفت. جنگ را آلمان ھیتلری بھ راه انداخت و در داخل رایش 

ای زیر نفوذش با بی رحمی حیرت انگیزی سرکوب مخالفان و دگراندیشان را پی سوم و سرزمینھ
روان و ذھن آلمانیان را می آزرد فقط رفتار حکومتشان نبود. مردم می  ،گرفت. آنچھ پس از جنگ

خواستند بدانند ھرکس بھ چھ میزان در شکلگیری و اجرای رویدادھا مسئولیت داشتھ است. بھ بیانی 

                                                           
1 .Jaspers,Karl. Die Schuldfrage.Heidelberg 1946.Pp.47-73. 
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ی مسئولیتھا یا گناھان متوجھ نظام سیاسی بوده است یا ھر فرد یا سازمانی نیز بھ دیگر آیا ھمھ 
  داشتھ است؟» گناه«سھم خود 

کارل یاسپرس در این نوشتھ اش از چھار نوع گناه نام می برد. نخست گناه جنایی است کھ با تجاوز 
اثبات است و داوری در  بھ قانون و نقض آن آشکار می گردد. این نوع از گناه بھ طور عینی قابل

  باره ی آن در صالحیت حوزه ی قضایی است.
دوم گناه سیاسی است کھ متوجھ اعمال و کردارھای دولتمردان می شود. اینان باید پیامدھا و نتایج 
اعمال دولتی را کھ قدرتش را در اختیار داشتھ اند بپذیرند. صالحیت رسیدگی بھ آنھا بھ عھده ی 

  این حوزه را بھ دست می گیرد. ،قدرتی کھ براثر استیال حوزه ی قدرت است یا
سوم گناه اخالقی است . در اینجا گناه جنبھ ی فردی دارد و ھرکس مسئول کردارھایش ھست. 

بگوید فرمان،فرمان است  و آنچھ  دصالخیت قضاوت بھ عھده ی وجدان فرد است. ھیچ کس نمی توان
ه ام. یاسپرس می گوید ھر یک از آلمانیان پس از جنگ بھ من دستور داده شده است بھ اجرادرآورد

پرسش در باره ی ارتکاب گناه توسط ھر فرد را » گناه من چیست؟«بھ سنجش خود روآورد و گفت 
  گناه اخالقی می نامیم.

آخرین رده از این مقولھ را یاسپرس گناه متافیزیکی می نامد. می گوید چنانچھ بخواھیم این مقولھ 
ی افراطی تا بھ آخر پی بگیریم با دشواری روبھ رو می شویم. این گناه ھنگامی سربرمی را بھ گونھ ا

کشد کھ انسانھا یکدیگر را برای بی عدالتیھا در جھان مقصر قلمداد می کنند. این امر بھ خصوص 
وقتی شدت می گیرد کھ بی عدالتیھا در حضور انسانھا بھ وقوع می پیوندد بھ خصوص کھ از این 

الع و آگاھی نیز وجودداشتھ باشد. انسان از خود می پرسد چھ می توانستم بکنم ؟ از این رو امر اط
  من ھم گناھکارم و کاری نکرده ام تا بروز این گناه را بازدارم. 

این مقوالت در کار یاسپرس با تفصیل عنوان شده اند و بیشتر بھ موقعیت و جایگاه آلمانیان و 
چنانچھ بخواھیم این حوزه از گناھان را در ارتباط با وضعیت ایران و  ویژگیھایشان توجھ می دھند.

شرح دھیم در این صورت باز ھمین رده ھای گناه ھر چند با تفاوتھایی مطرح می شوند.  ۵٧انقالب 
امروز بسیاری از ایرانیان و تاجایی کھ از نزدیک می بینم بھ ویژه جوانان و زنان و در یک کالم 

پشیمانند چھ آنانکھ در آن انقالب شرکت جستھ بودند و  ۵٧دنی از رویداد انقالب اکثریتی باورنکر
ھ بھ سنشان در رویدادھای پسانی کمابیش شرکت جستھ اند تبسھ پسان تر بھ دنیا آمده اند وچھ آنانک

  یا بھ ھرحال بھ نحوی با این انقالب درگیر بوده اند.
ا می پذیریم یا بھ گردن دیگری می اندازیم ؟مقولھ ی آیا این پشیمانی ھمان گناه است؟ تقصیر خود ر

گناه «مھم دیگری کھ مطرح می شود و یاسپرس نیز بنا بھ روال خود بھ آن می پردازد موضوع 
را قبول می کنیم و بھ چھ میزان » گناه« است. بھ چھ میزان ما ھمچون فرد ارتکاب این » جمعی

اھکار می دانیم. مسئولیت فردی ما مسئولیت جمعی خود را گن» ایرانی«بھ عنوان »  جمع«ھمچون 
ما را منتفی نمی سازد.  ھر دو مقولھ را باید در نظربگیریم. شرکت جنون آمیز و فرصت طلبانھ ی 
ایرانیان در رویدادھایی کھ منجر بھ این انقالب شد خصلتی جمعی داشتھ است. تنھا کسانی کھ خود 

سیاسی در ھر دو سو ھستند. بسیاری از رھبران سازمانھا و  را گناھکار نمی دانند در واقع رھبران
تشکلھای سیاسی  کھ انقالب را راه انداختند و اکنون حتی در اپوزیسیون ھستند، مدعی اند کھ انقالب 
خوب بوده است اما بھ بیراھھ رفتھ است . کسانی ھم کھ خود را پیروزمند و صاحب انقالب می دانندبھ 

ذھنی آلوده  ،در ھردو سو،خ داده است و کرده اند بھ دفاع برمی خیزند. اینانطور بدیھی از آنچھ ر
در اینجا بھ جنگ و رویدادھایش نمی پردازیم. تنھا با انقالب و پیامدھایش و دستھایی خون آلود دارند. 

کسانی کھ در ھمھ ی سروکارداریم کھ جنگ ھشت سالھ ھم بھ طور طبیعی در ھمین مقولھ می گنجد.
  ریاکارانی نابخشودنی بھ شمار می روند. قرار دارندھردوسو

ھمان روزھای انقالب حتی پیش ازپیروزی بھ قتل عام کارگزاران رژیم پیشین مردم عادی دربرخی از 
توسل جستند یا ھنگامی کھ ارتشیان و سیاستمداران برجستھ و خدمتگزار کشور را در مدرسھ ی 
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یا سکوت  ھالھ ای از جنون  ستودنداعدام کنندگان را درپردند اعمال رفاه بھ جوخھ ی اعدام واس
. سیاست پیشگان نیروھای چپ، ملیون و نھضت آزادی و روشنفکران حامی این اعدامھا اختیارکردند

بھ صورت فردی و جمعی  براین اعدامھا صحھ گذاشتند و در نشریات و بیانیھ ھایشان عنان گسیختھ 
ار رھبران دینی برخاستند. دراینجا ھم مسئولیت فردی داریم و بھ حمایت و پشتیبانی از جنایت آشک

  ھم مسئولیت جمعی. بدین سان می بینیم کھ مرز میان این دو گونھ از گناه درھم می آمیزد.
یکی از زشت ترین رفتارھای مردم ایران و روشنفکرانش ھنگامی سربرافراشت  کھ حکومت 

ی دیپلماتھای سفارت آمریکا بھ قصد انحراف افکار جمھوری اسالمی نھ تنھا بھ گروگانگیری سیاس
عمومی مردم ایران و جھان توسل جست، بل در ادامھ خواستار دستگیری وتحویل محمدرضاشاه 

ھمگان می دانند پادشاه با سرکوب شدید  بسیاری و اسناد متشرشده ،پھلوی شد. بنا برشھادت عینی 
بھ ھمین اعتبار ناخرسندی شماری از طرفدارانش  و کشتار تظاھر کنندگان مخالفت می کرده است و

را بھ جان می خریده است. غربیان خاصھ آمریکاییان و انگلیسیان از این امر اطالع داشتھ اند و 
آگاھی خود را در اختیار محفل خمینی و ھواخواھانش می گذاشتھ اند. چرا باید خمینی درست کسی 

لھا او را در تبعید تحمل می کرد و حتی با اقامت او در بھ او آسیبی نزد و سا ۴٢را کھ در خرداد 
فرانسھ موافقت کرده بوده است، بھ پای چوبھ ی دار بطلبد؟ این رفتار زشت در برابر مردی نرمخو 
چون محمد رضاشاه یکسره ناپذیرفتنی است. امروز تردید ندارم محمد رضاشاه مظلوم تاریخ بود بھ 

صادق قطب زاده کھ خود نی برای استرداد شاه کسی نبود جزخمی معنای راستین کلمھ. مجری فرمان
سرانجام بھ جوخھ ی اعدام تسلیم شد. در ھمین حال نمی توان رفتار کشورھای غربی خاصھ آمریکا 

ھیج یک از او دعوت رھا متحد خود را نادیده گرفتند ورا در چنین احواالتی نادیده گرفت. این کشو
 (از یکی دو اقامت کوتاه در اینجا و آنجا می گذریم)ه میھمانشان باشدنکردند برای مدتی ھم کھ شد

یا حد اقل اجازه ی اقامت بیابد. روزگاری کھ بھ امید شاه بھ خلیج فارس و جاھای دیگر وارد وخارج 
می شدند از یادبرده بودند؛حاال اما بدترین گزارشھا را در باره ی او انتشار می دادند و جعل می 

  کردند.
اینھا کھ بگذریم در ارتباط با مرگ محمد رضاشاه ناگفتھ ھایی بس مھم وجوددارند. ھمھ می دانیم از 

 نبوده اند وگرفت توجیھ پذیر می کھ نحوه ی معالجھ ی شاه و جراحیھایی کھ روی بدن او انجام
نیستند. بزرگمرد تاریخ ،انورسادات، در ارتباط با معالجھ ی محمدرضاشاه نا خشنودی خود را ابراز 
کرده بود. پزشگ فرانسوی شاه تنھا کسی بود کھ از بیماری او اطالع جامع داشت. ھمو بھ یکی 

. آیا نراند گفتھ بود این معالجات موجھ نمی نمایانند. ھیچ کس در آن زمان از این بابت سخنی برزبان
درست است کھ ایرانیان در کسوت فردی و بھ طور جمعی در این زمینھ سکوت پیشھ کنند؟ گناه این 
چنین رفتارھایی بر دوش چھ کسانی سنگینی می کند؟ چرا کسانی کھ بھ اسناددسترسی داشتند،گامی 

دو نوع گناه دست بھ  در این راه برنداشتند و ھنوز نیز برنمی دارند؟ بھ ھرحال ما در چنین وضعی با
 ۵٧و حاکم در آستانھ ی انقالب گریبانیم. یکی گناه فردی است و یکی ھم گناه جمعی. خشونت رایج 

  س از آن چیزی نیست کھ جامعھ و تاریخ ایران بتواند آسان از آن درگذرد.پو 
 ارد. شماریرایج در میان ایرانیان ھنوز ابعاد روشن و صیقل خورده ای ندیا پشیمانی احساس گناه 

از ایرانیان با نگاه بھ آفریقای جنوبی خواستار برپایی محکمھ ای ھستند کھ بھ جنایات جمھوری 
د. این تفکر نھ فقط ابعاد روشنی ناسالمی رسیدگی کند  و از این راه نوعی آشتی ملی را سامان دھ

و ھمین حضرات  ندارد،بل قادر نیست بھ معضل گناه نگاھی درست بیندازد. ھنگامی کھ بازرگان
اکسای راه انداختند و با شرکت و تشویق توده ایھا مردمانی پآزادی و جبھھ ی ملی دادگاه ھای  نھضت

کنار ساختند و زندگی آنان را بھ مخاطره افکندند ھیج یک ررا کھ بھ کار خود مشغول بوند از کار ب
 ب و مقام پاکسازی شدگاناز این روشنفکران فرصت طلب و ھیج یک از کسانی کھ می خواستند منص

را فراچنگ آورند در این زمینھ اعتراضی نکردند کھ ھیچ ، در پاکسازیھا ھم شرکت کردند بھ حدی 
کھ برخی را بھ زندان افکندند و حتی گرفتار اعدام ساختند. چرا کسی بھ اعدام نیک پی شھردار 
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ست اعتراضی نکرد  واعدام خدمتگزار شھر تھران یا بھ اعدام خلعتبری وزیر خارجھ ی ایران دو
بزرگ بانوی فرھنگ ایران،فرخ رو پارسا، را وقیحانھ نگریستند واز کنار اعدام پرویز نیکخواه و 

ران ھویدا و س جعفریان با سکوت و تأیید گذشتند. تنھا چند نمونھ را ذکرکردم. بھ اعدام امیر عباس
شگ تمساح می ریزند، آن ھم فقط کسانی کھ امروز فرصت طلبانھ ا پردازم.ارتش پادشاھی نمی 

نسبت بھ برخی از این موارد، از گناه خود در آن مقطع یاد نمی کنند و تنھا بھ چھره آرایی دیررس 
می اندیشند. چراھمین کانون نویسندگان از پاکسازیھا و اعدامھا سخن نگفت و حتی نسبت بھ 

می  چگونھ لری را ذکر نمی کنیم.مورد دکتر خان ضی نکرد؟بازداشت و قتل سعیدی سیرجانی اعترا
  اجعھ را درپسکوچھ ھای ذھن آلوده وگناھکار فردی و جمعی خود پنھان ساخت؟فتوان این ھمھ 

آنچھ امروز اھمیت دارد این نیست کھ ھر کس بنشیند و یک پیش نویس پیش افتاده و نارسا و پر از 
کند. اینان نمی دانند قانون اساسی  تناقض برای یک قانون اساسی جایگزین،دور از مردم  سرھم بندی

بھ چھ نحو باید تدارک دیده شود و براساس چھ آرمانھایی سرو سامان داده شود؟ آنچھ مھم است 
این است کھ باید ببینیم و بدانیم محور اصلی اندیشھ ی سیاسی در ایران امروز ھمچنان ساختار 

ن می اندیشند و گرفتار اندیشھ ھای فکری و اندیشگی انقالب مشروطیت است. کسانی کھ بھ ایرا
بستھ و ایدئولوژیک نیستند نباید پاسداری از ایران را از دیده دور نگاھدارند و تنھا جھت ھمنوایی 
با نظامھای سیاسی غربی بھ نسخھ برداری بنشینند. تنھا وقتی می توان بھ یک قانون اساسی پایدار 

ھ نگاھداری از ایران و حوزه ی تمدن ایرانی وابستھ دلبستگی نشان داد کھ محور این قانون اساسی ب
باشد. چرا ھنوز پس از گذشت بیش از یکصد سال از انقالب مشروطیت  مردم فریاد زنان می گویند 

چرا تاریخنویسی ما قادر نبوده است بھ سنجش درست انقالب مشروطیت و »! رضاشاه روحت شاد«
انتظارات جامعھ و مردم ایران را در پرتو امکانات و  پادشاھی سلسلھ ی پھلوی بپردازد و توقعات و

محدودیتھای اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی ایران بربرسد؟ کم نیستند از این حضرات مطلق اندیش 
تاریخنگار کھ آخرین تصورات و نسخھ برداریھایشان را بھ جای و اقعیتھای آن دوران می نشانند و 

  بھ ھم می بافند!» بداد ایرانیاست«یا » تجددآمرانھ«مھمالتی چون 
 ١٣٩۶محور مباحثات و اندیشھ ھای امروز چھ عده ای بخواھند و چھ عده ای نخواھند در دی ماه 

در خیابانھای ایران فریاد زده شد و مردم دست طرد بھ سینھ ی روشنفکران و تشکلھای سیاسی و 
وسط سازمانھا و افراد سیاسی و اصالح طلبان حکومتی زدند. آنجا بود کھ انسداد فکری برآمده ت

خود گامی اساسی » گناه«درھم فروریخت و مردم در راه توضیح و تصحیح »رانت خوار«روشنفکران
برداشتند. مردم ایران را نباید فریفت. باید گامھای درستشان را ستود و اشتباھاتشان را گوشزد کرد. 

کم مانندی غرق توده ای ِدند و در جنون ِاین واقعیت کھ مردم ایران بھ علل گوناگون مرتکب خطا ش
گشتند و خردشان را باختند،چیزی است نابخشودنی. تنھا تاریخنگاری اندیشیده و صاحب سبک و 
روش پرداخت شده ای قادر است صمیمانھ و اندیشیده بھ بی خردیھای ما واکنش کند مشروط بھ 

  یھ بزند.آنکھ بھ نظریھ ای تاریخی و اندیشھ ای مبتنی بر نظریھ تک
اعتراض تنھا در قامت سیاسی تبلور نمی یابد. چنانکھ اشاره داشتھ ام،اعتراض حوزه ھا و جلوه 
ھای فرھنگ رانیز ھدف می گیرد و در ھردو بستر نقشی انتقادی بھ اجرا در می آورد. وقتی بھ 

ی چھ چیز سانفرھنگ می رسیم باید بتوانیم بھ دوعرصھ ی فردی و جمعی نگاه بیندازیم. ببینیم جھ ک
یت ببینیم مردم تولید می کنند و جماعتھا چھ می اندیشند و چگونھ دست بھ عمل می زنند و در نھا

ھ واکنشھا و چھ افکاری می پرورانند و خرسندیھا و ناخرسندیھایشان را بھ بیان چ ُکلبھ معنای یک 
کھ در ھر برھھ ای بھ  در می آورند. بیان در اینجا جلوه ھای شفاھی و غیر شفاھی دارد. حق است

  ھردو وجھ نظر بیندازیم.
اعتراض انتقادی درعرصھ ی فردی نقش مھمی دارد در پرورش گوشھ ھای آفریننده و بازدارنده ی 
فکر در بسترھای گوناگون. یکی از این بسترھاتوجھ دارد بھ پرورش اندیشھ و انباشت آگاھی از راه 

در ایران امروز در حالی کھ فساد مالی در ھمھ جا  سنجش و نقد بسترھای زاینده و عقیم کننده.
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نسخھ برداری و از آن ِ خود  فساد در ھیإتسربرافراشتھ و بی امان می تازد، در حوزه ی اندیشھ نیز
. این عمل بھ انباشت آگاھی آسیب می زند و مرجع گفتارھا جلوه می فروشدوانمودساختن فکردیگری 

یش بھ موضوع مرجعیت اندیشھ اشاره داشتھ ام و رعایت پلھا یشھ ھا را مخدوش می سازد. ساو اند
ی توصیھ کرده ام. مع االسف این روش گستاخانھ ھمچنان ادامھ زندیشھ پرداآن را در چارچوب ا

یافتھ است و ابعادی سخت زیانبار یافتھ است. ھر کس اصطالحات و اندیشھ ھایی را ازدیگران برمی 
از این راه اغتشاش فکر را دامن می زند. نمونھ ھا نھ تنھا اندک  گیرد و بھ نام خود ضرب می کند و

نیستند کھ روزافزون نیز سربرمی کشند. از این رو دشوار می توان اندیشھ ای را پی گرفت و بھ 
نحوه ی پیدایی و بالندگی فکر معینی دست یافت و بھ سنجش و نقد اندیشھ ای روآورد. این وضعیت 

نام گرفتھ است از رواج » رسانھ ھای فارسی زبان«ر درعرصھ ای کھ آشفتھ خاصھ در خارج کشو
د ازمنناخوشایندی برخوردارگشتھ است. این رسانھ ھای خودجوش و زمینھ سازی شده بھ تدریج نی

ھریک بر دیگری سبقت بجویند.   تولید برنامھ ھای مبتذل می کوشندیاریھای مالی می شوند و در
ر نیستند بھ موقعیت رسانھ ھای فارسی زبان بپردازند و کم و چرا این حضرات خارج نشین حاض

کیف آنھا را بسنجند و نقد کنند؟ ھم اکنون شمار روزافزونی از ایرانیان در این رسانھ ھا فعالیت 
دارند و روزگار می گذرانند. اینان ھمچون مزدوران اربابان پشت پرده گشتھ اند و ھمچون آدمھای 

بازتولید می کنند کھ در نھایت تکثیر ساختارھای فکر ایدئولوژیک اند در  مصنوعی چیزی را تولید و
ارتباط با تاریخ ایران. از موارد استثنایی در می گذرم. منظورم بستر و ساختار کلی فکر ھای فاقد 
مرجعیت است و بازتولید مشتی اطالعات قاطی پاطی. نھ خاستگاه این اندیشھ ھا روشن است و نھ 

از یک شخص معین برنامھ ساز انواع فکرھای متضاد و ضد و نقیض عرضھ می شود  تحولشان. گاه
و از آنجا کھ تولید رسانھ ای نیازمند برنامھ ھای تازه است، ببینندگان و شنوندگان را در معرض 
توفانی از گردوخاک اندیشھ قرارمی دھند و سرآخر ھیچ کس نمی داند موضوعھای طرح شده چھ 

ند یا چھ ھدفی را دنبال می کنند. تنھا سرمایھ گذاران پنھان کھ قصدی جز دست ارتباطی باھم دار
آموزی ندارند از این جامعھ ی مھاجر مزدور ابزاری می سازند در مسیر تحقق ھدفھای بزرگتر کھ 
مھمترینش ترویج فکر مغشوش است و دست آموز پذیر. در بزنگاه خواھیم دید کھ این رسانھ ھای 

ھمھ در مسیر معینی ھمدل و ھماھنگ شده اند. مھمترین خصلت و ویژگی اعتراض  گوناگون ناگھان
انتقادی این است کھ از راه سنجش اندیشھ بھ مرجعیت فکر توجھ دھد و اندیشھ ی برآمده از خاستگاه 
و دارای منشأء را از اندیشھ ی ھرز و گفتاربرداری باز بشناساند. اینجاست کھ اعتراض نقشی 

ت می گیرد و محدود بھ تظاھرات خیابانی یا نمایشھای اعتراضی خودانگیختھ نمی تاریخی بھ دس
ه می کنم. سالھا پیش وقتی در یک بحران بھ نقد شھردار معزول دشود. تنھا بھ ذکر یک مورد بسن

ده ام در معرض تھران نشستم و دشمنیھای عنان گسیختھ ای را بھ جان خریدم در حدی کھ خانوا
سردبیر نشریھ ی انتشار دھنده ی مقالھ ام از ھمگان پوزش -صاحب امتیاز و تھدید قرار گرفت

خواست کھ نوشتھ ی مرا بھ چاپ رسانده است، ھمین رسانھ ی بی بی سی فارسی با من مصاحبھ 
ای را ترتیب داد و ازیک استاد دانشکده ی علوم سیاسی ھم دعوت کرد بھ شرکت در این مصاحبھ 

گذشت. آن مقالھ ی من کار خود را کرد بھ حدی کھ وکیل شھردار معزول  تا با من درگیر شود. این
مرا تھدید بھ دادگاه کرد. این ھم گذشت. چند سال بعد ھمین رسانھ ی فارسی زبان گزارشی تصویری 

ش تھیھ کرد واز ھمھ ی آنچھ کھ در نقد آن شھردار یو تفصیلی راجع بھ شھر تھران و نابسامانیھا
رفت اما نامی از من و جنبشی کھ در آن مقطع راه افتاده بود، بھ میان نیاورد. نوشتھ بودم بھره گ

مشابھ ھمین کار را بی بی سی فارسی در ارتباط با حملھ بھ کوی دانشگاه بامن کرد. مصاحبھ داشتم 
و از دانشجویان دفاع کردم و خواستار اخراج نمایندگان ولی فقیھ از دانشگاه ھا شدم. ھمھ ی 

بھ من گفتند دستگیرت می کنند. آنچھ گویا مانع از این امر شد نکتھ ای بود کھ گفتھ بودم  اطرافیانم
در اساس با سیاسی شدن دانشگاه ھا مخالفم. این دستگاه سخن پراکنی ھر بار کھ بھ مناسبتی 
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گزارشھایش را در ھمین زمینھ یا در زمینھ ی جنبش دانشجویی پخش می کند و بھ این رویداد بازمی 
  ردد سخنی از آن مصاحبھ ی من کھ بازتابی باورنکردنی داشت بھ میان نمی آورد.گ
این از روشھای معمول بی بی سی فارسی است کھ سرقت اندیشھ را ھمراه با سانسور در برنامھ  

بھ سبب گرفتاری از ذکر نمونھ ». پرگار«باشد یا » گزارش«ھایش بھ اجرا می گذارد خواه نامش 
این رویکرد می گذرم. جامعھ ی ایرانی مقیم خارج نمی تواند از زیر بار داوری ھای دیگر و بسط 

خارج  در یگفتاربرداران کم نیستندراجع بھ این رسانھ ھای فارسی زبان گمراه کننده شانھ خالی کند. 
» باناصالح طل«انحصار روزگاری دربرداری گفتاراندیشھ وبھ چنین روشھایی دل می بندند.کھ  کشور

خود بھ دست شماری از خارج نشینان و رسانھ ھایشان این مأموریت را درون ساختاری بود حاال 
این گفتاربرداران جدید بھ  سپرده اند. حضرات رسانھ ای در خارج ایرانانواع ست بھ د و گرفتھ اند

ند و غرق می شوند در بحر عاھای گزاف بھ تدریج چھره می بازگوییھا و اده تدریج بھ علت زیاد
جھانی سرمایھ داری را پاس می دارند. ست وسرمایھ کھ منافع منطقھ ای وبیکران صاحبان سیا

پیشتر ھا نوشتھ بودم کلیھ ی رسانھ ھای خارج کشوری باید منابع مالی خود را آشکار سازند و بھ 
  زنند.مخاطبانشان امکان دھند براساس آگاھی دست بھ انتخاب و تصمیمگیری ب

رھای عمده ی اندیشھ آوردم کھ جنبش مشروطیت و بھ دنبال آن نظام مشروطیت ھمچنان یکی از محو
برای نمونھ گفتارھای اخیردکتر ماشاءهللا است. و رویکردھا وگفتارھای سیاسی درایران امروز

دادند کھ ما قرارداد. این گفتارھا نشان با مشروطیت رویکردی متفاوت دربرابرارتباط آجودانی در
  .داکامیابیھایش دلبستگی نشان می دھنان ھمچنان بھ اندیشھ ی مشروطیت وکامیابیھا وجامعھ ی ایر

است. بھ نظرمی » مجلس مؤسسان« ن چارچوب مھمترین موضوع بی تردید چگونگی برپایی ھمیدر 
د اما ارنجھت تولید مشروعیت برای نظام آینده، قبول دسیاری اصل برپایی مجلس مؤسسان رارسد ب

اینجا نمی خواھم بھ ھمھ ی د کھ گاه کم اھمیت ھم نیستند. درحاشیھ سازیھا حکایت از تفاوتھایی دار
 میثاق«جزییات بپردازم. بھ رسالھ ای کھ در این باره دارم ارجاع می دھم و بھ رسالھ ای دیگر بھ نام 

ن آغاز انقالب بر ضرورت در نوشتھ ھای دیگرم نیز از این موضوع سخن گفتھ ام . از ھما». ملی
سخن گفتھ ام. اما ھنوز می بینم وفاق ملی آگاھانھ ای برسراین موضوع  مؤسسانبرپایی مجلس 

آورده اند ھیج معصیت از جھل » کیمیای سعادت«شکل نگرفتھ است. ازقول غزالی در رسالھ ی 
مینھ سازی کردند. این را ز ۵٧عظیم ترنیست. مردم ایران در ھالھ ای از نادانی و ناآگاھی انقالب 

خواھندشد. اھل قلم و فعاالن » گناه نابخشودنی«باراما چنانچھ نادانستھ بھ میدان بیایند مرتکب 
سیاسی حرفھ ای بھ جای آنکھ بھ برپایی چنین مجلسی بیندیشند خود را سرگرم فراھم آوردن پیش 

د بھ واقع اکنون جنبشی بای نویسھایی تخیلی و واقعیت گریز می سازند برای قانون اساسی موعود.
بھ راه انداخت با ھدف تشکیل مجلس مؤسسان. جمھوری اسالمی ھیچگاه حاضر نشد اصل مجلس 

 »مجلس خبرگان«مؤسسان را بپذیرد. در عوض حکومتگران اسالمی مجلس خود را پیش کشیدند کھ 
ان ده این مجلس خبرگکشیدند سخت آشفتھ و انباشتھ از تضاد. باز ننام گرفت و قانونی از آن بیرو

 می» ولی«کھ مردم ایران را در نھایت صغیر و نیازمند » قانون اساسی«شد بھ نام  ،سندیقانونی
مسیر می می تواند بستری فراھم آورد دربھ این قانون اساسی اسال» اعتراض«دانست و می داند. 

رای وانا و متحد بسازد بتشکیل مجلس مؤسسان راستین و تنظیم قانون اساسی تازه ای کھ ایران را ت
  تعیین سرنوشتش بھ دست خود. این چنین روشی یعنی قبول اصل حاکمیت ملت.

اعتراض و جنبش اعتراض بھ خصوص جنبش اعتراض انتقادی ھنوز و ظایف مھمی در برابر خود 
دارد. نباید بھ امید این سازمانھای ورشکستھ ی سیاسی نشست و اراده ی مردم را نادیده گرفت. 

اکنون آماده اند از این نظام سیاسی درگذرند و پشیمان اند، گشتند » گناه«ین مردمی کھ مرتکب ھم
و روگردان از تبلیغات رسانھ ای خارج  و دلبستگی تمدنی و نظامی برپاسازند مبتنی بر اراده ی ملی

  از کشوری.
  ١٣٩٩سوم اسفند 
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  و جنبش اعتراض ضاعترا                      

  .اعتراض١

بھ موضوع مورد  است ایرادوارد ساختن اعتراض در عرف محاوره و در ارتباط با جامعھ در معنای 
در رسالھ ی  .وضعیت مورد اعتراض  نسبت بھست و نارضایی ابیانگر انتقاد نظر و بھ نوعی 

گوشھ ھایی از این رویکرد را برشمرده ام. رسالھ ی یادشده بھ ھنگام انتشار ٢»شورش بر حق است«
میالدی  ٢٠٠٠از استقبالی کم مانند برخوردار شد. اکنون یک دھھ از آن موقع می گذارد. از سال 

از بن بستھای ذھنی و وخروج تنھا راه چاره » کنفرانس برلین«نخست در کنفرانس معروف بھ 
 جنبش«ن را تازه ای از جنبش اجتماعی دانستم کھ آرا توسل بھ سطح ر ایران چیره و رایج دفکری 

  نام نھادم.» تھ خخودانگی

،گروه ھا و تشکالت و در زمانی کھ اعتراض اجتماعی سراسر جامعھ ی ایران را فراگرفتھ بود
ی آگاھ«و بیست و ھشت مردادی» ایدئولوژی کاذب«سازمانھای سیاسی خرد و بزرگ ھمھ در مرداب 

دو پھلو فرورفتھ بودند و یارای رھایی از این مرداب  اصالح طلبی کھ الزم و ملزوم ھم بودند»کاذب
شاره ردازم با اپب» ایدئولوژی کاذب«بی آنکھ در اینجا بخواھم بھ ژرفای را نداشتند. و بھ ھم پیوستھ 

ایدئولوژی کاذب « دراساس ھمان ۵٧اجتماعی تا بحران محوراندیشھ ھای کاذب  ذکر می کنم و گذرا 
بوده است. این ایدئولوژی منحصر بھ رویداد بیست و ھشتم مرداد نمی شود،بھ تدریج » مردادی ٢٨

چنان خود را می پروراند و ھیأتی کلی و جامع می آراست کھ مھمترین خصلت آن بسترسازی ادبیات 
  خود دست و پا کند. برای درخوری ِنظری می بود کھ ھرگز نتوانست آرایش منسجم یتاریخی دروغین

ارد و د ی حیرت آورنیروی» ایدئولوژی کاذب«مھم این است بدانیم و غافل نباشیم از این واقعیت کھ 
را بھ سوی خود بخواند و برانگیزاند و در بحر » روشنفکران«خاصھ قادر است توده ی عظیمی 

ی ندیشی و مسئولیت گریزورطھ ی آسان ا بھسرانجام بیکران بی خیالی و خوش خیالی فروبغلطاند و 
رند. دا نیز اتی مشابھیھمھ خصوص» ایدئولوژیھای کاذب«اندکی تأمل بھ ما نشان می دھد .پرتاب کند

خود بھ نمایش گذاشتھ اند. بھ طوراخص از »لنینیسم ایرانی«درمجموع و» یسملنین«ھمین کارکرد را 
 »مکاستریس«کرد یا جھان عرب یاددر»ناصریسم«درایران و»مصدقیسم«می توان حتی ازاراینھادر کن

» ایدئولوژیھای کاذب«ندارم فھرست جامعی از این دست از  را یادآورشد. قصد آمریکای التیندر
اذب کایدئولوژی «ھ تأکید بنمایانم نخست حضور فراھم آورم. کار این نوشتھ نیست. آنچھ می خواھم ب

ی تاریخی و در بستر عمل سیاسی  اندیشھ در کنارش قدرت بسیج آن است در عرصھ یو» تاریخی
در ضمن چیز دیگری کھ باید برجستھ کرد و با تأکید از آن یادکرد ھمانا توان و قدرت بسیج  روزمره.

  جلوه می آراید.» ایدئولوژی کاذب«کننده ی ساده اندیشی است کھ در کسوت 

نگاھی بھ تاریخ ایران از عصر مشروطیت بھ این سو می توان در یک نگاه کلی و نھ چندان دقیق با 
سیاسی بھ چھاردوره ی عمده بخش کرد.  -این دوران را از نظر فکر تاریخی ورویکردھای تاریخی 

یکی عصر مشروطیت است تا بھ سلطنت رسیدن رضا شاه ، دوم از مقطع پادشاھی رضاشاه است تا 

                                                           
  . انتشار در فضای مجازی.١٣٨٩نشر فراز. خرداد  چنگیز پھلوان.نک. شورش بر حق است. . ٢
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؛ و چھارم عصر انقالب اسالمی ۵٧ور بیست؛ سوم تاجگذاری محمدرضاشاه است تا بھمن شھری
  است.

ورده است با آرمانھای انقالب مشروطیت، خواه بھ صورت سیاسی سھ دوره ی نخست پیوند خگفتار 
عصر مشروطیت خدشھ وارد می سازد و فاصلھ  اه در شکل و شمایل مخالف. آنچھ بھموافق، خو

بھ خاطر مبحث  می آورم؟ چرا این نکتھ ھارا ھمین انقالب اسالمی است. سدر اسا ایجاد می کند
فلسفھ ی علوم اجتماعی ھیأت و منظری  کھ می خواھم بگویم اعتراض در کسوت بعدی است

 و بھ اعتباری جھانشمولعام را بھ گونھ ای جھانشمول دارد چون می خواھد معنای یک مفھوم 
کھ قصددارد  را بروز می دھد یی و بعدی تاریخجھصورت ملموس وبھ » اعتراض«د. اما شرح دھ

بھ میان می آوریم در » اعتراض اجتماعی«وقتی سخن ازجایگاه مشخص این مفھوم را بربرسد. 
و در زمانی است. یعنی اعتراض در بستری ملموس کھ در جامعھ ای » جایگاه مشخص«واقع ھمین 

  معین بروز می کند.

بازمی گردم بھ صورت مسئلھ ی باال. مفھوم اعتراض را می توان در مقام مفھوم شناسی فلسفھ ی 
اجتماعی مطرح کرد کھ بھ نفس اعتراض می پردازد. یعنی تردید نسبت موضوع یا موقعیت معین و 

است کھ این » اعتراض اجتماعی«بیان این تردید بھ صورت ایراد واردساختن و نقد کردن آن. دوم 
بدین معنا کھ روشن ساخت از نظر معناشناختی بھ بررسی گذاشت ھم وع از اعتراض را می توان ن

بھ صورت تنھا را در نظر گرفت کھ جلوه ی ملموس آن نفس اعتراض اجتماعی چیسـت و ھم آنکھ 
و سربرمی کشد. در این حالت شماری از مردم نگرانی و ایراد خود را در ھیأت  »جنبش اعتراض«

  برزبان می آورند.و بھ صورت گروھی جمعی ری در رفتا

  جنبش اعتراض.٢
خصلت جمعی و گروھی جنبش  است.» جنبش اعتراض«آنچھ در این گفتار مورد نظرماست ھمانا 

نسبت  ی معیناعتراض در واقع نمود اجتماعی ِ جنبش اعتراض است. مردم معینی در زمان و مکان
مورد معینی اعتراض می کنند و بھ آن ایراد وارد می سازند و در نھایت آن را نقد می کنند. از این 

عتراض یم. این مرحلھ از جنبش ارا جنبشی انتقادی می دان» اعتراض اجتماعی جنبش«روست کھ 
سازد.  بلورمیبرابروضعیتی ناعادالنھ متایستادگی آن را رزندگی جامعھ را آشکار می کند واست کھ س

  چنین جامعھ ای امید دارد بھ زدودن نابسامانیھا و از میان برداشتن موانع اجرای عدالت.
جنبش اعتراض ھمواره در بستری مشخص سربرمی کشد و بستھ بھ مورد خصوصیاتی ویژه دارد 

معین از جنبش  الگوی ثابت وکھ متأثر است از ھمان بستر مشخص. از این رو سخن گفتن از یک 
بیشتر بررسیھای مرتبط با جنبش اعتراض در ارتباط با فرھنگ و  اعتراض بھ گمراھی می انجامد.

د ما را تمدن غرب و نھادھای سیاسی و اجتماعی ھمین فرھنگ و تمدن انجام شده است. این امر نبای
یک ت. در ساختارھای دموکراسوق دھیم ی واحدنبش اعتراضی را بھ الگویدچار این تصورکند کھ ھر ج

اصالح «جنبش اعتراض جلوه ای محدود دارد کھ در بسیاری موارد می توان آن را بھ اعتباری
دانست. درساختارھای غیردموکراتیک واستبدادی جنبش اعتراض می تواندبنیادھای » طلبانھ

غیردموکرایتک را ھدف بگیرد و چھ بسا بھ دگرگونی ساختارھای اقتدارگرا و استبدادی دلبستگی 
حرکتھای اعتراضی در بستری برای نمونھ وقتی اعتصابات کارگری و تظاھرات و  د.نشان دھ

دموکراتیک سربرمی آورد با اصالح ھمان مورد خاص جنبش اعتراض پایان می گیرد و جنبش با 
دستیابی بھ ھدف خاتمھ می یاید. در بسترھای غیردموکراتیک است کھ جنبش اعتراض ناچار 

از نظام حاکم یا حتی تغییر کل نظام را می طلبد تا امکان واقعی برای  دگرگونی حوزه ی گسترده ای
 دستیابی بھ اصالح مورد اعتراض را فراھم آورد. بھ بیان دیگر ساختارھای دموکراتیک سامانی

غیرمتمرکز دارند و می توانند بخشی یا حوزه ای از نظام سیاسی را اصالح کنند و بھ خواستھ ھای 
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دھند بی آنکھ کل نظام را آسیب پذیر سازند. در نظامھای خودکامھ و استبدادی یک جنبش اعتراض تن 
تکیھ می زند و بیم از آن دارد کھ دگرگونی در یک  علی االصول نظام سیاسی بر ساختاری بستھ 

بخش یا تن دادن بھ خواستھ ھای یک جنبش اعتراض در نھایت کل نظام را دستخوش دگرگونی کند 
و از درون بلرزاند و در یک کالم بھ فروپاشی بخشی عمده از بدنھ ی نظام منتھی شود یا تمام نظام 

یژه ھنگامی خطرآفرین می شود کھ فساد در نظام استبدادی را از درون خدشھ دارسازد. این امر بھ و
چیره شده باشد و ھر گوشھ ای وابستھ باشد بھ منافع گوشھ ھای دیگر و ھر اصالحی بھ ھمراه خود 

  گوشھ ھای دیگر را ضرور کند.یا دگرگونی اصالح 

ار ک ساختاین یک تفاوت است میان جنبش اعتراض در چارچوب دموکراتیک با جنبش اعتراض در ی
بھ ھم پیوستھ. بھ ھمین سبب است کھ نظامھای بستھ دیر بھ خواستھ ھای اعتراضی مردم  استبدادی

توجھ می کنند یا حاضر بھ پذیرش اعتراضھا یا قبول حتی بدیھی ترین تقاضاھا می شوند. اما فقط 
ن یین کننده  میاھمین یک تفاوت کھ بھ طور بدیھی مھم و حیاتی ھم بھ شمار می رود، تنھا تفاوت تع

جنبش اعتراض در ساختار دموکراتیک با جنبش اعتراض در ساختاری غیردموکراتیک بھ حساب 
نمی آید . نھ فقط ھمھ ی نظامھای دموکراتیک از یک دست نیستند، بل ھمھ ی نظامھای استبدادی را 

   ھم نباید متعلق بھ الگویی واحد دانست.

عالوه براینھا نوع برداشت تاریخی یعنی آگاھی تاریخی و بستر فرھنگی و پیشینھ ی تاریخی و 
حقیقت رایج در میان سیاستورزان و سیاست اندیشان نیز برشکل و شمایل جنبشھای اعتراضی اثر 

 تاریخی ھرکشوری در این مقطع نقشی مھم بازی می کند.-برجا می نھند. در یک کالم بستر فرھنگی
ش اعتراضی در بستر فرھنگی و در فرھنگ سیاسی معینی بھ اعتباری دیگر می توان گفت ھر جنب

سربرمی کشد و جلوه می فروشد. ھمین یک معیار از ما می طلبد از یکسان سازی جنبشھای اعتراض 
بپرھیزیم و مورد مشخص را با تحلیل مشخص بفھمیم و درک کنیم. گرچھ امکان مقایسھ در اینجا از 

بھ مدد تحقیق تطبیقی موارد قابل مقایسھ را بیابیم و گاه  دست نمی رود و ھمواره قادر خواھیم بود
شاید ھم بتوانیم از این راه و بھ مدد روش تطبیقی وجوه مشترک  وراملی و حتی ورامنطقھ ای بیابیم 

 ھ اساس کار ما چیزیو در راه یک مقایسھ ی تطبیقی جھانشمول گام برداریم اما نباید از یاد ببریم ک
در بستر مشخص. یعنی یک مورد خاص. این مورد خاص » عتراض اجتماعیجنبش ا«نیست جزھمان

ومی تواند بستھ بھ اوضاع و احوال وجھھ ای  ملی دارد-منطقھ ای -شھری-مدنی ھمواره بستری
  .جھانی وعالمگیر بیابد 

اعتراض اجتماعی ھمواره خصلتی جمعی دارد و از این بابت متفاوت است از اعتراض فردی کھ 
بھ اعتراض بھ طور عمده بیانگر اعتراض یک فرد است بھ مقولھ و موردی خاص. ما در این گفتار 

  این مقولھ را در معرض توجھ می گذاریم.در اساس اجتماعی نگاه می اندازیم و 
اعتراض «. در یک کالم »جنبش اعتراض اجتماعی«و  »اعتراض اجتماعی«ی  بازمی گردم بھ مقولھ

در درون آن قرار می گیرد. از این » جنبش اعتراض اجتماعی«یک مفھوم کلی است کھ » اجتماعی
گنجاند و بھ نوبھ ی » اعتراض اجتماعی«رو مفاھیم و مقوالت دیگری را ھم می توان در چارچوب 

ند نارضایی عمومی(=اجتماعی) در ارتباط با رفتارھای حکومتگران یا خود بھ آنھا توجھ کرد مان
ارتباط با نحوه ی پس انداز یا تمکین از قواعد پذیرش توصیھ ھای دیوانساالری در از اکراه عمومی

اری یمحیط زیست یا احترام گذاشتن بھ مقررات اداری وبسنحوه ی مشارکت درحراست ازرانندگی یا 
می گوییم بھ نوعی  سخن»جنبش اعتراض اجتماعیاز«درحالی کھ وقتی دست.چیزھای دیگرازاین 

 ی پھنھعملی آن در جلوه ی دی یافتھ است؛ماای  جلوهجمعی وازاعتراض نظرمی اندازیم کھ تبلور
و بھ چشم می آید و توسط جمعی از مردم ھواخواھی می گردد. این زیست اجتماعی مشھود می شود 

مورد اعتراض بھ بیان درمی بھ اص یکصدا نارضایی خود را نسبت جمع در لحظھ و در زمانی خ
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یکسره » جنبش اعتراض اجتماعی«د. اینجاست کھ مدد ابزار رسانھ ای آشکار می سازد یا بھ آور
نام گرفتھ است. امکان دارد کھ یک » اعتراض اجتماعی« در معنای باال تفاوت می یابد از آنچھ کھ

تی شود اما تاوق» جنبش«تکوین خود بھ علل گوناگون تبدیل بھ یک در فراگرد » اعتراض اجتماعی«
دارد و در جریان ھمچون رفتاری فردی یا گروھی » اعتراض« ،کھ چنین تحولی را نپیموده است

  سرمی کند. ی خموشکسوت

آنچھ تا کنون آورده ام بھ روشن شدن مفاھیم یاری می رسانند. با این حال باید بگویم ھنوز مفاھیم 
ری در راه ھستند تا بتوان تصویری جامع ترسیم کرد. از این رو بھ اختصار بھ نکتھ ھایی دیگر دیگ

و مقصود خود را از دیگر مفاھیم جدا سازم می پردازم تا سرانجام بتوانم مفھوم مورد نظر این قلم 
  را از مفھوم مورد نظرم روشن گردانم.

  

  سنخ شناسی .٣

از نظر سنخ شناسی روشن است کھ جنبش اعتراض اجتماعی در مقولھ یا در چارچوبی می گنجد کھ 
این  ه است.شناختھ شد» شھای اجتماعیجنب«ا ی» جنبش اجتماعی«شناسی بھ نام در عرف جامعھ 

اینجا درھ آن اختصاص داده شده است.نوشتھ ھای بسیار بکتابھا وترده است وبسیار گسمقولھ 
ماست ھمان زیرمقولھ ی آنچھ مورد نظر نخواھم داشت.بھ ضرورت اشاره ای دیگربھ آنھاستھ مگرب

و تازه در ھمین زیر مقولھ قصد این قلم روشن ساختن مقولھ ای  است.» جنبش اعتراض اجتماعی«
دیگر است کھ بھ تصورم مبحثی نو بھ حساب می آید و نوشتھ ھای ناچیز این قلم حداقل مورد و مثال 

ا باالستقالل طرح کرده و توضیح داده است آن ھم در برابر آشفتھ اندیشان تھمت پراکن. این ایران ر
  نام نھاده ام.» جنبش خودانگیختھ«حوزه را از آغاز 

نبشھای اجتماعی ای از جاز جنبشھای اجتماعی یا زیر مقولھ در اساس نوعی » جنبش خودانگیختھ«
جنبشھای اجتماعی سازمان یافتھ متمایز می گردد. واز ی رود کھ خوانگیختھ سربرمی آوردبھ شمار م

در اساس شکلھای سازمانی متنوعی دارند و گذشتھ از مقولھ ی آرمانھایشان، جنبشھای اجتماعی 
  داز بابت شیوه ھای گوناگون سازماندھی و راھبردھای عملیاتی یا بھ بیان دیگر از بابت راھبر

ونی گرگو د خواستار اصالح یا تغییربشھای اجتماعی نج ی عمل از ھم تفکیک می گردند. ھای شیوه
اجتماعی اند یا سعی می کنند بروز تغییر یا چرخش اجتماعی را متوقف کنند یا مسیر دگرگونیھای 

  اجتماعی را برگردانند یا بچرخانند.

و  ھجنبشھای اجتماعی سخن می گوییم با عنصری سازمان یافتوقتی ازبھ طور کلی بھ ھرحال 
می توان این جنبشھا را بستھ بھ درجھ ی سازمان یافتگی،بستھ ازاین رو کارداریم. تشکیالتی سرو

و معیارھایی مشابھ ھمینھا کھ آوردیم از  هبھ بزرگی و خردی آنھا ، با توجھ بھ راھبردھای اتخاذ شد
  ھم متمایز کرد.

و یک الگوی کلی می توان گفت یرپ ش مراحل معینی را می پیمایند.یعلی االصول این جنبشھا کماب
مرحلھ ی نخست چنین جنبشھایی بھ شناسایی معضل یا موضوع یا مسئلھ ی خود رو می آورند و در

گروه ھا و تشکیالت خود را می آرایند ، ضع موجود می شوند. شیوه ی عمل ه خواستار نفی وبھ ویژ
سعی می کنند نظرمی گیرند وی آورند و حتی مخالفان خود را دروبھ ھمکاریھا و اتحادھایی روم

 ،ھاھدف جھت دستیابی بھگزینھ ھایی در برابر وضع موجود سامان دھند. بستھ بھ میزان موفقیت در 
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ه و ناکام ھمین انحالل را دمی گیرند یا سرخورقرار چنین جنبشھایی بھ تدریج در مرحلھ ی انحالل
  تجربھ می کنند.

نکتھ ای کھ در اینجا باید مورد توجھ قرارداد این واقعیت است کھ چنین جنبشھایی بنا بھ شواھد 
گوناگون در محلھ ی شکلگیری از حمایت احزاب یا سندیکاھا یا سازمانھایی مشابھ برخوردار می 

 یشوند و بھ ھمین سبب ھم در مراحل جنینی و تکوینی وابستھ بھ سازمان بزرگتری دست بھ عمل م
ا فروپاشی یپایان یابی، زنند و در بحران نیز از ھمین پشتیبانیھا برخوردار می شوند و در مقطع 
  انحالل بھ یکی از ھمین تشکالت می پیوندند یا آرام در آنھا فرومی نشینند.

میزان معینی از سازماندھی آغازین یا سازمان یافتگی حضوردرجھ وآنچھ در توصیف باال اھمیت دارد 
این پدیده از کشور بھ کشور فرق می کند.  در اینجا اما موضوع کار این گفتار  و پسینی است. پیشینی

نیست. آنچھ برای ما اھمیت دارد جنبشھای سازمان نیافتھ یا بھ اعتبار این قلم جنبشھای خودانگیختھ 
  . کھ جایگاھی خاص بھ خود اختصاص می دھند است

جنبشھای خودانگیختھ گونھ ای از تحرکات و جابجاییھای اجتماعی است کھ از درون جامعھ بستھ بھ 
شرایطی خاص می جوشد و سرریز آن بھ صورت حرکت جمعی متبلورمی شود. این گونھ از جنبش 
با جنبشھای اجتماعی کالسیک کھ شکلھای متعارف آن از بطن تشکلھای شناختھ شده ی اجتماعی 

ورد، متفاوت است. جنبشھای اجتماعی کالسیک در فضای سنتی سیاست و اقتصاد راه می سربرمی آ
قد علم می کنند و بھ تدریج در کسوت افتند. معروفترین آنھا در شکل و شمایل جنبشھای کارگری 

جنبشھای زنان یا دانشجویان و حقوق اقلیتھای قومی ودینی وجز آن پا بھ عرصھ ی حیات می 
   گذارند.

ودانگیختگی را نباید برابر دانست با بروز ھیجانات در بخشھا یا گروه ھایی از جامعھ. این عنصرخ
تھ شابعاد پیچیده تری یافتھ است. از این گذ ،جنبش امروزه بھ سبب پیشرفت تکنولوژی ارتباطات

ی نظام ارتباطات گسترش آموزش ھمگانی بھ خصوص توسعھ رشد آگاھی سیاسی یا فرھنگی و
  .دنموقعیت ویژه یا خاصی برخوردار می ساز کھ حرکتھای اجتماعی را از راھم آورده استزمینھ ای ف

جنبشھای خودانگیختھ ھمواره در یک بستر فرھنگی معینی شکل می گیرند. این نکتھ مھم است. 
جنبشھای خودانگیختھ بھ شکلھای مختلف تجربھ شده اند. در گذشتھ نیز نباید از دیده دورداشت کھ 

بشھای پیشین بھ نمایش می گذارند زیرا جنبشھای امروزین ِ خودانگیختھ تفاوتھایی اساسی با جناما 
بھ نمایش می گذارند. با ذکر این نکتھ را مقطعصوصیاتشان فرق کرده وتحول ھربسترھای فرھنگی خ

 بھ عنوان یک مقولھ ی کلی نادیده بینگاریم.ترھای فرھنگی جنبشھای اجتماعی رانمی خواھیم بس
بستر فرھنگی بھ نظر این قلم بھ ویژه در ارتباط با جنبشھای خودانگیختھ جایگاه برجستھ ای بھ خود 

  اختصاص می دھند.
فرھنگی بدین معناست کھ عناصر مختلفی از درون جامعھ بھ جنبش خودانگیختھ بھ گونھ ای بستر 

 می دھند. بدین لحاظ استطبیعی انتقال می یابند و لحظھ ی شکلگیری جنبش وآگاھی جمعی راسامان 
گ تبلور فرھنبھ نوعی و در معنایی خاص، کھ می توان بھ اعتباری گفت ھر جنبش خودانگیختھ ای 

  عمومی و مشترک جامعھ ی مورد نظر است.
 و بسترفرھنگی جامعھ ھای پیشرفتھ ی صنعتی کھ بھ سازمانھا ی حرفھ ای و سندیکایی سابقھ دار

با بستر فرھنگی جامعھ ھای در حال پیشرفت یا بھ بیانی  تکیھ می زنند جامعھ ھای مدنی جاافتاده ای 
حال تغییر و تحول، دارای تفاوتھایی عمده و تاریخی اند. در یک کالم می توان دردیگر با جامعھ ھای 

دو نکتھ را در اینجا برجستھ ساخت. یکی آنکھ ھر جنبشی در بستر فرھنگی و تاریخی معینی شکل 
اینکھ جنبش خود انگیختھ بھ سبب سازمان نیافتھ بودن بھ خصوص بھ طور عمده می گیرد و دوم 

  متأثر است از بستر مشترک فرھنگی در لحظھ ی وقوع.
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این نکتھ بدان معنانیست کھ وقوع و بروز جنبشھای خودانگیختھ در جامعھ ھای پیشرفتھ ی صنعتی 
الصول ھرگاه جامعھ ای قادر نباشد و برخوردار از سنتھای سندیکایی و مدنی ناممکن است. علی ا

ود فراھم بھ مدد نھادھا و سازمانھای موجودش امکاناتی برای بیان اعتراض بخشھای ناراضی خ
گیختگی تقویت می گردد. در این باره و در باره ی نارساییھای جامعھ آورد،گرایش بھ سوی خودان

در یک کالم سرریز اعتراض بھ صورت خودانگیختھ  ھای مختلف پیشتر نکتھ ھایی یادآورشده ام.
بھ خصوص وقتی شکل می گیرد کھ بخشھای مختلف بدنھ ی جامعھ با ناکامیھا و کاستیھای گوناگون 

  نیستند واکنش بھ ھنگام از خود نشان دھند.می شوند و قادر  و دست بھ گریبان مواجھ

  

  اعتراض و گونھ ھای آن.۴

کھ اعتراض ھمواره بھ گونھ ای واحد  و بھ اصطالح متحد سازیم  روشنباز در ھمینجا خوب است 
الشکل متجلی نمی شود. برخی رفتارھا کھ در بستر فرھنگی معین در معنای اعتراض بھ کار می رود 
چھ بسا در فرھنگی دیگر در ھمین معنا ظاھر نمی شود. این امر بسیار ظریف و در ھمانحال بغرنج 

ذکر نمونھ می توان معنای عملی و کارکردی آن را شناساند و شناخت. این است و پیچیده کھ تنھا با 
 امر را می توان ھم در معنای اعتراض فردی ریشھ یابی کرد و ھم در معنای اعتراض جمعی .

اعتراض در اساس یک جریان دموکراتیک است. تا ھنگامی کھ جلوه ای فردی دارد مبتنی است بر 
و ھنگامی کھ جلوه ی جمعی یا یک مجموعھ سبت بھ یک مورد خاص نارضایی فرد اعتراض کننده ن

و گروھی بھ خود می گیرد بیانگر ناخشنوی آن جمع و گروه است نسبت بھ یک مورد یا وضعیت 
اجتماعی. ما در این گفتار با جلوه ی جمعی و اجتماعی ِ اعتراض سروکارداریم. جلوه ھای فردی بی 

  ی نشده باشند دشوار بتوان بھ ھمھ ی موارد اشاره داشت.نھایت اند و تا وقتی کھ رده بند
اعتراض جمعی پدیده ای است جھانشمول کھ بھ ھرحال جلوه ھای مختلف آن را نیز در بستر 
فرھگھای مختلف باید شناسایی کرد و بر ھمین پایھ و اساس دست بھ طبقھ بندی زد. روشن است 

دارد و ایراد و انتقاد جمع معینی را ای تجربی  کھ اعتراض جمعی واقعیتی اجتماعی است کھ جلوه
اعتراض جمعی را ھنگامی جنبش  نمایان می سازد. بھ وجھی ملموس نسبت بھ پدیده ای نامطلوب

مدت تظاھرات گونھ یا تجمع برپاشده توسط یکی ه اعتراض می نامیم کھ اعتراض از یک وجھ کوتا
مدتی طوالنی تر، مثالً چندروز یا بیشتر حضور در، خارح شده باشد و از تشکلھای سندیکایی یا صنفی

اعتراض کنندگان را بھ نمایش بگذارد. در اینجا ھم با مدت زمان سروکارداریم و ھم با خواستی کھ 
اغلب از یک چارچوب موردی و یک تقاضای محدود مانند افزایش دستمزد در یک مقطع درمی گذرد 

ورد معین بھ حرکت جمعی خصلتی جنبش گونھ اعطاء و با جلوه ای ترکیبی از یک ساختار و یک م
می کند. در جنبش، افراد نوعی آگاھی جمعی را عرضھ را می کنند کھ با تعلق خاطر فردی در ھم 
تنیده شده است و وابستگی احساسی بھ موضوع جنبش ابراز می کنند. در حالی کھ در تجمعات 

تأمین حقوق قانونی خود ھستند، در جنبش ی ملموس افراد خواستار عاعتراضی سندیکایی بھ نو
  اعتراضی گونھ ای از رسالت فردی و تعلق احساسی نیز بھ حرکت جمعی افزوده می شود.

در ھردومورد ِ حرکت اعتراضی؛ خواه بھ صورت سندیکایی و خواه بھ صورت جنبشی، آشکارا 
رند و نتوانستھ اند از حل معضل یا مسئلھ ای است کھ اعتراض کنندگان با آن درگی ،اعتراضھدف 

خواست خود را تأمین کنند. در اینجا  ،راه ھای پیش بینی شده در قانون یا در بستر اجتماعی موجود
منظور از حل معضل بھ معنای حل یک تضاد و ھمستیزی اجتماعی و ساختاری است کھ از طرق 

تضاد  این اینتھ بوده اندمتعارف قابل حل نبوده است. بھ معنای دیگریعنی اعتراض کنندگان نتوانس
کارفرمایی حل کنند، و نھ مجاری قانونی بھ -ھای صنفی یا شوراھای ترکیبی صنفیاز راه شورارا 

مھم  ای خوداه گشا در اختیار گذاشتھ بوده اند و نھ،این بھ جاعتراض کنندگان فرصتی امیدبخش و ر
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یاسی بھ نحوی آرام بخش در راه است، قادر بوده اند از مجاری گروه ھا و احزاب و سازمانھای س
طرح و تأمین خواستھ ھایشان گام بردارند. بدین معنا کھ سازمانھای سیاسی غیر حکومتی چنان 

  ض کنندگان برسند.شتھ اند کھ بتوانند بھ داد اعتراندا تمایلیحتی  و نیرو
کوتاه بھ دست نتیجھ گیری)»(= جمعبندی«یھا یک چنانچھ بخواھیم از این رویکرد بھ قول امروز

ھ ای گوناعتراض جمعی علی االصول بیشتر درکشورھای برخوردار ازدھیم می توانیم بگوییم حرکت 
از بستر دموکراتیک سربرمی کشند، در حالی کھ وقتی در کسوت جنبش اعتراض در می آیند بدین 

ار بھ درت ناچمعناست کھ یا بستر دموکراتیک نارسا بوده است یا آنکھ براثر بن بست ساختارھای ق
  نند.اخصلتی جنبشی روآورده اند کھ ناامید شدن از نمادھا وسازمانھا وتشکلھای عمومی را می نمای

مراحل مختلف با آغوش گشوده بتواند حرکت اعتراض ار قدرت یا دیوانساالری عمومی درساختھرچھ 
کنندگان بھ پاسخ بنشیند، بکشد و بھ مدد راه ھای شناختھ شده ای بھ تقاضاھای اعتراض بررا در 

در اساس بدین معناست کھ جامعھ قادر است تضادھای خود را پیش از آنکھ خصلتی بحرانی بیابند، 
حل کند و بھ مردم اطمینان دھد کھ جامعھ تواناییھای الزم را جھت برآورده ساختن تقاضاھای 

اطمینان دھد کھ  بھ ھمھ الف سلیقھ بھراسدض و تضاد و اخترشھروندانش دارد و بی آنکھ از تعا
جامعھ ای پویا و دموکراتیک از اختالف آرای مردمانش بیم بھ دل راه نمی دھد. این نکتھ در ضمن 

تحول اندیشھ ی بدین معناست کھ نیروھای گرداننده ی جامعھ و مردمان ھمین جامعھ می پذیرند 
  ھ اصالح خود باوردارد.و عیوب و حل این کاستیھا ب اجتماعی و پیشرفت براثر بیان ایرادھا

درست برعکس وقتی جامعھ ای بستھ داریم کھ بر اساس خصلتھای استبدای شکل گرفتھ است ھر 
 ھای سرکوب و شدت عمل در برابر اعتراضوشحرکت اعتراضی را ھراسناک می پندارد و بھ یاری ر

دست بھ عمل می زند. در چنین حالتی حرکت اعتراضی تبدیل می شود بھ جنبش اعتراض و جنبش 
ما در اینجا بھ وضعیتھای میانی  رواج می گیرد. قھرآمیزاعتراض بھ دو گونھ ی مسالمت آمیز یا 

آنچھ مھم است در  سخن می گوییم. و عمده ی جنبش اعتراض نمی پردازیم. تنھا از شکلھای مختلف
اعتراض و نقد جامعھ در ارتباط  مورد نھایت شیوه و اسلوب بھ کار گرفتھ شده است در برخورد با

جامعھ ای کھ نتواند تضادھا و ستیزھای درونی اش را بھ مدد مقررات و روشھای با کارکردھایش. 
اچار بھ اعتراض رو می ، نمتعارف از میان بردارد و راه حلھایی مطلوب و ھمگانی پسند پی بگیرد

آورد. در اینجا اعتراض شکل و روشی خاص است درجھت حل تضادھا و اختالفات. بھ بیان دیگر 
یعنی ساختار کنونی کاستیھایی دارد کھ قادر نیست بھ حل تضادھای برآمده دل ببندد. مسیر متعارف 

  دست داده است. حل تضاد در چنین جامعھ ای دیگر کارآیی ندارد یا اثرگذاری خود را از
داالنھای اعتراض و حرکت اعتراضی علی االصول وقتی راه می افتد کھ ساختار حقوقی جاری و 

ارتباطی میان مردم و دستگاه قدرت و ھمچنین سازمانھا و نھادھای اجتماعی توان حل تضاد و ستیز 
ناچار بھ روشی جز  دست می دھند یا داده اند و مردم براثر اجبار یا بھ ازمیان مردم و قدرت را 

 بایدوعھ ی ساختار قدرت ، توسل می جویند. در مجمو اداری ف شده در نظام حقوقییروشھای تعر
ا چنین سازمانھگیریم. ب را نیزدرنظراحزاب سیاسی موجود خاصھ تشکلھای اپوزیسیون سازمانھا و

رچوب دموکراسیھای یا نھادھایی (مانند تشکلھای مدنی و سازمانھای حزبی و سیاسی و ...) در چا
غربی یا شبھ غربی ھمواره در بحران بھ یاری ساختار دموکراتیک می آیند و می کوشند حرکتھا یا 

در چارچوب وضع موجود نگاه دارند. چنانچھ حتی جنبشھای اعتراضی را مھار کنند و حتی المقدور 
زدن بر ارزشھای چنین نگرش یا راھبردی کامیاب نشود، در این صورت جنبش اعتراض با تکیھ 

ھ تدف می گیرد. جنبش اعتراض خودانگیخدرونی اش نقد موضوع مورد نظر یا حتی نظام مستقر را ھ
وقتی جلوه ای مستقل کسب می کند کھ بیرون از نظام مستقر قدرت و ساختارھای پیرامونی اش 

نپسندد یا ناکافی باالستقالل دست بھ عمل بزند و توسل بھ راه حلھای موجود و درون ساختاری را 
  وت می شویم. بھ این مقولھ پسانتر می پردازیم.ابداند. در اینجاست کھ ما وارد مقولھ ای بھ کل متف
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د نمی پردازنھنگامی اھمیت می یابد کھ اعتراض کنندگان بھ رعایت وضع موجود  اعتراض وراقانونی
یعنی  »وراقانونی«وقتی می گوییم  بھ این وضع را مرجح می پندارند. بی پردهو  آشکار  ِ و بیان نقد

توسل بھ روشھا و برپایی تجمعات و گردھمآییھایی کھ در متن قانون درنظر گرفتھ نشده باشند. 
و حرکت یا جنبش اعتراضی مراحل پیش بینی شده در قانون را طی نکند  ھنگامی ھم کھ اعتراض

م اعتراض کنندگان امیدی بھ قانون باز آن را اعتراض وراقانونی می نامیم. در اینجاست کھ می گویی
و مراجع ذیربط ندارند یا براین تصورند کھ مجریان قانون حاضر نیستند عین قانون را بھ کار ببندند 
و خواستھ ھایشان را برآورده سازند. در چنین حالتی شکلھای گوناگون اعتراض، بیانگر فوران 

یجاد فضایی ھستند بھ قصد جلب افکار خواستار اانباشت نارضایی اند نسبت بھ وضع موجود و 
ز ااعتراض وراقانونی عمومی و کسب پشتیبانی مردم بھ شکلی گسترده و الزام آور. بھ بیان دیگر

ادر طرح خواستھ ھا در ساختار موجود درمی گذرد وصحنھ ی علنی اجتماعی را برمی گزیند تا ق
مطالباتی در چارچوب مراحل قانونی  بھ دست آورد. اینجاست کھ حرکتشود حمایتی گسترده و وسیع 

آن. از این روست کھ و حتی نقد ِ خود قانون و تغییر  تبدیل می گردد بھ نقد علنی در مقیاس جامعھ
  باید میان حرکت مطالباتی درون ساختاری و حرکت یا جنبش اعتراض وراقانونی فرق قائل شد.

با خصلت انتقادی جنبش اعتراض جنبش اعتراض در اساس خصلتی افشاگرانھ دارد. این خصلت 
درھم تنیده شده است وھردو باھم بدنھ ای واحد رامی سازند. خصلت افشاگرانھ گرایش دارد بھ سوی 
علنی سازی وآشکار سازی خواستھ ھای اعتراض کنندگان. برھمین اساس است کھ جنبش اعتراض 

و اقبال مردم بر خواستھ ھای بھ واقع مشروعیت خود را سامان می دھد و با بھره گیری از تأیید 
خصلت انتقادی جنبش بھ دو عامل می پردازد. یکی نادرست بودن وضع  خود اصرار می ورزد.

  موجود را ھدف می گیرد و دیگری بھ عنصر جانشینی توجھ می دھد. 
ھنگامی کھ جنبشی اعتراضی وضعیت معینی یا موردی خاص را نادرست می پندارد، علیھ این وضع 

نادرست بھ پا می خیزد و خواستار اجرای درست آن وضعیت می شود. در چنین موقعیتی یا مورد 
جنبش اعتراضی ھنوز در چارچوب وضع موجود قرار دارد و تنھا بھ اجرای نادرست مقررات و 

ی جرااضوابط اعتراض می کند بھ سبب آنکھ مسئوالن از پذیرش مسئولیت سرباز می زنند یا از 
  ستنکاف می ورزند.درست مسئولیت خود ا

انچھ جنبش اعتراض مقررات یا چارچوب کنونی را ناعادالنھ بپندارد در این صورت علیھ وضع ناما چ
حذف و امحای سامان کنونی دست بھ اعتراض می ود وارد صحنھ ی جامعھ می شود ودر جھت موج

باید از ھم تفکیک زند و در عمل بر خصلت عدالت طلبانھ ی جنبش اصرار می ورزد. این دو مورد را 
کرد بھ خاطر آنکھ ھریک بر نحوه ی شکلگیری جنبش اعتراض و شیوه ی بیان خواستھ ھا و نوع 

  اعتراض و ابزار بھ کار گرفتھ شده تأثیر می نھند.
در جنبش اعتراض می تواند در ھمھ ی شکلھای تجلی و اعتراض جمعی حضور عنصر انتقادی 

از میزان خودآگاھی و کیفیت آگاھی در جنبش اثر می پذیرد. عنصر انتقادی در اساس داشتھ باشد. 
  این امر متکی است بر سنت و پیشینھ ی فرھنگی و تجربی ھرجنبش.

یچیده پ اعتراض جمعی از مسیر حرکت اعتراض تا جنبش اعتراض مسیری بدین ترتیب می توان گفت
اعتراض کنندگان  و نقد وضع  یھمواره نگاھی دارد بھ تأمین خواستھ ھاو طوالنی را طی می کند و

  موجود. 
در صورتی کھ جنبش اعتراض کامیابیھایی در مسیر تأمین خواستھ ھای جنبش کسب کند و از این 
راه موفقیتھایی ملموس و مادی بھ دست آورد، این احتمال وجود دارد کھ خصلت صنفی با بھ عبارت 

-جنبش میل می کند بھ جھتی صنفدیگر تشخص سندیکایی جنبش تقویت گردد . در چنین حالتی 
بھ قبول خواستھ ھای جنبش تن   محور کھ قادر است قدرت حکومت را وادار بھ عقب نشینی کند یا

  التی بستھ بھ نوع جنبش با موقعیتھایی گونھ گون سروکار خواھیم داشت.حدھد. در چنین در
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 ن از کامیابی جنبش واگر جنبش اعتراضی در کسوت یک جنبش مدنی سربلند کند ھنگامی می توا
واپس نشینی حکومت سخن گفت کھ دستآوردھای مدنی برای جنبش بھ بار بنشیند. بدیھی است کھ 
جنبش مدنی طیف گسترده تری دارد از یک جنبش صنفی کھ محدود می شود بھ افراد صنف مورد 

ا حتی حقوق میان زن و مرد باشد ی برابر نظر. جنبش مدنی اگر برای مثال در پی استقرار حقوق
معینی را برای زنان در نظر بگیرد، علی االصول نیمی از جامعھ را مخاطب قرار می دھد و در صورت 
توان بسیج این جامعھ ی مخاطب، قادر خواھد بود در ھر مرحلھ از پیروزی بخش بزرگی از جامعھ 

  را وارد میدان مبارزه کند.
تبار خواستھ ھای ملی یعنی سراسری و فراگیر چنانچھ جنبش اعتراض صبغھ ای ملی بیابد یا بھ اع

پا بھ صحنھ ی اجتماعی بگذارد در چنین بستر و با چنین شمایلی در پی تأمین خواستھ ھای عمومی 
خواھد بود و کامیابیھایش اثربخشی عمومی بھ بار می نشاند مانند جنبش مشروطیت کھ در کسوت 

  قانونخواھی و عدالتخواھی سربرآورد.
نوع شکلگیری جنبش در ھر سھ ی این حالتھا بی تردید بر نحوه ی بروز جنبش و بر  نوع جنبش و

بازده و رویارویی با قدرت حاکم اثر می گذارد. آنچھ در اینجا اھمیت دارد و باید از توجھ برخوردار 
ان دیگر ھر یک از دومرحلھ ی نخست ھ بیھ مرحلھ ی دیگر است. بار از یک مرحلھ بگردد امکان گذ

تر تبدیل شوند ودر ھیأت ملی جلوه گر شوند. برای نمونھ ی صنفی و مدنی قادرند بھ مرحلھ ای باالیعن
نخست در اعتراض بھ گرانی سربرآوردند و در اندک مدتی حتی  ٩٨و ابان  ٩۶جنبشھای ھفتم دی 

ھ ی دیگر از مراحل یادشده گذرکردند و با وجھھ ای ملی ادامھ یافتند. این گذار از یک مرحلھ بھ مرحل
یا حتی پرش از مرحلھ ای بھ دومرحلھ ی باالتر بستھ بھ واکنش قدرت حاکمھ سامان می یابد و 
صورت می گیرد. در جامعھ ای بستھ و اقتدارگرا کھ با خشونت بھ حرکتھای اجتماعی وا کنش نشان 

ھ آسانی بمی دھد بھ علت بستر سرکوب شده ی جامعھ و با توجھ بھ پیشینھ ی سرکوب امر گذار بھ 
حتی حکومتگرانی کھ با نکوھش بھ این گذار برخورد می کنند،  قوع می پیوندد. بنابراین کسان یاو

ی در جمھوری اسالم»  حکومتی ِاصالح طلبان«می دھند چنانکھ عی بیجا و نیندیشیده از خود بروزتوق
این  نگریست .یا عقیم کرد ھیأتی مطلق محبوس ند. حرکت اجتماعی را نمی توان درمدعی می شو
دارد. پدیده ی خودانگیختگی در ی جداگانھ مل متعددی وابستھ است کھ نیاز بھ تحلیلمحور بھ عوا

   چنین سپھری نقشی اساسی ایفا می کند.
  

  
  ھجنبش اعتراض خودانگیخت.۵

این گفتار در اساس می خواھد بھ نوع خاصی از جنبش اعتراض بپردازد کھ تا کنون یا از توجھ 
برخوردار نشده است یا ھمچون مقولھ ای مستقل ازپرداخت نظری بھره مند نگشتھ است. خاص 

میالدی در کنفرانس برلین از این مقولھ سخن گفتھ است و  ٢٠٠٠سال  لبتھ این قلم نخستین باردرا
بھ نام ١٣٨٨بھ خصوص در گفتارھای خود در ارتباط با جنبش دوم خرداد و سپس جنبش اعتراضی 

 عتراض بھ تقلب در انتخابات ریاست جمھوری و ھمچنین جنبشادر  »است شورش برحق«
جنبش  مرحلھ ی دوم«و سرانجام  ١٣٩٧سال  یو حرکتھای اعتراض١٣٩۶دی ماه   خودانگیختھ ی

  نام نھاده ام،توجھ داشتھ ام.» ٩٨قیام خودانگیختھ ی ابان «کھ آن را » خودانگیختھ ی ملی
بود کھ یکسره ایران و ١٣٩۶ھفتم دی ماه  جنبش خودانگیختھ یآنچھ مرابھ وجدآورد بھ خصوص 

ر عبوجامعھ ی ایران را وارد مرحلھ ای تازه ساخت و ازگفتارھای عقیم سیاسی در اپوزیسیون ایران 
براثر این مرحلھ از  .ث سیاسی را درھم نوردید و بھ مرحلھ ای واالتر سوق دادکرد و سطح مباح

از ریشھ پرسش برانگیز گشت و بازنگری انقالب و تاریخ جمھوری  ۵٧خودانگیختگی بود کھ انقالب 
  اسالمی را الزام آور ساخت.
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 مرحلھ ای اعتراض خودانگیختھدر باال بارھا از اعتراض و از جنبش اعتراض یادکرده ام. جنبش 
از اعتراض جمعی است کھ از درون جامعھ می جوشد و بر بستر فرھنگی جامعھ تکیھ می زند و 

ی جمعی غنی تری را نسبت بھ گذشتھ بھ نمایش می گذارد. چنین جنبشی بھ واقع عصاره ی آگاھ
اندوختھ ھا و حتی سرخوردگیھا ست و نمی خواھد اسیر و درمانده ی مباحث عقیم و نازا ونازل 

 زه را بھ نمایشاپوزیسیون سیاسی جامعھ  بماند. خودانگیختگی در اینجا نوعی زایمان و تولدی تا
   می کند.حکایت از پویایی جامعھ ای بالنده  رد کھمی گذا
وقتی وارد صحنھ ی اجتماعی می خودانگیختھ در ضمن برخالف جنبش اعتراض اعتراض جنبش 

 نکھدیگر بھ محدودیتھای تحمیل شده بر فضای جنبش اعتراض تن نمی دھد و از ھمھ مھمتر آ شود 
   نمی پندارد.» تابو« و منع شده را کنار می نھد و ھیچ چیز را مقدس و ھا و گفتارھا ی نھی»تابو«

جنبش خودانگیختھ خاصھ جنبش خودانگیختھ ی ملی کھ عالیترین مرحلھ ی خودانگیختگی بھ شمار 
می رود، بستھ بھ نوع جنبش و بستھ بھ پیشینھ ی حرکتھای اجتماعی و سیاسی و صنفی و مدنی، 

گونھ گونی را درھم می شکند و فرو می ریزد و گونھ ای از » وھایتاب«حصارھا و بن بستھا و 
می کند کھ بھ ھمراه خود سنت شکنیھا و تقدس زداییھای گونھ گونی را بھ  آزادی اجتماعی را طلب

   نمایش می گذارد.
جامعھ و نظام قدرتی کھ در معرض جنبش خودانگیختھ قرار می گیرد باید بھ کاستیھای ژرف خود 

ب و سرکو خشمگینانھبنگرد و  ودانگیختھ را ھمچون آشوب و اغتشاشنھ آنکھ جنبش خبیندیشد، 
زی یفرو نشاندن آن را برنامھ ریزی کند. در اساس ھنگامی کھ خودانگیختگی سربرمی کشد یعنی چ

 و موجود فاسد و ناکارآمد است کھ نمی تواند بھ مدد تار /ساختارھایعمق و در ژرفای ساختاردر
  بروز خودانگیختگی شود یا از اشاعھ ی آن جلوگیری کند.  مانعحاکم پودھای 

خودانگیختگی اگر در مراحل صنفی و مدنی سربرکشد در اساس ھشداری بھ ھنگام بھ حساب می 
آید. اما اگرقدرت حاکم یا حتی بدنھ ی غالب جامعھ برخورد درست با آن نشان ندھد و بخواھند بھ 

ه با آن برخورد کنند، در این صورت عنصرخودانگیختگی مدد بن بستھا و حصارھای تعبیھ شد
ھمچون زخمی در گوشھ ای از بدنھ ی جامعھ در کمین می نشیند تا در وقتی دیگر سرباز کند و خون 

  از آن بریزد.
 (خواه در کسوت ملی گرایی باشندسیاستبازان رده ھای مختلف خاصھ سیاستبازان چپ و تشکلیالتی

ھمان اندازه با خودانگیختگی ستیز می کنند کھ و نژادگرایانھ و جزآن) یا درھیأت محافظھ کاری 
زان علی االصول حرکتھای این رده از سیاستبا حکومتگران و حکومتھای اقتدارگرا و استبدادی.

ام ھم در معنای اپوزیسیون  وفادار بھ نظ» اپوزیسیون«پیش بینی ناشده را نمی پسندند. اینجاست کھ 
خارج از نظام از بیم آنکھ موقعیت خود » اپوزیسیون« ختگی دل می بندد و ھمسرکوب خودانگی بھ

در فرانسھ حزب کمونیست در اوج بحران بھ قصد سرکوب جنبش  ۶٨را ازدست بدھد. در ماه مھ 
ھمان  خودانگیختھ بھ حکومت پیوست چون بھ اندازه ی حکومت ھستی خود را در خطر می دید.

بھ میدان آمده بود، بھ ھمان میزان نیز  ۶٨و شمایل جنبش اعتراضی اندازه کھ کل جامعھ در شکل 
سیاسی موجود بھ پشتیبانی از حکومت دلبستگی نشان دادند تا موفقیت  -ساختارھای تشکیالتی

  فراگرد فروپاشی را مانع شوند.
ست. اآنچھ در اینجا اھمیت می یابد عنصر پیش بینی ناپذیربودن تحول و بالندگی جنبش خودانگیختھ 

بھ اندازه ی با پدیده ای ناشناختھ ابلھ دیوانساالری ملی تحمل چنین وضعی را ندارد چون ابزار مق
ی و آموزشدیوانساالری ملی مرکب است از ساختار دیوانی نظام سیاسی و کافی در اختیارش نیست. 

ھم  مھ روی. اینھا ھو مانندھایشان تشکیالت متنوع حزبی و صنفی و مدنی و سندیکاییفرھنگی و 
  د. ندیوانساالری ملی را تشکیل می دھ

در کشورھای مختلف برآمدنھای گونھ گونی از خود بھ نمایش گذاشت. مھمترین عنصر  ۶٨جنبش مھ 
خصلت ضداقتدارگرا  مشاھده کرد ۶٨و در ھمھ ی جنبشھای مھ  ا نام بردی کھ می توان در اینجمشترک
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جنبش در عرصھ ی ملی واکنشی ویژه از خودداشتھ ست. بدیھی است کھ ھر در ھمھ ی این جنبشھا
است اما ھمھ با سنت اقتدارگرایی رایج در کشورشان بھ خصوص در مقابلھ با فاشیسم، رفتارھای 
 نادرست در مقابلھ با این پدیده و از ھمھ مھتر نحوه ی باز استقرار سرمایھ داری پس از جنگ،

یگریھایش ناخرسندی نسل جوان را از رفتارھای گذشتھ از برخی افراط ۶٨جنبش  ناخرسند بودند.
  .بھ نمایش می گذارد ایج سنتی سیاسی و فرھنگی ر

را مجموعھ ای بھ ھم پیوستھ و درھم تنیده  ۶٨تحلیگران و تاریخنویسانی کھ سعی می کردند جنبش 
اند.  گرفتھ بنمایانند،راھی خطا پیموده اند بھ خاطرآنکھ ویژگیھای محلی و ملی این جنبشھا را نادیده

این ناظران سیاسی و اجتماعی اغلب کل و جزء را درھم آمیختھ اند و از درک تاریخھای ملی و محلی 
   و منطقھ ای بازمانده اند.

  

  .جنبش بی رھبر۶

یکی از خصوصیات جنبش خودانگیختھ یا حنبش اعتراضِی خود انگیختھ فقدان رھبری است در این 
در مقالھ ای تفصیلی آمده است بسیاری از » آتالنتیک«ریھ ی جنبشھا یا اعتراضات جمعی. در نش

» الئوتسھ«نویسنده نقل قولی از  ٣اعتراضات در گوشھ و کنار جھان آشکارا فاقد رھبری اند. 
می آورد کھ می گوید بھترین رھبر کسی است کھ مردم » تائوئیسم«فیلسوف باستان چین وبنیانگذار 

عی وقتی کار او بھ پایان برسد و ھدفش تحقق بیابد،آنگاه خواھند ندانند او حضوردارد. در چنین وض
  گفت  خودمان این کار را انجام دادیم !

نویسنده بھ درستی در ارتباط با این دیدگاه پرسشی بنیادی طرح می کند و می پرسد مسئلھ این است 
پرسش خود می کھ اگر اصوالً رھبری در میان نباشد در چھ وضعی قرارمی گیریم؟ در پاسخ بھ 

نویسد در سراسر گیتی جنبشھایی اعتراضی سربرکشیده اند کھ فاقد رھبر/رھبری اند و توانستھ اند 
ھزاران و در مواردی میلیونھا نفر را بسیج کنند و بھ خیابانھا بکشانند. ھرچند عامل شتاب دھنده 

ساس شباھتھایی ھم با ھم در این جنبشھا از موردی بھ مورد دیگر از ھم متفاوتند با این حال در ا
دارند. از ھنگ کنگ و شیلی گرفتھ تا عراق و لبنان، مردم  از رسانھ ھای اجتماعی استفاده می کنند 
تا بتوانند تظاھرات خودانگیختھ و اغلب غیرخشونت آمیزعلیھ حکومتھایشان راه بیندازند و 

  د.کوششھایشان را آن قدر ادامھ دھند کھ خواستھ ھایشان برآورده شون
این جنبشھا گاھی توأم با موفقیت بوده اند و توانستھ بوده اند در برخی جاھا جھت قانونگذاری را  
تغییردھند و قانونھای نامطلوب را کنار بزنند. در مواردی ھم توانستھ بوده اند مقامات را وادار بھ 

وادارند شجاعانھ تحقق استعفا کنند. تنھا در موارد معدودی توانستھ بوده اند اعتراض کنندگان را 
  خواستھ ھای بیشتری را بطلبند.

حکومتھا از خود می پرسند چھ مدت می توانند این جنبشھای توده ای دوام بیاورند؟ آیا این اعتراضات 
بی آنکھ سازمان دھنده ی آشکار و روشنی در جایگاه فرماندھی داشتھ باشند بھ مخاطره ای تن نمی 

کھ حتی مشارکت کنندگانشان نتوانند آن را مھار کنند؟ آیا فقدان رھبری  دھند کھ تبدیل بھ چیزی شوند
  مرکزی منشاء ضعف است یا قدرت؟

نویسنده ی مقالھ می گوید در شیلی اعتراضات متمرکز بوده اند روی دو موضوع اساسی: نابرابری 
و فساد. در لبنان و عراق کھ اعتراضات علیھ نظامھای سیاسی سربرآورده بودند از خطوط فرقھ ای 
عبورکردند. در حالی کھ برخی از تظاھرات اعتراضی در کشوری مانند اندونزی علیھ اقدامات 

کومت کھ می خواست از راه قانونگذاری سازمان ضد فساد را تضعیف کند و آزادیھای فردی ح

                                                           
3 .See:Yasmeen Serhan.The Common Element Uniting Worldwide Protests.The Atlantic 
Nov.19,2019. 
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حکومت وادار بھ عقب در مواردی بھ ھرحال  جلوه ای خاص داشتھ است. شھروندان را کاھش دھد،
در کشورھایی ھمچون ھاییتی،مصر و بولیوی اعتراضات گسترش یافتند و  ٤نشینی شده است.

  ازین خواستار استعفای حکومت شدند.وراسوی ھدفھای آغ
حتی در جاھایی کھ مقامات بھ برخی از خواستھ ھای اعتراض کنندگان تن دادند، جنبش اعتراض 

د ماه دوام آورده است و مردم ھمچان نیرومند است. در ھنگ کنگ جنبش دموکراسی خواھی کھ چن
ھنوز روشن نیست چھ مدت بتواند سر پاسداری از ساختار نیمھ خود مختار آن اصرار می ورزند بر 

بھ کشورمادر یعنی » مجرمان«دوام بیاورد. گرچھ حکومت از طرح آغازین خود در ارتباط با استرداد 
جمھوری توده ای چین منصرف شد و عقب نشست کھ ھمان چیزی بود کھ اعتراض کنندگان طلب 

  میختھ شده است.می کردند،جنبش اعتراضی ھمچنان رشد می کند و حتی بھ خشونت نیز آ
جوانان و دانشجویان بھ یاری مردم در محوطھ ای دانشگاھی سنگر بستند و بھ فشنگھای پالستیکی 
نیروھای پلیس با تیرکمان و کوکتل مولوتوف واکنش کردند. حکومت کشور چین ھشدارداد چنانچھ 

اھد شد. اما این ناآرامیھا ادامھ بیابد شھر ھنگ کنگ با عواقب تصورناپذیری دست بھ گریبان خو
ھشدار سودی بھ بار ننشاند و اعتراض کنندگان را کھ در معرض بازداشتھای جمعی قرار داشتند 
آرام نساخت. با آنکھ دیوان عالی ھنگ کنگ استفاده از ماسک را ممنوع ساخت چون پلیس نمی 

ده از ماسک توانست چھره ھا را تشخیص دھد، بھ جای آنکھ مردم را بھراساند آنان را بھ استفا
  ترغیب کرد.

توانستھ است نیروی پایداری خود را بھ اثبات برساند. » جلیقھ زردھا«در فرانسھ ھم جنبش نامنظم 
اعتراضات ملی کھ از ناخرسندی برسر افزایش قیمت بنزین سربرآورد و سپس رو بھ گسترش نھاد 

گیرد. ب» جشن«خود را وبھ تدریج تبدیل گشت بھ جنبشی علیھ حکومت، توانستھ است یک سالگی 
با اینحال نویسسنده ی این مقالھ معتقد است گرچھ روح شورش ھمچنان نیرومند است،حضور مردم 
کاھش یافتھ است. از این گذشتھ در حالی کھ اعتراضات در آغاز مسالمت آمیز بودند ،حاال عناصر 

  خشونت آمیز نیز سربرکشیده اند.
ن اعتراضات بی سابقھ نبوده است. از یک استاد جامعھ نویسنده بر این باور است کھ طبیعت ای

توده  پیش از آنکھ سیاست، خصلتی«لندن نقل می کند کھ بھ او گفتھ بوده است» کینگز کالج«شناسی 
ل وا«اشاره ای است بھ جنبش ». گرا (پوپولیستی) بیابد، جنبشھای اجتماعی توده گرا گشتند

است در یونان » ضد ریاضت«ضمن یادآور تظاھرات . در ٢٠١١را تصرف کنید بھ سال » استریت
و اسپانیا در ھمین سال. ھر سھ ی این موردھای یادشده خصلتھایی توده گرایانھ داشتھ اند و از 

  خودانگیختھ برآمدند.  ،درون جامعھ
جامعھ ھای غربی نطفھ ھای موجود و شکل گیرنده ی تشکیالتی قادرند حرکتھای خودانگیختھ البتھ در

بر خصلت خودانگیختھ » گریز از مرکز«یب بھره مند گردانند مگر آنکھ عناصر تنظم و تر را از
نکتھ ی مھمی را بھ نویسنده ی »پائولو گربادو«بھ نام» کینگز کالج«اصراربورزند. ھمین استاد 

این نوع تظاھرات گروه ھای معینی را خطاب قرار «مقالھ ی ما یادآورشده بوده است و آن اینکھ 
را در ھند،اینھا تمامی شھروندان آسیب دیده و فریب خورده توسط طبقھ ی سیاسی (حاکم) نمی د

جنبش «این ھمان چیزی است کھ این قلم از آن ھمچون ». قرار می دھندخطاب خود  معرض
  یادکرده است.» خودانگیختھ ی ملی

کامیابی این اعتراضات را بھ میزان زیادی مدیون رسانھ ھای اجتماعی می » آتالنتیک«نویسنده ی  
کھ شرکت کنندگان در اعتراضات را قادر ساختھ اند با یکدیگر ارتباط برقرار سازندو خود را بھ  داند

روه ھ یک گک» ایندیپندنت دیپلمات«، مدیر اجرایی »کارن رؤس«شکلی نامتمرکز سازماندھی کنند. 

                                                           
4 .See:TheGuardian.Mon.Sep 2019. 
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نیاز ندارید کھ ی دد ابزار تکنولوژیک  شما بھ رھبربھ م«مشاوره است بھ او گفتھ بوده است 
  ».استراتژی(راھبرد) را اشاعھ دھد. این استراتژی بھ صورت افقی اشاعھ می یابد

قش د نپیش از آنکھ برخی دیگر از نظریات این مقالھ را ادامھ دھم ،الزم می دانم تأکید بگذارم کھ نبای
رسانھ ھای اجتماعی و خاصھ در دوران کنونی نقش فضای مجازی را در ھمھ جا یکسان در 
نظرگرفت. از این گذشتھ مراحل شکلگیری جنبشھای خودانگیختھ یا بھ قول این نویسندگان و 

را نباید از دیده دورداشت. در ایران و حتی در بسیاری » اعتراضات بی رھبر«دانشگاھیان غربی 
ی دیگر چنانکھ در نوشتھ ھای پیشینم ذکر کرده ام با حرکتھای اعتراضی و جنبشھای کشورھا

خودانگیختھ ی طبقاتی و حتی مدنی روبھ رو می شویم کھ ھنوز بھ سطح ملی ارتقا نیافتھ اند اما 
و اعتراضی زنان یا  ھبسیار مھم ومؤثرند مانند جنبش کارگری ھفت تپھ یا حرکتھای آزادیخواھان

  دانشجویی و ...حرکتھای 
بھ این جنبشھا امکان داده اند کھ » رسانھ ھای اجتماعی«این نکتھ البتھ درست است کھ می گویند 

از سنت رھبری از باال بھ پایین عبور کنند. از نظر بسیاری از تحلیلگران نکتھ ی مھم و متمایزکننده 
متھا حکو ،ین رھبر یا رھبریمی گوید با تعی» کارن رؤس«ھمانا طبیعت بی رھبری این جنبشھاست. 

ند تمرکز خود را معطوف کنند بھ رھبر یارھبری،آنان را دستگیر کنند، بھ قتل نآسان تر می توا
برسانند یا بدنام سازند. بر عکس در ارتباط با اعتراضات فاقد رھبر یا رھبری چنین اقداماتی بس 

ت و بھ نظر این قلم چنین جنبشھایی دشوار می شود و سرکوب آسان کامیاب نمی گردد. چنین اعتراضا
آشکار مخالف تمرکز قدرت در دست چند نفری ھستند. جنبشھای خودانگیختھ تمایلی ندارند بھ ایجاد 
تمرکز قدرت در صفوف خود. براین باورم کھ قدرت عمل جنبش خودانگیختھ در خوِد خودانگیحتگی 

ھای شتا حال چند بار نوشتھ ام کھ جنبد. رست نمی بینننھفتھ است. این نکتھ را تحلیلگران غربی د
در چارچوب سنتھای کشور خود و از بستر فرھنگی تاریخی و کنونی  ضخودانگیختھ از سنت اعترا

تغذیھ می کنند و خود را محتاج سازماندھی یک فرماندھی متمرکز و بھ اعتباری یک رھبری ساختھ 
  و گاه پرداختھ شده نمی بینند.

، ھنرپیشھ ی »بروس لی«کنندگان شعار وحدت بخش خود را شعاری از اعتراض » ھنگ کنگ«در 
رزمنده ی خود ساختھ اند کھ گفتھ بود: مانند آب بی شکل و قواره باشید. این بدان معناست کھ 
سرکوب شما ناممکن می شود. تجلی عملی این شعار را می توان در جنبش بی رھبر مشاھده کرد. 

خیابانھا را بست و تحصن ات خودانگیختھ بھ راه انداخت، جاده ھا وتجمعپیرو چنین شعاری می توان 
  برپاکرد.

در اسپانیا مردم در اعتراض بھ رأی دادگاه عالی اسپانیا کھ نھ نفر از رھبران جدایی » کاتولونیا«در 
طلب را محکوم بھ زندان می کرد، اعتراض کنندگان بھ تقلید از ھنگ کنگ روآوردند و در یک مورد 

  اصره ی فرودگاه بارسلن دست زدند.بھ مح
ھمکار ی دارد  در ضمن معتقد است کھ فقدان » آتالنتیک«نویسنده ی مقالھ ی حاضر کھ با نشریھ ی 

شکاف بھ بارآورد. در » زردھا ھجلیق«جنبش  ناحوشایند ھم دارد. برای مثال در رھبر پیامدھایی
یده بودند کھ باید بھ تظاھرات براین عقتالف پدیدار گشت. گروھی در جنبش اخ ٢٠١٩آغاز سال 

بات پارلمان اادامھ داد و گروھی دیگر می خواستند این جنبش را  با نامزد کردن افرادی برای انتخ
شان کامیاب نگشت. پسانتر این ای شاروپا از شکل و شمایلی رسمی بھره مند سازند ھرچند کھ کوش

ا ھمچنان بھ تظاھرات مسالمت آمیز پایبند نشان دوگانگی بھ صورتی دیگر سربرآورد. گروھی خود ر
یرانگری ھواخواھی ومی دادند و گروه دوم روشھای خشونت آمیز را ترجیح می دادند و از تخریب و 

  می کردند و می خواستند موتورسیکلتھارا بھ آتش بکشند. 
 قائل نمی بھ ھرحال روشن است وقتی کھ مقامات قصد می کنند تظاھرات را سرکوب کنند تفاوتی

شوند میان کسانی کھ طرفدار جنبش بی رھبرند و کسانی کھ بر حضور رھبر یا رھبری  تأکید می 
نھند. ھمین امر و البتھ نحوه ی مقابلھ با مقامات و نیروھای حکومتی  خسرانھایی ھم بھ بار نشانده 
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ن اکی از تظاھرکنندگاست. در ھفتھ ی پیش از نگارش این مقالھ دو نفر بھ قتل رسیدند. در لبنان ی
تھ شدگان عراق شمار کشبیست نفر بھ قتل رسیده اند و در شیلی حداقلباشلیک گلولھ بھ قتل رسید. در

  از سیصدنفرھم گذشت.
در خور توجھ است کھ این روزنامھ نگار، نمونھ ی ایران را ذکر نمی کند. از جنبشھای خودانگیختھ 

دین حرکت اعتراضی برجستھ در ایران رخ داده چن ١٣٩٨تا حداقل  (جنبش کوی دانشگاه)١٣٧٨
است کھ ھرکدام را می شد ھمچون نمونھ ای با خصوصیاتی ویژه برشمرد و از آنھا آموخت. در این 

  و ویژگیھای ایرانی اش یادکرده ام.» جنبش خودانگیختھ«باره در نوشتھ ھای مختلفم در ارتباط با 
صول در بسیاری جاھا بھ چشم می خورد این واقعیت آنچھ در ارتباط با جنبشھای اعتراضی علی اال

است کھ اعتراضات معموالً با وجھھ ای خشونت پرھیز وارد میدان رویارویی با ساختار قدرت می 
شوند. اعتراض کنندگان براین تصورند کھ پرھیز از خشونت حیاتشان را از تدوام بیشتری برخوردار 

نصر خشونت را بھ سوی خود می کشانند یا بھ کار می می سازد. اما بھ محض آنکھ این جنبشھا ع
بندند درمعرض فروپاشی یا از ھم گسیختگی واقع می شوند. بھ خصوص اگر در نظر بگیریم کھ 
بسیاری از جنبشھا بنا بھ تعریف در درازمدت دوام نمی آورند چون میزان نیرو و انرژی مصرف 

ورت باید بستر چنین جنبشھایی نسبت بھ امکانات شده و تعھداتشان بیش از توانشان ھست، در این ص
و نیروھایی کھ بھ کار می بندند بھ مدد خرد جمعی سنجشگرانھ ارزشیابی شوند. این جنبشھا برخالف 
احزاب و سازمانھای رسمی فاقد ساختاری دیوانساالرنھ اند کھ بتواند استمرار  برایشان بھ ارمغان 

ای مقطعی و حتی دگرگونیھای دوام دار آنھا را نادیده گرفت. بیاورد. با اینحال نباید اثرگذاریھ
» عصر انقالب بی رھبر«در مقالھ ای راجع بھ » مرکز مطالعات استراتژیک«از»  ساموئل برانن«

جنبش اعتراض توده ای سراسر جھان را فرامی گیرد. در ھمین روزھای اخیر(مقالھ در  می نویسد
الس سران ران لبنان و عراق استعفا دادند. اجوزی نخست ٥نوشتھ شده) ٢٠١٩تاریخ نوامبر 

ھمکاریھای اقتصادی اقیانوس آرام در شیلی بھ علت جنبشھای گسترده ی اعتراضی بی رھبر در 
خیابانھا در شیلی لغو شد. در ھمین مقطع اعتراض کنندگان در لبنان،عراق و شیلی بھ خیابانھا 

در ھنگ کنگ ،اسپانیا،ھاییتی،مصر و الجزیره نیز بھ پا ریختند و از این گذشتھ اعتراض کنندگان 
خاستھ بودند. درماه ھای اخیر با اعتراضات مشابھی در روسیھ،فرانسھ، اندونزی، و تایلند روبھ رو 
بوده ایم. در سالھای اخیر حرکتھای توده ای پای صندوقھای رای درکشورھایی چون آمریکا، 

بھار «و ھند نیز سربرکشیدند. بھ یادداشتھ باشیم کھ جنبشھای  انگلستان، برزیل تا فیلیپین ،لھستان
  در آغاز دھھ ی گذشتھ در پانزده کشور جلوه نمایی می کردند.» عرب

وجھ مشترک مھم  میان این جنبشھا و ناآرمیھای شھروندان در این کشورھا در اساس فقدان یک 
ات اعتراض کنندگان برای بھبود رھبری نخبھ و نھادھای سیاسی در جھت برآورده ساختن انتظار

بخشیدن بھ اوضاع و احوالشان است. اعتراض کنندگان در این جنبشھا اغلب تشکیل شده اند 
در کسوت یک اپوزیسیون سازمان یافتھ متجلی ده ی خشمگین شھری. این جنبشھا ازجوانان سرخور

رھبر  بی یاینھا جنبشھای .نشده اند و جایگزینی برای حزب یا ایدئولوژی معینی بھ شمار نمی روند
بھ حساب می آیند کھ خواستار  شنیده شدن صدایشان ھستندھر چندجایگزین معینی عرضھ نمی کنند. 
با اینحال در مواردی تقاضاھای جنبشھای اعتراضی روشن و شفاف اند اما در مواردی ھم آشفتھ و 

کار افتاده و منسوخ و درھم  درھم قد علم می کنند گرچھ آشکارا خواستار دگرگونی نظامھایی از
  شکستھ اند حتی اگر این نظامھا یکسره سرکوبگر نباشند.

نویسنده ی این مقالھ مانند بسیاری دیگر از تحلیلگران این چنین رویدادھایی بھ جنبشھایی چون 
جنبشھای خودانگیختھ ی ایران نمی پردازد یا با آنھا آشنایی الزم را کسب نکرده است. جنبشھای 

                                                           
5.See:Center for Strategic and International studies. Samuel Brannen. The Age of Leaderless 
Revolu�on.Nov.1,2019. 
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نگیختھ در ایران گونھ ای خاص ھستند کھ در بستری ویژه رخ داده اند . این جنبشھا نھ تنھا خودا
خواستار برآورده شدن تقاضاھای مشخصی بوده اند، از این گذشتھ بھ سرعت تبدیل شده اند بھ 

 و ھمین» پدرانشان«حرکتھایی علیھ نظام حاکم موجود و ستایش از نظام گذشتھ کھ براثر انقالب 
الب می طلبند کھ انقضان چیزی را یا سبکی از زندگی راسرنگون شده بوده است. معترمان کنونی حاک

کنارزده بوده است و روشنفکران و تشکالت سیاسی و بھ بیان دیگر کل اپوزیسیون سیاسی در این 
ھ بجریان نقش داشتھ اند. این وجھ از حرکت خودانگیختھ در ایران پدیده ای است یکسره ایرانی کھ 

نیز دلبستگی نشان می دھد و دلتنگی و اندوه خود را نسبت بھ فقدان » نظام جایگزین«نوعی از 
  نظامی کھ ازدست داده است ابراز می دارد.

» ترکار«،نظریھ پرداز سیاست خارجی درآمریکا ومشاور امنیت ملی در دوران »زبگنیو برژینسکی«
بھ سال » ساموئل برانن«ای ایران ایفاکرد، بھ نقشی ناکام در رویدادھ ١٣۵٧کھ در ضمن در تحول 

بیداری سیاسی «گفتھ بود جھان شاھد بی ثباتی و ناپایداری است و در واقع ھمھ با نوعی  ٢٠٠٨
رو بھ رو ھستیم؛ در دوران انقالبی فراگیر سرمی کنیم کھ مانندش را تاکنون ندیده ایم. » جھانی

 ،ریخ تقریباً تمام بشریت از نظر سیاسی فعال شده استتاگفتھ بود برای نخستین بار در» کیبرژینس«
داری بیظر سیاسی کنش و واکنش می کند. بھ باور او این نظرسیاسی آگاھی یافتھ است و از ن و از

ن جھان را در جھت کسب احترام فرھنگی و فرصتھای اقتصادی متوقع کرده است. حدود مردما
بھ ھم پیوند خورده اند. نزدیک بھ دو میلیارد » اینترنت«ر چھارمیلیارد و نیم نفر از جمعیت جھان براث

حسوب م» فیس بوک«عال در ارتباط با ھم قراردارند و کاربران ف» فیس بوک«ونیم نفر فقط از طریق 
عالقھ ی این جماعت بزرگ می توان موضوع سیاست می شوند. درمیان محبوبترین موضوعات مورد

قفھ ی سیاسی کھ بیشترش منفی و دروغین و کاذب است ، کاربران را نام برد. اخبار سیل آسا و بی و
ا ، افرادی کھ قادرند بات شبکھ ی جھانی(= اینترنت) را ھدف گرفتھ اند.حاال در چنین فضاییارتباط

دیگران ارتباط برقرار سازند ، دیگران را الھام ببخشند،ترغیب و تشویق کنند و میلیونھا نفر را برای 
  ا تحریک و ھماھنگ کنند در حدی بی سابقھ افزایش یافتھ است.ورود بھ خیابانھ

کھ در دستگاه ھای امنیت ملی نیز فعالیت داشتھ است و از این نظر ھم » ساموئل برانن« در اینجا 
را می شناختھ است در ادامھ باز از قول او می گوید بھ موازات این آگاھی خروشان و » برژینسکی«

تظارات فزاینده ، شاھد دگرگونی در زمینھ ی نظم جھانی و افول نسبی مھارگسیختھ ی سیاسی و ان
نگران عدم حضور  رھبری » برژینسکی«قدرتھای غرب و برآمدن چین و آسیا ھستیم. می گوید 

آمریکا بوده است و فقدان حضور آمریکا را در صحنھ ی جھانی و در چنین فضایی بھ معنای بحران 
  دانستھ است.ثبات در مقیاس جھانی می عدم 

بنابرآنچھ آمد ما با نگاھی راھبردی در ارتباط با جنبشھای اعتراضی فاقد رھبری سروکارداریم. این 
نگران عدم ثبا ت ناشی از جنبشھای توده ای است کھ سراسر جھان را فراگرفتھ اند و برخوردار  ،نگاه

می رود. این نوع » انقالب بی رھبر«از یک رھبر یا رھبری منسجم نیستند. در این نگرش سخن از 
ھبر ی راز انقالب متأثر است از آگاھی فزاینده در میان مردم . چنین نگرشی معتقد است انقالبھای ب

 در فضای فقدان رھبری در مقیاس ملی و جھانی در نھایت بحران و بی ثباتی را درھمھ ی سطوح بھ 
عتراضات توده ای را شھرھایی می داند کھ دارای انباشت ثروت ما موتوری بار می نشاند. نویسنده 

چنین جنبشھایی را اند و دانش. رسانھ ھای اجتماعی با شتاب فزاینده این بحران را دامن می زنند و 
  نیرومند می سازند. بھ ھمین جھت ھم می گوید ما در عصر انقالب بی رھبری می زییم.

گرایشی دارد بھ ھمسان سازی پدیده ی جنبشھای اعتراضی براساس نظریھ ی ضرورت  ،این نگاه
» برانن«ابزاری دارد. خصلتی ثبات در عرصھ ی بین الملل. از این رو عرصھ ی ملی جایگاھی گذرا و 

معتقد است کھ ناسیونالیستھا ی قومی، حرکتھای توده ای و جنبشھای افراطی با برانگیختن انرژی 
نھفتھ در این جنبشھای خسرانھایی بھ بار می نشانند . سرو سامان دادن بھ این نیروھا فواید زیادی 

ر این جنبشھا را مورد ننشانده است. از این روباید در این فکر بود کھ نارضاییھای مشروع د ربھ با
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توجھ قرارداد و جوانان سیاسی را در جھت مقاصد ملی سودمند سوق داد. انرژی پراکنده در خیابانھا 
را باید در مسیر گفتگو و مشارکت در نظامھای انتخاباتی ھدایت کرد چنانچھ احزاب سیاسی  و 

بیابند و دگرگونیھایی مؤثر بھ نخبگان جامعھ بتوانند راھھایی معنادار در چارچوب مشارکت جوانان 
راه اندازند.   از این رو بر حضور یک رھبری مثبت تأکید می نھد کھ قادر باشد پیشنھادھا و برنامھ 
ھایی بھ قصد اصالح نظامھای حکومتھای در حال افول بھ حرکت درآورند و راه ھایی بھ قصد 

اتیک می توانند راه اصالح را در شکوفایی جامعھ جستجو کنند. بھ ھمین لحاظ جامعھ ھای دموکر
جامعھ ھای غیر دموکراتیک تبلیغ کنند و مانع سقوط آزادی در مقیاس جھانی شوند. در اینجاست کھ 

  بیداری جھانی را کھ نقطھ ی عطفی در تاریخ بشر است نباید نادیده گرفت.
اسی اھیم سیاست شندر اساس یک دیپلمات است و کارشناس مسائل بین الملل. با مف» ساموئل برانن«

چندان کاری ندارد. در نتیجھ راھبرد او راھبردی است نصیحتگرانھ. در نظر نمی گیرد کھ در بسیاری 
جاھا دستگاه ھای قدرت مرکزی بھ حدی خشونت بھ کار می بندند کھ ھیچ راھی برای مصالحھ یافت 

ا اندکی تحمل کند و نمی شود. ھمین جمھوری اسالمی نتوانست اپوزیسیون درون ساختاری خود ر
شھرت یافتھ بود نھ فقط دیگر شاخھ ھای » اصالح طلبان«ھمین اپوزیسیون درون ساختاری کھ بھ 

 ھم برنمیانتقادی اندیش مستقل و منفرد را حتی مردمانبل اپوزیسیونی ایران را تحمل نمی کرد، 
رھبر ی ب یا یا انقالبھایحرکتھا یا جنبشھمھم است این است کھ فکرنکنیم با بنابراین آنچھ تابید.

 معضل برانیم.آنھا را بھ سوی خرد سروکارداریم کھ بھ مدد یک الگوی خیرخواھانھ بھ مدد نصیحت 
از آنجا سربرمی کشد کھ ما با مجموعھ ی پیچیده ای از جامعھ ھا و نیروھا و قدرتھای ملی و بین 

ھ ھا و داستانھای سیاسی را المللی سروکارداریم و سرو کلھ می زنیم کھ طیف بغرنجی از صحن
عرضھ می کند کھ نیازمند آرایش تازه ای از فکر سیاسی می شویم. این فکر تازه می تواند بھ یک 
الگوی عام تکیھ بزند اما بھ شرط آن کھ صحنھ ی مشخص و نیروھای بازیگرھمین صحنھ ی معین 

» بانن«انگیختھ ای یا بھ تصوررا نادیده نگیرد وبھ کلیتی مبھم و ناروشن اتکاءنکند. ھرجنبش خود
ھر جنبش انقالبی بی رھبری، در یک بستر تاریخی و فرھنگی مشخصی بھ وقوع می پیوندد. از این 
رو بھ جای راه حل کلی و ارائھ ی یک راه حل کلی اصالح طلبانھ باید کوشید مسیرھا و اقداماتی 

از تاریخ سیاسی و فرھنگی ھر کشور مبتنی بر تاریخ و فرھنگ جستجو کرد. این راه حلھا بھ ناچار 
ناشی می شود. برخی جنبشھا در فضایی انعطاف پذیر قراردارند و برخی دیگر بھ فرھنگی منجمد و 
خشگ تکیھ می زنند. وضعیت رھبری در ھر مورد نیز امکان دارد بھ ھمین نحو جلوه ھایی متنوع 

  از گوشھ ھای این تنوع می اندازم.بیابد. در خالل این نوشتھ ھرجا بتوانم اشاره ای بھ برخی 
نظامھای سیاسی در بیشتر جاھا دستخوش بحران و ناآرامی اند. این بی ثباتی بیشتر براثر دوعامل 
مھم پدیدارشده است. یکی بحران مشارکت است یعنی حکومتگران نمی گذارند سامان سیاسی و 

ر این کھ گروه ھای مافیایی سیاسی چارچوب قدرت با رضایت مردم شکل بگیرد و بھ راه بیفتد و دیگ
چنان بھ فساد دل بستھ اند کھ حاضر نیستند بھ راه اندازی سامانھ ای سیاسی و منسجم و برآمده از 

  اجماع شھروندان میدان دھند و نظارت براعمال حکومتگران را امکان پذیر سازند.
رشد قرار گرفتھ اند بھ تدریج دیوانساالریھای این کشورھا کھ بیشترشان در ھمان کشورھای در حال 

تبدیل گشتھ اند بھ دستگاھھایی فاسد و مافیا پرور کھ اداره ی امور شھروندان را بھ بدترین وجھی 
با ھزینھ ھایی بس گزاف می چرخانند. در نتیجھ حکومتی مرکزی داریم آلوده بھ فساد و سامانھ ی 

خواھانھ تقسیم ه و گاه زیاد »عادالنھنا« اداری فاسدی داریم کھ ھر دو روی ھم و میان ھم فساد را
می کنند. این نوع تقسیم فساد میان حکومتگران بھ تدریج اخالق شھروندان را را نیز فاسد ساختھ 
است و جامعھ ھایی بھ بارآمده اند کھ فساد و فسادخواری را بدیھی می پندارند. اینجاست کھ کار 

  اصالح و استقرار دموکراسی دشوار می گردد.
چنان عمیق و ریشھ دار گشتھ  ۵٧برای نمونھ رواج فساد و فسادپروری در جامعھ ی ایران پس از 

است کھ نھ تنھا ھمھ ی سطوح دیوان ساالری را در برگرفتھ است، بل در وجود و نگرش شھروندان 
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 دنسبت بھ امر عمومی نیز ریشھ دوانیده است. این فضای فسادآلود در اساس بر فردیت تأکید می نھ
و نسبت بھ امر عمومی یعنی کل جامعھ اعتنایی ندارد. از این رو می تون گفت در نھایت خود این 
فردیت ِ گسستھ از جامعھ آسیب پذیر می شود و سرآخر ھمھ زیان می بینند. آنچھ برجا می ماند 

ین در ا بیمی بھ دل راه نمی دھد.نیز جامعھ ای است سست بنیاد کھ از قربانی ساختن فرد و فردیت 
میان عده ای در ایران پیداشده اند کھ سعی دارند ھمھ چیز را ناشی از درآمد نفتی بدانند و بنمایانند. 

موجب رواج فساد شده » پترودالر«قالب نیز رواج داشتھ و یند ھمین درآمد نفتی در پیش از انمی گو
بینیم  میزانی کھ اکنون می است. این تحلیل یکسره نادرست است. فساد نفتی پیش از انقالب ھرگز بھ

و تجربھ می کنیم نبوده است. در جمھوری اسالمی نھ تنھا روشھای فسادآلوده ی بی سابقھ ای بھ 
اجرادرمی آید، بل از این گذشتھ تمام ثروتھای طبیعی کشور و ھمھ ی امکانات اداری نیز آلوده بھ 

ت انونی صادرمی کنند، یا از امکانفساد و سودجویی شده اند. گروه ھای فساد خاک کشور را غیرقا
شھرداریھا بھره می گیرند برای فروش اراضی شھری بھ قیمتھایی باورنکردنی ، یا بھ مدد صدور 

و ردر عرصھ ی تولید خوجوازھای غیرقانونی بھ صادرات و واردات می پردازند و ھمین روشھا را د
ا با درآمد نفتی یا فسادبرآمده ازآن قابل و تولیدات دیگر  پی می گیرند. آیا می توان حراج مملکت ر

در معرض فساد قرارداده است،نھ تنھا درآمدھای را مھوری اسالمی سراسر کشور ج قیاس دانست؟
  نفتی را.

را از راه قیاس مع الفارق » نظام اسالمی«اصالح طلبان جمھوری اسالمی کھ سعی دارند بھ ھر قیمت 
دیشھ ذھن و انا نیز بھ برھانھایی فسادآلوده پیوند می زنند و تبرئھ کنند، شیوه و نحوه ی استدالل ر

آلوده می کنند. بھ ھمین جھت است کھ تصور می کنم یکی از گونھ ھای و وجود مردم را ھم 
  خودانگیختگی و جنبشھای خودانگیختھ باید بھ پیرایش و آرایش اخالق دوران کنونی نگاه بیندازد.

  
  

  .عراق و لبنان٧
در نشریھ ی آتالنتیک اشاره دارد بھ جنبشھای ملی گرایی(ناسیونالیستی) کھ » یاسمین سرحان«

می  ٢٠١٩در اکتبر  ٦علیھ سیاستھای فرقھ گرا(= سکتاریستی) در سراسر جھان راه افتاده اند.
نویسد اعتراضات جاری در عراق و لبنان آیینھ و بازتابی بھ شمار می روند از تظاھراتی کھ در 
سراسر جھان راه افتاده اند. نگاھی بیندازید بھ شیلی، اکوادور، ھاییتی و مصر. اینھا نمونھ ھای 

انگیختھ و بی رھبر و برجستھ ای ھستند کھ ھمھ ی نویسندگان  موضوعات جنبشھای جاری و خود
  امثالشان بھ آنھا اشاه دارند. 

اعتراضات عراق و لبنان از یک نظر خصلتی متمایز از دیگر جنبشھا دارند. احساس مشترک مردم 
و فقدان حکومتی پاسخگو. ھمین امر مردم را وراسوی  است نارضایی از ناکارآمدیھای اقتصادی

. مطالبات و تقاضاھای تظاھرات کنندگان و زیربنای مذھبی متحد ساختھ است-خطوط و مرزھای قومی
وحدت دھنده ی این تظاھرات تھدیدی است برای نظامھای سیاسی فرقھ گرا در این دو کشور کھ 
مدتی طوالنی در ھردو کشور حاکم بوده است. اعتراض کنندگان بھ پاخاستھ اکنون خواستار برچیده 

 می ا مطرح می شود این است کھ چھ چیزدر اینج شدن این وضعیت نابسامان شده اند. پرسشی کھ
د؟ در حالی کھ این جنبشھا فاقد رھبری آشکارند ن سامانھ ھای سیاسی فرقھ گرا بشوتواند جانشین ای

چھ کسی می تواند در جایگاه رھبری این جنبشھای خودانگیختھ ی مردمی قرار گیرد و نظامھای 
  ناکارآمد را کنار بزند. 

                                                           
6 .See:The Atlantic.Yasmeen Serhan.The Nationalist Movements Against Sectarian 
Poli�cs.Oct.30,2019. 



 

٢٧ 
 

ھرحال در وضع جدید ناخرسندی خود را از نظامھای از کارافتاده ی فرقھ گرا  این جنبشھا کھ بھ
ابراز می دارند و نوعی از ملی گرایی را برزبان می رانند آیا بھ آن اندازه استحکام دارند کھ بتوانند 
جلوه ای پایدار از خود بھ نمایش بگذارند کھ قادر شوند نظامھای سیاسی فرقھ گرا را کناربزنند و 
جایگزینی برای آنھا دست و پا کنند؟ مضمون سخن نویسنده چنین است : مردمی کھ سالیان دراز 
متشتت و متفرق بوده اند و خود خواستار تقسیم قدرت براساس معیارھای قومی و مذھبی بوده اند 

زگار اکنون کھ بھ خیابانھا آمده اند و از سوء مدیریت فرقھ ای بھ ستوه آمده اند و می نالند و رو
ملی «سیاھی را تجربھ می کنند چگونھ می خواھند این فرقھ گرایی را پس بزنند و تجربھ ای متحد و 

  ٧را جایگزین و ضع و حال کنونی بسازند.» گرا
م بر مرد انبوھی از اقدامات ریاضت کشانھ ی اقتصادیتحمیل عتراضات  لبنان اعامل شتاب دھنده در

سرخوردگی فزاینده ی  اعتراضات را شعلھ ور ساخت در عراقآنچھ مالیات و چیزھای دیگر.  ؛بود
در ارتباط با بیکاری و فقدان خدمات عمومی. آزردگیھایی کھ مردم را ناخرسند می ساخت  بود مردم

ھر دو جنبش سعی داشتند فساد بومی و فراگیر   بھ ھر حال بسترھای مشابھی داشتند.در ھر دو کشور
  و ساختارھایی را کھ این فسادھا را می پروراندند از میان بردارند.

عمده بھ گونھ ای مسالمت آمیز در تظاھراتشان در لبنان،مردم مطالباتشان را درعرض دوھفتھ بھ طور
  .ختندکھ وراسوی خطوط منطقھ ای،مذھبی و اجتماعی برپا می شد عیان می سا

  ه بود رراه افتادن تشکیل می دادند و از اوانل اکتبجنبش عراق کھ بیشتر شرکت کنندگانش را جوانا
 مقالھ را در نظر بگیرید!) بیشتر خصلتی پرخاشگرانھ بھ خود گرفتھ بود. (ھمواره تاریخ انتشار این

دند و بودند، کشتھ ش امنیتی کھ بیشترشان تک تیرانداز با نیروھای بیش از دویست نفر در برخورد
  ھزاران نفر مجروح گشتند.

ناظران می گفتند مردم خواستار دگرگونی در نظام سیاسی ھستند زیرا حس می کنند حکومت خواستھ 
ھای شھروندان را برآورده نمی کند. مردم در اساس پیرامون مسائل و عناصر عرفی(سکوالر) می 

حاکم فرقھ گرا (سکتاریستی) و حتی توانند متحد شوند. این اتحاد شھروندان صرف نظر از فضای 
می توان این اعتراضات و حرکتھا و  بھ ھمین جھتفرقھ ای خودشان، شکل می گیرد.  رایشھایگ

و خالف تمایالت رایج سکتاریستی رده بندی کرد. » غیر فرقھ گرا«جنبشھای اعتراضی را پدیده ای 
در جھت خالف نظامھای » غیر فرقھ گرا«از این رو بھ بیان دیگر می توان گفت جنبشھای اعتراضی 

نظامھای حاکم در این دو کشور برپایھ ی عراق بسیج شده اند. اکم در ھردو کشور لبنان وسیاسی ح

 سامان یافتھ اند و در نقشھ ای مبتنی تقسیم جامعھو در عین حال بر بنیاد  تقسیم قدرت حکومت

  بر خطوط قومی و دینی ترسیم شده اند.
نگامی ھ مسلمانان.قدرت  پخش شده است میان مسیحیان و، نمایندگی سیاسی تقسیم در الگوی لبنانی

ستعمار فرانسھ در دھھ ی چھل قرن بیستم میالدی پایان یافت، لبنان ھمواره یک رئیس کھ قیمومت ا
  جمھور مارونی داشتھ است، یک نخست وزیر سنی و یک رئیس پارلمان شیعی.

در الگوی عراق کھ در دوران جدید پس از جنگ علیھ ایران و پس از شکست عراق از آمریکا شکل 
د واگذار شده است،نخست وزیری بھ یک شیعھ سپرده می گرفت، سمت ریاست جمھور بھ یک کر

  شود و ریاست مجلس در دست یکنفر از اھل تسنن قرار می گیرد.
در ھر دو سیستم ترتیبی داده شده است کھ قدرت در راستای خطوط مذھبی تقسیم شود. البتھ در 

» یاسمین سرحان«بھ نظر مرحلھ ی معینی وجھھ ای قومی نیز کسب می کند. عراق این خطوط در 
چنین الگویی از تقسیم قدرت در شکل کنونی گرچھ توانستھ است تا حدی از تشنجات درونی و حتی 

ھ نظام نمایندگی را ب اسر منطقھ بکاھد،اما الزاماً بھ معنای آن نیست کھ توانستھ باشدربیرونی در س

                                                           
و ھمچنین » ٩٨قیام خودانگیختھ ی ابان «.در این باره در ضمن نگاه شود بھ مالحظات این قلم در رسالھ ھایی چون  ٧

  ».عصر کرونا«رسالھ ی 
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، برعکسدر چارچوب حکومت بھ نمایش بگذارد.  راگونھ ای شفاف بنمایاند و حتی نوعی شفافیت 
 می پردازد،در خاور میانھ شیعھ  -کھ بھ روابط سنی » حنان«بھ نام بھ عقیده ی نویسنده ای دیگر 

از پشتیبانی از افرادمطلوب و در درون این دو نظام طبقھ ای سیاسی شکل گرفتھ است کھ شبکھ ای 
نام   »پدرخواندگی«را شبکھ ی بتوان این شبکھ صطالًحآ ا .فکر می کنم مورد تفقد را پرورانده است

بھ باور او گرچھ پس از ھر انتخاباتی امکان جابجایی وجود داردبا اینحال افراد حمایت کننده و  نھاد.
پشتیبان بھ ندرت جابجا می شوند. آنچھ در طبقات سیاسی ھمچنان ادامھ می یابد عنصر فساد است. 

 ١٣٨را کسب کرده است و لبنان رتبھ ی  ١۶٨مقیاس جھانی رتبھ ی  عراق در رده بندی فساد در
ی بازی ھمچنان برجاست.  چنین اوضاعی قاعده. دراین ٢٠١٨کشور در سال  ١٨٠ را در میان 

 درچنین رسش مھم دیگری کھانتظار داشت تن بھ اصالح دھند؟ پ چگونھ می توان از چنین نظامھایی
ن است کھ این جنبشھای اعتراضی خودانگیختھ ی ملی گرا چھ چارچوبھایی ھمچنان سربرمی کشد ای

   مدت دوام می آورند؟
باید دید حرکتھای غیر سکتاریستی یعنی حرکتھایی کھ در برابر دستھ بندیھای فرقھ گرا شکل می 
گیرند بھ چھ میزان قدرت ایستادگی دارند و قادرند توده ھای مردم را بھ حمایت از خود فرابخوانند؟ 

استقرار صلح پس ی ایرلند در ھمین ارتباط در خوراعتناست.در ایرلند شمالی با وجود دودھھ  نمونھ
 »یونیونیستھا«ھا ھمچنان ادامھ دارد. یفرقھ گرا خصلت قطب بند درگیریھای تحمل بسیاری از 

ر دایرلند شمالی بخشی از بریتاینا باشد می خواھند کھ  یعنی بھ طور عمده پروتستانھا(اتحادگرایان)
کاتولیکھا کھ ترجیح می دھند جمھوری ایرلند کشوری یعنی » ناسیونالیستھا«یک سو قراردارند و 

کھ می خواھد از این خطوط عبورکند ھنوز نتوانستھ » حزب اتحاد«مستقل بشود، در سوی دیگر.
دی در خور توجھ از نمایندگان را کسب کند است در حدی پشتیبانی مردم را جلب کند کھ بتواند تعدا

  یزد.را در ھم فروبر» اناسیونالیستھ«و » یونیونیستھا«و سنگرھای 
ھمین وضع را در لبنان و عراق ھم می بینیم کھ جنبشھای مدنی در ھردو کشور ناموفق بوده اند. 

وده اند در عین حال البتھ گرچھ چنین اوضاعی در منطقھ از پیشینھ ی قابل مالحظھ ای برخوردار نب
بھ نقطھ ی وحدت دھنده ای برسند. آنچھ در برابر ما » بھار عرب«نتوانستھ بوده اند حتی در دوران 

ردارد نظامھا و ساختارھا و شبکھ ای از قدرت ھستند کھ زیربنای چھره ی این رژیمھا را می قرا
  سازند. از این رو می توان گفت اعتراض علیھ کل نظام سربرمی کشد.

پاسخ بھ این پرسش کھ جنبشھای اعتراضی چھ مدت دوام می آورند در واقع بستگی دارد بھ میزان  
قدرت برانگیزاننده ی جنبشھای توده گرا و عزم راسخ حکومتھایی کھ موجب برانگیختن این حرکتھا 

با در حال حاضر فرض براین است کھ ھیچ یک از این دو در حال افول نیستند.  بھ شمار می روند.
این حال روشن است کھ جنبشھای توده گرا خطری جدی برای بقا و موجودیت نخبگان سیاسی بھ 

سانی در عراق و لبنان یافت نمی شود. آنچھ مھم . بھ باور این نویسندگان راه حل آشمار می روند
  است این است کھ مردم را نمی توان متوقف ساخت.

ا قوم مسیحی ی ،،معضل ساختاری سھ ضلعی (شیعھ، سنی نویسندگانی کھ در باال از آنان یادکردم بھ
درست نمی پردازند و نمی توانند این پیچیدگی و بغرنجی را در یک چارچوب ملی تحلیل کنند. کرد ) 

بھ نظریھ ای  بھ نمونھ ھای مختلف خاصھ بھ نمونھ ی ایران اشاره ای ندارند. ایناناز این گذشتھ 
قالب تحلیلھای رونامھ نگارانھ ی توصیفی بھ عکسبرداری از  اسی متوسل نمی شوند و فقط  دریس

رت ایجاب می کند بستر تاریخی و فرھنگی ھر کشور را در نظر ضرو وضع موجود بسنده می کنند.
 ،استعماریلی آسان یاب دست و پا کنیم. بستربگیریم و نکوشیم برای ھمھ ی این کشورھا راه ح

و شناختھ شده برای ما از خود بجا گذاشتھ است. این امر ملتھایی با مرزھای سیاسی مشخص -کشور
حداقل در مورد لبنان و عراق صدق می کند. از سوی دیگر چنین میراثی را نباید دارای تأثیراتی 

حق آن است کھ بتوان شباھتھا و تفاوتھا را درست تحلیل کرد یکسان یا یکسان ساز در نظرگرفت. 
  فراھم آورد.  مبتنی بر نظریھ ای سیاسی بستریو 
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دربرابر ما قراردارد فقط یک پیشینھ ی استعماری نیست. ھریک از این کشورھا بھ ھرحال پس چھ آن
ملت ساز نیز تکیھ می زنند. این -از جنگ جھانی اول بھ نوعی تجربھ ای ملی یعنی تجربھ ای کشور

ی خاورمیانھ تجربھ ی  از سوی دیگر درمنطقھ تجربھ و این پیشینھ را نیزباید مورد توجھ قرارداد.
برپایی کشور اسراییل را نیزداریم کھ بی تردید بر شکلگیری روندھای جاری تاثیر می گذارد و حتی 

ا می گذارند. اینھا بھ انکارناپذیر از خود برج ینھا ھم اثرھاینھایی را راه اندازی می کند کھ آجریا
 تمایل وھ نوبھ ی خود تأثیرگذارند. یکی دو روند دیگر نیز سروکارداریم کھ آنھا ھم ب کنار ما با

ت بھ منابع سیاسری چون چین و کشورھای جنوب شرقی آکشورھای غربی و حاال ھم کشواصرار
بھ اصرارتعقیب  روند جھانی شدن کھ روزگاریھ و دو دیگری و بازارھای کشورھای خاورمیانانرژ

باالخره ساختارھای سیاسی کشورھای شکار گشتھ است وھایش عیان وآحاال ناکامیو تبلیغ می شدو
ستگی بر واب د و بھ نوعینعربستان سعودی کھ خود تمایالنی ویژه را پی می گیرایران و منطقھ مانند 

یعنی کشورھای معینی مانند کشورھای حاشیھ ی خلیج فارس و بحرین و  ی سیاسیواحدھاو جذب 
  دلبستگی بی امان نشان می دھند. یمن و عمان و ...

ن روست کھ تصور می کنم این مجموعھ ی بغرنج و پیچیده را نمی توان در حد توصیف وضعیت از ای
ملتی نیز در جای خود اھمیت ویژه ای -کشورھر داخلی ھر کشور فروکاست. تجربھ ھای درونی 

یکھ و ممتاز در ارتباط با شکل بخشی بھ روحیھ ای ملی است ملت تجربھ ای -پدیده ی کشورد. ندار
بھ تجربھ ای بس استثنایی در ھمین چارچوب. این پدیده را نباید برابر است مورد متکی  در ھرکھ 

تعلق  از اکثریت مردمی متعلق بھ یک گونھ ملت مبتی بر یک ملت ھمگن یا-گرفت با پدیده ی کشور
 ملتھایی مانند لبنان یا عراق یا حتی سوریھ و بھ اعتباری دیگر حتی افغانستان ھر کدام-ملی. کشور

انباشتھ اند از مردمانی با تعلقات فرھنگی و دینی یا حتی قومی متفاوت و چھ بسا وابستھ بھ زبانھای 
 سخن خواھم گفت. در گفتارھایباز گوناگون. در این باره چنانچھ در ھمین گفتار فرصت بھ دست آورم 

  ٨مختلف ھر بار گوشھ ھایی از این جریان را بازنموده ام.

  
  اعتراض. قلمرو جنبش ٨

 بھ طور خاصبھ اعتباری کھ در این گفتار آورده ام جنبش اعتراض در مجموع و جنبش خودانگیختھ 
رد را ریشھ یابی ک ھا. گرچھ در گذشتھ نیز می توان آنمی آیدپدیده ای قرن بیست و یکمی بھ حساب 

 ترکیب شرکتاما پدیده ی حاضر متفاوت و متمایز است از آنچھ در گذشتھ بھ وقوع پیوستھ است. 
کھ نوع  بھ ویژه ند از گذشتھکنندگان و خواستھ ھایشان در این پدیده ی نوین یکسره گونھ ای متفاوت

 آگاھی و واکنش این جنبشھا بھ ساختارھای حکومتی خصوصیاتی متفاوت بھ نمایش می گذارند.
 مھا و خیزشھا وارتباط شبکھ ھای اجتماعی با جنبشھای خودانگیختھ را نیز باید از ویژگیھای قیا

  اعتراضات اجتماعی بھ حساب آورد و در تحلیلھا از توجھ برخوردارساخت.
را تجربھ کرده اند و نسبت بھ آنھا آگاھیھایی کسب کرده اند کھ جنبشھای کنونی پیشینھ ھایی  

اعتراض کنندگان را در مسیری خاص بھ حرکت در می آورند. از این گذشتھ ھمزمانی شماری از این 
این  .شکل در گذشتھ قابل مشاھده نیستند جنبشھا نوعی اعتماد بھ نفس را آشکار می سازند کھ بدین

ن بستر بس گونھ گو ن،ھمزمانی بیانگر بستر جغرافیایی بس گسترده و متنوعی اند. عالوه برای
  فرھنگی آنھا  گاه اجازه می دھد از یک ناخرسندی و نارضایی مشترک جھانی سخن بگوییم.

                                                           
ملت در -با قانون اساسی افغانستان در کنفرانس لندن و مفھوم کشور . در ضمن خوب است بھ گفتار این قلم در ارتباط ٨

  در دوران جدید نگاه شود.
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ملتھا رخ می دھند و برخی از آنھا  -ی جنبشھای مورد بحث ما در این گفتار در چارچوب کشورھمھ 
ھرچند کھ » بھار عرب«از این گذشتھ وجوه تمدنی مشترکی را ھم دربرمی گیرند مانند جنبشھای 

  ملتی سربرکشیده اند.-ھریک در خاستگاه کشور
ن اشاره کنم و خصلتھای مشترک و متنوعشان در زیر می کوشم بھ برخی از این جنبشھا و تنوعھایشا

را ھمچون پدیده ای قرن بیستمی ،انقالبھای ملی نشان دھم بیشتر این جنبشھا در ضمن برشمارم و را 
 -پشت سرگذاشتھ اند و اکنون در بستری دیگر سربرکشیده اند کھ از نظر فرھنگی، آگاھی تاریخی

  ھ خود را جلوه گر می سازند.ملی حتی جھانی و جغرافیایی ویژگیھای مخصوص ب
  

   جنبشھای اعتراض -الف

از نظر تاریخی جنبشھایی پسا انقالبی اند بدین معنا کھ مانند انقالبھای قرن جنبشھای اعتراض 
بیستمی یا تکرار آن انقالبھا نیستند. ھمھ ی انقالبھای قرن بیستمی انقالبھایی خونین و سرگون کننده 

ھمھ چیز را می خواستند بھ دست آورند. نوعی  نداشتند از دست بدھند امابیان چیزی بوده اند. انقال
ری . باور بھ یک رھبدقالبھا را سامان می داد و نیرومی بخشینآسان اندیشی اگر نھ ساده اندیشی این ا

قالبھا امکان می داد گوش بھ فرمان باشند برای خیزش و کسب ھمھ ی آنچھ نفردی و جمعی بھ این ا
الب جلوه را ھمان قدر می توان درانقگروھی معین از حکومتگران قرارگرفتھ بود. این در دست کھ 

نی طوال» مارش«مدت چین کھ  ب اکتبر روسیھ یا حتی در انقالب درازفرانسھ مشاھد کرد کھ در انقال
کودتاھای نیمھ ی دوم قرن بیستمی برخی . حتی را ذکر کردم گذاشت. تنھا چند نمونھ را پشت سرمی

از انقالب تشبیھ کرد از نظر نوع حرکت برای کسب قدرت و پیامدھایی کھ بھ بھ گونھ ای را می توان 
وسط ت قیام کودتاگرانھ ای کھ در مصر ءبار نشانده بودند. از استثناھا نباید غافل بود. مانند استثنا

ی برجا ماند با در مصر پس از کودتا دستگاه عظیم دیوان ساالربھ وقوع پیوست.  جمال عبدالناصر
خصومت وعناد با نظام پیشین پی گرفتھ نشد، ارتش بھ ھمان و کارگزارانش؛ ھمھ ی متخصصان

صورت و با ھمان رسالتھا نقش حراست از میھن را ھمچون آرمان خود پاس می داشت. آنچھ مھم 
ا ی رمی گذاشت و می خواست آرمانیعنی حوزه ای تمدنی بود تأکیدی بود کھ ناصر برمیھن عربی 

  ممکن نمی بود حداقل در یک مقطع کوتاه. از جزییات می گذرم.تحقق آن بھ واقعیت بنشاند کھ 
با این حال مھم است در نظر داشتھ باشیم کھ ھمھ ی این رویدادھای انقالبی نھ تنھا بھ گونھ ای 

ایی ید برپآشکار خشونت آمیز بوده اند، بل از اندیشھ ھایی جانشین نیز متأثر می گشتھ اند کھ نو
بھشت موعود را بھ انقالب کنندگان می داد و نیرویی بس تعیین کننده بھ آنان اعطاء می کرد تا انقالب 

  را بھ پیروزی ھدایت کنند و آن وقت آرام بگیرند.
ھای ھدایت کننده در ھر کشور بر شکلگیری ساختار قدرت جانشین اثر می گذاشت. بھ ھ نوع اندیش

د در مسیر تحول قالب فرانسھ را با ھمھ ی خشونتھایی کھ بھ بارنشاننھمین سبب ھم می توان ا
ونبار خاستبدادی بی مانند و ،خشونتھای بسیا رت از انقالب روسیھ کھ پس ازسننقالبی متفاوت داا

 ما سنخ چون قصد برجا نشاند. اینھا ھمھ در تاریخ واندیشھ ھای حاکم در این دو کشورریشھ داشت.
  شناسی انقالبھا نیست،

ع می گذریم. تنھا می خواھیم بگوییم جنبش اعتراض چیزی است متفاوت. این جنبش واین موضاز
  یا جنبشھا تنھا واکنش محسوب نمی شوند. بر آگاھی جمعی نیز تکیھ می زنند.

این  الت درو بسیاری مقا» انقالب بی رھبر«دیپلمات سابق بریتانیایی و مؤلف کتاب » کارن راس«
 باال بھ«زمینھ می نویسد جنبشھای بی رھبر از درون سرخوردگی نسبت بھ نظامھا و سیاستھای 
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چیزی نیست » راس«این سرخوردگی بھ نظر  ٩فوران می کنند و علیھ آنھا شکل می گیرند.  » پایین
  کھ فقط  مورد حمایت کسانی باشد کھ بھ خیابان آمده اند.

مطرح می شود کھ بھ ھر حال در مقیاس اروپایی و تازه آن ھم در » زردھا جلیقھ«در اینجا نمونھ ی 
  یک کشور انقالب دیده بھ وقوع پیوستھ است. 

بھ این امر توجھی ندارد خوب است یادآورشوم کھ فرانسھ احزاب چپ » راس«از این گذشتھ ھرچند 
رخوردار است. با اینحال وراست وسنتی دارد و از حضور سندیکاھای نیرومندی با تمایالت مختلف ب

 یاین قیام چیز است.یک قیام سیاسی بی رھبر» قھ زردھاجلی«بھ درستی جنبش » راس«از نظر 
یا  »وال استریت را تصرف کنید«نیست و آخرینش ھم نخواھد بود. جنبش  و یکسره بدیع نبوده

برخی  »کارن راس«) چند نمونھ است از دوران اخیر. از نظر Me Too»(من ھم!«یا » بھار عرب«
ت بدین معنا کھ نیکیھایی بھ بار می نشانند و برخی را نمی نساز این جنبشھا را می توان نیک دا

توان در چنین مرتبھ ای قرار داد. از جملھ او جریان حمایت از دونالد ترامپ را در انتخابات آمریکا 
نظرانداخت. انتخاب دونالد ترامپ بر می شمرد. در اینجا نمی توان از سر موافقت بھ این داوری او 

موضوع پیچیده ای است  آمیختھ با توطئھ و مافیا بازی و گردوخاکی از حمایت پنھان روسیھ ھمراه 
  ربند.بچ» ھیالری کلینتن«با نگاھی نژادباورانھ کھ تازه ھمھ روی ھم نتوانستند از نظر تعداد رأی بر 

و  جھان شاھد گسترش ،نھ ای فزاینده و توقف ناپذیراز اینھا کھ بگذریم واقعیت این است کھ بھ گو 
ای حرکتھ» کارن راس«اشاعھ ی جنبشھایی است کھ بھ باور من خصلت خودانگیختھ دارند و بھ نظر 

انقالبی بی رھبر بھ شمارمی آیند. او کھ دیپلمات است و بادستگاه ھای فکروامنیت در حوزه ی کارش 
عمل اینچنین حرکتھایی از کجا ناشی می شوند ؟ و اگر کسی  ارتباط دارد می خواھد ببیند مشروعیت

 -تفاوت نگاه او با نگرش یک جامعھ شناس فرھنگیبخواھد چنین جنبشی راه بیندازد چھ باید بکند؟ 
  سیاسی درست در ھمین مورد دوم مشاھده می شود. 

راه افتاد. با خودسوزی یک جوان مأیوس در تونس بھ » بھار عرب«می گوید بھ درستی » راس«
رانسھ ف را در برگرفت ھمانسان کھ اعتراضات درکشور شورشی کھ بھ دنبال آن سربرکشید  سراسر 

واند منفرد می تنیم چگونھ یک عمل یترش یافت. در موقعیت بغرنج و پیچیده ی جھان امروز می بگس
بینجامد و سراسر یک نظام را دربربگیرد. قیاس این دو رویداد در تونس » تغییر مرحلھ«ناگھان بھ 

و در فرانسھ چندان دقیق نیست. از این گذشتھ در تونس یک عمل فردی توانست ماشھ را بکشد و 
از ناخرسندی از ھمان آغبستری از پیش مھیا شده را بربینگیزاند در حالی کھ در فرانسھ نارضایی و 

د ترده ای داشت ماننقیمت بنزین در فرانسھ مخاطب گسخصلتی جمعی بھ خود گرفتھ بود. افزایش 
ایران ولی اقدام خودسوزانھ ی یک فرد در تونس در اساس عملی فردی بھ حساب می آمد کھ یأس 

نباید درھم آمیخت و از  و ناامیدی حاکم در کشور را ھمچون جرقھ ای بھ آتش کشید. این ظرافتھا را
مردم ھر کشوری بھ گونھ ای و براثر زمینھ ھایی متفاوت وارد صحنھ ی  کنارشان آسان گذشت.

جنبشھای بی رھبر بھ زعم نویسنده و بھ تصور این قلم جنبشھای  پیچیده ی شورش و قیام  می شوند.
ای متداول و مرسوم و خودانگیختھ کھ عنوان دقیق تری است، در اساس براثر واکنش بھ سیاستھ

کھ  . مھم این استومی رویند  دند و ناشی می شونشکل می گیر  »باال بھ پایین«بھ اعتباری سنتی ِ 
این یأس و سرخوردگی تبدیل شده باشد بھ عنصری مشترک میان انبوھی از مردم ، نھ فقط کسانی 

ر چند ھمبستگی خود را با کھ بھ خیابان می آیند،بل طیف گسترده ای از باشندگان یک کشور کھ ھ
  اعتراض کنندگان آشکارا برزبان نیاورده باشند.

مطابق این » جلیقھ زردھا«و می گوید  بھ یک نظر سنجی در فرانسھ ارجاع می دھد» کارن راس«
نظرسنجی از حمایت اکثریت مردم فرانسھ بھره مند ھستند. یعنی افکار عمومی در فرانسھ از این 

                                                           
9 .See: Carne Ross. How to  Create a Leaderless Revolution and Win Lasting Political Change. 
The Guardian. 15 April 2019. 
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ی ساد عنان گسیختھ در برخاقتصادی و تبعیض و مھمتر ازھمھ ف فشارھای د.حرکت پشتیبانی می کن
کشورھا یا سودجویی مھارناپذیر را نمی توان با نامھ نگاری بھ نمایندگان مجلس یا گردانندگان 
حکومتھا و حتی شرکت درانتخابات و دادن رأی، متوقف ساخت. این چیزھا بھ کل نظام برمی گردد 

  اقتصادی ھرنظام.خاصھ بھ ساختارھای 
آنچھ جنبشھای بی رھبر یا خودانگیختھ طلب می کنند یا بھ مخالفت برمی خیزندعلی االصول روشن 

بھ ھمین اندازه صریح و ھمواره  واھند نابسامانیھا را ازمیان بردارنداست اما نحوه ای کھ می خ
ستھ بھ ت بستھ بھ مورد و ببھ بیان دیگر باید گفاین امر از طبیعتشان ناشی می شود.  شفاف نیستند.

ھر کشور فرق می کنند. برای نمونھ خیزشھا وشورشھای پی در پی دوران بھار عرب مخالفت با 
سلطھ ی اقتدارگرای حکومتھایشان بود. خواه تونس باشد،خواه مصر یا سوریھ. اما در بیشتر جاھا 

ش اصلی این می بود کھ توافقی بر سر نوع حکومتھای مطلوب و جایگزین بھ چشم نمی خورد. پرس
  حاکم بنشیند.» مستبدان «چھ نوع حکومتی می باید بھ جای 

نتوانستند حزب سیاسی دموکراتیک سازمان یافتھ ای برپا » تحریر«در مصر تظاھرکنندگان در میدان 
اخوان «وض، در انتخابات در ع جانشین حکومت وقت شود.در انتخابات پیروز گردد و کنند کھ 
کھ از مدتھا پیش بھ شکلی مشھود سازمان یافتھ بود، خود را در چنین مرحلھ ای آماده » المسلمین

چنین رویدادی اعتراضات توده ای دیگری را برانگیخت کھ می دید و توانست خالء قدرت را پُرکند. 
این نمونھ یادآور ک ساخت. را جایگزین حکومت حسنی مبار یسرانجام حکومت اقتدارگرای دیگر

انقالب ایران است کھ گرچھ احزاب و سازمانھای سیاسی حتی سابقھ داری وجودداشتند براثر 
الف درایران برخ .خطااندیشیھای بسیار و فرصت طلبیھای نکبت بار، صحنھ را بھ روحانیت وانھادند

پاکسازی بی امان دیوان رژیم شاھنشاھی و و ارتشیان مصر بھ سبب سرکوب خونین کارگزاران 
  ساالران و متخصصان این رژیم، نیرویی دیگروجودنداشت کھ بتواند جانشینی عرضھ کند.

ناچار باید بھ ھمھ ی آنچھ  کنیم اگر بخواھیم قلمرو جنبشھای خودانگیختھ را درست و دقیق ترسیم
ند کاری نیازمم. چنین کھ در کشورھا و حوزه ھای جغرافیایی جھان کنونی رخ داده است نگاه بیندازی

قی گسترده است و شاید برای مقصور فعلی چندان ضرور ھم نباشد. با این حال می کوشم چند تحقی
جنبش خودانگیختھ را با نگاھی بھ یکی دو حوزه ی جغرافیایی در زیر ذکر کنم بھ این امید کھ بتوانم 

قان را از آسان سازی و یکسان از این راه بر عنصر تنوع و گونھ گونی اشاره داشتھ باشم و محق
  پنداری این جنبشھا برحذردارم.

  

  عرب.بھارب
می  ضرب کرد. ٢٠١۴در » ابوشریف«را نخستین بار » بھار عرب«تاجایی کھ دیده ام اصطالح 

در سھ سال گذشتھ اصطالحی شده است کھ مدام با آن سروکلھ می زنیم. در »  بھار عرب«نویسد 
اصطالحی دیگر بھ این اندازه با صبغھ ای مثبت و بھ این حد گسترده » خاورمیانھ«مدرن خاطره ی 

منطقھ از آن بھره عمده ی بھ کارنرفتھ بوده است کھ رسانھ ھای غربی بھ قصد معرفی رویدادھای 
  ١٠گرفتھ  و آن را بھ کار برده باشند.

ردمان را در گوشھ ھای روزنامھ نگاران و تحلیگران غرب کھ می کوشند ھر خیزش و نارضایی م
جھان با نامھایی خاص بھ تعریف درآورند و ھر جھش و کوششی را در چارچوبی بگنجانند و بھ بند 

نامیدند. اما ذوقیات و تفاوت دیدھا بھ ھمین » بھار عرب«نیز شتابان مردم عرب را  کشند ، جنبشھای
  ،»عرب شورشھای«،»اری عرببید«اندازه بسنده نکرد. اصطالحات دیگری ھم بھ کار رفت مانند:

                                                           
10 .See: Parsing "Arab Spring". By Ibrahim N. Abusharif. Northwestern. Uni. in Qatar. 
February 2014.Pp.60 .Occasional Paper Series. 



 

٣٣ 
 

این اصطالحات و برچسبھا در تجربیات تاریخی مردم عرب ». انقالبھای عرب«، و »قیامھای عرب«
ریشھ داشت کھ بھ خصوص بھ خیزشھای مردم عرب علیھ سلطھ  و حکمرانی عثمانی برمی گشت. 

توصیفھا و تحلیلھای گوناگون سربرکشید کھ بھ نوعی تجلی  ،بھ ھر حال در ارتباط با این نامگذاری
  دلبستگیھای آکادمیک و دانشگاھی بھ شمار می روند.

،سیاست شناس آمریکایی »مارک لینچ«آمده است کھ » ابوشریف«با ھمھ ی این احوال از قول خود 
 »بھار عرب«بار عرب را بھ کار برده بوده است. بدین اعتبھاراصطالح » فورن پالیسی«در مجلھ ی 

جنبشی بوده است خشونت آمیز و اعتراضاتی کمتر خشونت آمیز و مجموعھ ای از نبردھای مدنی 
آغاز گشت و سراسر جھان عرب را فراگرفت. این جنبشھا » تونس«از  ٢٠١٠دسامبر   ١٨کھ در

س روھای پلیبھ مقابلھ با نی در اساس علیھ حکومتھای استبدادی ِ حکمرانان اقتدارگرا رواج یافت و
ھ ب راض بھ بیکاری، فقر،تورم و جزآن کھ می خواستند مردم را سرکوب کنند،برخاست. مردم در اعت

و رژیمھای استبدادی بھ این خواستھ ھا تن نمی دادند. حرکتھا و جنبشھای مسالمت  دپاخاستھ بودن
فتند دی کھ مردم می گآمیز براثر این سرکوبھا بھ سرعت تبدیل گشتند بھ قیامھایی خشونت آمیز بھ ح

   ١١».این رژیمھا باید سرنگون شوند«
را » بھار عرب«بسیاری از نویسندگان کوشیده اند علت پیدایی و پیامدھای جنبش موسوم بھ 

د. در اینجا بھ اختصار ناین نوشتھ ھا اکنون انبوھی مدارک در اختیار عالقمندان قرارمی دھ.بربرسند
خیزش علت نخستین اینان  ١٢دانشگاه فیصل آباد پاکستان می آوریم.از دید دواستاد چند نکتھ را 

زیربخش  ادی را بھ چنداینان علتھای اقتص مردم را در بھار عرب متوجھ حوزه ی اقتصاد می سازند.
  تقسیم کرده اند. 

تھ ابسز کشورھا مانند لیبی و الجزیره ونخست نقش بحرانھای جھانی را ذکر می کنند. درآمد برخی ا
نفت و صادرات گاز  است و درآمد برخی دیگر مانند مصر و مراکش و تونس متکی است بھ تولید بھ 

وکاھش وارادات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨صنعتی و گردشگری( توریسم). کاھش درآمد نفت در سالھای 
کاالھای صنعتی از این منطقھ توسط کشورھای  اروپایی و آمریکا تأثیری زیانبار بردرآمد این 

  اد.کشورھا برجانھ
ختھ ابخش دوم شامل بحران غذا می شود. این حوزه یعنی بحران غذا و افزایش قیمتھا بھ طورکلی شن

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧میھای سیاسی در کشورھای فقیر.در سالھای آراشده است بھ خصوص در ارتباط با نا
 کشورھایی مانند یمن،مراکش،تونس و مصر بھ سبب افزایش قیمت غالت سخت آسیب دیدند. دو سال

نرخ تورم از بیست و پنج درصد بھ سی درصد رسید. افزایش تورم در » بھار عرب«پیش از 
تھا مکشورھای تولید کننده ی نفت تأثیر کمتری برجانھاد. اما منطقھ ی شمال آفریقابراثر افزایش قی

  شورشھای سیاسی بھ ھمراه آورد. ،. بھ ھر حال این وضعیتمتحمل سختیھای بسیار گردید
کاھش تولید کاالھای مختلف در  حران را می توان برآمده از بیکاری گسترده دانست.بخش سوم ب

ان براین باورند کھ منجر شد بھ بیکاری در مراکش،مصر و تونس. این نویسندگ ٢٠١٠طول سال 
  است.» بھار عرب«وانان بھ خصوص زنان یکی از مھمترین علتھای شورشھای بیکاری میان ج

ھرچھار نفر جوان یک نفر بیکار بود. گذشتھ از کاھش در مصر و تونس از»بھار عرب«در آستانھ ی
تولید، افزایش جمعیت را نیز باید از عوامل افزایش بیکاری برشمرد. در کشورھای شمال آفریقا 

  بیش از یک سوم از نیروی کار را جوانان تشکیل می دادند.
یقای شمالی از نظر اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر واقعیت این است کھ کشورھای خاورمیانھ و آفر

خصوصیاتی ناھمگن دارند ھرچند مشابھتھایی را نیز می توان در میان آنھا شناسایی کرد.  از نظر 

                                                           
11 .See: Abdul Qadir Mushtag/Muhammad Afzal. Arab Spring: Its Causes and Consequences. 
In:JPUHS.Vol.30,No.1.,Jan-June.2017. 
12 .Ibid. 
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میان پانزده تا شامل جوانانی است سراسر منطقھ حدود سی درصد از جمعیت  در جمعیت شناختی
  جوانان بسیار باالست.. از این رو نرخ بیکاری جمعیت در میان بیست و نھ سال 

ذشتھ سطوح آموزشی از نظر آموزش در این حوزه با پیشرفتھایی روبھ رو ھستیم. در سھ دھھ ی گ
اقتصادی  -جربھ کرده بوده است. از اینجا می توان نتیجھ گرفت کھ موقعیت اجتماعیپیشرفتھایی را ت

ارتباط با تقاضای جھت کشورھا نقشی مھم در عرصھ ی دگرگونی اجتماعی  بھ خصوص در  ندر ای
نکتھ ی مھم در اینجا نقش آموزش است در عرصھ ی توسعھ و آزادی و دموکراسی ایفاکرده است. 

 یروندھای دموکراتیک. توسعھ ی سطوح آموزش  در چند دھھ ی گذشتھ انتظارات در خور توجھ
توقعات دموکراتیک دامن زده اند و بھ این یا آن شکل و جامعھ ھای مشابھ در جامعھ ھای مورد بحث 

  را تقویت می کند و نیرومند می سازد. رتقاء سطح آموزش فراگرد دموکراتیکارا افزایش داده اند. 
تقاضای مردم عرب است برای کسب حقوق بیشتر  عامل دیگری کھ می توان بھ نکتھ ھای فوق افزود

. نیرومند تر شده استسیاسی و مدنی. این عامل براثر خیزشھا و شورشھای مردمی نسبت بھ گذشتھ 
مدتھاست مردم و بھ خصوص جوانان منطقھ از حکومتھایشان می خواھند شرایط اجتماعی و 

را با استفاده از منابع آموزشی و ایجاد اشتغال بھبود بخشند اما حکومتھایشان بھ این  ناقتصادیشا
ساختھ اند. اصالحات یر بروز شورشھا را ھموار سم در نتیجھخواستھ ھا اعتنایی نداشتھ اند و 

ساختاری در کشورھای جنوب آفریقا توسعھ ی اقتصادی را افزایش داده اند بی آنکھ طبقھ ی متوسط 
این فراگرد نھ تنھا اصالحات سیاسی بھ بار ننشانده است و تضمینی  و اکثریت جوانان را دربربگیرد.

تقویت خصلتھای استبدادی در جھت تقویت حقوق مدنی مردم عادی بھ دست نداده است،برعکس بھ 
و تمایالت اقتدارگرا در حوزه ی حکمرانی میدان داده است و راه را بر استقرار دموکراسی بستھ 
است. در اینجا می توان کشورھایی چون تونس،مصر، لیبی و مراکش را نام برد. ارتشھا و رھبران 

قدرت و ثروت در  ر بوده اند.در بسیاری کشورھا در این منطقھ از اقتداری گسترده برخودا یمذھب
گروه یا گروه   متمرکز بوده است.وابستھ بھ ھمین حوزه ھا این کشورھا ھمواره در دست تنی چند 

نام نھاده اند. این اصطالح » مافیای قدرت«ھای صاحب قدرت را اغلب در عرف روزنامھ نگاری 
 د.نمی تواند باش» مافیایی«ح ھر بھ اصطالو ترکیب خاص فقط جلوه ای کلی دارد و بیانگر موقعیت 

نیازمند بررسی موردی است. امیدوارم از بابت نظری بتوانم بھ این پدیده » مافیاھا«شناسایی این 
  نگاھی دقیق تر بیندازم. 

نویسندگان این مقالھ چند عامل دیگر را ذکر می کنند کھ بھ نوعی تکرار ھمین مطالب باالست یا بسط 
آنھا. تنھا مورد در خور اعتنا  نقش رسانھ ھای جمعی است در جھان عرب. رسانھ ھای درونی در 

انھ اما رسھر کشور بھ تدریج اعتبارشان را باختھ اند یا حداقل بھ گونھ ای مؤثر اثربخش نیستند. 
اختصاص یافتھ بھ مسائل جھان عرب بی تردید خاصھ در بحرانھا نقش بازی می کنند بیرونی ِ ھای 

در ھمین بھار عرب بھ اشاعھ ی ارزشھا و کھ  »العربیة«شبکھ ی و »الجزیره«شبکھ ی مانند 
برآمده از انقالبھای «را » بھار عرب«اعتراضات مردمی توجھی ویژه مبذول کردند. این رسانھ ھا 

وانمودساختند. این توصیف بدان معناست کھ گرچھ رسانھ ھای چاپی و » شبکھ ھای اجتماعی 
تصویری و صوتی نقش تعیین کننده ای نداشتھ اند، اما شبکھ ھای اجتماعی رسالت عمده ای داشتھ 

  اند و پیوند با مردم و ترویج آرمانھایشان را بھ عھده گرفتھ بوده اند.
تونس و مصردرمیان کشورھای منطقھ ی عرب تعداد کاربرانشان دو کشور دو نویسنده  بنابھ نظر این

شبکھ ھای اجتماعی واینترنت(= شبکھ ی نقش در شبکھ ی جھانی(اینترنت) بسیار باال بوده است. 
زمینھ ی برکشیدن قیامھا سخت مؤثر بوده اند.  در این کشورھا در)در کنار تلفنھای ھمراه جھانی

ھای عرب بھ روش ممیزی و سانسور توسل جستند تا بتوانند اخبار خیزشھای مردمی برخی حکومت
تی کسب نکردند.حکومت حسنی مبارک در یرا تحت نظارت قراردھند. اما در این کار چندان موفق

 خت.متوقف ساجریان یافتھ بود مصربھ مدت پنج روز  شبکھ ھای اینترنتی را در مناطقی کھ شورش 
 ینایش از خیزشھا ی مردمی ارتباطات تلفنی را در مناطق شورش زده قطع کرد. باقذافی در لیبی پ
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حال ھمھ براین نظرند کھ رسانھ ھای اجتماعی در ترویج قیامھا و شورشھا نقشی بس مھم ایفاکرده 
  اند و توانستھ بوده اند قلمرو شورشھا را بگسترانند و  سراسر کشورھای عربی را بپوشانند.

ان می دھد ھر خیزش و شورش یا قیامی بستری بس گسترده دارد کھ از مدتھا پیش آنچھ آوردم نش
زمینھ سازی شده و شکل گرفتھ است. بروز شورش یا خیزش یا قیام در واقع مرحلھ ی جوشش 
صدھا عنصر از پیش پرداخت شده است کھ وقتی بھ مرحلھ ی جوشش می رسد آن را می بینیم و 

   آگاھانھ لمس می کنیم.
طغیان اجتماعی در جامعھ ای بھ ظاھر آرام اما در حال خروش  از درون،گاه براثر یک رویداد ساده 
شکل می گیرد. از این رو برخی تحلیلگران فوران خشم را ھنگامی کھ جنبش و طغیانی در جریان 

» ینعلت ناگھا«نیست اما ناگھان براثر رویدادی پیش بینی ناشده ھرچند کوچک، شعلھ ور می شود، 
می دانند کھ یکباره بھ ھمھ ی علتھای دیگر اضافھ می شود. یکی از برجستھ ترین نمونھ ھای این 

ر کشور تونس مشاھده کرد کھ خودسوزی یک جوان دستفروش نھ تنھا چنین وضعیتی را می توان د
  تونس ،بلکھ جھان عرب را بھ شورش و طغیان و حتی انقالب سوق داد.

» بابوسا«یا بھ لھجھ ی محلی » بوعزیزی«کھ بھ اختصار او را  »زیزیطارق الطیب محمد البوع«
خودسوزی کرد و برانگیزاننده ی  ٢٠١٠دسامبر  ١٧می نامند،دستفروشی  تونسی بود کھ در 

  طبقھ بندی شده اند.» بھار عرب«و جنبشھایی شد کھ تحت عنوان » انقالب تونس«
گویند تنھا نان آور خانوده ی گسترده ی جوانی بیست وشش سالھ بود و می » محمد بوعزیزی«

ھشت نفره ای بود. ھر چھ گیرش می آمد بھ درون گاری دستی اش می انداخت و برای فروش عرضھ 
 در». سیدی بوزید«تونس بود بھ نام جنوب می کرد. کار و بارش در شھری در سیصدکیلومتری 

 »بوعزیزی«روایت شده است کھ مصادره کرد. گاری دستی اش را یک پلیس زن ٢٠١٠ھفده دسامبر 
ده دینار(معادل سھ دالر) کھ برابر می شد  ید مبلغکھ پیشتر نیز چنین روشی را تجربھ کرده بود کوش

شی فحا» بوعزیزی«این زن گویا بھ پدر  با درآمد یک روزش بھ این پلیس بدھد و خود را خالص کند.
  می کند و یک سیلی ھم بھ گوش او می زند.

شاید مقرون بھ واقعیت این است کھ این زن،پلیس نبوده است. یکی از کارمندان  روایت دیگر و
موظف بوده اند بساط دستفروشان بی مجوز را جمع کنند. ھنگامی کھ این زن می شھرداری بوده کھ 

ھ ک» فائزه حمدی«ند. درگیری و زدو خورد بھ بار می نشیخواستھ بساط بوعزیزی را مصادره کند 
  را کتک می زنند.» بوعزیزی«باشد پلیس را بھ مدد می طلبد کھ ھمین زن پلیس 

تحقیرشده بھ مقر شھرداری می رود تا ھم شکایت کند و ھم آنکھ کاالھای گاری دستی » بوعزیزی«
او کھ از ھمھ جا ناامیدشده بود در مدت کوتاھی بی آنکھ خانواده  اش را پس بگیرد. او را نمی پذیرند.

خودسوزی می زند. خشم عمومی بھ سرعت سربرآورد و منجر شد بھ اش را خبرکند دست بھ 
این خودسوزی و واکنش سخت پلیس بھ اعتراض کنندگان مسالمت آمیز ، خشم  اعتراض عمومی.

با آنکھ بوعزیزی را بھ بیمارستانی نزدیک تونس انتقال دادند  شورشیان را در روز بعد برانگیخت.
عیادت کرد اما این جوان  در چھارم ژانویھ ھشت دسامبر از اودر بیست و» بن علی«حتی پرزیدنت  و

  جان سپرد. ٢٠١١
این رویداد بھ ظاھر کوچک موجی از خشم و اعتراض بھ بار نشاند کھ سراسر کشور تونس و بھ 

 ٢٠١١ژانویھ  ١۴نت بن علی در دپرزی دنبال آن بسیاری از کشورھای جھان عرب را فراگرفت.
دادگاه تونس بھ حبس ابد غیاب در ربستان سعودی پناه برد. در فرزندش بھ عھمراه با ھمسر و سھ 

در کشورعربستان  ٢٠١٩در ھشتاو سھ سالگی پس از یک دھھ  تبعید در  .٢٠١٢محکوم شد در 
  سعودی در جده در گذشت.

ھمچون جرقھ ای بود کھ آتشی بھ پاکرد و بستر خفتھ ی نارضایی را در » بوعزیزی«خودسوزی 
آنچھ تحلیلگران سیاسی را شگفت زده کرد این بود کھ چگونھ کشوری چون  علھ ور ساخت.تونس ش

ام حکومتی تونس تونس کھ جزیره ی ثبات و آرامش تصور می شد ناگھان درھم فروریخت؟ نظ
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زش ز نظر آموکھ اھای مردمی ایستادگی کند وپایداری بھ خرج دھد. این کشورشورشنتوانست دربرابر
  از جامعھ ای بالنسبھ. تونس کھ بود کھ مدارا بھ کار می بنددمی فرض براین سخت غربگرا می نمود، 

یک دستفروش ساده از درون از ھم » خودسوزی«مرفھ و پر رونق برخوردار بود ناگھان براثر 
آب شورشھای ام نیرومند پلیسی اش دوام نیاورد کھ ھیچ،حتی جھان عرب را  بھ گردپاشید و نظ

در گزارشی در » بانک جھانی« ،تنھا چند ھفتھ پیش از این رویدادھای تونس مردمی فروانداخت.
پیشرفتھای در خور توجھی کسب کرده است؛ توانستھ بھ مقابلھ با فقر  آورده بود کھ تونس  ٢٠١٠

ونس در برخیزد و شاخصھای اجتماعی خوبی بھ دست آورد. در مجموع بنا براین گزارش وضعیت ت
سرانجام این گزارش نتیجھ ١٣قیاس با کشورھای خاورمیانھ و شمال آفریقا مثبت ارزیابی شده است.

می گیرد تونس بھ اعتبار و براساس دستآوردھای حکومتش ، از بابت حکومت قانون،مھار فساد و 
  کیفیت دستگاه ھای نظارتی از بسیاری از کشورھای ھمین حوزه برتر است.

از صفحھ ی تارنمای » بن علی«رش بھ تونس چند روز پس از برکناری و سقوط این تحلیل و نگ
بانک جھانی پاک شد. تحلیلگران بانک جھانی بر اساس معیارھای غربی ثبات و آرامش و پیشرفت 
را می سنجند. از موقعیت داخلی و وضعیت سیاسی و بحرانھای خفتھ ی درونی آگاھی ندارند و در 

رئیس جمھور آمریکا در دیدار از » جیمی کارتر«ند. نمی کنعواملی اعتنایی بررسیھایشان بھ چنین 
ایران نیز با چنین رویکردی ایران را جزیره ی ثبات و آرامش در مطقھ خوانده بود اما اندکی پس از 
آن خود بھ حمایت از اسالمگرایان داخلی در ایران برخاست و مخالفان شاه را با دخالت مستقیم در 

بھ قدرت رساند و سقوط نظامی را کھ می توانست با  ۵٧رویدادھای ایران در مقطع بحران سال 
باید گفت وضع ایران بھ  اصالحات در حوزه ھای ساختار سیاسی پابرجا بماند بھ سقوط سوق داد.

مراتب بھتر بود از وضع تونس با این حال ایران ھم دستخوش آشوب شد و نا آرامی. این نکتھ را 
  ید در جای خود درست و باتفصیل تشریح کرد.با
توھم ثبات و شکوفایی در ھمین نوشتھ ای کھ بھ شکلگیری انقالب تونس می پردازد آمده است کھ  

وشش مجموعھ ای از داده ھای تبلیغاتی و داده ھای دست آموزی شده شکل گرفتھ اقتصادی در پ
ضع اشتغال در کشور  واست ھمانا توزیع ثروت و بوده است. آنچھ در این تحلیلھا از دیده دور مانده 

شھرھا ی کوچک غیر ساحلی و شھرھایی بوده است. مردم معمولی تونس بھ خصوص آنانکھ در 
اجتماعی را تجربھ می کردند در گزارشھایی مانند گزارش -کھ واقعیتھای ملموس و سخت اقتصادی

توسط و کم درآمد در تونس مدام در حال محلی از اعراب نداشتھ اند. وضعیت طبقھ م »بانک جھانی«
در حال بلعیدن طبقھ تجاری سنتی بود و مدام » بن علی«افول بود در حالی کھ امپراتوری تجاری 

بازرگانان و تجار کوچک را نسب بھ خود بیگانھ می ساخت. از این گذشتھ آزادیھای سرمایھ گذاران و 
ز این نظر تونس رتبھ ای بس نازل داشت در بھ خصوص ا؛ مطبوعاتی بسیار اندک و محدود بودند

تونس از مرتبھ ی یکصد و بیست » گزارشگران بی مرز«طبق شاخصھای  میان کشورھای جھان.
وھشتم سقوط کرده بوده است و بھ مرتبھ ی یکصدو شصت و چھارم  در میان یکصدو ھفتاد و ھشت 

 اخصھا ھمواره دقیق نیستند و در اساسکشور تنزل یافتھ بوده است. البتھ باید در نظرداشت کھ این ش
برپایھ ی معیارھای غربی ساختھ و پرداختھ می شوند. بھ ھرحال مبتنی بر این شاخصھا تونس را 

چون کره ی شمالی،کوبا ، سوریھ و ترکمنستان قرارداده بوده اند. بھ ھمین  یدر ردیف کشورھای
جزیره ی «نھ تنھا  ، این کشورتونس بدر باره ی رخداد انقالعلت بھ نظر نویسنده ی این مقالھ 

آن را در » محمد بوعزیزی«نبوده است، بل ھمچون بمب ساعتی عمل می کرده است کھ » ثبات 
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ھمین مقالھ سرنگونی رژیم  از سوی دیگر بھ باور نویسنده ی منفجر کرده است. ٢٠١٠دسامبر 
  ١٤قرارنمی گرفت. »شورشی بی رھبر«در معرض ت چنانچھ افتحقق نمی ی »بن علی«

تعیین کرده اند. پیش از این  ٢٠١١ژانویھ ی  ٢٠را » بن علی«چنانکھ آمد تاریخ سقوط و خروج 
را تنھا می توان از راه » بن علی«تاریخ بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این تصور بودند رژیم 

و برخوردار از یک کودتای نظامی سرنگون ساخت یا بھ مدد چالشھای اپوزیسیون سیاسی مستقر 
تحول و دگرگونی دموکراتیک در منطقھ ای کھ سنت دموکراتیک یک رھبری نیرومند. بھ بیان دیگر 

بھ چشم نمی خورد امری نامحتمل بھ نظر می رسد. اما آنچھ در تونس رخ داد نشان داد کھ در آن 
دادی بیست و رژیم استب«انقالب تونس معرف قیامی مردمی و دور از خشونت بود کھ توانست یک 

بی حمایت بیرونی و خارجی سرنگون سازد. این انقالب یا » سھ سالھ رادر  عرض بیست و سھ روز
قیام یا جنبش خودانگیختھ ی ملی یا ھر نام دیگری کھ برآن بگذاریم، ارتباطی نداشت بھ گروه ھای 

  المی و مھمتر از آن اتکایی نداشت بھ یک رھبری متمرکز.سافراطی ا
در تونس ضربھ ای وارد ساخت بھ قلب رژیمھای استبدادی در جھان » انقالب بی رھبر«الگوی 

بھ باور این قلم اشتباه خواھد بود اگر اھمیت قیام تونس را بھ ھمین حد محدود کنیم. جنبش  عرب.
خودانگیختھ ی تونس فقط رژیمھای عرب را تکان نداد، بل ایدئولوژیھای رایج سیاسی را در این 

کسره پرسش برانگیز ساخت. از آنجا کھ دستگاه ھای امنیتی و طبیعت حکومت پلیسی بیشتر منطقھ ی
ند کھ بتوانند بھ اپوزیسیون رژیمھای جھان عرب بنا بھ عادت چنان ساختھ و پرداختھ شده بود

ان یافتھ و بھ اعتباری سنتی واکنش نشان دھند، یکدفعھ در برابر پدیده ای قرار گرفتند کھ نھ سازم
تی بود ونھ سازمان یافتھ و نھ برخوردار از یک رھبری متمرکز. این پدیده ی تازه و جدید نظامھای سن

حکومتی و دستگاه ھای امنیتی را  یکباره شگفت زده و بی دفاع ساخت. اینھا نمی دانستند علیھ چھ 
ھبی، روھای مذکسی باید وارد میدان شوند. باید بھ نیروھای عرفی (= سکوالر) واکنش کنند یا بھ نی

شونت گرا، مسالمت جو یا نیروھای برخوردار از نیروھای زیر زمینی،بھ گروه ھای خ بھ چپیھا یا
  حمایت بیرونی یا گروه ھایی دیگر از ھمین دست؟

این قلم از کنفرانس برلین بھ این طرف بارھا بھ خصلت جنبش نوین یعنی جنبش خودانگیختھ توجھ 
  ابعاد تازه ای از این حرکتھای  ازخصومتھایی کھ بھ جان خرید پس ننشست وداده بود و با ھمھ ی 

بھ  انداختھ شودخودانگیختھ و غنای تبلور آنھا در شکلھای گوناگون سخن گفت. کافی است نگاھی 
در نوشتھ ھای .  ٨٨نوشتھ ھای این قلم از دوم خرداد و بھ خصوص در مقطع تقلبھای انتخاباتی در 

و ضرورت جنبشھای خودانگیختھ یادکرده ام و از ھمھ مھمتر آنکھ خصوصیت  مختلف از شناخت
  مرحلھ ی حرکت سیاسی و خصلت اعتراض بھ نظام را در خوانگیختگی شناسایی کرده ام.

اصالح طلبان درونی ھمراه با اصالح طلبان پناه برده بھ غرب و عالوه براینان گروه ھای چپ و 
ان ھمھ بھ نحوی دنبالھ روی از اصالح طلبان داخلی را تبلیغ می تشکلھای مقیم خارج و مانندھایش

از شتھ باشند ، جار می زدند. یکی کردند و  گذار مسالمت آمیز را بی آنکھ معنای روشنی از آن دا
خارج و مقیم نیویورک حتی حاضر نبود حرکت مردمی علیھ » گریزه ھای«بھ قول تاجیکان،  ،این

جنبش اعتراضی نام ببرد. اندکی نگذشتھ و قتی تنھا ماند و بی استدالل را ھمچون یک  ٨٨انتخابات 
پذیرفت مردم در ھیأت یک جنبش اعتراض ملی بھ  مطابق نظر این قلمو شگفت زده، پسانترناچار

حاضر نبودند و نشدند  طلب داخلی و خارجی حتی ح. حضرات اصالانتخابات اعتراض داشتھ اند
نھ از بابت دلبستگی بھ یکی از دو نامزد  بوده استو نظام نتخابات راض مردم بھ خودابپذیرند اعت

  وامانده. 
سخن گفتھ اند و تحلیھایی بھ »جنبشھای فاقد رھبری«یا  »انقالبھای بی رھبر«نویسندگانی کھ از

در واقع  دست داده اند تا جایی کھ دیده ام ھمھ دیرتر بھ این پدیده بھ این اعتبار نگاه انداختھ اند.
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چون تونس نھ فقط بروز چنین  یاقتصادی و منظر سیاسی کشورھای -رھای نھادینھ ی اجتماعیبست
این گونھ از جنبشھا را ناگزیر و الزام  و بروز ، بل مھمتر از آن تبلوردبودن ساختھرا میسر ای پدیده 

  آور کرده بودند.
را  »انقالب بی رھبر«ودانگیختھ یا بھ اعتبار این نویسندگان دیگر کسانی کھ می خواھند جنبش خ

تنھا بھ مدد یک خصوصیت شناسایی کنند یعنی فقدان سازمان و تشکیالت،سخن دقیق و درستی 
برزبان نمی رانند. از این گذشتھ نباید تصورکرد کھ جنبش خودانگیختھ تنھا بھ یاری رسانھ ھای 

می گردد. بی تردید رسانھ ھای اجتماعی و بھ خصوص شبکھ ھای اجتماعی شکل می گیرد و برپا 
جنبش خور توجھ در دوران کنونی ایفا می کنند اما (= شبکھ ھای ارتباطاتی) نقشی دراجتماعی 

خودانگیختھ وراترازاین امکانات می رود. یک جنبش خودانگیختھ آخرین ملجاءمردمی است سرکوب 
تصادی ،مذھبی،فرھنگی و گرایشھای سیاسی برآمده اند. البتھ اق -شده کھ از ھمھ ی طبقات اجتماعی

در نوشتھ ھای دیگرم بھ ناکارآمدی تشکلھای سندیکایی و مدنی و حزبھا وسازمانھای سیاسی بھ 
انقالب یعنی ورود خشونت بار توده ھا بھ قلمرو حکومت  تروتسکی می گوید تفصیل اشاره داشتھ ام.

اقع آنچھ کھ توده ھا را در یک جنبش بی رھبر کنارھم می آورد بھ خاطر تعیین سرنوشتشان. در و
ی. ، بل امری است مبتنی بر ھمبستگی سیاسامری طبقاتی یا ھمبستگی مبتنی بر ایمان و اعتقاد نیست

اقتصادی در جھت ایجاد بستری خالق و باور بھ قصد خیزش و شورش  -البتھ کھ نارضایی اجتماعی
ا درنھایت محرومیت سیاسی است کھ نیروی محرکھ ی انقالب بھ شمار نقشی در خور ایفا می کند ام

  می رود.
بنابر نظر یکی از تحلیلگران انقالبھا و جنبشھای اجتماعی ،آنچھ اکنون در کسوت انقالب یا قیام یا 

اوت است از انقالبھای کالسیک خاصھ انقالبھای پیش از ش انقالبی رخ می دھد  در اساس متفجنب
اد جماھیر شوروی. در آن ھنگام انقالبھا ھمواره نگاھی داشتھ اند بھ جنبش  و انقالب فروپاشی اتح

جھانی و بھ این یا آن شکل خود را بخشی از جھان انقالبی بھ شمار می آورده اند، در حالی کھ اکنون 
جنبشھای خودانگیختھ یا انقالبھای بی رھبر معطوف بھ درون و داخل کشور خودھستند و خود را 

خشی از یک جنبش جھانی نمی دانند. این نکتھ در اساس نادرست نیست اما یک وجھ مھم را ازنظر ب
دورمی دارد. شمار در خور توجھی از جنبشھای کنونی گرچھ خواستار اصالح یا سرنگونی دستگاه 

ادیده ن سیاسی در مقیاس ملی ھستند اما ناگفتھ بھ پیوندھای تمدنی نگاه می اندازند و تعلقات تمدنی را
نمی انگارند. این موضوع بس پیچیده است. پیشتر از تعلقات و وابستگیھای تمدنی و حوزه ی تمدنی 
سخن گفتھ ام. ھرجا کھ باز بتوانم گوشھ ای دیگر از این قضیھ را توضیح می دھم. ھویتھای درھم 

می تاباند کھ وراتر  تنیده در بسیاری از مناطق جھان نوع تازه ای از پیوندھا را دربرمی گیرد و باز
از تعلقات و ھویتھای ملی می روند و در درازمدت بر پیوندھایی تأکید می گذارند کھ صبغھ ای تمدنی 
دارند. این مرزکشیھای سیاسی کنونی کھ بیشترشان را استعمارگران بھ بار نشانده اند و ترسیم کرده 

بھار «ھنگامی کھ از  مسانی ندارند.با واقعیتھای ھمبستگیھای درازمدت تاریخی ھمخوانی و ھ اند
در جھان عرب توجھ  نیز سخن می گوییم ناخودآگاه بھ وجھ تمدنی این رویداد مھم تاریخی» عرب

عرب در ھر می اندازیم. این وجھ تمدنی را نباید بھ معنای خصوصیتی واحد و یکسان گرفت. بھار 
رویدادھایی کھ پس از خودسوزی  وه ای متفاوت بھ نمایش گذاشت. اما مجموعھ یکشور عربی جل

گرفت در مجموع بھار عرب می نامیم. رافراجھان عرب و بھ دنبال خیزش مردم تونس  »بوعزیزی«
کسانی کھ اندکی آشنایی با حوزه ی عرب و شمال آفریقا دارند،می دانند تحوالت لیبی بھ چھ میزان 

می پیموده است در حالی کھ سوریھ متفاوت بوده است از دگرگونیھای مصر. یمن چھ راه پرپیچ و خ
در یک مقطع بر اثر شورش مردم بھ ھم ریخت و وقتی بھ خودآمد درگیر جنگ داخلی و دخالتھای 

  نظامی از خارج شد.
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نگاه دیگری در مخالفت با جنبشھای خودانگیختھ و فاقد رھبر وجودداردکھ با گرایشی غرب محور 
را فاجعھ بار می داند. یکی از ھواخواھان چنین » بھارعرب«و بھ تصورم نادقیق و حتی افراطی 

  و مردم را فقیرتر و بحران زده تر کرد. » زمستان عرب«منجر شد بھ » بھارعرب«نگرشی می گوید 
بھ مردم نوید دادکھ » بھارعرب«براین باور است کھ » زمستان عرب«در کتابی بھ نام  »فلدمن نوح«

بھ بار می نشاند. این امید و این پیام ھمھ جا یعنی » دمی حکومت مر«استبداد را پایان می بخشد و 
در سراسر کشورھای وابستھ بھ اتحادیھ ی عرب بھ جز خود تونس کھ برانگیزاننده ی جنبشھای 

رژیمھای دیکتاتوری و فاجعھ منجرشد. » تراژدی«مردمی در حوزه ی مردم عرب زبان بود، بھ 
ر افراطی رواج گرفت یا حتی ھمھ ی اینھا اه افتاد،تروھ راحیاء شدند و باز گشتند، جنگ داخلی ب

  باھم سربرافراشتند.
را یک ناکامی تمام عیار برشمرد، بل باید آن را » بھار عرب«با این ھمھ  نباید معتقد استنویسنده 

منجر بھ تراژدی ز پدیده ھای برجستھ و تحسین آمیزکھ موعھ ای بود اجپدیده ای ناگزیر دانست. م
آزادانھ ند ھ انخستین با در تاریح معاصر خاورمیانھ نشان داد مردم عرب زبان توانست برای شد و

  ١٥ی مردمی را بطلبند.ھادست بھ اقدام سیاسی جمعی بزنند و استقرار حکومت
یعنی مردم خواستار سرنگونی رژیم اند. » الشعب یرید اسقاط النظام«مردم در این جنبشھا می گفتند 

پس این چند کلمھ  گونھ ای موزون در سراسر جھان عرب زبان سرمی دادند.این شعار را مردم بھ 
وعده ی گذار و دگرگونی در تاریخ خاورمیانھ را می داد. برای نخستین بار  ٢٠١١از ژانویھ ی 

جنبشھای توده ای مردم عادی می خواستند سرنوشت سیاسی شان را خود بھ دست گیرند وآینده ی 
خوش بینی و امیدباوری مردم و شجاعتشان در آشکارنمودن عواطفشان  این بھتری را رقم بزنند.

از استقبال و ھیجان در سراسر جھان بھره مند شد بھ خصوص از سوی کسانی کھ بھ استقالل و 
تقل بھ پا ود این واقعیت بود کھ خود مردم مسخودگردانی باور داشتند. آنچھ ھمھ را بھ وجد آورده ب

مھار امور را ازدست حکومتھا و قدرتھای جھانی پشتیبان این حکومتھا بھ با قدرت  و خاستھ بودند
  درآورده بوند.

آنچھ کھ در تونس آغازشد و مصر را دربرگرفت، بھ بیش از دوازده کشوردیگر عربی سرایت کرد و 
سرانجام بھ سوریھ رسید، بھ نظر عده ای از ناظران مگر در خود تونس،نیکیھای زیاد بھ بار نیاورد. 
حتی از این ھم وراتر رفت و روایت قھرمانانھ ی خیزش مردم عرب را بھ روایتی تیروه و تار تبدیل 

  تعبیر می کند. » تراژدی«این موقعیت را » فلدمن« کرد.
ی در عظمت،امید و خطا و توانایی انسان می گوید ھنگامی کھ شکوه و» نیویورک تایمز«منتقد 

بار می نشیند، تنھا واژه ی مناسب برای تبیین چنین موقعیتی معرض تضاد قرار می گیرد و وحشت بھ 
است. در بھارعرب فریاد شاعرانھ ی دگرگونی در واقع سرود جمعی مردمی بود در جھت » تراژدی«

  حنھ ی غم انگیز نشان داد کھ قیام محکوم بھ شکست بوده است.بازگشودن این نمایشنامھ. این ص
قیامھای برآمده از بھارعرب مرحلھ ای تازه بوده است برای  اگر از این تعبیر شاعرانھ بگذریم

کھ نشان داد مردم در اقدامی جمعی بھ قصد دستیابی بھ دستیابی بھ تجربھ ی سیاسی بی سابقھ ای 
بی آنکھ بھ قدرتھای خارج تکیھ بزنند و حمایتشان را طلب کنند. از این  برخاستھ بودند خودمختاری

جنبشھای آغاز قرن بیستم کھ در اساس ضداستعماری بوده اند متمایز و  بابت باید بھار عرب را از
در  متفاوت دانست. بھار عرب را باید در ضمن از انقالبھای ضد فرمانروایان مطلق و پادشاھان

بھار عرب در  داشتھ اند.ئولوژیک ی ایدقالبھا صبغھ این انفرق گذاشت. ١٩٧٣-١٩٢٠سالھای 
آنچھ کھ بھ دنبال دخالت نظامی آمریکا در عراق بھ وقوع پیوستھ  ھمانحال متفاوت بوده است از

است. بھار عرب مرحلھ ای نوین درجنبشھای عرب بھ شمار می آید. بھار عرب بیانگر اراده ی مردم 
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عرب زبان بوده است کھ در اساس می خواستھ اند با اتکاء بھ خود و مستقل تاریخشان را بسازند. 
ومتھای عرب دست اد نشان داد مردم عرب می خواستھ اند در میان حکآنچھ در بھار عرب روی د

نظامی و پلیسی عربی بود نھ نیروھای آنچھ علیھ آنان وارد میدان شد نیروھای  بھ انتخاب بزنند.
  . ھم بھار عرب و ھم زمستان عرب.امپریالیستی یا نیروھای نیابتی شان. ھمھ چیز عربی بود

دانست کھ نیروھای خارجی در رویدادھای بھار عرب بھ ھیپچ رو دخالت این را نباید بھ این معنا 
نداشتھ اند. دخالتھا را در لیبی و مصر ( توسط آمریکا ) و سوریھ (توسط آمریکا و روسیھ بھ میزانی 

  چشمگیر) می بینیم اما معنای آن دخالتھا را باید جداگانھ بررسید.
ن برخاست و شکل گرفت، بھ خصوص در ارتباط با در اینجا حق است بدانیم کھ ھمھ چیز از درو

حکومتھای مستقر در سرزمینھای عرب زبان. این نکتھ بدین معناست کھ مردم عرب زبان در اساس 
تند نھ علیھ قدرتھای امپریالیستی یا برانگیختھ شده توسط آنھا. اسعلیھ حکومتھایشان بھ پا خ

اس بودند اما آنھا را شکل نمی دادند و تعیین نیروھای خارجی البتھ نسبت بھ محاسبات سیاسی حس
در این مورد و در ارتباط با این داوری بھ صورت مطلق البتھ باید دقیق بود. حداقل اینکھ  نمی کردند.

بھ باور این قلم در مرحلھ ای بھ خصوص در مرحلھ ی شکلگیر بھار عرب نیروھای خارجی دخیل 
مواردی و در برخی جاھا خارجیان سخت دخالت کرده اند بھ  نبوده اند. بھ تدریج و در مراحل بعد در

خصوص در لیبی یا در سوریھ و ھمچنین در عراق  یا در یمن. تصور می کنم در اینجا باید با دقت 
ری را متزلزل نمی سازد کھ بھار عرب وجھھ ای اوسخن گفت. این دخالتھا بھ ھر حال اساس این د

 الندگی تنھا از عناصر درونی در ھر کشور تغذیھ می شده است.خودانگیختھ داشتھ و در مرحلھ ی ب
ھر جا ھم کھ بھ تشتت و تخاصم درونی منتھی شد متأثر بوده است از بستر تاریخی و فرھنگی و 

  قومی و اغلب سودجوییھای ھمسایگان.
 یعنی» نوح فلدمن«، منتقد نیویورک تایمز درارتباط با معرفی ھمین کتاب »رابرت اف. ورتس«
لحظھ ی  ٢٠١١بھ سال » بھار عرب«می نویسد درنخستین روزھای » زمستان عرب،یک تراژدی«

توصیف ناپذیری وجوددارد وقتی کھ اعتراضھای خیابانی تبدیل شدند بھ چیزی بیش از توده ھایی 
یکپارچھ  سرودخوان و شعاردھنده و پرچم و پارچھ نوشتھ بھ دست. بھ نظرمی آمد تمامی یک ملت

دان تحریر در قاھر ه بودند کسانی کھ در آن روزھا در می ست و صدایش را یافتھ است.برخاستھ ا
پرتاب شده باشند. » روسو«و » میشلھ«ھیجان انگیزی داشتند. گویی کھ بھ دوران مھجور  احساس ِ

ھمھ یکصدا سخن می گفتند . شعار مشخص کننده ی اعراض کنندگان فقط یک چیز بود » مردم«
  ١٦این بانگ در واقع آواز  انبوه جمعیت بود و نھ صدای یک نفر.»! اسقاط النظامالشعب یرید «
گاه ھاروارد با تجربھ ای در خور توجھ در جھان عرب می خواھد در کتاب نشاستاد دا» نوح فلدمن«
و پیامدھایش را موضوع کار خود قراردھد. »  بھار عرب«معنای عمیق و ژرف » زمستان عرب«

راکنده می شوند در خطر تجربھ ای بی معنا قرار ی کھ خیزشھا و قیامھا از ھم پنگاماو می گوید ھ
 ھان سرازیر می شوند؛ بل بدین سبب کعلت اغتشاش و ترور پسانی کھ بھ دنبالشبھ می گیرند. نھ 

 ا نمی نھند. در ارتباطمانده و تھ نشست سیاسی ملموسی برجاحساسی گسترده رواج می یابد کھ باز
» دمنفل«برپایی دموکراسی شکننده در تونس است. البتھ  ،ءبھ نظر او تنھا استثنا» بھارعرب«با 

را از این » بھار عرب«را پس بزند و » عدم ضمنی«می خواھد در کتابش این داوری مبتنی بر 
ھ ھ بود برکنیم آنچھ روی داد از آغاز آغشتبھ بیان دیگر یعنی درست نیست تصو قضاوت برھاند.

  ناوجودی.نیستی و 
قیام مردم عرب  مرحلھ ای یکھ و ممتاز در تجربھ ی سیاسی مردم عرب بھ شمار » فلدمن«بھ باور 

می رود. شرکت کنندگان در این قیامھا بھ اقدام و عمل جمعی روآوردند و برخودمختاری و استقاللشان 
داشت با قدرتھای تأکید نھادند. این نخستینن باری بود کھ چنین اقدام و خواستھ ای ارتباطی ن
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یر در دوھزاره ی پیشین زکھ بیشتر جھان عرب  بھ یاد بیاوریماستعماری و امپریالیستی. کافی است 
چتر این یا آن امپراتوری بوده است.از امپراتوری رم گرفتھ  تا مملوکان تا عثمانیھا  و برسد بھ 

ردند، استقالل سیاسی کسب ک رھای عرب در نیمھ ی قرن بیستمتعمارگران اروپایی. حتی وقتی کشواس
  ترده وابستھ بود بھ رقابت ابرقدرتھا.میزانی گسسیاستھایشان بھ 

عربان اطاعت و فرمانبرداری تاریخی شان را گسستند. اینجا بود کھ مردم سخن گفتند. بھ  ٢٠١١در 
یمھای قدیم آشکارا مردم را داشت چون رژ این نوع از سخن گفتن اھمیتی خاص» فلدمن«نظر 

ھمچون عامالن اراده ی « اشاره می کند کھ گفتھ بود اینان » ھانا آرنت«ایندگی نمی کردند. او  بھ نم
 مانھپیامد » فلدمن«عمل کرده اند. این تراژدی بھ نظر » خودشان برای تعیین آینده ی سیاسی شان

  بیداری سیاسی  بود تقزیباً در ھمھ جایی کھ قیام بھ وقوع پیوست.
محمد « در میدان تحریر گردآمدند و علیھ  باز ٢٠٠١٣ض کنندگان آغازین بھ سال بسیاری از اعترا 

انتخابی کھ رھبر اخوان المسلمین بود، شوریدند. این را شورش دوم  رئیس جمھورنخستین  »مرسی
می نامند. بسیاری در ضمن می دانستند این امر می تواند بھ کسب قدرت بھ دست نظامیان بینجامد و 

می گوید این بار ھم مردم مانند قیام نخست ھمان » فلدمن«بھ بازگشت اقتدار فردی منتھی شود. 
دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی را طرد  ٢٠١٣در واقع مردم مصر بھ سال   اندازه مطمئن بودند.

کردند و اراده ی دموکراتیک خود را بھ نمایش گذاشتند. نتیجھ اش برپایی اقتداری بود بھ مراتب 
مردم حکومت و سلطھ ی اخوان المسلمین ود با این حال روشن ب سرکوبگرانھ تر از دوران مبارک.

  را نمی خواھند.
مردم  می گفتند.» سخن«بھ ویژه در سوریھ یعنی جایی کھ مرد علیھ بشار اسد  تراژدیھا ادامھ یافتند.

ونی در سوریھ انشقاق دردر حرکتھای اعتراضی خشونت پرھیزی نظام اسد را طرد می کردند. 
 .دوریخت و بھ جنگ انجامیرورد و ھرگونھ توھم برپایی صدا یی جمعی درھم ففضایی مسموم بھ بارآ

دخالت قدرتھای بیگانھ بھ خصوص ایاالت متحده ی آمریکا اوضاع را وخیم تر کرد اما با ھمھ ی 
می گوید مسئولیت نھایی با خود مردم سوریھ بود کھ می خواستند مانند دیگر ھمتایان » فلدمن«اینھا 

  عربشان جنبشی مردمی بھ راه اندازند. 
باید ھمھ چیز » فلدمن«دوره نگاه بیندازیم بھ روش چنانچھ بخواھیم بھ رویدادھای دیگر در ھمین 

 ھم بھ ھمین سان نگاه می کند.مردم عرب بدانیم ،چنانکھ خود اوحتی داعش را ھم محصول خود 
را از مخمصھ نجات می دھد و نور استقرار دموکراسی را » فلدمن«تنھا تونس و رویدادھایش 

با دیگر کشورھای عرب تفاوت دارد.نفت  خاموش نمی گرداند. او بھ تونس خوش بین است. تونس
ندارد،اقلیتھای عمده ی قومی و دینی ندارد،ارتشی غیرسیاسی دارد، و تاریخش انباشتھ از خشونت 

  نیست.
برگزید  شد. باید روشی» فلدمن«بھ نظر این قلم نباید تسلیم احساسات و خوشبینیھا یا اندوه تراژیک 

تفاوتھا و تمایزات را بتوان و درھمانحال  دید »بھار عرب«کھ بھ ما اجازه دھد وجوه مشترک را در 
ھ در امتداد در حوزه ای ک» بھار عرب«نیز تشحیص داد و در یک کالم تنوع را ھم در نظرگرفت. 

خلیج فارس قرارگرفتھ است جلوه ی چندانی نداشتھ است. از این گذشتھ عربستان سعودی توانست 
جان سالم بھ دربرد و کشوری چون اردن نیز با اندکی باال و پایین بھ حیات خود ادامھ دھد. آنچھ مرا 

نس و بھ خصوص می کشاند ھمان جنبشھای خودانگیختھ ی مردم عرب است در تو» بھار عرب«بھ 
یک از این دو کشور انباشتھ اند از داده ھا و تجربھ ھایی کھ بھ تنھایی ارزشمند بھ شمار  مصر. ھر

جنبشھای خودانگیختھ ی مردم  می روند. از این گذشتھ قیاس تجربھ ھای برآمده از بھار عرب با
ازنگری جنبشھای بھ بعد زمینھ ھایی بس جدی عرضھ می کنند برای ب ٧۶ایران در طول سالھای 

مردمی مرحلھ ی نوینی از جنبشھای ی جنبشھای اعتراضی و خودانگیختھ  مردمی در دوران کنونی.
  اجتماعی اند کھ چنانچھ از بستر نظری مناسب برخوردار شوند، قادرند راھی بھ سوی آینده بگشایند.
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  رسانھ ھا و خودانگیختگی.پ
سانتیاگو،بارسلن،ھنگ کنگ و بیروت کھ در دتن از روزنامھ نگاران مقیم لندن، گزارشی از چن در

 »مائو تسھ دون«بھ چاپ رسیده است، در آغاز گفتھ ی مشھوری از » ینانشیال تایمزاف«نشریھ ی 
ھنگامی  ١٩٣٠. مائو این نکتھ را بھ سال جرقھ ای می تواند کشتزاری را بھ آتش بکشاند: آمده است

 ١٧ع انقالب در چین  امری ممکن است.وکھ می کوشید پیروانش را قانع سازد کھ وق برزبان راند
بھ یادآمد وقتی کھ جرقھ ھا زمینھ ساز تظاھرات توده ای » مائو«بینش و نظرحدود یک قرن بعد این 

  در سراسر جھان گشتند.
ر شیلی ) کشید. دWhatsApp» (واتزآپ«در لبنان ماشھ ی اعتراضات را مالیات بر پیامھای 

زایش براثر اف» جلیقھ زردھا«در فرانسھ اعتراضھای  افزایش نرخ سفر مترو چنین نقشی را ایفاکرد.
نرخ مالیات بنزین راه افتاد. در جاھایی دیگر اعتراضھا براثر گرایشھای سیاسی سربرکشیدند. برای 

ھ قولی سرزمین کشور چین یا ب نمونھ می توان از حرکتھای اعتراضی مردم در ھنگ کنگ یادکرد.
مادر از حکومت ھنگ کنگ خواست استرداد مظنونان بھ جرایم جنایی را بھ چین درنظربگیرند و 
شکلی قانونی بھ آن بدھند. حکومت ھنگ کنگ این موضوع را بھ راه انداخت و بھ تصویب رساند. 

  بھ راه افتاد. ھمین امر مردم را برانگیخت و شورشھایی خودانگیختھ 
الجزیره ھنگامی آشکارشد کھ عبدالعزیز بوتفلیقھ با وجود بیماری می خواست برای شورشھای 

پنجمین بار نامزد ریاست جمھوری شود. مردم بھ ستوه آمدند و بھ خیابانھا ریختند. ھمین وضع را 
 ایمجموعھمی بینیم. ریاست حمھوری تبدیل شده است بھ مقامی ابدی. » بالروس«ضر در ادر حال ح
ر د این تظاھرات .»الکساندر لوکاشنکو«علیھ دولت اقتدارگرای گرفت سرای خیابانی ھضاز اعترا

 کھ ھمواره در انتھاز فرصت بوده است. رودشمار میبھ »بالروس«بخشی از جنبش دمکراسی  ضمن
 ای خود را برلوکاشنکو  .آغاز شد بالروس ٢٠٢٠جمھوری  این جنبش در جریان انتخابات ریاست

این انتخابات اعالم کرد ھرچند کھ آشکارا و پیروز ریاست جمھوری نامزد انتخابات ششمین دوره 
  بازنده بود. نیروی قھریھ را بھ کار انداخت و بھ دامان روسیھ پناه برد و کمک گرفت.

 یک این گزارش اعتراضھای توده ای در آسیا، اروپا، آفریقا،آمریکای التن و در خاورمیانھ را دارای
کتاب «وجھ مشترک مھم می داند: ھمھ ی آنھا شورشھایی بی رھبر بوده اند. این شورشھا نھ در یک 

نطفھ ی این  پیش بینی شده بوده اند و نھ درنشستھای حزبی تدارک دیده شده بوده اند.» سرخ
ھا کتاین حر» ھشتگھا«شورشھا در درون شبکھ ھای اجتماعی بستھ شده بوده اند. تلفنھای ھمراه و 

نیروی بسییج کننده ی شبکھ ھای  !نداشتھ اند رھبران حزبی و کمیتھ ھای مرکزی زده اند ؛را دامن 
چھره ی » ھنگ کنگ«در  گیزاننده ی شورشھای بی رھبر بوده است.ناجتماعی نیروی مھم برا

ھنگامی کھ جنبش مردمی سربرآورد در زندان » جوشوا وانگ«برجستھ ی جنبش مردمی بھ نام 
بش دستگیرشد ،جن»آلکساندر ناوالنی«در مسکو با آنکھ شخصیت برجستھ ی مخالفتھا بھ نام  بود.

توده ای ھمچنان بھ کار خود ادامھ داد و بازنایستاد. در لبنان و فرانسھ و شیلی مقامات حکومتی 
  بیھوده در پی شناسایی رھبری حلقھ ھای شورش برآمدند.

با انتشار اخبار شورشھا در نقاط مختلف در » رتوئیت«و » فیس بوک«ی اجتماعی مانند شبکھ ھا
شیوه ای » بارسلن«تصرف و اشغال فرودگاه  عمل الھام بخش شورشھایی در نقاط دیگر بوده اند.

پرچم مردم » ھنگ کنگ«تظاھر کنندگان  وام گرفتھ بودند.» ھنگ کنگ«بود کھ اشغالگران از 

                                                           
17 .See.Financial Times.Leaderless rebellion:how social media enables global 
protests.October 25,2019. 
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را بھ دست گرفتھ و برافراشتھ بوده اند. اعتراض کنندگان سودان و الجزیره تصویرھا و » نالکاتا«
  ازھم وام گرفتھ بودند.٢٠١١ شعارھایی را بھ سبک بھار عرب 

ھمین خصوصیت بی رھبر بودن شورشھا دستگاه  »فاینانشیال تایمز«بھ باور تھیھ کنندگان گزارش 
ریھایی قرار می دھد کھ قادر نمی شوند با توسل بھ سرکوب حکومت اقتدارگرایان را در معرض دشوا

  صرف جلوی بروز اعتراضھا و شورشھا یا قیامھا و خیزشھایی از این دست را بگیرند.
خطر انحطاط و تباھی یا دگردیسی و دگرگشت جنبشھای این چنینی را  ،نبود رھبری راسخ و ثابت

با تظاھر کنندگان میدان می دھد. در واقع این امر و بھ امکان درگیری خشونت آمیز پلیس  می افزاید
بدین معناست کھ بھ خصوص حکومتی سرکوبگر بھ مدد بھانھ جویی سرکوب اعتراض کنندگان را 
توجیھ می کند. این گونھ از صحنھ ھا را در فرانسھ، شیلی و ھنگ کنگ شاھد بوده ایم. البتھ این 

 روسیھ تظاھر کنندگان توانستھ اند الجزیره و گاه در دست از رویاروییھا ھمواره بروز نمی کند. در
  خصلت مسالمت آمیز حرکت و جنبش خود را پاس بدارند.

اط بتدر اینجا خوب است بھ دو نکتھ در اینجا توجھ دھم. نخست اینکھ نویسندگان این گزارش در ار
 ایران تاجایی کھ می با نقش برانگیزاننده ی شبکھ ھای اجتماعی اندکی غلو می کنند. در ارتباط با

 دانم و شاھد بوده ام نخست جنبش بھ راه افتاده و سپس شبکھ ھای اجتماعی واکنش نشان داده اند.
بھ باور من نقش واکنشی شبکھ ھای اجتماعی بسیار مؤثرند مشروط براین کھ نخواھند ساده اندیشانھ 

شین یا بخش بزرگی از این نقش رھبری و ھدایت کننده بھ دست گیرند. جامعھ ی ایرانی خارج ن
جامعھ کھ دلبستگیھای سیاسی دارد، بارھا کوشیده تظاھر بھ دانایی و حتی رھبری کند. این نقش 

ش بی جنب«غیر واقعی و گاه کاذب بھ زیان جنبش خودانگیختھ یا بھ قول برخی از تحلیلگران غربی 
  منتھی شده است.» رھبر

 ١٨ن است کھ جنبشھای خودانگیختھ در ایران از جنبش نکتھ ی دوم کھ بھ نوبھ ی خود مھم است ای
و جنبش  ٨٨دانشجویی بھ این سو، بھ خصوص جنبشھای ضد تقلب انتخاباتی در  ١٣٧٨تیر 

ھمواره مسالمت آمیز ٩٨و سرانجام جنبش ابان  ١٣٩٧و حرکتھای مدنی در  ١٣٩۶خودانگیختھ ی 
بھ قصد جنبشھا را بھ سوی خشونت شده اند اما حکومت از راه مأموران و آشوبگرانش  عشرو

نقش آشوبگران حکومتی و تک تیراندازھا و حتی  رانده اند تا بتوانند مقاصدشان را بھ اجرا بگذارند.
تیراندازیھای خیابانی ھمھ بھ یاری صحنھ گردانان امنیتی بھ اجرادرآمده اند. تخریب بانکھا یا بھ 

حنھ صومتیھا و امنیتیھا و لباس شخصیھایش آتش کشاندن مکانھا ی مختلف در اساس از سوی حک
سازی شده اند. در چنین فضایی بدیھی است کھ مردم اعتراض کننده برانگیختھ شوند و گاه در حالتی 
بی دفاع قرارگیرند و در یک لحظھ بھ دفاع از خود برخیزند. این دست از رفتارھای حساب شده ی 

تیر دانشجویی بی ھیچ تردیدی  ١٨دھند. در جنبش  حکومتیھا مردم را در موقعیتی ناگزیر قرار می
مأموران سرکوبگر، دانشجویان را بھ شدیدترین وجھی مضروب کردند، از پنجره ھای خوابگاه ھا 

را  این امر بھ بیرون پرتاب کردند و کشتند. ھمین رفتارھا را در سالھای پسانی نیز شاھد بوده ایم.
  نندگان بھ شمارآورد.نباید توسل بھ خشونت از سوی اعتراض ک

محور نامید و دانست کھ اندیشھ ی توسل بھ خشونت در آن  -جنبشی را می توان در اساس خشونت
خصلتی اندیشیده و نظریھ پردازی شده باشد. این چنین جنبشھایی در عرف نظریھ ی اجتماعی 

فاع از خود در جایگاھی خاص دارند. اما اگر جنبشی بھ سوی خشونت رانده شود یا در بحران در د
برابر خشونت حیوانی سرکوبگران بھ خشونت دفاعی روبیاورد، باز درعرف نظریھ ی اجتماعی 

  محور.-یکسره متفاوت است از جنبش خشونت
کم نبوده اند جنبشھای مسالمت آمیزی کھ ناگھان در معرض خشونت استبدادگرایان واقع شده اند و 

کرده اند یا بھ قصد بازداشتن انواع سرکوبگران بھ  در دفاع از خود بستھ بھ موقعیت سنگربندی
نوعی دفاع توسل جستھ اند.اگر نتوانیم این جنبشھا را ازھم متمایز کنیم آنگاه در ورطھ ای نیندیشیده 

  سقوط می کنیم و ھمھ چیز یا جنسھایی ناجور را درھم می آمیزیم.
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یبخوردگی و ناتوانی بر مردم چیره مواردی درجنبشھای اجتماعی پیش می آیند کھ ناگھان احساس فر
می شود. این نوع موقعیتھا در شرایط کنونی جھان بھ خصوص درعرصھ ی رسانھ ھا و شبکھ ھای 

شوند. پخش خبرھا و اجتماعی رخ می دھد. بھ ویژه جنبشھای خودانگیختھ دچار چنین وضعی می 
پیوستھ اند و در طلب ھمدلی  مردمی را کھ جان برکف و سرخورده بھ کف خیابانھاتفسیرھای کاذب، 

  و ھمدردی دیگران برآمده اند،عاجز و ناتوان می سازد.
در شیلی ھنگامی کھ گزارشگر تلویزیون سعی می کرد تظاھرکنندگان را در سانتیاگو مصاحبھ کند، 

وتوی دوربین فریادبرآورد،تلویزیونھا را خاموش کنید،رسانھ  دختر جوانی با آرنج بھ او ضربھ زد
  وغ می گویند،بکوشید اطالعاتتان را از شبکھ ھای اجتماعی دریافت کنید!ھا در

ا ردر گزارش یادشده در باال آمده است رسانھ ھا و شبکھ ھای اجتماعی اعتراض کنندگان شیلیایی 
ساختند خود را بھتر سازماندھی کنند چون در آن مقطع ھیچ رھبر آشکاری در تظاھرات قادر

اسر کشور برنیامده بود و از این گذشتھ ھیچ مورد وحدت دھنده ی در سرخودانگیختھ ی آنان 
آنچھ کھ بھ صورت شکوه ای علیھ افزایش نرخ مترو سربرآورد  مشخصی ھم شکل نگرفتھ بود.

ھای گوناگون. یکی از بازنشستگی  هتبدیل گشت بھ اعتراضی چند وجھھ ای و چتری فراگیر از شکو
ی مترو ھم برآن سنگینی می کرد،دیگری دانشجویی بود کھ نارسایش می نالید کھ افزایش ھزینھ 

اب ت اینبدھی ھزینھ ی دانشگاھی اش را نمی توانست بپردازد، یکی دیگر می گفت دیگر بیش از
در کسوت اعتراضی فراگیر تحمل ندارم! اینھا ھمھ روی ھم ظرفی گردآورنده ساختند و 

ای بود کھ از گوشھ ھای مختلف حیات اجتماعی نارضایی گسترده  ،سربرافراشتند. عامل وحدت دھنده
گردآمده بودند و بستری وحدت دھنده می ساختند. ھمین امر را می توان در افزایش نرخ بنزین در 

در ایران مشاھده کرد. انبوھی از مردم بھ علل مختلف ناگھان در یک مقطع دورھم جمع می  ٩٨ابان 
باز می کند و ھمچون عاملی وحدت  ستھ ای سرخشم فرونششوند و بانگ اعتراض برمی آورند و

» مائو«دھنده علیھ نظامی بی مسئولیت،سرکوبگر و فاسد فوران می کند. این ھمان جرقھ ای است کھ 
از آن یادکرده بود. گاه جرقھ ای در انبار باروت آتش بھ پامی کند وانفجار بھ بار می آورد اما گاھی 

برگ خشگ آتش می افروزد. از  مملو ازیا کشتزاری یا انباری انباشتھ از کاه ھم جرقھ در انبار غلھ 
مورد بھ مورد فرق می کند. در چنین مقطعی  ی زمانی تبدیل جرقھ بھ آتش این روست کھ فاصلھ
ی یا چھ کسانی بھ مذاکره بنشیند و در جستجوی راه حل برآید. بدین سچھ کحکومت نمی داند با 
یختھ خصلتی بنیادین بھ خود می گیرد و بھ راه حل نھایی چشم می دوزد. حتی اعتبار جنبش خودانگ

وقتی ھم کھ موفق و کامیاب نمی گردد، چنان اثری برجامی گذارد کھ زخمی درمان ناپذیر از خود 
  برجا می نھد.

دیوانساالری کاتالونی کھ ھواخواه جنبش استقالل طلبی بود واکنشی خشمگین نشان داد بھ صدور 
و در پی  ٢٠١٧غیرقانونی » رفراندم«زندان برای نھ نفر از رھبران جنبش بھ خاطر برپایی  حکم

ن اگان خواست بھ خیابد،رھبر حکومت محلی، از اعتراض کنن»کیم تورا«آن اعالم استقالل. در نتیجھ 
و  دمی نامی» سونامی دموکراتیک«ی اجتماعی کھ خود را ابیایند و یک بزرگراه را سد کنند.  شبکھ 

جست  ازھواخواھان جنبش خواست در محلی معین می سود » تلگرام«و» توئیتر«از دو برنامھ ی
ه بدین خاطر برپاشد» سونامی دموکراتیک«دست بھ اعتراض بزنند. سیاستمدارن مادرید می گفتند 

الی خبود کھ رھبران جدایی طلب کاتاالن از پذیرش مسئولیت برای رفتارھای اعتراض کنندگان شانھ 
کنند و خود را مبری بدانند. اپوزیسیون راست میانھ در اسپانیا بھ ناچار از دادستانھا خواست در 

 نیاامورد بستگیھای رھبران جنبش و گروه ھای پیرامونی بھ تحقیق و بررسی بپردازند. حکومت اسپ
  وابستگیھای خارجی دارد.» سونامی دموکراتیک«مدعی بود 

در این مورد می بینیم ارتباطی دو جانبھ و حتی چندجانبھ میان شبکھ ھای اجتماعی و جنبش جاری 
در کف خیابان شکل گرفتھ بوده است. جنبش اعتراضی یا بھ بیانی دیگر جنبش استقالل طلبی از 
شبکھ ای اجتماعی بھره برده است و در مقطعی ھمین شبکھ ی اجتماعی رھنمود می داده است برای 
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برپایی اعتراض و حتی مکانی معین را نام می برده است جھت تجمع اعتراض کنندگان. البتھ ھمواره 
 بازمی تابانند. گاه در یک حرکت چنین نیست. گاه شبکھ ھای اجتماھی فقط حرکت اعتراض خیابانی را

ظام معی شمارزیادی از کاربران شبکھ ھای اجتماعی بھ تقاضای فعاالن آزادیخواه در داخل نج
خواه زادیھ سرکوب جلب کنند و جان مبارزان آجھ جھانیان را بواستبدای و اقتدارگرا سعی می کنند ت

م حکد. اعتراض چند میلیونی کاربران شبکھ ھای اجتماعی در ایران در ارتباط با صدور نرا نجات دھ
نمونھ ی  ٩٨ابان در اط با قیام خودانگیختھ ی مردمارتبدر اعدام برای سھ تن از جوانانناعادالنھ ی 

بارز موفقیت آمیز یک حرکت کامیاب شبکھ ھای اجتماعی بھ شمار می رود.از سوی دیگر نباید از 
یادبرد کھ نظامھای استبدادی و اقتدارگرا با برپایی شبکھ ھای اجتماعی  بھره گیری از کاربران کاذب 

لی جعو با پخش اخبار کاذب و  ده می اندازناتھ رخجریانی ناسالم علیھ جنبشی خودانگی ،و امنیتی
رھبر یا کوشندگانی را تخریب می کنند و بھ ترور شخصیت توسل می جویند. تنھا در صورت وجود 

 فاشرا خوردار از روشنفکری منصف و انتقادی می توان این دست از اقدامھای امنیتی رجامعھ ای ب
ا راست شماری از اصالح طلبان و رسوا ساخت. دستگاه امنیتی جمھوری اسالمی در ضمن توانستھ 

جاسازی کند. این بھ ظاھر گریختگان از ایران سعی کرده در خارج کشور در دستگاه ھای مختلف 
» منتقد«ی قیافھ ا و» بپردازند« سرکوبگر  »نظام«با برخی انتقادات آبکی بھ توجیھ و می کنند  اند

 فعالیتھا واظھار نظرھاینمونھ ی بارز این چنین رفتارھایی است.  برای خوددست و پا کنند. اینھا ھمھ
تخریب چھره ی شخصیت  زمینھ ی این دستھ از اصالح طلبان خارج نشین را می توان درزیانبار 

  مشاھده کرد. ھزاده رضا پھلویابرجستھ ای چون ش
قب بودند  امر مواج بود. اعتراض کنندگان آگاھانھدر اساس جنبشی  »ھنگ کنگ«جنبش ساکنان 

احوال شمار دستگیریھا کم نبود. جوانان نیفتند. با ھمھ ی این  فعاالنشان بھ دست نیروھای پلیس
نقشی تعیین کننده داشتند. شعارشان ھمان بود کھ پیشترآمد: مانند آب باش،بی شکل و بی ریخت! 

فرزند  »بروس لی«را مدت پنج ماه سراسر ھنگ کنگ را بھ لرزه انداختھ بود. این شعار این شعار 
اره موبانھا انداختھ بود. اعتراض کنندگان ھزسر» کونگفو«مشھور ھنگ کنگ و ستاره ی فیلمھای 

 تنھا از راه رسانھ ھا و شبکھ ھای اجتماعی بھ بسیج توده ای رومی آورند.تأکیدداشتند فاقد رھبرند و
. در آن ھنگام در خیزشھای نددکسب کرده بو ٢٠١۴و آگاھی خود را در سال اجتماعی اینان بیداری 

دموکراسی خواھانھ بسیاری از رھبرانشان بھ زندان افتادند و جنبش خسارتھای بسیار متحمل شد. 
نھ بھ جنبش فاقد رھبری ھاگااکنون با قصد و آ». جنبش چترگونھ«آن جنبش مشھور شده بود بھ 

خواست  میاین جنبش  اردسازند.دلبستگی نشان می دادند تا نیروھای پلیس نتوانند آسیبھای سخت و
ی امور ھنگ کنگ  گسترش یابنده ی چین ھمچون یک دولت ناظر بر ھمھدر برابر نقش فزاینده و
اندیشھ ای در شبکھ ی ھ دفاع برخیزد. ھنگامی کھ ایده ودموکراسی جاری بایستادگی نشان دھد و از

ردی خود را با آن ھماھنگ اجتماعی جذابیت می یابد،گروه ھای کوچک می کوشند فعالیتھای مو
کنند. از این رو باید بھ اثرگذاری و کشش شبکھ ھای اجتماعی بستھ بھ مورد بھ داوری نشست و بھ 

جوانان ھنگ کنگ بھ گونھ ای استثنایی از حضور شبکھ ھای اجتماعی بھره می  سنجش روآورد.
ند. از اشاعھ ی اندیشھ ھا گرفتند و در یک دادوستد بی ھمتا بھ سود اعتراض کنندگان عمل می کرد

گرفتھ تا گردآوری کمکھای مالی برای اعتراض کنندگان مضروب و مجروح گرفتھ و حتی  افشای 
 نقشھ ھای عملیات پلیسی مدام بھ یکدیگر یاری می رساندند. دولت مرکزی چین وعده داده بود،

از این سیاست رومی گرداند سیاست یک کشور دو نظام را رعایت کند و بھ اجرابگذارد اما بھ تدریج 
و در نھایت می خواست استرداد ھمھ ی کسانی را کھ نمی پسندد از حکومت ھنگ کنگ بطلبد و در 

تی چیزی نمی بود جز لگدمال کردن دموکراسی در ھنگ ی خود محاکمھ کند. این چنین سیاسدادگاه ھا
 تنوع زه ای است ازدھد آمیکنگ. کشور چین باید بپذیرد مجموعھ ی آن چھ کھ چین را تشکیل می 

و کثرت. از ھنگ کنگ و تایوان در بیرون از نظام متمرکز چین مرکزی گرفتھ تا اویغورھای مسلمان 
ھر حکومتی در چین مرکزی بھ ناچار باید بھ این  در داخل خاک چین کھ آزادی دینی می خواھند.
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چنانچھ جز این شود بحران  تنوع احترام بگذارد و از سیاست یکسان سازی استبدادی بپرھیزد.
ھمواره حضوری ناگوار درسراسر کشور می پراکند و توسعھ و پیشرفت چین بزرگ را بھ خطر می 

 چین بی تردید نیازمند حکومتی مرکزی است اما در ھمانحال نیازمند مداراست و دگرپذیری اندازد.
  .وسرانجام دموکراسی و نوعی از عدم تمرکز

  
  

  در جایگاه انتقاد اعتراض خودانگیختھ -٩
جنبش خودانگیختھ در اساس جنبشی است انتقادی. حرکتھا و جنبشھای اعتراضی نیز بھ طور کلی 

قادی بھ خود گیرند بھ خصوص ھنگامی کھ مرحلھ ی مطالباتی را پشت سر می تمی توانند خصلتی ان
ھ ی مطالباتی و گذارند. جنبش خودانگیختھ از آغاز خصلتی انتقادی دارد چون سرخورده از مرحل

  قانونمداری سربرآورده است.
ا دراینج است.در مجموع این نوع از جنبش بربستری تکیھ می زند کھ نماد نارساییھای نظام قدرت 

بھ نظر ما نظام قدرت مفھومی گسترده دارد و بھ قدرت در ھمھ ی ابعاد زیست اجتماعی نظر می 
کم یعنی قدرت حکومتی نیست.  درھرگوشھ ی اندازد. آنچھ مورد توجھ ماست فقط نظام قدرت حا

کھ بنگریم بھ نوعی از روابط مبتنی بر قدرت برمی خوریم. جنبشھای خودانگیختھ ھنگامی جامعھ 
ش واپسگرا بھ نمایناسازگار بازمان ، منسوخ و شکل می گیرند کھ نظام قدرت مورد نظرشان خصلتی 
  ور بھ کارگرفتھ شود.بگذارد یا ھمچون ابزار سلطھ ی استبدادی و فسادپر

عھ جام» آرمین ناصحی«. بھ گفتھ ی بھ شمار می رونددر اساس آشکارترین شکل انتقاد  ھااعتراض
ھر انتقادی، اعتراض نیست اما انتقاد وقتی  ،و استادداشگاه مونیخشناس ایرانی تبار مقیم آلمان 

تبدیل بھ اعتراض می شود کھ آشکار و عیان می گردد چون امور روزمره و جریان متعارف را 
اعتراض، انتظارات را  ١٨متوقف می سازد و بھ ھمین جھت ارزش اطالع دھی واالیی کسب می کند.

کند. از این رو می توان گفت بیشتر متوقف می سازد ودر عوض افراد را وادار بھ وضعگیری می 
شکلھای اعتراض نھ فقط بھ موضوع انتقاد می پردازند، بلکھ بھ ھمین اعتبار افراد ثالث را مورد 

شکل بیان ِ اعتراض ان بارزترین ود. بھ ھمین جھت است کھ تظاھرات را می تنخطاب قرار می دھ
  ت.دانست. تظاھرات شکل کالسیک آشکارسازی تعارض و تضاد اس

وقتی می خواھیم بھ شکلھای کالسیک تظاھرات در دھھ ھای گذشتھ نگاه بیندازیم اغلب تصاویری 
برای  در برابرمان ظاھر می شوند کھ براساس آنھا می توان شکلھای اعتراض را شناسایی کرد.

 نمونھ می توان در آلمان از تظاھرات بھ خاطر صلح طلبی یادکرد یا تظاھرات دانشجویی در دھھ ی
تظاھرات  در اروپای غربی و جزآن. در حال حاضرسران ھفت کشور شصت یا تظاھرات علیھ اجالس 

  وند.رھا بھ شمار می ضبھ سود حفظ محیط زیست یکی از شکلھای رایج اینگونھ از اعترا
ور مالحظات باال تبلواقع بنابر گفتھ ھا  وجمعی دارد. در ینیم خصلتی گروھی و در اینجا ھرآنچھ می ب

د وارد ساختن انتقاد قص بھ از اعتراض کنندگان گروھیجمعی اعتراض یعنی برآمدن و برخاستن 
در اینجا از مقولھ ی اعتراض فردی کھ بھ . نویسنده ی یادشده معینبھ موضوع یا موقعیتی خود 

  نوبھ ی خود جایگاه مھمی دارد سخنی بھ میان نمی آورد.
  بیان دیگر اعتراض در کسوت انتقاد فردی از موضوعی جاافتاده یا بھ سنجشاعتراض فردی یا بھ 

  و سپردن وضعیتی سنتی یا ستایش از رفتار یا عقیده ای خالف عرف و تبلیغ دیدگاه ھا یا نگرشھا
 یا جلوه ھایی از اعتراض ِ فردی بھ شمار می روند. غیر متعارف، ھمھ و ھمھ گوشھ ھا رفتارھایی

ی فردی در اساس در طول تاریخ توانستھ است جنبشھای اعتراضی جمعی و اعتراض انتقاد
خیزشھای گسترده ی انسانی بھ بار نشاند و تحوالتی بس عظیم در تاریخ اندیشھ یا زیست یا اعتقاد 
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 کھ پیروانش را»  لوتر«و ایمان مردمان بھ بار نشاند. کافی است فقط نگاھی بیندازیم بھ جنبش 
  نامیدند.» پروتستان«سرانجام 

از انجیل اما این عمل شھامت آمیز نھ تنھا پایھ ھای  انجام داد بھ ظاھر ترجمھ ای بود» لوتر«آنچھ 
سعھ و ا توره با آن زبان و فرھنگ آلمانی ریمان مسیحی را فراھم آورد؛ بل ھمتفسیری جدید از ا

  گسترش داد و از آن زبانی جامع و اندیشھ پرور سر و سامان داد.
برابر دانست مگر آنکھ خصلتی انتقادی داشتھ باشد بدین معنا  »انتقاد «را نباید ھمواره با راض اعت
انتقاد اما می تواند تبدیل بھ اعتراض  مورد اعتراض نگرشی انتقادی بھ باربنشاند.در ارتباط با کھ 

 ف سازد،مره یا متعارف رامتوقشود چنانچھ جلوه ای آشکار بیابد در صورتی کھ جریان عادی و روز
خود اختصاص دھد. از این بابت ارزش آگاھی دھنده ی واالیی بھ مکث یاتردید قراردھد و دستخوش 

اعتراض  دموضوع مورد اعتراض را مشخص و برجستھ می سازد اما بیان مور ،در واقع اعتراض
چنانکھ اشاره رفت شاخص ترین شکل شفاف سازی اعتراض  ھمواره یکسان و یک شکل نیست.

ھمانا تظاھرات است کھ نھ فقط چارچوب اعتراض را شفاف می سازد، بل گامی وراترمی نھد و افراد 
اگراعتراض در محدوده ی  یا رسانھ ھا یا گروه ھا و جماعتھایی را ھم مورد خطاب قرار می دھد.

و سربرکشد در نتیجھ جامعھ ی مخاطبش مرزھای مشخصی  معینی مثالً در حوزه ی صنفی عمل کند
مفیدند و قدرت بسیج دارند. در این صورت  هدارد و آگاھیھایی را کھ تولید می کند در ھمان محدود

خطاب انتقادی گسترده ای نمی پروراند و قصد دگرگونی از خود بھ نمایش نمی گذارد. نمونھ در این 
داریم نشان دھیم اعتراض انتقادی کارکردھای گسترده تری از ارتباط فراوان است. ما فقط قصد 

ھمین اعتراض محدود می تواند خصلتی انتقادی کسب کند  اعترض بھ صورت مطلق و محدوددارد.
چنانچھ قصد دگرگونی از خود بھ نمایش بگذارد و بخواھد ساختار و چارچوب مورد اعتراض را 

فاوت اعتراض انتقادی محدود با اعتراض گسترده ی اجتماعی مبتنی بر طرحی انتقادی از نو بیاراید. ت
  بستگی دارد بھ  حوزه ی اعتراض و آثار فراگیر آن.

از این رو می توان گفت خصلت انتقادی اعتراض وابستھ است بھ حوزه ی عمل و پھنھ ی اجتماعی 
 ری است نسبی وانتقادی اماعتراض  اعتبار کارکرد و اثربخشیمورد خطاب اعتراض انتقادی. بدین 

می توان گفت اعتراض انتقادی مرحلھ ای ادی. از این رو وابستھ بھ عرصھ و ساختار نگرش انتق
نیز بھ و مورد اعتراض است باالتر از اعتراض محض. در اعتراض انتقادی ساختار مورد بحث 

ی ت اعتراضالی کھ در حرکجایگزینی سخن بھ میان می آید در حپرسش گذاشتھ می شود و از امکانات 
. بھ بیان دیگر مرحلھ ی اعتراض ابراز می گرددتنھا نارضایی و ناخشنودی نسبت بھ وضع موجود 

 بھ اصالح وضع موجودفقط انتقادی خود بخود خصلتی شورشی و دگرگون کننده را پی می گیرد  و 
  اکتفا نمی کند.

کھ از ریخت افتادگی واقعیت بھ مدد نگاھی دیگر بھ مفھوم اعتراض انتقادی می توان گفت ھنگامی 
چنان ابعاد گسترده و فراگیری می یابد کھ ھم ذھنی موشکاف را در مقیاس فردی می آزارد و ھم 
وجدان جمعی را می خراشد و از فرط ناراحتی می فشرد و در یک کالم بستر فرھنگی فرد و جمع را 

می کشد. انتقاد در اینجا ھرکس سربرقاد در دو مقیاس فردی یا جمعی تبھ چالش می خواند، عنصر ان
را در جای خود بھ تأمل و تردید فرامی خواند و در برابر زودباوری و پذیرش واقعیت کاذب یا واقعیت 

ریخت افتاده ھشدارمی دھد. در چنین فضایی است کھ اعتراض انتقادی نقشی دورانساز ایفامی از 
معنایی بستھ و ھمھ جا حاضر انتقادی  باید مراقب بود و تصورنکرد اعتراض ھ ھمین لحاظکند. ب

دارد. در نتیجھ باید اعتراض انتقادی را پدیده ای پویا و برآمده از فرھنگی مشخص یا مشترک در 
  .و ازتبدیل عنصراعتراض انتقادی بھ یک سامان فکری بستھ ھمچون ایدئولوژی پرھیخت نظرگرفت

ھمواره در معرض دلدادگی بھ قبول و باور بھ  ،فرد و جمع انسانی بھ سبب گرایش بھ نفع اندیشی
یا مجموعھ ای داده ھنگامی کھ فرد یا جمع افقھای ادراک از یک  .افتاده قراردارد واقعیت از ریخت

موضوعھایی را دگرگون می سازد و ذھن خود را با این موقعیت دگرگون شده ھا یا موضوع /از داده 
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عینی (ابژکتیو) را نادیده می انگارد و فراگرد ادراکش ، درعمل خصوصیات می کند ھمساز و ھماھنگ
بھ وضعیت ذھنی درھم ریختھ ای خو می گیرد کھ با واقعیت عینی فاصلھ دارد. اکنون این فرد یا جمع 

پندارد و ذھنی سازی روابط اجتماعی یا ھایی یا مطلق می را واقعیت نعیت از ریخت افتاده قھمین وا
ق الگویی از ریخت افتاده پی می گیرد. اینجاست کھ فرد تبدیل می گردد رویدادھای اجتماعی را مطاب

کھ در چارچوب یک ساختار بھ او واگذار می شود. ھمین ایفا کننده ی نقشی (سوژه ای) فاعلبھ 
  را می توان در ارتباط با یک جمع نیز در نظرگرفت.موقعیت 

دیدار نمی شود،بل محصول و بازده آنچھ در اینجا مھم است این است کھ چنین وضعیتی ناگھان پ
گرد در این فرا فراگردی طوالنی است کھ تبدیل واقعیت را بھ واقعیت از ریخت افتاده تدارک می بیند.

اساس بھ باور این قلم ھمان بستر فرھنگی مشخصی است کھ در ھر جامعھ و تاریخی بھ گونھ ای 
  خاص پدیدار می گردد.
و وضعیت را از موقعیت فردی انتقال دھیم بھ موقعیت جمعی در این صورت با  چنانچھ ھمین ساختار

اعتراض انتقادی جمعی روبھ رو می شویم. اعتراض انتقادی جمعی در اساس خصلتی فراگیر و 
گسترده دارد کھ در مرحلھ ای پیشرفتھ بھ شکل جنبش اجتماعی انتقادی سربرمی آورد. در اینجا با 

تقادی مردمی سروکار خواھیم داشت کھ بھ ندرت بھ گونھ ای سامان یافتھ تجلی عالیترین مرحلھ ی ان
می یابد. بھ بیان دیگر می توان گفت اعتراض انتقادی جمعی یعنی جامعھ یا اجتماعی آگاه کھ قادر 
است معضالت خود را بھ سبکی انتقادی و سنجیده بنگرد و از خرده گیریھا حتی ھنگامی کھ بھ 

  د ھراسی بھ دل راه نمی دھد.خودش بازمی گرد
ھر دو سطح انتقادی یعنی سطح فردی و سطح جمعی بھ معیارھایی پایبندند کھ اساس را بر دستیابی 

 می گذارند و از سودجویی و ریای اجتماعی می پرھیزند. بھ حقیقت و در ضمن مصلحت کل جامعھ
ان دارد ھردو سطح اعتراض چنانچھ نقش حقیقت جویی و ریشھ یابی حقیقت کنار گذاشتھ شود امک

  فردی و جمعی در معرض حالتی انفعالی قرارگیرندو خصلت یا نقشی ابزاری بھ خودبگیرند.
از آنجا کھ جنبشھای اجتماعی در دوران ما بھ تدریج بھ عنصر اجتماعی جاافتاده و گسترش یابنده 

سنجش پدیده ھای سیاسی بھ داوری وای تبدیل شده اند، دیگر نمی توان بھ مدد شیوه ھای کالسیک 
 نشست و بھ این روشھا دل بست. )انتخابات یا پارلمانھا(مجلسھای نمایندگیمانند احزاب، سندیکاھا،

اعتراض اکنون در ھمھ جا بھ چشم می خورد و در باره ی ھمھ ی موضوعھای اجتماعی سربرمی 
در غرب در دھھ ی شصت قرن بیستم میالدی  ھ تا شرق. پدیده ی اعتراض خاصھکشد. از غرب گرفت

تجلی نارضاییھای جوانان بود نسبت بھ ساختارھای اقتدارگرایانھ در ھمھ ی سطوح . ھمین دست از 
اعتراضھا را در در شرق بھ معنای وسیع کلمھ نیز مشاھده می کنیم . البتھ نباید خام اندیشانھ چنین 

ھم معنا بگیریم. آنچھ میان ھمھ ی آنھا مشترک است پدیده یا پدیده ھایی را ھمسان و ھمشکل و 
نکتھ ی مشترک  .اکمخود نفس اعتراض است بھ وضع موجود و نارضایی نسبت بھ ساختارھای ح

ر شمار د و بافت جاافتاده یا سنتی ِدیگری کھ دراین حوزه و جوددارد این واقعیت است کھ تاروپود 
اسخگو شده اند کھ نھ اندیشگران در مقیاس فردی خور توجھی ازجامعھ ھا در حدی فرسوده و ناپ

بھ آنھا باوردارند و نھ مردم عادی در زندگی روزانھ بھ آنھا امید توانند بست. در نظر اعتراض 
کنندگان تنشھای برآمده از ساختارھای موجود در ھر جامعھ را نمی توان با اتکای بھ معیارھا و 

اقدامھایی متفاوت نیاز است تا بانگ اعتراض جمعی و بھ  امکانات جاری از میان برداشت. بھ آگاھی
  بھ گوش ھمگان برسد و تحرکی تازه در ژرفای جامعھ بھ راه بیفتد.

اعتراض انتقادی فردی گاه بھ صورت انتقاد از موقعیتھای خود فرد انتقاد کننده و حقی است کھ از 
افرادی معین. مورد نخست در ھمھ  او ضایع شده است و گاه انتقادی است از وضعیت تحمیل شده بر

جا بھ چشم می خورد و فرد باید خود بتواند حق پایمال شده ی خود را بھ طرق مختلف طلب کند. اما 
وقتی افراد معینی بھ سبب تشابھ وضعشان در وضعیتی ناگوار قرار می گیرند در واقع موقعیتی جمعی 

رند. این مورد دوم نزدیک است بھ اعتراض کسب می کنند و اصالح این موقعیت جمعی را پی می گی
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معین گستره ی سراسری و ھمھ  ددر مقام جمعی. تفاوتشان در این است کھ اعتراض بھ موقعیت افرا
گیرندارند در حالی کھ اعتراض انتقادی جمعی وضعیتی عام و سراسری و ھمھ گیر را صرف نظر از 

نخست را می توان برای نمونھ بھ مھاجران جایگاه ھای فردی برای ھمگان مطرح می کنند. وضعیت 
یکا امراغلب در معرض وضعیتھای مشابھ ناگواری قرار می گیرند. این اواخر کتابی در تسری داد کھ 

این کتاب بھ موضوعی ». شھروند مشروط«بھ چاپ رسیدکھ ترجمھ ی تقریبی عنوان آن می شود
بگذارد. نویسنده سعی دارد نشان دھد کھ  حساس می پردازد و می خواھد تعلق بھ آمریکا را بھ بحث

  کسب جواز تابعیت بھ معنای تعلق خودکار بھ آمریکا نیست.
کھ برای تحصیل رشتھ ی زبان شناسی بھ آمریکا می آید و با آنکھ نویسنده یک زن مراکشی است 

می خواستھ پس از پایان تحصالت بھ کشورش بازگردد براثر یک رابطھ ی عاطفی ھمسر یک 
آمریکایی می شود و در آمریکا اقامت می گزیند و شیفتھ ی آرمانھای آمریکایی می گردد و شھروند 

پرچم کوچک آمریکا را بھ دست می گیرد  وگند یاد  کند .سد بای. ٢٠٠٠این کشور می شود بھ سال 
و بھ قانون اساسی و قانونھای این کشور سوگند یاد می کند. پس از انجام دادن تشریفات معتقد می 

د . می نویسمشترک سھیم اندھمھ در ارزشھایی شود شھروندی است برابر با دیگران در کشوری کھ 
م با ھیچ آمریکایی دیگری تفاوتی ندارم. احساس می کرد پس از در آغاز ساده لوحانھ باور کرد

را در یافت کرده » سرزمین موعود«شھروندی بومی شده است و کلید ورود بھ  ،دریافت تابعیت
است. گذرنامھ ای آمریکایی داشت و بھ بیست و دو میلیون شھروند بومی شده ای تعلق پیداکرده 

اندکی اما می شدند. زنی مھاجر، عرب و مسلمان بود.  بود کھ ھمھ شھروندان آمریکا محسوب
ی م یی دیگر اورا پسآغوش می کشد و با بازوویی او را درزود دریافت این کشور با بازنگذشتھ ، 

  ١٩است.» شھروندی مشروط« حس می کرد زند.
نمی توانند با گزینھ ھای حکومتشان ابراز مخالفت  »شھروندان مشروط«می نویسد » لیال الالمی«

اگر چنین کنند با شک و تردید بھ آنان نگریستھ می کنند و تصمیمات حکومتی را بھ پرسش بکشند. 
 شھروند«از این گذشتھ  نخواھند پذیرفت. را با کشور جدیدوفاداری و بیعتشان  بسیاریشود و
مأموران پلیس در  نھ از آزادی کمتری برخوردار است.در ارتباط با تحرک و جابجایی روزا» مشروط

را متوقف می کنند و مدارکشان را می آزمایند و حتی با کمترین و » شھروند مشروط«ھر فرصتی 
کوچکترین شکی آنان را بھ بازداشت می کشانند تا رفع شبھھ بشود. سیاھان و التینی تباران بیشتر 

مھ می پردازند و ... از اینھا گذشتھ این شھروندان مشروط از دیگران گرفتار پلیس می شوند و جری
بھ ھنگام انتخابات نمی توانند آسان رأی بدھند. در معرض ایرادھای گوناگون قرار می گیرند بھ حدی 

  کھ گاه ناچار از رأی دادن چشم می پوشند.
ین مردمی نمونھ ی دیگر وضعیت آسیایی تباران است درآمریکا. در جریان جنگ جھانی دوم چن

خاصھ برآمدگان از ژاپن دشواریھای بسیار را بھ جان می آزمودند. بھ آنان با بدبینی و شک و تردید 
نگریستھ می شد و جان و روانشان تھدید و ھراس را می ازمود. ھمین وضع را آسیایی تباران در 

 تابد خاصھ کھ چینیارتباط با ویروس کرونا تحمل می کنند. افکار عمومی آمریکایی آنان را برنمی 
  باشند یا با چنین ظاھر و قیافھ ای در خیابانھا بھ چشم بخورند.

ف ھداعتراض انتقادی در چنین مواردی در اساس می خواھد تبعیض برآمده از این چنین وضعیتی را 
بھ واقعیت بنشاند. از اینھا کھ بگذریم چالش  استین را برای این دست از مردم بگیرد و برابری ر

مھم دیگری کھ براثر اعتراض انتقادی جمعی مطرح می شود وقتی است کھ اعتراض انتقادی در 
کسوت جنبش اعتراضی سربرمی کشد و اصالحات یا دگرگونی گسترده و سراسری را در یک کشور 

                                                           
19 .See:Life in an America Where Some Are Only "Conditional Citizens".On Belonging in America.By 
Laila Lalami..In:The New York Times.23.9.2020.By Sonia Nazario.Sept.22,2020. 
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یفا می کند و ھر تغییری را تا انتھا پی طلب می کند. در اینجاست کھ آگاھی انتقادی نقشی اساسی ا
  می گیرد و از پا نمی ایستد.

اینھا را آوردم تا چند گونھ اعتراض انتقادی را گذرا بنمایانم و تفاوت اعتراض انتقادی را با اعتراض 
 یموردی یا اعتراض  اصالح طلبانھ ی موردی یادآورشوم. این تصور کھ ھمھ ی حرکتھای اعتراض

ز یک سنخ بھ شمار می روند و از یک قماش ھستند، تصوری دقیق نیست چون از یک جنس و ا
  و در نتیجھ حضورشان یکدست نیست.جلوه ھایشان متفاوت است و ھدفگیریھایشان 

اعتراض در اینجا در  اعتراض انتقادی فردی گاه قادر است اثربخشیھای چشمگیری بھ بارآورد.
ست یا گمراه کننده یا کژاندیشیھای گونھ گون باشد و اساس می تواند متوجھ جریانھای فکری نادر

از این گذشتھ گرایشھای تاریخی نادرست و ایدئولوژیک گونھ را بھ نقد بکشد یا گذشتھ از اینھا شیوه 
برای نمونھ در اینجا از  ھای زندگی منسوخ و بازدارنده ای را بسنجد و بھ بوتھ ی نقد بیندازد.

سی و قانونی دکتر محمد آغاز ھیأتی ھواخواھانھ از رفتارھای سیایاد می کنم کھ در » مصدقیسم«
نجش سل گشت بھ گونھ ای ایدئولوژی کھ ھرگونھ ینمایش می گذاشت اما بھ تدریج تبد مصدق را بھ

شخصیتی آرمانی و بی عیب و ایراد بھ توصیف » مصدق«انتقادی را طرد می کرد و می کند و از 
  فقط در کردارھا و اعمال و سیاستمداری او خالصھ می سازد.می کشد و یک دوره ی تاریخی را 

این شیوه ی اندیشھ نھ بستر قانونی مشخصی داشتھ است و نھ کلیت تاریخی اندیشگرانھ ای را پی 
گرفتھ است کھ می توان  می گرفتھ است. اساس این ایدئولوژی از نگرش بستھ ی دیگری مایھ می

 ۵٧قرارداد. اگر بخواھیم چند عامل را موجب برآمدن انقالب » لوی ستیزیپھ«وب آن را در چارچ
وژیھای ایدئول کور و بستھ و ایدئولوژیک بوده است.» مصدقیسم«یکی از آنھا ھمین  دبدانیم بی تردی

در ارتباط با گره ھای تاریخ ایران کم نیستند. کافی است نگاھی بیندازیم بھ تصرف » نگرانھ -تاریخی«
 »ھجوم افاغنھ بھ ایران«یروھای برآمده از افغانستان کھ مدام تحت عنوان اصفھان صفوی توسط ن

. نام گذاشتھ شده است» کودتای رضاخان«کھ » رضاخان سردار سپھ تخت نشستن«یاشده است یا بھ 
در سراسر  ی گونھ گوناین واقعیت کھ سلسھ ی صفوی در دوران انحطاط و زوال با نارضاییھای

ده است و نیروھای برآمده از افغانستان با تصرف اصفھان در بخشی از ایران دست بھ گریبان بو
بھ تخت نشستن رضاخان سردار «تمدن مشترک سربھ شورش گذاشتھ بوده اند یا واقعیت دیگری کھ 

را کودتا می نامد و بھ روال قانونی این رویداد تاریخی اعتنایی ندارد و انتقال قانونی پادشاھی  »سپھ
ین بار در تاریخ ایران رخداده است،نادیده می انگارد، ھمھ را می توان در شمار را کھ برای نخست

  تجلیات ساختار فکر تاریخی ایدئولوژیک بھ شمارآورد.
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  نیکالس لومن و اعتراض
  
توجھ کرده است. او کھ » اعتراض«در نوشتھ ھای مختلف بھ موضوع و مفھوم » نیکالس لومن«

سیستمھا) بھ زبان آلمانی است در ھمھ ی حوزه ھای »(نظامھا«نظریھ پرداز بلندآوازه ی نظریھ ی 
روآورده است. بدیھی است کھ علوم اجتماعی بھ مفھوم وسیع کلمھ ورود کرده و بھ نظریھ پردازی 

بھ مدد نظریھ ی سیستمھا خود را محق می دانستھ بھ مسائل روزنیز از دیدگاھی روزنامھ نگارانھ 
   »نیکالس لومن«از دیدگاه »اعتراض«(= ژورنالیستی) بپردازد. در اینجا نکتھ ھایی چند در باره ی

  می آورم.» نظامھا«در چارچوب نظریھ ی 

گفتھ  ٢٠١٣بھ سال » سایت« در مصاحبھ ای با نشریھ ی » فلوریان کسلر«نام  یکی از اھل قلم بھ
این جلب توجھ بھ خاطر  ٢٠».ھرکھ دست بھ اعتراض می زند، بھ خاطر جلب توجھ می رزمد«بود

  تقاضاھایی صورت می گیرد کھ در حوزه ای جز سیاست نمی توان بھ آن روآورد.

می سازد. ھنگامی کھ  و متمایز مدرن رامشخص اعتراض پدیده ای است اجتماعی کھ جامعھ ی
اعتراض ادامھ می یابد وھواخواھانی را بسیج می کند، جنبشی اجتماعی شکل می گیرد. یک جنبش 
اجتماعی موضوعی را عنوان می کند و از آن ِ خود می سازد و می کوشد از طریق اعتراض، قدرت 

درگیرشود. برای نمونھ می توان از جنبش  سیاسی را وادار سازد با تقاضاھای جنبشھای اجتماعی
ر د» فوکوشیما«اجتماعی ضد نیروی اتمی یادکرد کھ بھ خصوص پس از سانحھ ی نیروگاه اتمی 

ژاپن  بھ وقوع پیوست. در ھمین ارتباط بود کھ جنبش اجتماعی نوزایشی را تجربھ کرد. بھ دنبال آن 
ا بسیج کند و حکومت را تحت فشار قراردھد سیاست تأمین انرژی در آلمان توانست ھواخواھانی  ر

تا بھ این موضوع توجھ کند. در نھایت حکومت آلمان حاضر شد از تأمین انرژی از راه نیروگاه اتمی 
  چشم بپوشد.

جنبش میھن پرستان اروپایی علیھ » (= پگیدا«نمونھ ی دیگر جنبشی است دست راستی بھ نام 
آلمان طرفدارانی را بسیج کند  و تحت عنوان » درسدن«اسالمی سازی غرب) کھ توانست در شھر 

مبارزه با خارجی سازی افراطی آلمان توسط مسلمانان پا بھ عرصھ ی اجتماعی بگذارد. این جنبش 
بھ مخالفت با حضور فزاینده ی مھاجران برخاست. در عمل اما خواستار محدود ٢١٠۴بر از اکت

ساختن حق پناھندگی بود و نمی خواست پناھندگی اقتصادی در آلمان بھ بیگانگان اعطاء شود. این 
جنبش دست راستی با مخالفتھایی گسترده در آلمان مواجھ شد بھ حدی کھ حتی صدراعظم آلمان در 

خود بھ مناسبت سال نو آن را حرکتی تھمت پراکن و تحریک کننده برشمرد. این تصور کھ سخنرانی 
جنبشھای اجتماعی ھمواره با خصلتی چپ گرایانھ یا مترقی سربرمی کشند در اساس تصوری است 
نادرست یا نادقیق. در حال حاضر بھ خصوص شماری از جنبشھای اجتماعی و جنبشھای اعتراضی 

کھ پایگاھی دست راستی و حتی خاستگاه ھای افراطی دستی راستی برای خود سامان بھ پاخاستھ اند 
داده اند و اثربخشیھایی ھم در جامعھ ھای خود یا حتی در مقیاس منطقھ ای و تمدنی برجامی نھند و 
بھ ھمین اعتبار جلوه می آرایند و جلوه می فروشند. ھر یک از این جنبشھای دست راستی البتھ 

اص و عینی را پی می گیرند. این مقولھ نیاز بھ پرداخت جداگانھ ای دارد کھ امیدوارم ھدفھایی خ
  بھ آن بپردازم.فرصت کنم 

از این روست کھ می توان گفت جنبشھای اجتماعی جلوه ھایی متفاوت و متنوع دارند و بستھ بھ 
ھای اعتراضی و برآمدن فعالیت ٢١مورد طیفی گسترده از چپ، میانھ یا راست را دربرمی گیرند.

                                                           
20 .Mimikri,Anna.Niklas Luhmanns systemtheoretische Konzeption von 
Protestbewegungen.Thesis 2015. 29 Pages. 
21 .Ibid.P.3. 
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جنبشھای اجتماعی را تباید فقط محدود بھ حوزه ی سیاست کرد. این قبیل حرکتھای اجتماعی خواه 
بھ صورت اعتراض یا بھ شکل جنبش اجتماعی عرصھ ی علم و دانشگاه را ھم متوجھ خود کرده 

خصصی  است. در دھھ ھای اخیر در حوزه ی علوم اجتماعی درشماری از دانشگاه ھا رشتھ ھای ت
راه اندازی شده است. تحقیق و پژوھش در زمینھ ی » جنبشھای اجتماعی«درارتباط با مطالعھ ی

حرکتھا و جنبشھای اجتماعی ونقش آنھا بھ ھمین اعتبار از توجھ برخوردارگشتھ است بھ حدی کھ 
 تقلنظریھ پردازان مختلف کوشیده اند این گونھ تحوالت را در نظریھ پردازی خو بھ گونھ ای مس

ظریھ ن» نیکالس لومن«بپرورانند. یکی از کسانی کھ سعی کرده است این حوزه را مستقل بربرسد 
  پرداز مشھور نظریھ ی نظامھاست.

سنگ بنای جامعھ شناختی  ١٩٨۴بھ سال » نظامھای اجتماعی«با انتشار کتاب » نیکالس لومن«
جامعھ ی ِ «انتشار یافت ١٩٩٧ال نظریھ ی نظامھا را پی می ریزد. کتاب معروف دیگر او کھ بھ س

بنا برشواھد » لومن«این است کھ » نظریھ ی نظامھا«نام دارد. نکتھ ای مھم در ارتباط با » جامعھ
یج و در طی زمان برپا کرده است؛ براساس رر ا بھ تد» نظریھ ی نظامھا«متعدد بنای گسترده ی 

  تحققیات و تأمالت موردی.

) است کھ das soziale System» (نظام اجتماعی«)،  Gesellschaftجامعھ (» لومن«طبق نظر 
بدین ترتیب   ھمھ ی نظامھای دیگر اجتماعی را در خود جا می دھد یعنی شامل ھمھ ی آنھاست.

جامعھ مرکب است از ھمھ ی نظامھای بخشی یا بھ بیان دیگر خرده نظامھا ی اجتماعی. شکلگیری 
 تفاوتگذاری» لومن«محصول تفاوتگذاری کارکردی می داند. بھ باور » لومن«این نظامھای بخشی را 

ف جامعھ ی کارکردی یکی از نشانھ ھا یا خصوصیات جامعھ ی مدرن است. درجامعھ ی مدرن برخال
پیشامدرن نظم اجتماعی مبتنی برسلسلھ مراتب سامان نیافتھ است. در جامعھ ی مدرن با نظامھای 
ویژه ی بخشی ِ اجتماعی سروکارداریم کھ ھریک کارکردی را در جامعھ بھ عھده می گیرند. این 

ار اینھا نظامھای کارکردی یک الگوی ویژه ی نظامھای اجتماعی را بھ نمایش می گذارند. در کن
نظامھای اجتماعی می توانند در ضمن بھ صورت نظامھای تعامل (= کنش متقابل) و سازمانی نیز 

تفاوت راھنما یا بھ بیان دیگر تفاوت اصلی در نظریھ اش با دیگر » لومن«جلوه گر شوند. از نظر 
الگوی جاری  نظریھ ھای نظامھا، تفاوت میان نطام(=سیستم) است با پیرامون نظام. از این رو او

نظریھ ی نظامھا را کھ نظامھا را بخشھایی از یک ُکل می داند، طرد می کند و تفاوت اصلی یا راھنما 
را تفاوت میان نظام و پیرامون نظام در نظر می گیرد. از این رو خودمختاری ھر نظام مبتنی است 

سازد. بدین ترتیب نظامھا  بر اینکھ ھر نظام خود را براثر مرزبندی با پیرامون ھر نظام مشخص می
بھ جای آنکھ خود را با پیرامون تطبیق دھند، تفاوت خود را با پیرامون بھ نمایش درمی آورند. این 
تفاوت با پیرامون خصلتی وجودی و ھستی شناسانھ برای ھمھ ی نظامھا دارد. این تفاوت با پیرامون 

د. عملکرد درونی ھر نظام واحد پایھ ی درھمھ ی نظامھا براثرعملکرد درونی نظامھا شکل می گیرن
  ھر نظام بھ شمار می رود زیرا فقط عملکردھا می توانند یک نظام را تولید کنند.  

عملکردھای ھر نظام براساس یک قاعده یا ضابطھ ی دوگانھ جریان می یابد. این قاعده را می توان 
رپا نگاه می دارد. این اصل  از نظر را ب» تفاوت نظام/پیرامون«نامید کھ گردش اصل » رمز دوگانھ«

عملکردش نظام بستھ را می سازد. در نتیجھ، بستھ بودن عملکرد ھر نظام با عث می شود کھ 
رتیب معتقد است کھ بدین ت» لومن«عملکردھای بیگانھ با نظام نتوانند مستقیم بھ درون آن راه بیابند. 

تشخیص می دھد. این برنامھ ھر ارتباطی را با بھ مدد یک برنامھ، رویدادھای پیرامونی را » نظام«
نظام بھ یاری آن قاعده یا رمز دوگانھ ی خود بھ یکی از دو سو سوق می دھد. بھ ھمین جھت است 

ارزش ھر ارتباطی را بر پایھ ی قاعده ی دوگانھ تشخیص می دھد. ھمھ ی رویدادھای  ،کھ نظام
ظام چشم می بندد و خود را بستھ نگاه می دارد و پیرامونی کھ منطبق با قاعده ی دوگانھ نباشند ،ن

ورود آن راھا بھ درون نظام مسدود می کند. بدین سان نظام براساس قاعده یا رمز دوگانھ با دو 
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ارزش مثبت و منفی مواجھ می شود. این قاعده ی دو ارزشی بھ ھمھ ی جھان نمی پردازد، بل فقط 
  آن را ساختھ است.تمامی پیرامونی را در نظرمی گیرد کھ خود 

ترسیم می کند لحظھ بھ لحظھ و مرحلھ بھ مرحلھ غامض تر » لومن«نظریھ ی نظامھا بھ ترتیبی کھ 
و پیچیده تر می شود. گذشتھ از معضل نظام و پیرامون اندکی بعد با ارتباطات و تعامل سروکار پیدا 

» یورگن ھابرماس«ردند کھ می کنیم. این سیستمھا و عملکردھایشان بھ تدریج بھ حدی بغرنج می گ
دستگاه نظری  ٢٢نامیده است.» تکنولوژی اجتماعی«آن را » نیکالس لومان«در جدلی نظری با 

نظامھا بیشتر خصلتی نظریھ پردازانھ دارد و بھ توصیف عملکردھای حوزه ھای اجتماعی می پردازد. 
نظریھ بیرون کشید چنانکھ  از این رو باید توانست برخی وجوه عملی زندگی واقعی را از درون این

  بھ ھمین نحو عمل کرده اند.» لومن«بسیاری از پیروان 
نھ را چگو» اعتراض«بیرون بکشیم و ببینیم » لومن«ما در اینجا فقط می خواھیم چندکلمھ از دھان 

 »خودفرمانی«می بیند و می سنجد. چنانچھ نظامھا بھ ترتیبی کھ عمل می کنند و بھ خصوص کھ 
)(Autopoiesis نقشی مھم در بقای آنھا و بازتولیدشان بھ عھده دارد، چگونھ می توانند در ضمن

» نلوم«و در عمل جنبشھای اعتراضی نیز بھ بار بیاورند؟ توضیح بیشتر در ارتباط با نظریھ ی 
اساس  در» خودفرمانی«وقتی سودمند تواند بود کھ خواننده با مقدمات نظریھ ی او بیشتر آشنا باشد. 

  رد خودسازی و خود نگھداری یک نظام است.فراگ

در یک کالم نظامھای اجتماعی ھنگامی وجوددارند کھ ارتباطات صورت می گیرد. این نظامھا از 
طریق عملکرد ارتباطات خود را می سازند و بازتولید می کنند. برخالف استنباطات روزمره ، انسانھا 

اطات می توانند ارتباط برقرار سازند. ھمانسان کھ آمد نیستند کھ ارتباط برقرار می کنند،بل فقط ارتب
است کھ ھمھ ی نظامھای اجتماعی دیگر را دربرمی گیرد. از آنجاکھ » نظام اجتماعی«ھمان » جامعھ«

نظامھای اجتماعی مبتنی برارتباطات ھستند،جامعھ بازتاب ومعَرف ھمھ ی ارتباطات است. بدین 
دندارد. پیرامون ھر نظام اجتماعی را نظامھای بیولوژیک و ترتیب ارتباطاتی خارج از جامعھ وجو

نظامھای روانی و ھمچنین ھمھ ی دیگر نظامھای اجتماعی می سازند. نظامھای روانی و نظامھای 
از نظر ساختاری بھ ھم پیوند خورده اند . این دو جدا از ھم عمل » معنا«اجتماعی بھ سبب رسانھ ی 
الً وابستھ بھ ھم ھستند. نظامھای اجتماعی بدین نحو وابستھ بھ نظامھای می کنند اما با این حال متقاب

آگاھی) در پیرامون نظام »(=شعور«روانی اند کھ ھر ارتباطی کھ برقرار می سازند باید از صافی 
گذر کند. از این رو نظامھای ارتباطی نمی توانند بدون ادراک و فھم نظامھای روانی چیزی را از 

ند. بھ ھمین علت ھم نظامھای روانی پیش شرط وجود نظامھای اجتماعی اند اما پیرامون درک کن
عملکرد ارتباطات را نتیجھ ی( = سنتز) پیام رسانی، اطالع » لومن«جزیی از آن بھ شمار نمی روند. 

) و درک(=فھم) می داند. ھریک ازاین عنوانھا دربستر نظریھ ی Informationدھی(=خبررسانی 
  خاص دارند و درک ھمھ  ی آنھا برای درک دیدگاه او ضرورت دارد. جایگاھی» لومن«

برای نمونھ بھ نظر او ارتباط ھنگامی انجام می شود کھ پیام رسانی از اطالع دھی تفکیک شود. 
نظامھای روانی بھ تنھایی نمی توانند ارتباط برقرار سازند. اگر جز این می بود، نظام اجتماعی بھ 

ھای روانی در کسوت افکار عمل می کنند. نظامھای روانی و اجتماعی خود را شمار می آمدند. نظام
در ھیأت افراد بھ صورت گزینشی درک می کنند. گزینشی بدین سبب کھ ھردو نظام وابستھ بھ قواعد 
(رمزھای )خود ھستند. مفھوم فرد (= شخص) در اینجا وابستھ بھ فراگرد ارتباط در چارچوب 

افراد،شرکت کنندگان در فراگرد ارتباطات اند اما ارتباط برقرار نمی سازند.  نظامھای اجتماعی است:
  افراد، نظام نیستند، بل ساختھایی بھ حساب می آیند برای تحقق ھدفھای ارتباط.

                                                           
22 .See:Habermas/Luhmann. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. 
Suhrkamp.1902.Pp.142-170. 
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نقشی عمده دارد. ارتباط براثر مشاھده پسانتر در اعمال افراد » لومن«ارتباط در مجموعھ ی نظری 
ارتباط واحد پایھ ی ِ خودسازی است،عمل واحدپایھ ی خودنگری و خود   پخش و پراکنده می شود.

توصیفیِ  نظامھای اجتماعی است. براثر پراکنش ارتباط در اعمال ،فراگرد ارتباط می تواند خود را 
  ھدایت و راھنمایی کند و بھ صورت پیچیدگی و بغرنجی در نظام اجتماعی تقلیل بیابد.

گرانش دارای نظریھ ی مستقلی در ارتباط با اعتراض (= پروتست) بنا بھ گفتھ ی تحلیل» لومن«
نیست. اواین مقولھ را در ارتباط با مقوالت دیگرش برمی رسد. او این امر را چارچوب دو مقولھ ی 
ریسک و خطربر می رسد. ترجیح می دھد بھ جای مفھوم جنبش اجتماعی از جنبش اعتراضی سخن 

بل با تصمیمگیران سربرمی آورند. جنبشھای اعتراضی از طریق بگوید. جنبشھای اعتراضی بھ تقا
اعتراض تصمیمات اتخاذ شده  و پیامدھای آنھا را از سوی بخشھایی از نظام اجتماعی بھ چالش می 
کشند. ھدف این اعتراضھا اما این نیست کھ وظایف و مواضع  بخشھای بھ انتقاد کشیده را برعھده 

  در نظام سیاسی عمل می کند. بگیرند بدانسان کھ اپوزیسیون
شکل اعتراض در اساس تفاوتگذاری میان ریسک و خطر است. آنچھ بھ این دو پیوند می خورد و 
متصل می شود عبارت است از دوگروه تصمیمگیران ومتقاضیان یعنی مخاطبان ِ اعتراض و 

ت و خورده اسمعترضان یا بھ بیان دیگر کسانی کھ موضوع اعتراض بھ زیست و سرنوشتشان گره 
در معرض تصمیم دیگران قرار گرفتھ اند. چنین زمینھ ای باید فراھم شود تا معترضان خود را محق 

اعتراض (= پروتست) را ھمچون ارتباط در نظر می گیرد. » لومن«بھ اعتراض ببینند. از این رو 
 این رو طبقند. ازدھند مسئولیتشان را بپذیر در اساس معترضان می خواھند بھ مخاطبان خود ھشدار

این نوع ارتباطات در کارکرد نظامھا رخ نمی دھند ، بل خارج از نظم نظریھ ی » لومن«نظریھ ی 
دو سو یا دو طرف دارد: » اعتراض«نظامھا صورت می گیرند. از این جھت است کھ کھ می گوید 

یھ اعتراض عل در یک سو کسانی قراردارند کھ اعتراض می کنند و در سوی دیگر کسانی ھستند کھ
آنان جھت گرفتھ است. بدین ترتیب می توانیم بگوییم در اینجا نظریھ ی نظامھا (= تئوری سیستمھا) 

پسانی (= قاعده سازی تکمیلی!) یا چیزی شبیھ بھ » رمزسازی«نیازمند مکملی شده است کھ آن را 
  ٢٣آن باید نام نھاد.

تش را حل می کند بھ خصوص بھ مدد خودبخود کارمی کند و معضال» لومن«نظریھ ی نظامھای 
در اساس بر اثر » اعتراض«خودکار بودن ھر سیستم (اجتماعی و روانی) در حالی کھ پدیده ی 

باید بپذیرد کھ سیتسم در چنین مرحلھ ای درست عمل » لومن«اختالل در سیستم شکل گرفتھ است و 
نظمیھا یا درست تر آنکھ ھمان اختالل  نکرده است و قادر نبوده است بر دشواریھا یا بھ بیان دیگر بی

پدیدار شده در سیستم ، غلبھ کند. ھمھ ی این چیزھا را شاید بتوان بھ مدد سیستم وارد سیستم کرد  
فروپاشی و سرنگونی سیستم می  و بھ حل آن رواورد اما با انقالب چھ می توان کرد کھ خواستار

ویکردی است بھ نظامھای دموکراتیک غربی؟ آیا می توان گفت تئوری سیستمھا در اساس ر شود؟
تازه ھمین دموکراسیھا ھم اکنون با معضالتی دست بھ گریبان اند کھ قادر نیستند در درون نظام بھ 
راه حل بیندیشند. از معضل مھاجران و پناھندگان گرفتھ تا بغرنجیھای برآمده از بیکاری یا ھمین 

نیھای قانونی در سطح نخبگان بھ قدرت رسیده و میل و بیماریھای الینحل واگیر چھ رسد بھ نافرما
  گرایش بھ حفظ قدرت خالف عرف و قانون کشورشان.

روش شکلی خود را پی می گیرد و می گوید اعتراض نیازمند یک » لومن«از اینھا کھ بگذریم 
موضوع است کھ مشخص کند چرا بھ وقوع پیوستھ است و علیھ چھ چیز دست بھ اعتراض زده شده 

می گوید موضوع اعتراض » لومن«ست. این نکتھ ھا را البتھ در کارھا و آثار دیگران ھم می بینیم. ا
بھ اعتراض کنندگان کمک می کند از موضوع اعتراض خود در جھت برنامھ ریزی بھره بجویند. در 

بری برااینجا باز می بینیم مقوالت دیگری پا بھ عرصھ ی تئوری نظامھا می گذارند مانند برابری/نا
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ھیچ بخش دیگری از یک سیستم بھ » لومن«بھ عقیده ی  .و تعادل/عدم تعادل(= توازن/عدم توازن)
پیرامون خود بر اساس این شکلھا نمی نگرد. این تفاوتگذاریھای آرمانی بھ نوبھ ی خود انبوھی 
موضوع در اختیار جنبشھای اعتراضی قرار می دھند. در واقع مرتبط ساختن جنبش اعتراض با 

ست. خود اوھم  بھ زحمت گوشھ ھای این مجموعھ کار آسانی نی» لومن«نظریھ ی نظامھا بھ سبک 
را بھ ھم متصل می سازد. آنپھ در اینجا از نظر این قلم اھمیت دارد این است کھ اعنراض بھ خصوص 

راض و باالتر از آن جنبش خودانگیختھ ی اعتراض در اساس بدین علت در برابر سیستم تجنبش اع
قادر نیست درست عمل کند یا اختالل در سیستم بھ  یعنی ھر سیستمی قرار می گیرد کھ سیستم دیگر

درست » لومن«اعتراض میدان می دھد. چنانچھ یک سیستم اجتماعی(= نظام اجتماعی) بنابھ نظر 
عمل کند در اساس ھمھ چیز باید در گردش در چارچوب سیستم و در ارتباط با منظومھ ی 

انی مدام بھ گردش و عملکردھایش پپردازد. پیرامون/نظام بگردد و نظام از راه خودکفایی و خودفرم
ھنگامی کھ جایی خللی وارد می آید در این صورت معادالت دیگری مطرح می شوند مانند 

 برابری/نابرابری یا تعادل/عدم تعادل.
می گوید ھنگامی کھ بھ مفھوم اعتراض می پردازیم،می  ٢٤»اووه ھلمن-کای«در گفتگویی با » لومن«

ھای معینی خود را از پیرامون متمایز می سازند و ید کھ با برگزیدن موضوعھایی برکشتوان واحد
بھ این موضوعھا بھ صورت ارتباطی توجھ می کنند. این مورد را می توان در ارتباط با جنبشھای 

  صلح طلبانھ یا در جنبشھای محیط زیستی یا در جنبشھای راست افراطی مشاھده کرد. 
در نظر می گیرند کھ علی االصول در حوزه ی تمدنی و فرھنگی این ھر سھ مورد جنبشھایی را 

کشورھای غرب سربرآورده اند و نوعی تداوم را بھ نمایش می گذارند. بھ بیان دیگر در بستر 
نمی توان اعتراض کرد بی آن کھ گفت بھ » لومن«فرھنگی معینی روی می دھند.از این رو بھ باور 

. جنبشھای اعتراضی قصد ندارند اختالل  نظامھای کارکردی چھ علت وعلیھ چھ چیزاعتراض می شود
را برطرف سازند. ھدفشان این است کھ در ارتباط با نظامھای کارکردی جلب توجھ برانگیزانند برای  
مسائل و معضالتی کھ نظامھای کارکردی نمی توانند از نظر ساختاری حل کنند یا بھ نحوی نامطلوب 

ت کھ از بحران سخن گفتھ می شود یا فرض براین است کھ این معضالت حل می کنند. از این جھت اس
را بھ گونھ ای بھتر می توان انجام داد. بھ ھمین اعتبار می توان گفت جنبشھای اجتماعی با اقتصاد 
جلب توجھ سروکاردارند. این جنبشھا می خواھند برای ھدفھایشان جلب توجھ کسب کنند. کسب جلب 

ر عملی کارکرد رسانھ ھای جمعی است. در واقع بی این رسانھ ھای جمعی توجھ در اساس وبھ طو
نمی توان بھ ھدفھای اعالم شده دست یافت یعنی آنھا را تحقق بخشید. در عوض بھ مدد رسانھ ھای 
جمعی می توان بھ سرعت موضوعھایی را طرح کرد و بھ آنھا رسید. بھ بیان دیگر اشاعھ و تحقق 

  و امکان پذیر نبوده است.این ھدفھا از راه گفتگ
جنبشھای اجتماعی این امکان را فراھم می آورند کھ بتوان واقعیت جامعھ ی مدرن را آزمود. این 

بسیار مھم است. البتھ او گوشھ ھای مختلف آن را برنمی رسد. او جامعھ ی غربی » لومن«نکتھ ی 
در نظر می گیرد، ناگفتھ بستر  یا جامعھ ھای مورد نظرش را کھ بالنسبھ ثبات و انسجامی برایشان

فرھنگی منسجمی و بھ ھم پیوستھ ای برایشان قائل است. باید دید او بھ معضل مھاجران چگونھ 
برخورد می کند . اینان کسانی بھ شمار می روند کھ فرھنگی متفاوت دارند و در کارکردھای نظامھای 

باورندارند. برای مثال طرز رفتار با زنان اجتماعی این جامعھ ھا جذب و ادغام نشده اند یا بھ آنھا 
در جامعھ ی میزبان با برخورد بازنان در میان مھاجران یکسان نیستند. یا صنایع تسلیحاتی در غرب 
وقتی خواستار معافیتھای مالیاتی می شوند بھ موضوعی می پردازند کھ معضل مھاجران یا پناھندگان 

  بھ حساب نمی آید.
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  عتراضیا-جنبشھای اجتماعی
  

شماری از جامعھ شناسان مقولھ ی جنبش اعتراضی را زیربخشی از جنبش اجتماعی می دانند. از 
است. این نگرش در اساس می تواند زیربخشھا یا » جنبش اجتماعی«این رو مقولھ ی عام و اصلی 

  زیر مقولھ ھای دیگری نیز بھ بار بیاورد بستھ بھ نظر و دیدگاه محقق.
پایان نامھ ی تحقیقی خود می نویسد جنبشھای اجتماعی در معنای محدود در » توربن آرنت«

جنبشھای اعتراضی بھ شمار می روند و از این رو بخشی از سیاست و جامعھ بھ حساب می آیند. بھ 
نمونھ ھا و مثالھای متعددی را در این حوزه برشمرد. مانند جنبشھای دانشجویی  می توان ھین اعتبار

بھ بعد، یا نمونھ ی معاصری چون  ٢٠١١از سال » وال استریت را اشغال کنید«، حنبش ١٩۶٨سال 
کھ ھرروزه در رسانھ ھای جمعی از آن یاد می شود. بھ باور او ھمھ ی این جنبشھای » پگیدا«

  ٢٥نزدیک ھستند و در ھمین مقولھ می گنجند.» جنبش اعتراضی« اجتماعی بھ مفھوم

چنان پدیده ای عام ھستند کھ دشوار می توان آنھا » نیکالس لومن«بھ نقل از » جنبشھای اجتماعی«
توجھ خود را معطوف و محدود می » لومن«را تحت عنوانی دقیق بھ توصیف کشید. بھ ھمین جھت 

جنبشھای «بخشھای عمده ای از» جنبش اعتراضی«اوبھ تصور ». جنبش اعتراضی«سازد بھ
  را دربرمی گیرد و از نظر روش شناسی روشن تر در خور بررسی است.  » اجتماعی

سعی دارد بھ روش خود این مقولھ ی اعتراض را تحت عنوان دیگری » لومن«از سوی دیگر 
رویکرد این امکان را فراھم می نامد. این نگرش یا این » جامعھ شناسی ریسک«بربرسد کھ آن را 

می آورد کھ بتوان فاصلھ و تفاوت میان تصمیمات امروزین و پیامدھای پسانی آن را توضیح داد و 
موقعیت جامعھ ی مدرن را مشخص ساخت و بھ تعریف کشید. از آنجا کھ نمی توان پیامدھا را از 

  بندد.را بھ کار می » ریسک«پیش رؤیت و درک کرد، بھ ھمین سبب اصطالح 

 را در» اعتراض«وبھ طوراخص مفھوم » جنبشھای اعتراضی«وظیفھ ی اصلی و عمده ی  »لومن«
جامعھ چنین توصیف می کند:اعتراضھا در اساس ارتباطاتی بھ شمار می روند کھ خطاب بھ دیگران 
 صادرمی شوند و بھ آنان نسبت بھ مسئولیتھایشان ھشدار می دھند. از این رو اعتراضھا دروھلھ ی

نخست ابزار ارتباطی بھ حساب می آیند بھ قصد انتقاد از طرف دیگر و بیان نارضایی اعتراض 
  .نسبت بھ مورد اعتراض کنندگان

دراینجا می توانند حکومتھا، سازمانھا یا شرکتھا یی باشند کھ  تصمیماتشان بھ نحوی » طرف دیگر«
یابند. وجود جانب مخالف و مورد خطاب  می نھند و بھ آنان ارتباط می بر اعتراض کنندگان اثر برجا

یک ضرورت است » لومن«کھ اعتراض متوجھ اوست از نظر » طرف متخاصم«یا بھ بیانی دیگر 
برای توجیھ حضور جنبش اعتراض. چنانچھ وجود طرف متخاصم یا طرف مخالف را بھ حساب 

شکل می دھد کھ گویی  ی متناقض رااجلوه امر نیاوریم در واقع اعتراض درھم فرومی ریزد و این 
  ». علیھ خود دست بھ اعتراض زده است«جامعھ 

در ضمن نکتھ ی دیگری را بھ این توصیف می افزاید و می گوید قصد و ھدف جنبش » لومن«
اعتراض بھ ھیچ رو این نیست کھ بخواھد بھ جای کسی بنشیند کھ مورد خطاب و انتقاد اعتراض 

» تصمیم گیرنده«حکومت کند. اعتراض در واقع می خواھد  است و وظایف او را بھ عھده بگیرد یا
» ریسکھای«را نسبت بھ وظایف و مسئولیتھایش ھشدار دھد و نظم را برقرار سازد و در نھایت 
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بقیھ ی جامعھ را بھ اندازه ی کافی رعایت کند و مورد توجھ قراردھد. این انتقاد می تواند توجھ بھ 
،محرومیتھا و وضعیتھای نامساعد را نشان دز اییھا را آشکار سانابسامانیھا را برانگیزاند،نارض

  دھد،  تقاضاھا و خواستھ ھا و امیالی را برزبان براند.

نکھا عبارتند از با» مقابل«را مثال بزنیم ، می بینیم طرف »اشغال وال استریت « اگر در اینجا جنبش 
بی آنکھ در تصمیمگیریھای بانکھا  و معامالت بحث انگیز و سفتھ بازیھایشان. شھروندان معترض

گشتھ اند. در نتیجھ » ریسک«دخالتی داشتھ باشند در معرض آسیب واقع شده اند و ناچار بھ تحمل 
جنبش اعتراض و معترضان  در محلھ ی بانکھا ناخشنودی خود را بھ تصمیمات بانکداران و نظام 

نکھ دخالتی می داشتھ اند، جبران کنند. مالی بیان کرده اند چون می باید خسرانھای وارده را بی آ
اعتراض کنندگان می خواستھ اند توجھ جامعھ را بھ مسئولیت پذیری بانکھا جلب کنند و نگذارند 
بیش از این بھ مردم خسارت بزنند ولی قصد نداشتھ اند جای بانکھا بنشینند و بھ جبران خسارتھا 

راسیھای غربی مبتنی بر سرمایھ داری شکل رو بیاورند. این رویکرد در اساس در چارچوب دموک
 نظام سرمایھ می گیرد. در چنین وضعی کسی بھ فکر جانشین شدن نیست چون کسی نمی خواھد

 . مردم می خواھند کھ این نظامیعنی سرمایھ داریدر اینجا مسئولیت پذیری  داری را سرنگون کند؛
  سرمایھ ی ھرچند اندک مردمی عادی را نبلعد و خسرانھای بیشتر بھ بار ننشاند. 

چنین رویکردی بھ اعتراض در اساس اعتراض را بخشی از سیستم(نظام) جاری و حاکم می داند. 
ھدف این شیوه ی اعتراضی بھ واقع اصالح کاستیھا و ھشدار بھ موقع بھ مسئوالن است ھر چند کھ 

  اعتراض در ھمھ ی موارد مطابق قواعد جاری شکل نگرفتھ باشد.نحوه ی برآمدن 

سعی دارد نظم و تشکیالت  ٢٦»کالودیا ِدنکھ«بھ باور » نیکالس لومن«نظریھ ی سیستمھا در نگرش 
ریھ نمی خواھد ای مختلف درک کند و بفھمد. این نظجامعھ را بھ عنوان  سیستمی متشکل از بخشھ

د باینی نورماتیو) در معرض داوری قرار دھد یا بگوید جامعھ چگونھ جامعھ را مبتنی بر ھنجارھا (یع
اساس نحوه ی کارکردھایش از باشد. ھدف نظریھ ی نظامھا(=سیستمھا) این است کھ جامعھ را بر

جامعھ ی مدرن مبتنی بر » لومن«یعنی جایگاه یک ناظر، بفھمد. ازنظر منظر موقعیتی مشاھد کننده
ر می ف دیای بخشی سامان یافتھ است و برپایھ ی کارکردھایش بھ تعرتفکیک و تمایز میان نظامھ

آید. این تفاوتگذاری کارکردی برخالف جامعھ ھای گذشتھ بھ جدایی اعضای قشرھای اجتماعی نگاه 
نمی اندازد، بل ھر عضو را دارای نقشی می داند کھ بھ عھده ی سیستمی واگذار شده است و در 

نقش می پردازد. بدین اعتبار برای مثال فرد یا عضو ھر سیستم یک چارچوب آن سیستم بھ ایفای 
بار بھ عنوان رأی دھنده در حوزه ی سیاست عمل می کند و یک بار بھ عنوان مصرف کننده در 

ای در جنبشھ» اعتراض«سیستم اقتصاد ظاھر می شود. در این مقطع تفاوتگذاری کارکردی پدیده ی 
ود کھ فرد قادر نیست برآن تأثیری برجا نھد و در این ھنگام جدید اجتماعی ھنگامی ظاھر می ش

  امکان دارد آثاری ناگوار  و ویرانگر بھ بارآورد.

کمابیش مصیبت یا وضعیتی ناخوشایند اما ناگزیر و ضرور   »لومن«جنبشھای اعتراضی بھ اعتبار 
» لومن«ز نظر بھ شمار می روند. مبداء حرکت و بھ اعتباری نقطھ ی عزیمت جامعھ ی مدرن ا

پیدایی جنبشھای اعتراضی و کارکردھایشان نگاه تفاوتگذاری کارکردی است. از اینجاست کھ باید بھ 
تنی مب ،انداخت. بھ ھمین اعتبار نیز جنبشھای جدید اجتماعی و مرزبندی آنھا با جنبشھای اعتراضی

و سربرمی آورد. از اینجاست بر جریان گسترده ای از عقاید و افکار مخالف و متضاد  راه می افتد 

                                                           
26 .Denecke,Claudia.Protestbewegung in der Systemtheorie von Niklas Luhmann.Stellenwert 
der Frauenbewegung.2009.19 Seiten. 
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کھ اعضای جامعھ فرض می کنند در برابر وضع کنونی ، گزینھ ی دیگری می تواند وجودداشتھ باشد 
  کھ بھ ھر حال بھتر است از وضع فعلی. 

ساختار «می گوید در چنین موقعیتی گزینھ ی راستین در نھایت خواستار دگرگونی و تغییر » لومن«
» ینھگز«تفاوتگذاری کارکردی. ھرچھ جز این باشد بھ معنای آن است کھ  است یعنی الغای» سیستم

در ضمن تصور می کند چنین پیشنھادی را » لومن«بھ صورت یک پیشنھاد عنوان شود. در اینجا 
  یک بخش کارکردی از نظام نیز می تواند، مطرح کند.

قد م و نظامش پایبند است. معتبھ کارکردھای سیست» لومن«در واقع ھر چھ بیشتر می کاویم می بینیم 
است کھ کارکرد جنبشھای اجتماعی را می توان از دید مسائل بھ بارآمده از درون جنبشھای اجتماعی 

می توانند جامعھ را فقط در  ،بھتر ارزیابی کرد. از آنجا کھ نظامھای کارکردی در اساس خودمختارند
ارتباط با دیدگاھی کھ برایشان در نظرگرفتھ شده است، بنگرند. ھیچ مرکزی وجودندارد کھ بتواند 
کارکرد درست نظام را ھدایت یا کنترل کند بھ نحوی کھ معضالت و مسائل بھ بار نشستھ از نحوه ی 

ارشان قرار نمی گیرد،درست درک کند. کار نظامھای کارکردی یعنی آنچھ را کھ در حوزه و قلمرو ک
ھمینجا نقطھ ی ضعفی پدیدار می شود کھ بھ پیدایی جنبشھای اجتماعی میدان می دھد. در این چنین 
بزنگاھی نظم اجتماعی در معرض دید جنبشھای اجتماعی قرار می گیرد. جنبشھا ی اجتماعی بھ 

اعتنا قرار نگرفتھ اند. بھ بیان دیگر موضوعھایی توجھ می دھند کھ در چارچوب نظام سیاسی مورد 
موقعیتھایی پدیدار گشتھ اند کھ یا بھ آنھا توجھ نشده یا شناختھ نشده اند یا در معرض تضاد و اختالف  
واقع شده اند. در چنین سپھری از اختالفات و تضاد است کھ جنبشھای اعتراضی دارای کارکردی 

ارکردی کھ خود خرده نظامھا یا نظامھای بخشی بھ خاص می شوند کھ پیشتر ھیچ یک از نظامھای ک
  حساب می آیند بھ آنھا نپرداختھ اند. 

می خواھد درعرصھ ی افکار عمومی جایگاھی برای خود » لومن«جنبش اعتراض مطابق نظریھ ی 
کسب کند و ھواخواھانی بھ دست آورد کھ تحقق ھدفش را چندان جدی نمی گرفتھ اند. ھنگامی کھ 

ق بیابد و بھ واقعیت بنشیند،جنبش اعتراض جذابیت خود را از دست می دھد و اعتراض تقاضایی تحق
پایان می یابد و در نتیجھ جنبش اعتراض فروکش می کند. بدین ترتیب جنبش اعتراض می کوشد 
خود را آشکار و نمایان سازد و بھ ھمین اعتبار برقرار بماند خواه بھ مدد تظاھرات یا اقدامات 

  گستره ی نافرمانیھای مدنی.چشمگیر در 
بھ این نکتھ نیز می پردازد. » لومن«انگیزه ی فرد شرکت کننده در یک جنبش اعتراضی چیست؟ 

می گوید این امر را باید در بستر اجتماعی ریشھ یابی کرد. انگیزه ی اصلی و محوری فرد در واقع 
ستقالل یا بیانی دیگر تجلی تحقق و بھ واقعیت درآوردن خود است کھ با ابراز آزادی عمل و ا

خودگردانی و فردیت پیوند می خورد. در نظام تفاتگذاری کارکردی ھر فرد فقط کارکرد معینی دارد 
کھ علی الظاھر مبتنی بر فردیت نیست، در حالی کھ در حرکت اعتراضی ھر فرد ضمن آنکھ در یک 

د را نیز آشکار می سازد. این حرکت توده ای گسترده شرکت می کند در عین حال مرزبندی فردی خو
سیستمھا دارای کارکردی نظام مند یا  وریئترویکرد را شاید بتوان بدین معنا گرفت کھ فرد در 

سیستمیک است در حالی کھ در پیوستن بھ جنبش اعتراضی نقشی آگاھانھ ایفا می کند و از این راه 
با عنصری سروکار می یابیم کھ بر فردیت خود تأکید می گذارد. بھ ھر حال در حرکت اعتراضی 

برآمده از نیروی رانشی فردی شده است. بدین ترتیب فرد کارکرد سیستمیک یا نظام مند ندارد. در 
اساس خانواده کارکرد ادغام اجتماعی فرد را بھ عھده می گیرد اما وقتی کھ این کارکرد چنین نقشی 

او را در برابر کنارگذاری و حذف اجتماعی  را ازدست می دھد، بھ جایگاه دیگری نیازمند می شود کھ
حفظ کند. این جایگاه یا نقطھ ی اتصال در جای دیگری جستجو می شود کھ می توان آن را محیط یا 

  پیرامون اجتماعی جدید نامید کھ در جنبشھای اجتماعی جدید سربرمی آورد.
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حفره ی تئوریک خود را » لومن«درک چنین توصیفی چندان آسان نمی نماید. در واقع بدین ترتیب 
پُرمی کند ولی باید بپذیرد کھ جنبش اعتراض و علی االصول جنبش اجتماعی مقولھ ای است کھ بنابر 
ساختارش در نظریھ ی نظامھا نمی گنجد. چنانچھ کارکرد سیستمھا ( ھم بھ عنوان یک کل یا بھ 

ت اعتراض سربرآورند کھ صورت سیستمھای بخشی ) با اختالل مواجھ شود یا تقاضاھایی در کسو
در چارچوب سیستمیک نادیده گرفتھ شده باشند، در این صورت خواستھ ھای تازه بھ صورت 
اعتراض نمایان می شوند. اینکھ فرد در این فراگرد چگونھ بھ جنبش اعتراض می پیوندد موضوع 

 یا ھر دیدگاه دیگری است کھ می توان رویکردی روانشناختی بھ آن داشت یا از راه فرھنگشناختی
  دیگری آن را بھ بررسی گذاشت.

چنانچھ ما بھ مدد نظریھ ھای فرھنگی یا بھ یاری نظریھ ی انتقادی بھ پدیده ی جنبشھای اعتراضی 
بنگریم در آن صورت با دشواریھای برآمده از نظریھ ی سیستمیک روبھ رو نمی شویم. امکان دارد 

اریم یکبار مسیر نظریھ ی نظامھا را بپیماییم و بیازماییم معضالت دیگری را بھ جان بخریم اما نیاز ند
و یکبار بھ پدیده ی جنبش اعتراض ھمچون پدیده ای بیرون زده شده از نظریھ ی سیستمیک،بنگریم 
و سعی کنیم این پدیده را طی مراحلی دشوار وارد دستگاه سیستمھا کنیم و بھ جاسازی ھمخوان با 

  نظام اصالح شده دل ببندیم. 
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  چیست؟ رفتارجمعی
  

ت و پرداخ». رفتارجمعی«بازمی گردد بھ نظریھ ھای مرتبط با  پیشینھ ی نظری جنبش خودانگیختھ
شرح این موضوع نیازمند گفتار مستقل و جداگانھ ای است. در اینجا می کوشم کوتاه و بھ اختصار 

  چند نکتھ را یادآورشوم. 
را » رفتار جمعی«مجموع بی آنکھ سخنی دقیق برزبان رانده باشیم نظریھ پردازان مختلفی در 

فراگردھایی اجتماعی و رویدادھایی می دانند کھ ساختار اجتماعی موجود (قانونھا، پیمانھا،آداب و 
  سربرمی کشند.» خودانگیختھ«رسوم و نھادھا) را باز نمی تابانند، اما بھ طریق وشیوه ای 

خودانگیختھ دارد. با اینحال اگر ھم تاحدودی برنامھ ریزی شده باشد، رفتار جمعی خصلتی بالنسبھ 
این  می دانند.از»بالنسبھ سازمان نیافتھ«و » بالنسبھ ساخت نایافتھ«ساخت یافتھ نیست و آن را 

روست کھ جامعھ شناسان شکلھا و گونھ ھایی از بروز  و تجلی رفتار جمعی را برمی شمرند یا بھ 
ت شناسایی می کنند. این گونھ ھا در آثار مختلف،یکدست نیستند. ما چندتایی اعتباری می توان گف

  از آنھا را کھ در بیشتر آثار مشاھده می شوند در پایین می آوریم.
بسیاری گونھ ای از گردھم آیی را کھ براثر تجمع شکل می گیرد و ازدحام و انبوه مردم را بھ نمایش 

تار جمعی معرفی می کنند. برسر این مورد میان نظریھ پردازان می گذارد ،تجلی یا بیان نوعی از رف
  مختلف اتفاق نظر وجود دارد بی آنکھ ابعاد کمی این تجمع روشن باشد. 

 »رفتار جمعی«جامعھ شناسان بر سر این کھ کدام یک از رویدادھای اجتماعی را می توان زیر عنوان 
ار رفت«از رویدادھا را کھ ھمھ بھ اتفاق زیرعنوان  طبقھ بندی کرد، اتفاق نظر ندارند. تنھا طبقھ ای

است کھ می شود چیزی » گردھمایی انبوه جمعیت«یا » ازدحام«،» تجمع«قرار می دھند، » جمعی
حتی این نوع از تجمع » مک فیل«. یکی از جامعھ شناسان بھ نام   crowdبرابر واژه ی انگلیسی 
  ٢٧».رفتارجمعی«را مترادف می داند با 

 »لوبون«ارجاع می دھند. واژه ای کھ » گوستاو لوبون«را ھمھ بھ » انبوه جمعیت«ت کالسیک پرداخ
انبوه «است و ھم بھ معنای » مردم«است کھ ھم بھ معنای » foule la«بھ کار می برد بھ فرانسھ 

در عنوان کتابش و در متن، این واژه را ھمواره بھ » لو بون». «توده«و ھم بھ معنای »جمعیت
ترجمھ کرده اند. بدین اعتبار مفرد » توده ھا«جمع بھ کار می گیرد کھ در فارسی بھ معنای  صورت

 crowdحال اگر ». روان شناسی توده«در این حالت ترجمھ ی کتاب او می شود ». توده«آن می شود 
ھا ھم می تواند باشد. در برخی کاربرد» توده «در این حالت معنای آن  fouleرا برابر بگیریم با 

چنانچھ با گروھی گسترده سروکارداشتھ باشیم. » گروه«را می توان برابر گرفت با » انبوه جمعیت«
ر بیشتمانند از مالحظات دیگر و ظریف تر می گذرم چون در اینجا با آنھا کارندارم. مھم این است کھ 

» ِ ختگیبرانگی«یا » ھیجان«یا » عاطفھ«یا » احساس«بھ » انبوه جمعیت«جامعھ شناسان در 
مشترکی برخوردکنیم. بھ بیان دیگر چنانچھ  ازدحام جمعیت براثر شلوغی و راه بندان ایجاد شود اما 
احساس مشترکی این ازدحام را بھ وجود نیاورده باشد از مقولھ ی مورد بحث ما خارج است و با 

  روبھ رونیستیم.برانگیختھ  یک رویداد اجتماعی ِ
دانستھ اند. این دستھ » گردھم آیی عمومی مردم «را جامعھ شناسان گونھ ای دیگر از رفتار جمعی 

از گردھم آیی نیز  در اساس بر اثر عواطف مشترک پیرامون یک موضوع مشخص شکل می گیرد 
می  publicو بھ ھمین یک موضوع می پردازد و بھ بحث می نشیند.در زبان انگلیسی این رده را 

داشت. گردھم » گروه ھای عمومی«جامعھ وجوددارند می توان نامند. بھ میزان موضوعھایی کھ در 
پیرامون یک موضوع واحد شکل می » گردھم آمدن عامھ ی مردم«آیی عمومی یا بھ بیانی دیگر 

گیرد و با خاتمھ یافتن آن موضوع یا اتخاذ تصمیم برسر آن، خاتمھ می یابد و از صحنھ ی اجتماعی 
» عامھ ی مردم«رده ی » بلومر«و » پارک«ان مھمی چون رخت برمی بندد. بھ باور جامعھ شناس

                                                           
27.See: Blumer, Herbert. 1939. Collec�ve Behavior. In Robert E. Park, Ed., An Outline of the 
Principles of Sociology. New York. 
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برای ھمھ ی اعضای جامعھ بھ یکسان ارزش ندارد. تنھا بھ گروھی اطالق می شود کھ موضوع 
  مورد عالقھ ی مشترکی دارند و حتی در ارتباط با یکدیگر نیستند.

جامعھ شناسان بدین  کھ می توان گفت کمابیش ھمھ ی» رفتار جمعی«یک رده ی دیگر در ارتباط با 
این رده را بھ دو رده ی باال » بلومر«است.» توده«عالقھ نشان داده اند مفھوم بھ آن یا آن شکل 

افزوده است و تصور می کند با آنھا تفاوت دارد. در این رده شکلی یا نوعی از تعامل بھ گونھ ای کھ 
خورد در برابر ما قرار ندارد. او این بھ چشم می » عامھ ی مردم«و » اانبوه جمعیت «در دو رده ی 

است. البتھ بھ رسانھ ھای جمعی نیز اشاره » توده«مفھوم را از صنعت چاپ برمی گیرد کھ مخاطبش 
. رسانھ ھای جمعی mass mediaرا بھ کار می برند:» توده«می کند کھ در زبان انگلیسی اصطالح 

مورد نظرشان ھست و حداقل بھ این » هتود«علی االصول مخاطبی را ھدف می گیرند کھ بھ شکل 
اعتبار دست بھ فعالیت می زنند. این توده براثر تعامل میان تشکیل دھندگانش،شکل نمی گیرد. در 

رسانھ ھای «سروکارداریم کھ مخاطب نوعی از فعالیت است، مانند مخاطبان » توده ای«اینجا با 
رسانھ ی توده «نخستین » بلومر«نظر  از». رسانھ ھای توده ای«یا بھ ترجمھ ای دیگر » جمعی

  نھ ی چاپ بوده است.، رسا»ای
 »بلومر«می تواندباشد از نظر »رفتارجمعی«رده ی دیگری ازتجمع مردمی یا انباشت مردم کھ معّرف 

این بھ شمار می آید.» رفتارجمعی«است کھ در ضمن آخرین رده در چارچوب » جنبش اجتماعی«
ربرمی آورد. دو گونھ ی مھم در اینجا بھ جنیشھایی اشاره دارد کھ گونھ ھای مختلف سرده خود بھ 

جنبشھای فعال بھ حساب می آیند مانند انقالب فرانسھ و گونھ ی دوم جنبشھایی را در نظر دارد کھ 
بیانگر احساسی خاص ھستند مانند انجمنھای ترک اعتیاد. گونھ ی فعال خواستار دگرگونی جامعھ 

  واستار تغییر اعضایش می شود.است و گونھ ی احساسی خ
در رویکردی دیگر با گونھ ای ». رفتارجمعی«رده بندی باال یکی از رویکردھاست بھ  گونھ شناسی 

در  ٢٨نگاه انداخت.» مک آیور«متفاوت روبھ رو می شویم. برای نمونھ می توان بھ کتاب کالسیک 
روحیھ ی «د و تفاوت آن را با بھ دست می دھ» انبوه جمعیت «توصیفی از » مک آیور«این کتاب 

گوستاو «بھ وضوح شرح می کند. اصطالح  یا مفھوم روحیھ یا خصلت در واقع از کتاب » گلھ ای
بھ شمار » گلھ«معتقد است کھ جامعھ ھای انسانی ھرگز » مک آیور« ٢٩برگرفتھ شده است. » لوبون

جمع انسانھا در اساس خصلتی نمی روند. گردھم آیی شماری از مردم و تشکیل جمعیتی برآمده از ت
،می توان درست شناخت و درک »مک آیور«دارد. این نوع از تجمعات را ھنگامی، بھ اعتبار  گذرا

کرده کھ بھ خصلت سازمان نیافتگی آنھا پی بُرد. در یک جامعھ ی مبتنی بر سازمان اجتماعی چنین 
ردمی بھ نوعی از تمایالت م رویدادی خارج از چارچوب سازمان اجتماعی قرار می گیرد و تجلی

ن را باید جداگانھ بھ بررسی سپرد. ھر تجمع حتی انبوه را ھم نمی حساب می آید کھ خصوصیات آ
بھ اعتباری کھ منظور این نوشتھ است بھ حساب آورد. برای نمونھ  ھنگامی »  انبوه جمعیت«توان 

نش و انتخاب یا تجلیل از کھ جماعتی براساس قرار قبلی و منظم گردھم می آیند بھ قصد گزی
ا ی»  انبوه جمعیت«ورزشکاران با قھرمانان یا ھر مورد مشابھ دیگری، بنا بھ تعریف این موارد را 

» معیتانبوه ج«تجمع و گردھم آیی خود انگیختھ برنمی شماریم. رفتار تجمع خودانگیختھ یا تشکیل 
افراد است بھ سبب آنکھ خود را از  بھ اعتباری کھ آمد در اساس تجلی واکنشھای احساسی و عاطفی

قید و بندھای متعارف یا اجباری رھا می دانند. در این نوع از تجمعات افراد دست بھ کارھایی می 
زنند کھ در شرایط عادی آنھا را انجام نمی داده اند. بدین اعتبار ھر گونھ ای از کنترل و نظارت یا 

  رھا و آداب متعارف را نادیده می انگارند.مھاراجتماعی درھم فرو می ریزد و افراد معیا
تجمع مردم یا شکلگیری انبوه جمعیت ھنگامی تبدیل بھ ازدحام یا غوغا می شود کھ جمعیت گردآمده 
نظم متعارف خود را ازدست می دھد و پریشان و آشفتھ می گردد. خواه بھ سبب خطابھ ھای آتشین 

دن و ھیجان زده شدن افراد گردآمده. در اینجا رھبر یا گردانندگانش و خواه بھ سبب برآشفتھ ش

                                                           
28 .MacIver,R.M.Society ,A Textbook of Sociology.MacMillan.London.1937.Pp184 ff. 
29 .Le Bon,Gustave.Psychologie des Foules.Press Univeritaires de France.1981. 
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رفتارھای خشمگینانھ غوغا منشی راه می اندازند و در اندک مدتی افراد تجمع آغازین را بھ خصوص 
 اوباش سربرمی کشند و وکسانی را کھ مستعد ھستند بھ بی نظمی می رانند. در چنین وضعی  اراذل 

ن حالت امکان دارد حتی در میان نیروھای منظم مانند تجمع را بھ پریشانحالی سوق می دھند. ھمی
می نامند بدین معنا کھ عده  mobپلیس و ارتش نیز بروز کند. در زبان انگلیسی چنین جماعتی را 

  ای یا حتی جماعتی در پی غوغاساالری اند و رفتارھایی اوباش منشانھ بھ نمایش می گذارند.
ی در این چارچوب برشمرده می شود بھ جماعتی اشاره گونھ ی سومی کھ در ارتباط با رفتار جمع

دارد کھ در مکان مشخصی و در زمان معینی گردھم آمده است و بھ موضوع خاصی عالقھ نشان می 
دھند. این اجتماع در اساس مرکب از افرادی است کھ می خواھند بھ سخنانی گوش فرادھند یا صحنھ 

حضار یا تماشاگران می نامند. بھ انگلیسی این چنین ای را ببینند. چنین اجتماعی را مخاطب یا 
می نامند. شماری از جامعھ شناسان انبوه گردآمده  را دراین مقولھ می  audienceاجتماعی را 

گنجانند ، نھ مخاطبان یا بینندگان رسانھ ھای جمعی را کھ در خانھ ی خود بھ سخنان یا نطقھا یا 
دل می بندند. این سخن درست نیست. در عرف مطالعات رسانھ ای ھمین گروه را ھم  یبرنامھ ھای

کھ در این گفتار با  می انجامدمخاطب می نامیم. بررسی این موردھا البتھ ھرکدام بھ معنای خاصی 
  آن کارنداریم خاصھ کھ ھرکدام از این گونھ ھا بھ زیرگونھ ھایی منقسم می شوند.

عامھ ی «آخرین رده یا گونھ در این چارچوب بھ نوعی از اجتماع اشاره دارد کھ می توان آن را 
را بھ فارسی افکار  public opinionنامید. اصطالح انگلیسی » عموم«یا » مردم«یا » مردم

» عامھ ی مردم«عمومی ترجمھ کرده اند. ھمین افکارعمومی نیز می تواند بھ نوعی و درمرحلھ ای
ساب آید. ھنگامی کھ عالقھ یا دلبستگی گروھی از افراد یا شماری ازمردمان درارتباط با یک بھ ح

موضوع اجتماعی یا بستھ ای از ارزشھای اجتماعی اندیشیده احساس دلبستگی بھ نمایش بگذارند، 
  سرو کار می یابیم.» عموم«یا » افکارعمومی«یا » عامھ ی مردم«با مقولھ ی 

این است کھ فارغ است از  گفتگو وجدل شکل می گیرد و علی االصول فرض بر افکار عمومی بر اثر
احساسی. با اینحال نباید از نظر دورداشت کھ در بسیاری موراد بھ  یاز موارد  ییھمسازی سازیھا

ومی ساختھ و حتی با دست آموزی مدد شیوه ھای مختلف خاصھ رسانھ ھای ھمگانی افکار عمم
موارد نمی پردازیم. فقط خواستیم نشان ھیم کھ این مورد  . در اینجا بھ اینو پرداختھ می شودتھ ساخ

  بھ اعتباری کھ آمد یکی از گونھ ھای رفتار جمعی منظور شده است.
اگر یکبار بھ گونھ ھای باال کھ توسط جامعھ شناسان عنوان شده نگاه بیندازیم می بنیم کھ دو مقولھ 

محور اصلی بھ شمار می روند و » رفتارجمعی«ارتباط با در » جنبش اجتماعی«و » انبوه جمعیت«
می توان از آنھا بھره جست در جھت توضیح و تشریح گردھم آیی خودانگیختھ ی مردم و شکلگیری 

  پدیده ی اعتراض جمعی. 
  »رفتار جمعی«حال اگربخواھیم براساس آنچھ آمد وبا توجھ بھ آنچھ آمد وھمچنین نوشتھ ھای مختلف

ر کھ ساختا یم، می توانیم بگوییم رفتارجمعی بھ فراگردھا و رویدادھایی اشاره داردرا تعریف کن
موجود اجتماعی را (یعنی قانونھا، پیمانھا، قواعد، سنتھا و عرف) رابازنمی تاباند و منعکس نمی 
کند. از این رو می توان گفت رفتارجمعی فراگردی است اجتماعی کھ بھ سھم خود ھنجارھای رفتاری 

ی می آفزیند کھ عمل اجتماعی متعارف و سنتی را بھ چالش می خواند. از اینجاست کھ ما می نوی
پیوند بزنیم. چنانچھ بخواھیم نمونھ ھایی » اعتراض«ومفھوم » رفتار اجتماعی«خواھیم میان مفھوم 

عام از رفتار اجتماعی را مثال بزنیم، می توانیم از وحشت و سراسیمگی،جنون جمعی، طغیانھای 
جنبشھای « ،خصمانھ و جنبشھای اجتماعی یاد کنیم. بھ باور برخی از محققان و نظریھ پردازان

  است.» رفتارجمعی«تجلی مرحلھ ی پیشرفتھ و موشکافانھ ی » اجتماعی
جلوه ای ازیک عمل گروھی است. در جامعھ بسیاری گروھبندیھای غیررسمی ِ »جنبشھای اجتماعی«

ھایی کھ متمرکز شده اند یا می شوند روی موضوعھای ویژه ی سیاسی داریم شامل افراد و/یا سازمان
یا اجتماعی. بھ بیان دیگر این جنبشھای اجتماعی حامل  دگرگونی اجتماعی اند یا ایستادگی و مقاومت 

  در برابر دگرگونی اجتماعی.
در جامعھ ھای مدرن غربی جنبشھای اجتماعی بر اثر آموزش، خاصھ آموزش ھمگانی و تحرک 
فزاینده در حوزه ی نیروی کار پدیدار گشتھ اند و از دو عامل صنعتی شدن و شھرنشینی در قرن 
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نوزدھم میالدی تأثیر پذیرفتھ اند. افرادی کھ در یک جنبش اجتماعی گردھم می آیند جلوه ھایی بحث 
 الباتیانگیز بھ نمایش می گذارند و مردمانی عادی را تبدیل می کنند بھ گروھی کھ تقاضاھا و مط

ابزار عمده و وسیلھ ای » جنبشھای اجتماعی «جمعی را عنوان می کنند. بدین اعتبار می توان گفت 
اساسی می شوند در دست مردمانی عادی بھ قصد و بھ منظورمشارکت درسیاست عمومی در 

سھ عنصر عمده را در یک جنبش اجتماعی شناسایی می کند. این سھ عنصر » چارلز تیلی« ٣٠جامعھ.
  ارتند از : مبارزه،عمل سیاسی و نمایش حضور عامھ ی مردم.عب

مرحلھ ی مبارزه معرف حضور مستمر و سازمان یافتھ ی عامھ ی مردم است بھ قصد طرح کردن  
شامل ایجاد تشکلھا » عمل سیاسی «مطالباتی خطاب بھ مقامات (یا حکومت) مورد نظر. مرحلھ ی 

ی نمایشھای گردھم آییھای باشکوه است. در مرحلھ  و ائتالفھا و تجمعات عمومی و تظاھرات و
مشارکت کنندگان می کوشند حضوری گسترده و ھماھنگ برپا سازند و  متشکل از عامھ ی مردم،

  تعھد خود وحوزه ھایی را کھ از آنھا برآمده اند ملموس و باور پذیرسازند.
این سھ مرحلھ علی االصول ھم با ھم تداخل دارند و ھم آنکھ با نگاھی بھ دموکراسیھای غربی طراحی 
شده اند. از اینھا کھ بگذریم نظریھ ھایی ھم داریم کھ بھ مسری بودن رفتارھای جمعی اشاره 

رجستھ دارند(مانند نظریھ ی گوستاو لو بن ) یا ھمگرایی و تعامل نمادین را در رفتارھای جمعی ب
می سازند و برخی ھم  تعامل کارکردی و پدیدارشدن ھنجارھا ی در حال تکوین را مورد تأکید قرار 
می دھند. این نظریھ ھا ھمھ بھ تحول، رشد و تکوین رفتارھای جمعی در یکی از مراحل دلبستگی 

لوم نشان می دھند. بھ ھرحال از نظر روش شناسی و تعیین جایگاه رفتار جمعی در حوزه ی ع
اجتماعی نظریھ پردازان مھم ھمھ پدیده ی رفتار جمعی را شاخھ ای از روان شناسی اجتماعی بھ 
حساب می آورند و بسیاری نیز براین باورند کھ رفتار جمعی نشانگر این واقعیت است کھ مردم عادی 

ریکا یا آم ١٧٧۶می خواھند از راه عمل جمعی، بھ طور مستقیم  قدرت را فراچنگ آورند. انقالب 
 می» گوستاو لوبن«فرانسھ را شاھدھایی در تأیید اینگونھ رویکردھا برشمرده اند. ١٧٨٩انقالب 

بزرگتر است از حاصل جمع » ُکل«نشان می دھد کھ » گروه«و » انبوه جمعیت«گوید ذھن حاکم بر 
د. این بھ راه می افتد در عمل سرنوشتش را خود شکل می دھ» انبوه جمعیت«اجزایش. ھنگامی کھ 

ید.از این دست از مالحظات در ارتباط با رفتار ساب می آبھ ح آگاھی جمعی» دورکیم«امر بھ نظر 
  جمعی کم نیستند. نمی خواھیم بھ ھمھ ی آنھا بپردازیم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
30 .See:Charles Tilly.Social Movements.1768-2004.Paradigm Publishers London.Pp.198. 
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  برخی خصوصیات اعتراض

  اعتراض بازتاب عمل مشترک وھماھنگ شماری از افراد است..١

بدین قصد شکل می گیرد کھ بتواند  تصمیمھای گروه مورد نظر یعنی گروه ھدف را تحت  اعتراض.٢
  تأثیر قرار دھد.

  .حرکت اعتراضی می خواھد گروه ھدف را تحت فشار بگذارد تا بتواند بھ مقصود خود برسد.٣

. عمل اعتراض در اساس عملی است غیر متعارف بدین معنا کھ خیزش یا قیامی نھادی شده و ۴
  نظم بھ حساب نمی آید.م

.اعتراض بستھ بھ شرایط بھ صورتھای مختلف سربرمی آورد. مانند مشارکت در تظاھرات، ۵
سھمگیری در گردآوری امضا، پخش اعالمیھ،استنکاف از رعایت مقررات حکومتی،ایجاد مانع و 

  مسدود ساختن مسیرھای رفت و آمد،بایکوت و ...

جنبش اعتراض بھ صورت فردی و بھ صورت جمعی. د: .اعتراض بھ دو صورت جلوه گر می شو۶
  بخشی است از یک جنبش اجتماعی.

سی سرنوشت یا فعالیت سیابھ شرکت در .مشارکت سیاسی بیانگر تمایل فرد یا گروه معینی است٧
  در جامعھ ای معین .

  .عمل یا اعمال سیاسی بھ یک اعتبار تجلی اعتراض سیاسی یا مشارکت سیاسی است.٨

دست بھ عمل مشترکی می زنند در این حالت مفھوم دیگری » جمعی«یا » گروه «کھ  .ھنگامی٩
مطرح می گردد کھ خصلت جمعی را بھ بیان بکشد. مانند جنبش اجتماعی،گروه اعتراضی یا تجمع 

  شھروندان بھ خاطر برپایی ابتکارات شھروندی.

ی بر تصمیمھای گروهِ  .اعتراض جمعی در واقع بیان یک عمل مشترک است بھ قصد اثرگذار١٠
بھ طور مستقیم بھ فعاالن اعتراض جمعی  نمی توانند از طریق تعھد و پیکار خود از آنجا کھ ھدف. 

  .دست بیابندنند با وارد آوردن فشار بر گروه ِ ھدف بھ مقصود خود کسعی می  ھدف خود برسند،

ری نھادی شده بھ حساب نمی . عمل ِ اعتراض خصلتی نا متعارف دارد بدین معنا کھ تجلی ساختا١١
آید. این ویژگی نشان می دھد کھ اعتراض ھنگامی سربرمی کشد کھ ساختارھای نھادی شده نتوانستھ 
بوده اند بھ خواستھ ھای اعتراض کنندگان بھ موقع پاسخگو بوده باشند. ھدف اعتراض متوجھ یک 

  گروه ھدف است یا یک شخص ھدفگیری شده.

  عمومی را بھ نارضاییھای سرکشیده و انباشتھ شده جلب کند. .اعتراض می خواھد توجھ١٢

. اعتراض اجتماعی ھنگامی تبدیل بھ یک جنبش اجتماعی می شود کھ برخوردار از یک سازمان ١٣
رسمی یا شناختھ شده باشد بھ قصد دستیابی بھ دگرگونی اجتماعی . از این روست کھ جنبش اجتماعی 

  یش می گذارد.خصلتی پیچیده و بغرنج را بھ نما

. جنبش اجتماعی کوشش جمعی و ھدفمند شماری از مردم است بھ منظور دگرگونی افراد یا ١۴
نھادھای اجتماعی و ساختارھای موجود. در یک جنبش اجتماعی انبوھی از افراد سعی می کنند ھدف 

ھدف)، بھ  یا ھدفھای مشترک خود را از راه اثرگذاری بر تصمیمھای دیگران (حکومتگران یا گروه ِ
واقعیت بنشانند.در چنین وضعیتی با دو گزینھ مواجھ می شویم. حکومت در یک ساختار دموکراتیک 
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وقتی ببیند بقا و ادامھ ی جنبش اعتراضی پایگاه ھا و بسترھای مردمی حکومت را بھ مخاطره می 
ستبدادی یا اندازد، بھ خواستھ ھای جنبش اعتراض تن می دھد یا چنانچھ ساختار حاکم خصلتی ا

  اقتدارگرا داشتھ باشد و بقای خود را در خطر ببیند بھ سرکوب رو می آورد.

  اعتراض و جنبشھای اجتماعی. ١۵

اعتراض چنانکھ در جای دیگرآمد گونھ ھا ،جلوه ھا یا چھره ھای مختلف دارد. این تنوع را ھنگامی 
درست می توان درک کرد کھ بھ بستر پیدایی و بروز اعتراض یا اعتراضھا توجھ کنیم.عدم درک 
 حرکتھا یا جنبشھای اعتراضی اغلب در این نکتھ نھفتھ است کھ بیشتر پژوھشگران یا نویسندگان

محور اعتراض را مطلق می پندارند. یکی از محققان آلمانی کھ با  –یا فعاالن سیاسی الگوی غرب 
عالقھ بھ پدیده ی اعتراض پرداختھ است می نویسد اعتراض بھ ندرت با چھره ای خودانگیختھ  
سربرمی آورد و با جلوه ی واکنشی ِ توده ای نسبت بھ یک واقعھ ی معین و مشخص پا بھ میدان 

بازده  ی گذارد. بھ باور او اعتراض دراکثر موارد برآیند تدارک و بسیج است واغلب کمابیشم
تماعی است. ازاینھا گذشتھ می گوید اعتراض از سوی اتحادیھ ھا، موجھای درازمدت یک جنبش اج

   ٣١حزبھا،سازمانھای مدنی، سندیکاھا و تشکالتی از این دست سازماندھی می شوند.

کیدھایی کھ گذاشتھ شده ھمھ با خصوصیات جنبشھا و سازمانھا و تشکیالت صنفی این مالحظات و تأ
و مدنی و سیاسی در غرب سازگارند.  کافی است نگاھی بیندازیم بھ حرکتھای گسترده ی اجتماعی 
در ایران یا جنبشھای معروف بھ بھار عرب یا حتی موارد زیادی در حوزه ی آمریکای التن تا 

رکتھا و جنبشھا، خصلتی ناگھانی و خودانگیختھ داشتھ اند و ھم آنکھ جدا از ببینیم ھم بسیاری ح
سازمانبندیھای حکومتی مردم بھ پا خاستھ اند. بھ ھمین جھت ھم کسانی کھ سعی دارند جنبشھای 
اعتراضی را برخاستھ از اندیشھ ھای چپ یا چپ افراطی بنمایانند یا عنصر شھروندی را برجستھ 

نبش اعتراضی برآمده از تشکالت و تجمعات شھروندی در جھت تحقق خواستھ سازند و بگویند ج
  ای معین است مانند حفظ محیط زیست و جزآن،راھی دقیق نمی پیمایند.

البتھ کھ در غرب جنبشھای اعتراضی دست راستی کم نداریم و نادرست نخواھد بود چنانچھ برخی 
گروه ھا و تشکلھای راست گرا بدانند. مانند  بخواھند شماری از حرکتھای اعتراضی را وابستھ بھ

حرکتھای ضد اقلیتھا یا مھاجران. مواردی ھم داریم کھ راست گرایان با توسل بھ روشھای تبلیغاتی 
  سیاسی بھ نفع گروه ھا و افراد وارد میدان می شوند و تظاھرات راه می اندازند.

از چارچوبھای حزبی و اتحادیھ ھای کھ حرکتھای اعتراضی می توانند خارج می دانیم در ضمن 
فتند یا حتی ورای این چنین ساختارھایی تحقق بیراه  و حتی خارج از نظام سیاسی وقت صنفی

   .را پی بگیرندخواستھ ھایشان 
در ایران نقشی دورانساز ایفاکرد. این جنبش  ١٣٩۶جنبش اعتراض خودانگیختھ در دی ماه 

ی بھ شمار می رفت بھ سازمانھا و احزاب سیاسی موسوم محصول انواع سرخوردگیھا بود و واکنش
ھواخواه اصالح طلبان حکومتی و حتی سازمانھای سنتی بھ اصالح طلب یا روشنفکران چپ و ملی ِ

ملی و نھضت آزادی و مانندھایشان کھ نقش اصالح طلبانھ ی موازی با اصالح طلبان درون 
مھ چیز در دست و در اختیار حکومت جمھوری ساختاری را بھ اجرا می گذاشتند. در مقطعی کھ ھ

اسالمی بود و گردانندگان حکومت خود را در معرض ھیچ خطری نمی دیدند، توده ی مردم ناگھان 
تحت لوای اعتراض بھ گرانی قیمتھا نخست در مشھد و سپس در سراسر ایران بھ خیابانھا ریختند 

                                                           
31.Siehe:Sebastian Haunss.Die Bewegungsforschung und die Protestformen sozialer 
Bewegungen.Berlin 2009,S.31-45.IN:eine kleine Geschichte sozialer Bewegungen .Hg.Klaus 
Schoenberger. 
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بھ این حد  ٩۶ندند. جنبش اعتراضی دی و بنیادھای حکومت و گردانندگانش را بھ چالش فراخوا
محدود نشد و نقشی انتقادی و مھمتر از آن حتی خالق و آفریننده نیز بھ اجرا گذاشت. این جنبش 
درست در زمانی فراگیر شد کھ خاصھ روشنفکران در برابر سیاستھای حکومت دست تکدی دراز 

چند چھره ی رژیم و اصالح طلبان پذیرش از سوی سیاستمداران  ،کرده بودند و با خفت و خواری
» تمشارک«فریبکارش را زار می زدند. نویسندگان چپ در کانون نویسندگان آرزویی نداشتند جز 

ھمچون پرچم تسلیم در برابر » پھلوی ستیزی««در روند اصالحات نمایشی و برافراشتن پرچم 
ھمین کانون را نیز بھ قتل حکومتی کھ جنایات بی شمار در کارنامھ ی خودداشت و حتی از اعضای 

یادداشتھای جداگانھ ام این نکتھ ھا را بھ تفصل و باحزییات در بردارند. وابستگان  رسانده بود.
گریختھ ی ھمین روشنفکری بھ خارج کشور از ھمین راه گریزشان را از صحنھ ی عمل واقعی 

ارتخانھ ھای جمھوری یعنی داخل ایران، توجیھ می کردند و درست در خارج کشور در برابر سف
اسالمی صف می کشیدند تا بتوانند با انداختن رأی در انتخابات ضددموکراتیک این حکومت اسالمی 
کاسھ گدایی دردست گیرند. این بھ اصطالح روشنفکران باید یکبارھم کھ شده بگویند بھ چھ کسانی 

ر بار بھ نماینده ی رژیم رأی می دادند؟ اینان در چند انتخابات ریاست جمھوری شرکت کردند و ھ
رأی دادند و منتقدان مستقل مقیم ایران را طرد می ساختند و می نکوھیدند.جنبش خودانگیختھ ی 

انسداد سیاسی ساختھ و پرداختھ ی روشنفکری و سازمانھای چپ و ملی را درھم فرو شکست  ٩۶
تجات سنتی را کنارزد. آیا و از این گذشتھ سطح گفتارھا را ارتقا داد و بن بست برآمده از این دس

واقعیت این است کھ گفتارھای عقیم ایرانیان  گرفت؟ رگ را نادیدهزمی توان ھمین دستآوردھای ب
سیاسی خارج نشین سالھاست راه تحول سیاسی ایران را مسدودکرده است و ھمھ را بھ سوی 

درست نسنجیده را اصالح طلبان درون ساختاری فراخوانده است. اینان حتی مرحلھ ی ھر تحول 
ی خالق مطرح کنند. حداکثر کاری کھ ھمھ ی این حضرات ابوده اند و نتوانستھ بودند فکر و اندیشھ 

خالصھ شده بوده است و حتی در این حدھم » سانسور کتاب«کرده بوده اند در حد اعتراض بھ 
ه دوستانشان برآمد صادقانھ گام برنداشتھ بوده اند. فقط خواستار رفع سانسور از کتابھای خود و

بودند و آثار و اندیشھ ھای دگراندیشان را بھ سکوت برگزار کرده بوده اند! این رفتار ناصادقانھ 
می نامم. تازه در پشت این » سانسور سکوت«نوعی از سانسور را پی می گرفتھ است کھ آن را 

ی با بدگویی و را در محلفھای خصوص» غیر خودی«نوع از سانسور، نویسندگان و اندیشگران 
  شایعھ پراکنی و بھ مدد ترور شخصیت از میدان اندیشھ ی انتقادی حذف می کرده اند. 

خط بطالن کشید بر ھمھ ی این رفتارھا و افکار انسدادی و راھی تازه  ٩۶جنبش خودانگیختھ ی 
د. شمر گشود بھ روی مردم و اندیشگران داخل ایران. اینچنین دستآوردی رانمی توان و نباید اندک

نمونھ ی دیگری از دستآوردھای چشمگیرجنبشھای خودانگیختھ ی اعتراضی رامی توان درسراسر 
سربرآوردند. این گونھ از حرکتھای اعتراضی » بھار عرب«جنبشھایی مشاھد کرد کھ تحت عنوان 

در نظریھ پردازی جنبشھای اعتراضی در غرب بھ چشم نمی خورد. ھنگامی کھ ھمھ ی راه ھای 
ود و سدھای فکری مسدود می شود بستر فرھنگی جامعھ با خیزشی مردمی راھگشا می شتحول 

  درھم فرومی ریزد. و اندیشگی را
اعتراض یا درست ترآنکھ حرکت اعتراضی در عمل تبدیل شده است بھ ابزاری در جھت تأکید گذاری 

ی اسی و اجتماعبر خواستھ ھای سیاسی کھ علی االصول در جھت تکمیل دیگر شکلھای متعارف سی
بھ کار گرفتھ می شود. چنانچھ مشارکت و بھره گیری از شکلھای مشارکت و تأکید گذاری نتوانند 
بھ داد مردم برسند، شیوه ی اعتراض برجستھ می گردد بھ قصد جلب توجھ جامعھ بھ نارساییھایش. 

ی د و ھر اعتراضاز این طریق است کھ خواستھ ھای نادیده گرفتھ یا سرکوب شده شفافیت می یابن
اند و خمود و رخوت را در کشھمچون عملی سیاسی نگاه و نگرش جامعھ را بھ سوی خود می 

جامعھ و در میان اندیشگرانش از میان بر می دارد. کسانی کھ تصور می کنند جنبشھای اعتراضی 
می دخودانگیختھ بھ جایی نمی رسند و سرکوب می شوند،دستآوردھای خودانگیختگی و اعتراض مر
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را رواج می » پختھ خوری«خارج نشینان ایرانی،شماری از را نادیده می گیرند. اینان بھ خصوص 
ھمھ ی سازمانھا و تشکالت سیاسی و حتی مدنی ایران  ۵٧نقالب ادھند. پیشتر نوشتھ بودم کھ با 

ر م مگاعتبارشان را از دست داده اند و ما نمی توانیم بھ تشکلھای سیاسی نوین و کارآمدی برسی
آنکھ رھبران و سرکردگان تازه ای از درون کوره ی مبارزه و بستر اندیشھ سربرآورند. در این 
باره پیشترھا نوشتھ ام. در اینجا نمی خواھم دوباره ھمھ چیز را از نو بنویسم. تنھا یادآور می شوم 

ھمھ ی وقتی کھ سازمانھا،تشکیالت و سازمانھای مدنی و بھ طور کلی روشنفکری یک کشور 
آرمانھا و آرزوھایشان را بھ گروھی یا رھبری دیگر و آشکارا متفاوت از خودشان واگذارکنند و 

 وبھ پیروی از این وضع جدید تن در دھند، در این صورت مشروعیت خود را بھ صورتی مستقل  
داوطلبانھ داواطلبانھ بھ دیگری واگذارکرده اند. این واگذاری داوطلبانھ بھ منزلھ ی اعالم انحالل 

صورت گرفت ھمین اعالم انحالل بود. این اعالم انحالل محدود  ۵٧است. آنچھ در آستانھ ی انقالب 
نمی شد بھ یکی دو سازمان چپ و ملی، بل از این وراتر می رفت بھ حدی کھ کل جامعھ را در بر 

ولی مردم و  می گرفت و بدین معنا بود کھ آحاد مردم بھ سوی رھبری گرویدند کھ خود را ھمچون
ژرف و سیاستی پنھانی در کار نبود. » خدعھ ای«در یک کالم ولی امت شناسانده بود. در اینجا 

  »!!روح منی خمینی«مردم می گفتند 
لوحانھ یا سیاستمآبانھ نادیده گرفت و مانند ملتی بیگناه و فریب ه این وضعیت استثنایی را نباید ساد

نھ تنھا مردم کھ سازمانھای سیاسی و مدنی و خاصھ  خورده در مقام مظلومیت سربرافراشت.
روشنفکران ریاکار ایرانی ھمھ باید مسئولیت بپذیرند و بکوشند مشروعیت واگذارشده را با نگاھی 
تاریخی و فرھنگی و سیاسی بازسازی کنند. در اینجا اعتراض در دو سطح فردی و ملی باید عنوان 

  بازسازی کند. ،ر مسیری برخوردار از آگاھیشود تا قادر گردد مشروعیتی نوین را د
  

  جنبش اعتراضی و خصلت طبقاتی.١۶
برخی از تحلیلگران می کوشندھرحرکت جمعی وھر خیزش اعتراضی را بھ مدد نظریھ ھا و 
خصوصیات طبقاتی بھ سنجش بسپرند و از این راه شناسنامھ ای جمعی فراھم آورند. شماری دیگر 

اجتماعی فروکاستن این جنبشھا را بھ عاملی تک بُعدی درست نمی دانند. بھ از تحلیلگران جنبشھای 
باور برخی دیگر از محققان در جامعھ ھای پیچیده ی کنونی بھ خصوص جامعھ ھای غربی کھ با 
طبیعت بغرنج دانش اجتماعی سروکارداریم بھ الگویی نیازمندیم کھ وجھھ ای چندبعدی را بھ نمایش 

  گرایش نشان می دھند.» پیر بوردیو«ز محققان اغلب بھ مفھوم طبقھ از نظر بگذارد. این دستھ ا
عدی مفھوم سھ ب» تماعی و تحلیل طبقاتیجنبشھای اج«مقالھ ای در زمینھ ی  در» کریستیان فوکس«

را برمی گیرد و می نویسد این مفھوم بھ سھ وجھ اشاره دارد: یکی » پیربوردیو«الگوی طبقاتی 
» فوکس«است و دیگری سرمایھ ی سیاسی و باالخره سرمایھ ی فرھنگی. سرمایھ ی اقتصادی 

رش از طبقھ تکیھ می زند و این نگ بنیان کنونی بھ الگویی پیچیده معتقد است کھ سرمایھ داری ِ دانش
 ٣٢تحلیل اجتماعی و تحقیقات مرتبط با جنبشھای اجتماعی.امل مھمی می داند درارتباط با تجزیھ ورا ع

گوی پیچیده ی طبقاتی عامل مھمی است در زمینھ ی تجزیھ و تحلیل جنبشھای اعتراضی. بھ باور اوال
منتخب می پردازد مطالعھ ی میدانی در پانزده کشور بھ١٩٩۵/١٩٩٧و  ١٩٩٠و  ١٩٨١سالھای  در

و نتیجھ می گیرد کھ الگوی پیچیده ی طبقاتی پیوند می خورد با جنبشھای اجتماعی. نتیجھ ی 
امکان می دھد بگوید کھ سرمایھ ی فرھنگی و سرمایھ ی اقتصادی عوامل مھمی مطالعاتش بھ او 

بھ شمار می روند در ارتباط با بسیج یا از بسیج انداختن یعنی آرام سازی اعتراض. بنابراین مشاھدات 
متکی بھ دانش و حوزه ی خدمات مھمترین گروه ھای  )طبقھ یگروه ھای (=میدانی معتقد است کھ 

                                                           
32 .See:Christian Fuchs.Social Movements and Class Analysis.Vienna University of 
Technology.Date of publishing ?Distributed in Internet.Pp.13. 
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» طبقھ«ھ ی اعتراض بھ حساب می آیند. بھ ھمین اعتبار از الگوی ساده انگارانھ ی فعال در عرص
چشم می پوشد و ضمن آنکھ از این مفھوم در نمی گذرد، بھ آن در وجھھ ای سھ بعدی چنانکھ 

  طرح می کند متوسل می شود.» بوردیو«
الکیت مزدبگیران فاقد م نگرش سنتی مارکسیستی براساس تمایز مالکان ابزار تولید وم طبقھ درمفھو

سامان می گیرد و بر ھمین اساس منزلت آنھا در عرصھ ی تولید تعیین می گردد. طبقھ ی استثمار 
شده در چنین وضعیتی احساس از خود بیگانگی دارد و ناحشنود است و محروم. از ھمینجاست کھ 

کلی دستخوش دگرگونی آگاھی طبقاتی برمی خیزد. در دوران سرمایھ داری متأخر این وضعیت بھ 
  بنیادی می شود.

توسعھ ی سرمایھ داری و افزایش بھره وری نیازمند افزایش ترکیب ھماھنگ فنی و ارگانیک سرمایھ 
است. انباشت و افزایش سود بھ پیشرفت تکنولوژیک (= فنآوری)اتکا دارد. اینجاست کھ سرمایھ ی 

ین د مدام جانشکار شدن (اتوماسیون) سعی دارخود ثابت (انواع تکنولوژیھا) در جریان بھینھ سازی و
د. در یک کالم توسعھ ی سرمایھ داری در یک روند پویا ی متغیر (نیروی کار انسانی) بشو سرمایھ

ھمواره سعی دارد  از نیروی کار یدی بکاھد و بر نیروی کار فکری و معنوی و ارتباطی و اجتماعی 
و برآمدن نیروی کار یعنی طبقھ ی متکی بھ آگاھی در  و خدماتی بیفزاید. سرمایھ داری دانش بنیان

ی سرمایھ داری متکی بھ تکنولوژی است. توسعھ ی سرمایھ داری و تحول تدریجواقع محصول 
اینجاست کھ بھ باور محقق ما نیروی کار را دیگر نمی توان موضوع استثمار و از خود بیگانگی بھ 

ن نتیجھ گرفت کھ موقعیت طبقاتی بھ گونھ ای خودکار حساب آورد. حال از این توصیف کوتاه می توا
منجر بھ آگاھی طبقاتی و اعتراض نمی شود. توسعھ ی سرمایھ داری نئولیبرال متکی است بھ دولت 

تولید انبوه و مصرف انبوه کھ در مجموع در جامعھ ھای غربی بھ رشد رفاه عمومی و افزایش  رفاه،
می شود بھ افول اعتراضھا در طبقھ ی کارگر. در ضمن در دستمزدھا می انجامد. ھمین امر منجر 

ھمین سرمایھ داری نئولیبرال گرایشی وجوددارد کھ فقرفزاینده،بیکاری و رکود دستمزدھا را بھ بار 
ھربرت «می نشاند اما این گرایش بھ گونھ ای خودکار امواج اعتراضھای توده ای بھ بار نمی آورد. 

ئولوژیھای رایج در سرمایھ داری ) می گوید اید١٩۶۴» (بُعدی انسان تک«در کتاب » مارکوزه
ابزاری تولید می کنند و فقدان تفکر انتقادی را اشاعھ می دھند کھ  أخر آگاھی تک بُعدی و خردِ مت

ھمھ در جمع نقشی مھم ایفامی کنند در جھت ممانعت از بروز اعتراض. مصرف گرایی، نژاد باوری، 
توده گرایی و دست آموزکردن فکر توسط رسانھ ھای جمعی را می توان ایدئولوژیھایی دانست کھ 

ده می گیرند و عواملی بھ حساب می آیند کھ نیروی اعتراض را باز می کارکردی بازدارنده بھ عھ
  دارند و از کار می اندازند.

آنچھ آوردیم رویکری انتقادی در ارتباط با مفھوم طبقھ بھ حساب می آید. می خواھد بر عنصر آگاھی 
ی کارگر صنعتی  در میان نیروی کار فکری در جامعھ تأکید بگذارد. بدین ترتیب شاید بتوان گفت طبقھ

طبقھ مادی ِ دیگر عامل تعیین کننده بھ حساب نمی آید. اما این امر نباید موجب شود کھ مفھوم سنتی ِ
را نادیده بگیریم. جامعھ ھنوز مبتنی است بر نابرابری، تفاوتھای میان قدرتھای سلطھ گر و سلطھ 

فھوم طبقھ را بازاندیشید نھ آنکھ آن شونده،استثمار، تفاوت منزلت و توزیع نابرابر. از این رو باید م
را منتفی دانست. در سرمایداری مبتنی بر اطالعات، تضادھا فقط از نبرد میان مالکیت مادی مانند 
مالکیت بر تکنولوژی، ماشینھای تولید،سرمایھ و منابع طبیعی سربرنمی کشند. تضادھای میان 

ا،اطالعات ژنتیک،حقوق بشر، طبیعت ھمچون کاالھای نمادین وکاالھای اطالعاتی مانند دانش،ارزشھ
ما » فوکس«کاالیی در خور حفظ و ارزشمند،دموکراسی و صلح نیز مطرح و مھم ھستند. در واقع 

را با گسترش مفھوم طبقھ و حوزه ی گسترش یافتھ ی تضادھای اجتماعی کھ مادی و معنوی ھستند 
                                                                    .                                   روبھ رو می سازد

می گوید اعتراضھای جدید براثر دگرگونی ارزشھا برانگیختھ  ١٩٧٧بھ سال » رونالد اینگلھارت«
انقالب «شده اند یعنی گذار از ارزشھای مادی بھ ارزشھای پسامادی. او این تحول و گذار آرام را 
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یوستھ است. شکوفایی پنھد. از آغاز قرن بیستم این تحول بھ تدریج بھ وقوع نام می » خاموش
ام و خاموش رآفزاینده ی اقتصادی در کشورھای پیشرفتھ ی صنعتی دگرگونیھایی بنیادی بھ گونھ ای 

معیت در ج» پسامادیگرایان«بھ دگرگونیھایی در زمینھ ی اولویتھای ارزشی منجرشد. در نتیجھ سھم  
مدام در معرض کاھش قرارگرفت. این » مادیگرایان«افزایش یافت و شمار » ادیگرایانم«نسبت بھ 

  ٣٣نظریھ در یک دوره از توجھی خاص برخوردار گردید.
می گوید اندیشھ ی گذار از ارزشھای مادی بھ » اینگلھارت«در نقد نظریھ ی » کریستیان فوکس«

ساختار طبقاتی جامعھ ی مدرن را نادیده ارزشھای پسامادی در اساس توضیحی آرمانگرایانھ است و 
می انگارد. سرمایھ داری متأخر ھنوز جامعھ ای است طبقاتی کھ بھ مدد استثمار،توزیع نابرابر و 

اط قرار بقشر بندی جامعھ بھ حیات خودادامھ می دھد. دگرگونی ارزشھا علتھایی مادی دارند و در ارت
موزش. گذار بھ ارزشھای پسامادی جلوه ای است از می گیرند با جنبھ ھای فقر،قدرت، تولید و آ

  ٣٤گذار سرمایھ داری صنعتی بھ سرمایھ داری مبتنی بر اطالعات یعنی سرمایھ داری اطالعاتی.
فعان ن دھم کھ مدااین مبحث البتھ کھ گسترده تر از این یادداشتی است کھ آوردم. تنھا می خواستم نشا

آنانکھ یکسره بھ تحلیل جامعھ براثر ھ نواندیش ونطریھ ی طبقاتی، چھ سنت گرا باشند وچ
دگرگونیھای ارزشی می پردازند، می خواھند در ارتباط با اعتراض توضیحاتی متفاوت از نگرشھای 
متعارف و حتی رویکردھای یکدیگربدھند. مھم اما این است کھ ھمھ ی این تحلیلگران بھ جامعھ ھای 

می کنند و وضعیت مادی و پسامادی یعنی طبقاتی و  غربی خاصھ جامعھ ھای صنعتی در غرب نگاه
ارزشی را متوجھ  جامعھ ھایی خاص می سازند. آیا می توان از این نظریھ ھا بھره گرفت در جھت 

  توضیح جنبشھای اعتراضی در جامعھ ھای پیچیده و بغرنج شرقی یا غیر غربی؟
ر یک مرحلھ ای از تحول خود را می اگر بپذیریم کھ جامعھ ھای غیرغربی ترکیبی یکسان ندارند و ھ

پیمایند و در یک نگاه کلی تکامل و تحولی معینی را می پیمایند کھ بی شک از تاریخ و تجربھ و 
فرھنگ خود اثر پذیرفتھ اند در این صورت ناچار باید بھ روشی دیگر توسل جست تا بتوان این 

  جامعھ ھا را درست سنجید.
م کھ ھر نظریھ ی معقول و سنجیده ای بھ ھر حال نکتھ یا نکتھ در اینجا خوب است در نظر بگیری

ھایی درست و خردمندانھ در بردارد. از این رو توسل بھ جنبھ ھای مفید و بھ درد خور ھر نظریھ ای 
نھ تنھا در خور ایراد نیست ، بل عملی است ھوشمندانھ در مسیر دستیابی بھ نظر یا نظریھ ای 

ع و مسئلھ ی اعتراض است .  در این حالت وھ در اینجا مطرح است موضترکیبی. از این گذشتھ آنچ
باید دید کدام نظریھ یا چھ جنبھ ای از ھر نظریھ یا نظریھ ھای مختلف بھ توضیح و تشریح کار ما 

  مدد می رسانند.
در کشورھای پیشرفتھ ی صنعتی غرب ھمھ یا بیشتر حرکتھای اعتراضی در چارچوب قانونھا و 

ا سندیکاھا و تشکیالت حزبی و حرفھ ای سنجیده می شوند. این امر را نباید بدان معناگرفت سازمانھا ی
اعتراض ھمان است کھ در غرب بھ وقوع می پیوندد. اگر ما جنبشھای » فرم«کھ تنھا شکل یا 

اعتراضی را برای نمونھ در ایران دوران انقالب اسالمی در نظر بگیریم با تنوعی از شکلھای 
مواجھ می شویم کھ بھ نوبھ ی خود اھمیت تاریخی،عملی و نظری بسزایی دارند. از اعتراضی 

حرکتھای اعتراضی درون ساختاری گرفتھ تا حرکتھای اعتراضی برون ساختاری یا ساختارشکن. 
در این باره در چند نوشتھ ی پیشینم نکتھ ھا و سنجشھایی را آورده ام. با اینحال سعی دارم جلوه ھا 

  یی دیگر را در فرصتھای مناسب طرح کنم.و جنبھ ھا

                                                           
33 .See:Martin Pfeiffer/James E.Cote.Inglehart,s Silent revolution Thesis…In:Social Behavior 
and Personality.1991.19(4).Pp.223-235. 
34 .See:Christian Fuchs.Ibid. 
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ن ایران آنچھ محققان غربی در تحقیقات خود نمی بینند این واقعیت است کھ در کشورھایی چو
ند و سربرمی کشند. اعتراضات مدتی با جلوه ای ملی گسترش می یاب حرکتھای اعتراضی در اندک

مسری و فراگیرند کھ اعتراضات زنان در عرصھ ھای مختلف، یا اعتراضات  کارگری بھ ھمان اندازه
دانشجویان یا طغیانھای جوانان در اعتراض بھ بیکاری یا طلب عدالت و طرد ظلم. سالمندان آسان 
بھ اعتراض می پیوندند چون بازنشستگی درستی ندارند یا بیمھ ی مطلوب بھ دست نیاورده اند. این 

سان درھم می و آاما در لحظھ ای حساس نظام سیاسی را خطاب قرار می دھند گونھ ھای اعتراض 
جوشند و خصلتی ملی بھ خود می گیرند وقتی بھ فساد حملھ می کنند یا از نظام سیاسی می طلبند بی 

ظلم را کنار بنھد. وقتی یک حرکت ساده ی اعتراضی بھ راحتی و آسان تبدیل بھ حرکتی عدالتی و 
طبقاتی و ملی چنان فروریختھ است -صنفی-کھ مرزمیان مطالبات مدنیان معناست ملی می گردد بد

  رفتھ است.ر جنبشی توان ملی شدن را بھ خود گکھ ھ
بھ توھین بھ خود و بھ رفتار تحقیرآمیز مأمور شھرداری دراعتراض تونس ھنگامی کھ دستفروشی در

منطقھ ی کشورھای عربی بھ قیام خود را بھ آتش می کشد و بھ دنبال آن سراسر تونس و سراسر 
رو می آورند باز این امر بدان معناست کھ خشم عمومی در سراسر کشورھای عربی چنان گسترده 

  اند آتش بکششورش و بھ است تمامی منطقھ ای را بھ  بودهاست کھ قادرانباشتھ شده وفراگیربوده و 
  مد.ابا جلوه ھایی تمدنی بینجنھ تنھا ملی کھ و حتی بھ اعتراضی 

اینھا ھمھ نشان می دھند کھ اعتراض در اساس بھ پرسش گرفتن امری است نامطلوب کھ از سوی 
کومتی بھ اجراگذاشتھ شده است. عده ای پدیده ی اعتراض را خاص جامعھ ھای حوزه ی قدرت ح

. رویدادھای گوناگون اما نشان داده اند کھ اعتراض از مدتھا پیش می دانستھ اند و می دانند مدرن 
درجامعھ ھای مختلف بھ خصوص جامعھ ھای در حال توسعھ بخشی از دستور کار روزانھ ی مردم 

این کشورھا بوده است و ھمچنان بھ شمار می رود. در ھریک از این جامعھ ھا تجلیات اعتراض در 
  ی سربرمی کشد.بستھ بھ فرھنگ محلی بھ گونھ ا

یکی از جنبھ ھای مھم اعتراض کھ تصور می کنم تا کنون از توجھ الزم بھره مند نشده است، 
اعتراض بھ رفتارھای فکری و ساختارھای ایدئولوژیک اندیشھ در میان روشنفکران یا گروه ھایی 

  و داریم. است کھ خود را اھل فکر می دانند. در ایران ما ھردوی این گروه ھا را داشتھ ایم 
اساس از عھد مشروطیت سربرآوردند و نمایندگانی  معنای امروزین در روشنفکران ایرانی در

نھ تنھا در پھنھ ی سیاست کھ در عصر مشروطیت برجستھ بھ جامعھ عرضھ کردند. روشنفکران 
در عصر مشروطیت بھ معنای وسیع حوزه ی ادب و ھنر و فرھنگ نیز نمایندگانی شاخص داشتھ اند. 

وستد خالق فکری سرمی کرده اند و آراء و عقایدشان در پرتو ھمزیستی و  کلمھ اندیشگران در داد
بالنده و شکوفنده می شده است. فکر سربلندی ایران ھمھ را بھ  ،آفرینندگی و رویکردھای انتقادی

خود مشغول می داشتھ و محوری سرزنده و طبیعی بھ بار می نشانده است. برپایی مجلس نخست کھ 
در ھمانحال نخستین مجلس مؤسسان در تاریخ ایران بھ شمار می رود بھ یک اعتبار اوج اندیشھ ی 

از ھنگام سقوط  ملت ایران بھ حساب می آید.-و اجتماعی کشور نوآرایی و نوزایی سامان سیاسی
سراسری وکھ با افکار ایران دوستی در قالبی مکتوب و اندیشیده  یکی از مقاطع استثناییساسانیان 

سروکارداریم ھمان عصر مشروطیت است. از این گذشتھ ثمره و میوه ی آفریننده ی مشروطھ خواھی 
نیز اثر می نھد و پیوند مشروطیت را با تفکر نوسازی ایران مدرن بر دوره ھای تاریخی بالفصل 

در تمام دوره ی مشروطھ خواھی تا استقرار مشروطیت و از آن پس نظام استحکام می بخشد. 
ما ھمواره بھ نحوی با اندیشھ ی مشروطھ و مشروطھ خواھی سرو  ۵٧حکومتی مشروطھ تا بھمن 

واه بھ صورت مخالف. موافقان ھمواره استقرار نظام کامل کلھ زده ایم .خواه بھ صورت موافق و خ
ھ نھ ھمواره بقانون را می طلبیده اند و مخالفان بھ صورت افراط اندیشی یا خرده گیریھای سودجویا

روطھ پرداختھ اند یا در خفا و در علن خواستار امحای جدی نظام مشروطیت عیبگیری از نظام مش
در .مریکاآایی نظامی سوسیالیستی یا نظامی پارلمانی بھ سبک اروپا یا و حذف آن بوده اند بھ امید برپ
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ھمان اندیشھ ی »نظام اسالمی« و جایگزین نیز تنھا فکرنیرومند» جمھوری اسالمی «دوران 
  مشروطیت بوده است. پسانتر بھ این مھم بازمی گردم.

ملکم خان و مانندھایشان  از روشنفکران عصر مشروطیت مانند آخوندزاده و میرزا آقاخان و میرزا
وره در تمام دایرانی، بھ جز روشنفکران بخش پیرامونی رضاشاه، پسانی فکران نشبگذریم، روکھ 
ط زده اند و چرخیده اند ر میان قدرتھا و محلفھای سیاسی غلد ی پس از استقرار مشروطھ بھ بعدھا

  برای شخص خود پرداختھ اند.و اغلب ن حالت با فرصت طلبی بھ وجھھ آرایی فردی تریو در بھ
بسیاری بر این تصور بوده اند کھ با در آستانھ ی مشروطیت و حتی پس از استقرار مشروطیت 

تصویب قانون اساسی مشروطیت ھمھ ی امور وفق قانون سامان می گیرد. این تصور خام اندیشانھ 
اسی مشروطیت در واقع نون اسادشواریھا و معضالت فکری و اجرایی فراوانی را بھ بار نشاند.ق

پس از نمایندگان مردم نخستین قانون مصوب یعنی موضوعھ ای بوده است کھ در ایران بھ دست 
تنظیم و تصویب شده بوده است. پیش از آن ھرچھ ایالتی  -نی و والیتیباوستیزھای خیامشورت 

شرع بھ حساب می آمده است کھ تفسیر  قواعدساختارھای دیوانی و فرمانھای پادشاھی یا داشتیم 
  قرار داشتھ است. » روحانیت«و » علما«نظام پادشاھی یا آن یکسره در دست 

در  ھم کھ مجلس نخست مشروطونوشتھ ام،یادآورش ھما خوب است یکباردیگر،ھرچند پیشتردراینج
ن ھر بار بھ این اساس در دو ھیأت یا جلوه ی قانونی برگزارشده است. حقوقدانان و مشروطھ خواھا

قش مجلس اشاره کرده اند بھ قانونھای مصوب و برآمده ازاین مجلس اشاره داشتھ اند بی آن کھ ن
» انمجلس مؤسس« یا حتی درک کرده باشند. نخستین باردردو رسالھ ی  تأسیسی آن را درنظرگرفتھ

  امر توجھ داده ام.و البتھ در یکی دو جای دیگر بھ این  »میثاق ملی«و 
در برخی کشورھای دیگر نیز نخستین ». مجلس مؤسسان«ای نقش تأسیسی یعنی کسب جایگاه ایف

مجلس قانونگذاری ھمین جایگاه را بھ خود اختصاص داده اند. در تاریخنویسی معاصر ایرن بھ 
اشتباه مجلس مؤسسان انتقال سلطنت از قاجار بھ پھلوی را مجلس مؤسسان نخست دانستھ اند در 

  بوده است.» دوممؤسسان  مجلس«حداقل واقع  مجلس بھحالی کھ این 
لس نخست محصول جدلھای فراوان بوده است میان مشروطھ خواھان و مشروعھ خواھان. از جم

این روست کھ می بینیم  محصول این مجلس یعنی قانون اساسی مشروطھ ثمره ی مصالحھ ی میان 
این  دینی و تجددخواھان مشروطھ طلب.دو گرایش عمده ی آن زمان بوده است میان سنتگرایان 

در نظرگرفت. درھر گرایش انواع خاستگاه ھا و اندیشھ ھا بھ چشم می دوگرایش را نباید یکدست 
  خورد. تنھا در پرتو تحقیقات جداگانھ می توان بھ یک سنخ شناسی تاریخی معتبر دست یافت.

 روطیت در ایران رواج داده شده استیکی دیگر از نکتھ ھایی کھ بھ اشتباه در مباحث مرتبط با مش
اندکی تأمل بھ وضوح نشان می دھد کھ در ھمان متن نخستین  کیل مجلس سناست.اصل مربوط بھ تش

قانون اساسی مرکب از پنجاه و یک اصل می بینیم کھ فصلی بھ تشکیل مجلس سنا اختصاص یافتھ 
ه کرد» تحمیل«ا سلسھ ی پھلوی مجلس سنا راست. مخالفان سلسھ ی پھلوی وانمود ساختھ اند کھ 

آنچھ در متمم قانون اساسی مشروطیت کھ اندکی پس از تصویب متن اصلی قانون اساسی بھ  است.
عمل آرمانھای اساسی جنبش مشروطیت تدوین شده است. وقتی  تصویب مجلس رسیده است در

منظورشان و ھدفھای جنبش  ١٣٢۴توشیح شده بھ تاریخ ذیقعدة الحرام  مردم دیدند متن اصلی
انون متمم ق«مشروطیت را بھ گونھ ای مطلوب برآورده نمی کند با ادامھ ی جنبش توانستند متن 

ھجری قمری بھ تصویب برسانند. بھ بیانی دیگر مجلس نخست  ١٣٢۵شعبان  ٢٩را مورخ » اساسی
د. در کر» تکمیل«کارش را » متمم«فتھ تلقی نکرد و با تصویب خود را پایان یا» تأسیسی«نقش 

اصولی(است) کھ برای تکمیل قوانین اساسیھ «آمده است کھ این متن دربرگیرنده ی » متمم«مقدمھ ی 
  ».دولت علیھ ایران برقانون اساسی ... اضافھ می شودمشروطیت 

تشخیص «بود کھ» اصل دوم «شد  ساختاری عرفی دارد و تنھا موردی کھ بحث انگیز» متمم «این 
 ت.گذاش» ھیأتی پنج نفره ازعلمای اعالم«مخالفت قوانین موضوعھ با قواعد اسالمیھ (را) برعھده ی 
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باید بھ تصویب » علمای اعالم و حجج اسالم«در نھایت انتخاب این پنج نفرھم براساس پیشنھاد 
  مجلس برسد. این امر ھیچگاه تحقق نیافت.

ی باحث سیاسکنده از منھ ی تصویب قانون اساسی مشروطیت آری ایران در آستابا آنکھ فضای فک
ت قبود پس از تصویب قانون اساسی و متمم آن بھ سبب مخالفتھای دربار و و نظری جاندار و خالق

. تگشروحانیت و بھ توپ بستن مجلس بیشتر متوجھ نجات قانون اساسی و آرمانھای مشروطیت  و
نخست کھ براثر آن اوضاع کشور روبھ وخامت گذاشت جھانی داشت تا جنگ  ضع ھمچنان ادامھواین 

تبار. در این دوران مردم دنبال د بھ دستگاھی غیر مسئول و فاقد اعو دستگاه سلطنت تبدیل شده بو
رھبری توانا می گشتند کھ بتواند کشور را از آغتشاش و آشفتگی و تجزیھ برھاند. این شخص در 

رضاخان سردار سپھ سربرآورد. ھمگان چھ موافق، چھ مخالف در لیاقت سردار نھایت در وجود 
  سپھ در جھت نجات ایران اتفاق نظرداشتند.

در اینجا فقط قصددارم بنویسم کھ مباحث نظری در ارتباط با قانون اساسی جان نگرفتند و نظریھ 
پردازی در این باب سربرنیاورد. جامعھ از این لحاظ توانمند نبود. قانون اساسی مشروطیت نھ تنھا 

ع در در تاریخ ایران امری کم نظیر بھ حساب می آمد،حتی در میان کشورھای ھمسایھ و در مجمو
روشنفکران مشروطیت در دوران خود آسیا بھ نوبھ ی خود امری یکھ و ممتاز بھ شمار می رفت. 

چنان از دست استبداد حاکم بھ ستوه آمده بودند کھ استقرار قانون را مقدم برھرچیز دیگر می دانستند 
انی بود است اندیشو تصور نداشتند پس از آن بھ چھ مباحثی باید بپردازند. جامعھ فاقد متفکران و سی

کھ بتوانند مباحث مندرج در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن را بپرورانند. باید در نظر داشت کھ 
کشیده بود و تصور بسیاری از مباحث مشروطیت از نمونھ ھای بیرون از ایران خاصھ از غرب سربر

ان نسخھ برداری کرد و راه می توو توسل بھ مالط دینی یشھ ھای غرب درجوع بھ ان براین بود کھ با
حلھایی مناسب برگزید. این واقعیت کھ قانون اساسی مشروطیت نیازمند مباحثی بومی و متأثر از 

  نداشت. اعتباردر خورنیرومند نبود و آنچنان کھ الزم بود،فرھنگ ایران است 
اص این حال ارزشی خھرچند اندکند با البتھ نوشتھ ھایی کھ در این دوران بھ تدریج انتشار می یافتند 

تألیف » حقوق اساسی یا اصول مشروطیت دول است«دارند. یکی از این نوشتھ ھا کتاب 
این کتاب بھ تفصیل بھ مباحث اصول قانون  ٣٥منصورالسلطنھ فارغ التحصیل مدرسھ حقوق پاریس. 

حقوق اساسی «بھ نام  ١٣٢۵تألیفی ھم داریم از فروغی  بھ سال  در ھمان دوراناساسی می پردازد. 
یعنی آداب مشروطیت دول تألیف میرزا محمد علی خان بن ذکاء الملک ناظم و معلم مدرسھ علوم 

رسالھ ی تألیفی فروغی اھمیتی خاص دارد چون در عین حال بھ صورت یک پیش نویس  ٣٦».سیاسی
ی توصیفی و حتی آموزشی ھم دارد. کسانی کھ راه افتاده اند قانون اساسی نیز عمل می کند و خصلت

نسخھ ھا بپردازند  خوب است بھ مطالعھ ی این»سااسالمیدوران پ«بھ تھیھ ی قانون اساسی برای 
می آوردند در چھ سطحی از دانش بوده اند و بھ چھ میزان مردمانی کھ چنین متنھایی فراھم  و بدانند

شیده بھ ابتذال ککنونی قانون اساسی در روزگار  ھایپیش نویسانواع ی  مسلط بر کار خود. کار تھیھ

                                                           
 ۴٠١.تھران.١٣٢٧.نک. میرزا مصطفی خان منصورالسلطنھ(عدل). حقوق اساسی یا اصول مشروطیت. طبع  ٣٥

 صفحھ.
زمینھ ی ایران شناسی حلددوم بھ صورت نسخھ  .این رسالھ را تا حال سھ بار بھ چاپ رسانده ام. یکبار در محموعھ ی٣٦

و  »ی عکسی. یکبار بھ صورت حروفچینی کھ اغالطی در آن راه یافتھ بودند در نشر قطره بھ نام ءریشھ ھای تجدد
یکبار بھ صورت منقح در ھیأت چاپ دوم ھمین ریشھ ھای تجدد کھ ارشاد اجازه ی چاپ نداد.تمام اسناد مدرسھ ی علوم 

ی کھ یافتم در این چاپھا انتشار یافتھ اند . بھترین چاپ ھمان چاپ دوم حروفچینی شده است.این چاپ در سیاسی تاجای
فضای مجازی ھمچنان در گردش است. عده ای کھ در کسوت نسخھ برداری و سرقت ادبی حرفھ ای اند با رونویسی از 

وم از این قرار است:ریشھ ھای تجدد.نمونھ ی بخشھایی از این چاپھا حرفھ ی خود را ادامھ داده اند.مشخصات چاپ د
مدرسھ ی سیاسی و رسالھ ی حقوق اساسی اثر محمد علی فروغی و مجموعھ ای از اسناد مدرسھ.مقدمھ این کتاب تاریخ 

رادارد کھ در شھر اندیشھ آماده سازی کردم.صفحات ناشر را حفظ کردم تا نشان دھم کتاب بھ وزارت ارشاد  ١٣٨٩
 اجازه ی چاپ و انتشار نیافت.سپرده شد اما 
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است. عده ای اندیشھ ھایی آشفتھ و ابتدایی و متناقض را در نوشتھ ای می گنجانند بھ تصور آنکھ 
یا خود انتشار می دھند  این حضرات این پیش نویسھا را پیش نویس قانون اساسی فراھم آورده اند.

ھھ آفرینی اما غافل از آنکھ خود و آن دانشگاه ھای آمریکایی بھ امید وج دست این یا می سپردند بھ
دانشگاه و نشردھنده اش ھمھ را بھ چالھ ای می آندازند کھ ھمھ را می آزارد و فریب و گمراھی بھ 

  ست.ا» بنگاه شادمانی استنفورد«یکی از جاھایی کھ بھ چنین کارھایی دست می زند  بار می نشاند.
گردم بھ سخن اصلی. مقصودم این بود توضیح دھم بھ صرف سخن گفتن از ضرورت قبول و باز

نمی توان قانونخواھی را رواج داد و تازه قانونخواھی و رعایت قانون چیزی نیست  نرعایت قانو
  جابیفتد و جامعھ آراستھ و پیراستھ گردد. ،در جامعھکھ بھ صرف تصویب حتی در مجلس شورای ملی

قانون اساسی مشروطیت نیازمند اندیشھ پردازیھای جداگانھ ای بوده است تا از اقبال عمومی تصویب 
و مردمی برخوردار گردد و وجھھ ای درونی کسب کند. وقتی سیاستمداران و رھبران گروه ھای 
سیاسی و قومی ھریک استنباطی جداگانھ از قانون رواج دھند و تازه شریعتمداران با نیتی متفات از 

یت مشروطھ خواھان بھ معنا و تصویب قانون بنگرند و حاضر نباشند بستر فقھی خود را از نو ن
جامعھ حداقل با دو قانون روزگار  بیارایند و با نگاه تازه بھ قانون عرفی و موضوعھ بنگرند در عمل

 می گذارند یکی قانون مشروطھ است و دیگری قواعد شرع. این وضع را نباید سرسری گذراند و
قلی در ی مستھا . شاید این تصورم چندان اشتباه نباشد اگر بنویسم رسالھ فاقد اھمیت است پنداشت

یم کھ این گونھ اندیشھ را بیازماید و جامعھ را بھ سوی پذیرش وضعیت نداشتاین زمینھ 
سوق دھد و موقعیت روانی و آموزشی تازه ای را در نظام نحیف و نوپای آموزش » پسامشروطیت«

کھ مجموعھ ای از  ندازد. در واقع وقتی مشروطیت یعنی قانون اساسی مشروطھ جا می افتدجابی
قانونھای موضوعھ آرمانھا و امیال آن را در ھیأتی ملموس بھ جامعھ عرضھ کنند و تازه یک 

وعھ مقنونھا را بھ واقعیت  بنشاند. مج مان بگیرد کھ اجرای اینادیوانساالری بناگذاشتھ شود و سروس
روح قانون اساسی را ملموس و  دبتواننو قانونھای موضوعھ ضرورت دارد کھ ھا امھ ن از آیینای 

د. اندیشگران حقوقی باید قانون مدنی را تدوین کنند و درست بھ اجرا بگذارند تا ما ناجرایی بساز
داریم  یھای قانون اساسی را لمس کنیم و جامعھ آنھارا بپذیرد و درونی کند. در این زمینھ البتھ رسالھ
فراھم ریج دکھ بھ قانون مدنی می پردازند و بی تردید اھمیت خاص دارند. این قانونھای مدنی بھ ت

ت جامع قانونھای مدنی دست می یابیم. مھمترین أیک ھیعصر رضاشاه بھ نھایت در آمدند و در 
کوششھا در این زمینھ بی تردید برپایی دستگاه قضایی بوده است کھ بھ نحوی شایستھ و البتھ نیازمند 
اصالح شکل گرفت. ھمھ ی این مراحل تدریجی در پرتو نگرشھای سیاسی پیش پا افتاده سخت آسیب 

 بی اعتنا بھ اھمیت این جنبھ ھای قانون» ھلوی ستیزیپ«پذیر گشتند و اپوزیسیون سیاسی سرگرم 
  ضایی آشفتھ بھ بار نشاند. ، فاساسی مشغول صدمھ زدن بھ بدنھ ی قانون مدنی

قانون اساسی و رعایت قانونھای موضوعھ در کوره ی سیاست بازی و دلبستگی بھ ایدئولوژیھای 
پ اندیش و قاجاری از آغاز سعی کردند آن اعتبار شایستھ و الزم را کسب نکردند. دو گروه چ ،رایج

بھ جای آنکھ رژیم پھلوی نخست را کھ مطابق با قانون اساسی شکل گرفتھ بود یاری دھند و خود را 
  نیز مسئول بدانند، بھ خلع این سلسلھ ی نوپا دل بستند و جامعھ را از درون سست گرداندند.

ایران وارد ساخت. در مقطع روی کارآمدن مطلق اندیشی بزرگترین صدمھ را بھ حیات سیاسی نوپای 
رضاشاه تا شھریور بیست اندیشھ ھای ایران گریز سراسر ایرانی را کھ رضاشاه با زحمت بسیار بھ 
ھم پیوندانده بود و متحدساختھ بود،فراگرفت. عده ای مشروطیت را انقالبی ناقص می نامیدند و عده 

 »شوراھا«ی آرزوی انحالل ایران یا ادغام در کشور ای با الھام از اتحادجماھیر شوروی سوسیالیست
  را رواج می دادند. 

گروه ھای قاجاری کھ سپس وجھھ ای ملی برای خوددست و پاکردند حتی تند تر از چپ مسلکان 
سر می پروراندند. تنھا ساختار نظام مشروطھ را ھدف می گرفتند و حذف سلسھ ی پھلوی را در 

ستھ ترینشان را می توان در وجود اندیشگر بزرگی چون کھ برجرانی از اندیشگران ای شمار اندکی
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شید با ثبات برپاکرد باید نخست بھ ایران اندیفروغی جستجوکرد می دانستند اگربتوان ایرانی نیرومند و
برآمده از ریشھ ھای حکومتداری ایرانی از ثبات و و سپس این ایران را با بھره گرفتن از نظامی 

 فاصلھ یبینیم اندیشھ ی سیاسی ایرانی در دار ساخت. بدین سان است کھ مینیرومندی برخور
بالنده نگشت و ھمھ چیز در بوتھ ی خودخواھی و چپ  ١٣٣٢شھریور بیست تا بیست  ھستم مرداد 

  خواھی بھ فراموشی سپرده شد.-مسلکی و قاجاری
) را دموکراسی ناقص می دانند ٣٢کسانی کھ این دوره ی (شھریور بیست تا بیست و ھشتم مرداد 

و نھ نھادھای نوپای جامعھ  کشند کھ نھ توان و نھ بنیادھادر اساس اندیشھ ای عاریتی را برتن می 
  زند.را در نظر می گیرند و نھ بھ نقش منافع کشورھای خارجی نگاه درست و اندیشیده ای می اندا

تضمین  :اتکاء بھچپ مسلکان روسی و سیاستگران قاجاری در یک نقطھ و جھ اشتراک داشتند 
  تداوم سلسھ ی قاجار. در ، حتی در دوران اتحاد شوروی،روسیھ ی تزاری

ن این گروه ھا رضاشاه را تنھا گذاشتند و بھ پشتیبانی از او راھم در شھریور بیست سیاستمدا
فکر انحالل سلسھ ی پھلوی در مقطعی خطرناک و سرنوشت ساز بودند کھ  برنخاستند و ھم آنکھ در

  ھ حضور یک تمدن دیرپا خاتمھ دھد.انست ایران را از ھم بگسالند و بمی تو
بھ بیان دیگر آنچھ در ایران خاصھ پس از استقرار مشروطیت رشد نیافت و بالنده نگردید فلسفھ ی 

ژرفابخشیدن بھ اندیشھ ھای مشروطیت و پروراندن اندیشھ بود در جھت در یک معنای خاص سیاسی 
ھای مندرج در متن قانون اساسی  مشروطیت بھ خصوص متمم آن با توجھ بھ موقعیت فکری و 

شمار اندک اندیشگران تجدد خواه. برخالف نظر  گرفتندر نظرھنگی جامعھ ی ایران آن روزگار و فر
ابتر و کم مایھ و حتی بی مایھ می دانستند و می طیت را ناقص و روکسانی کھ قانون اساسی مش

 ودر آن قانون اساسی نکتھ ھا  دانند، بھ باور این قلم آن سند ارزشی یکھ و بی ھمتا داشتھ است.
  وجوددارند کھ ھنوز ازاھمیتی انکارناپذیر برخوردارند. یاندیشھ ھای

ل قانون اساسی اشاره می کنم کھ تشکیتباط با این گفتار بھ ماده ی بیست و یکم متمم ربرای نمونھ درا
اجتماعات در «را در تمام مملکت آزاد اعالم می دارد. حتی دراین ماده  »انجمنھا و اجتماعات«

بدین ترتیب از زمان  باشند.» قوانین نظمیھ «آزادند و فقط باید تابع » شوارع و میدانھای عمومی
 حقوق«رسمیت شناختھ شده است. فصل  مشروطیت حق اعتراض مسالمت آمیز مردم طبق قانون بھ

مردم «یا » اھالی مملکت ایران«ای برجا نمی گذارد کھ  ھدر متمم قانون اساسی شبھ» ملت ایران
ھیچ «ھستند. در اصل چھاردھم آمده است » متساوی الحقوق«در برابر قانون یکسان اند و » ایران

بار  برای نخستین» اھالی مملکت ایران«بدین ترتیب  کرد.» توان نفی بلد... نمیرا  ایرانیانیک از 

نامیده می شود. و در اصل چھارم » مملکت ایران«آنان »مملکت«و » ایرانیان « قانونیدر یک متن 
سخن بھ میان » خاک ایران«از  اصل ششم». پایتخت ایران طھران است«با صراحت آمده است کھ 

  ».غییر پذیر نیستت«آن بھ موجب اصل سیم » حدود «ید کھ می آ
» کشورملی«را اساس تشکیل » ملت -دولت «یا بھ اصالح امروزین اصل » ملت-کشور«اگر اصل 

ثغور معین و ساکنان یا باشندگانی متعلق بھ این سرزمین  د وبھ حساب آوریم یعنی سرزمینی با حدو
  بھ وضوح ذکرشده است.نامیده می شوند،ھمھ در ھمین قانون اساسی آگاھانھ و » ایرانیان«بدانیم کھ 

فراوانی در ارتباط با این قانون اساسی ی تفسیری حوال تصور می کنم کتابھا و متنھابا ھمھ ی این ا
حقوقی بومی از غنای الزم برخوردار و استنباط  پدیدار نگشت. یکی بھ سبب آنکھ بستر فرھنگ 

و دودیگر آنکھ قانون اساسی بھ خصوص در عصر رضاشاه بھ تنظیم قوانین مدنی بیشتر  نبود
گرایش داشت و سعی برآن بود کھ اندیشھ ھای برآمده در قانون اساسی مشروطیت ازطریق قوانین 
مدنی تحکیم شوند و استحکام بیابند کھ بھ نوبھ ی خود اھمیتی دورانساز را بھ نمایش گذاشتند. بھ 

یگر حوزه ی تفسیر قانون اساسی از بالندگی حقوقی و بومی سازی اندیشھ ھا در حدالزم بیان د
ملت نوین ایران -روآورد. در اساس کشور ھبرخوردار نگشت و بھ جای آن بھ تدوین قوانین موضوع

خصوص با رعایت محدویتھای دینی وشرعی بیشتربرپایھ ی  ساختارھای حیات حقوقی خود را بھ
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حوزه ی قانون اساسی ازی بھ حساب می آیند آراست وبھ تفسیرملی س ھ نوع مھمی ازقوانین مدنی ک
رض فبھ گونھ ای، بھ تصورم بدیھی،بھ بار بنشاند،کھ می توانست غنای حراست از سامان سیاسی را 

ی است ترکیبی کھ می اساسی فروغی بی تردید در ھمان زمان نگارش متن قالھ ی حقوسکرد. ر
در جھت بھ کار بندد ھم  کوششی و ندازد بھ ضرورت یک قانون اساسی متجدد بی خواھد ھم نگاه

فروغی در رسالھ ی خود می  توضیح و ضرورت ھر یک از اصول و بھ ھم پیوستگی آنھا.
  »اساس دولت را می کند.  نحقوق اساسی شعبھ ای از حقوق است کھ تعیی«نویسد:

لت و تعیین حقوق ) عبارت است از قوانینی کھ ترتیب اختیارات دو constitution(اساس دولت «
ھر دولت کھ دارای «فروغی سپس ادامھ می دھد و می نویسد:٣٧»وانین می شودملت بھ موجب آن ق

وإال یعنی اگر  گویند gouvernement constitutionalقوانین مذکوره باشدآن را دولت با اساس 
قوق ملت بھ موجب قوانین معینھ نباشد آن دولت اساس ندارد و در ترتیب اختیارات دولت و تعیین ح

  ٣٨»آن حال صاحبان قدرت با مردم بھ دلخواه خودشان رفتار خواھند کرد
این چنین مالحظاتی ارزشمندند و تفسیری از قانون اساسی بھ حساب می آیند اما ھنوز با نوشتارھایی 

ھ خصوص در ارتباط با اندیشھ ی سیاسی راجع بھ فلسفی و بھ ھم پیوستھ راجع بھ قانون اساسی  ب
حکومت و قانون اساسی بھ صورت اندیشھ و فلسفھ ی سیاسی فاصلھ دارند. نوشتارھای فلسفی بھ 
ضرورت قانون اساسی ھمچون سندی ملی و بومی می پردازند و بر ساختار سیاسی پادشاھی ایرانی 

جنبش مشروطھ خواھی آن را متحول ساخت و  تأکید می نھند. ایران کشوری بوده است پادشاھی کھ
حقوق تأسیسی را بھ ملت واگذارکرد. این عنصر محدود و مشروط کننده را برآن افزود و از این راه 

تحول بھ واقع اھمیتی بسزاداشت و نشان داد کھ دوران نظام پادشاھی مطلقھ سپری شده است و 
د. در اینجا اندیشھ ای نو پدیدار شد کھ می پادشاھی جدید تنھا براثر رأی ملت مشروعیت می یاب

توانست بنیاد ھای نظری تازه ای بھ بار بنشاند و نقش ھماھنگ کننده ی پادشاھی را بھ گونھ ای 
ای  تازه ترسیم کند و حراست از ایران را در بحران در درون این نقش بنگرد و در یک کالم جلوه

جا کھ افول قاجار متأثر از مخالفت با نظام مشروطھ شده ید. اما از آننمادین از نھاد پادشاھی بیارا
بود و بی عالقگی فزاینده ی آخرین پادشاه قاجار بھ کشورش بھ حدی بود کھ نمی خواست در 
 کشورش بماند اما حاضر بود بھ جای پادشاھی در ایران بھ پست ترین کارھا در فرنگ تن دھد،

فرمانروا ی جدید یعنی سردار سپھ را بھ حدی رساند کھ او را در جایگاه منجی کشور انتظارات از 
ایران قرار داد. از آنجا کھ اندیشھ ی فلسفی ژرفی در ارتباط با قانون اساسی شکل نگرفتھ بود، این 

در معرض ابتکارات فکری و عملی ایران دوستان وقت قرارگرفت . با ھمھ ی این  وضعیت جدید 
ھمین ابتکارات، ایران را در برابر توطئھ ھا و سیاستبازیھای قاجار مسلکان کھ سرنوشت احوال 

ی از طریق نایران را در ھالھ ای از ابھام رقم می زدند،نجات داد و با توسل بھ راه حلی قانونی یع
  طیت نیز حفظ شد.ورط پادشاھی نجات یافت، بل اساس مشمجلس مؤسسان نھ فق
ر چند الیھ سربرآورده بود: سوسیالیستان، قاجاردوستان،دیوانساالران مترقی روشنفکری این دوره د

 تی نداشت و حتی تصور میدار سپھ با برپایی جمھوریت مخالفباتجربھ. با آنکھ سرو ایران دوستان 
نچنان با مخالفت روحانیت و قاجار مسلکان آکرد راه عملی برون رفت از بحران سیاسی است اما 

ھ چاره نیافت جز پذیرش نقشی تازه کھ ھمان پادشاھی بود. مجلس پنجم می خواست رو بھ رو شد ک
او را مستقیم بر این مسند بنشاند اما او بھ این راه حل تن نداد و بر پایی مجلس مؤسسان را 

 بعدھا توسطخواستارشد. در مجلس مؤسسان نمایندگان ھمھ ی گروه ھا شرکت داشتند. سخنانی کھ 
ره ی فرمایشی بودن این مجلس پراکنده گشت ھمھ و ھمھ ناشی از بد طینتی بود. در مخالفانش در با

مان کسی نبود کھ زعامت سردار سپھ را عاملی ضرور برای نجات ایران نداند. اما بدگویان و ن زآ

                                                           
  .١١٨.نک. ریشھ ھای تجدد. چنگیز پھلوان. ھمانجا. ص  ٣٧
 .١١٩ -١١٨.ھمانجا.صص  ٣٨
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پختھ خواران ھم می خواستند سردار سپھ بر سر کار بماند و ھم می خواستند راھی داشتھ باشند تا 
م او را برکنار سازند. سرانجام مجلس مؤسسان برپا گشت. مجلس پنجم بنا بر اصل سی و بھ ھنگا

ادشاھی برگزیند. مطابق این اصل سلطنت پنمی توانست رضاشاه را بھ اساسی شش متمم قانون 
واگذار شده بود. در نتیجھ » بعد نسل نسالً «بھ محمد علی شاه قاجار و اعقاب او مشروطھ ی ایران

سردار سپھ خردمندانھ بر سر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار ورزید. این مجلس اصل یاد شده را 
سلطنت مشروطھ ی ایران از طرف ملت بھ وسیلھ ی مجلس : «اصل جدید  ملغی اعالم کرد وطبق

  ...»ت شاھنشاه رضاشاه پھلوی تفویض شدمؤسسان بھ شخص اعلیحضر
ل اید پادشاھی ایستادگی نکرد. حتی رجھ ی پیشین در برابر نامزد جدنخستین باری بود کھ سلسل این

ر و اپنجم و مؤسسان از انقراض سلسلھ ی قاجمھم قاجاری و اکثریت بزرگی از نمایندگان مجلسس 
ھ بھمین وضعیت نیازمند پرداختی فکری می بود کھ در اینجا  پھلوی حمایت کردند.انتقال قدرت بھ 

می نامم. نمایندگان مردم و قدرتمداران و رجال سیاسی در چنین  قانون اساسیاجمال آن را فلسفھ ی 
  بھ چھ چیز می باید اعالم وفاداری کنند؟ یموقعیت

در ھر بحرانی خردسیاسی باید قادر باشد اھمیت بقای کشور را در نظر بگیرد. این چنین اولویتی 
ل غاف باشد،سیاسی خاصھ کھ از حمایت گسترده ی مردم برخودار  نظامنباید ما را از توجھ بھ اھمیت 

با پیروزی انقالب مشروطیت نظام سیاسی تازه ای در ایران برپا گشت کھ برخالف گذشتھ  .بگذارد
مشروعیت خود را از یک متن پایھ و شماری از قانونھای موضوعھ می گرفت. این امر دستآورد 

وخواھی ایران از نیمھ ھای عصر قاجاری سرگرفتھ بود و در عصر کمی بھ شمار نمی رفت. جنبش ن
اصری برجدلھای گونھ گونھ چیره گشتھ بود و سرانجام در کسوت مشروطھ خواھی سلطنت مطلقھ ن

گذار از سلسھ ی قاجار بھ سلسلھ ای دیگر در چارچوب  تأکید نھاده بود.» حق ملت«را کنار نھاده و بر
نھای موضوعھ سرانجام گرفت کھ تجربھ ای یکھ و ممتاز در نوع خود و قانوقانون اساسی مشروطھ 

کتب م«ملھم از بھ طور کامل بھ شمار می آمد. این تجربھ ی گرانقدر بھ فلسفھ ی سیاسی ویژه ای کھ 
آراستھ نبود و مشروعیت سازی را  باشد،  و متأثر از اندیشھ ھای ملی و تمدنی» مشروطھ خواھی 

  نمی گرفت.بھ اعتباری فلسفی پی 
در ھر کشوری ھنگامی سامان می گیرد و اثر بھ معنای فلسفھ ی قانون اساسی فلسفھ ی سیاسی 

بخش می شود کھ از تاریخ و فرھنگ آن کشورنشأت بگیرد و بھ نیازھای تاریخی،فرھنگی و تمدنی 
در  الدر ایران با انقالب مشروطیت و تجربھ ھای گوناگونی کھ طی پنجاه سمعینی پاسخگو باشد. 

آستانھ ی مشروطیت در ایران بھ دست آمده بود و در نھایت خود انقالب مشروطیت و قانون اساسی 
برآمده از آن، فرصت و بختی استثنایی فراھم آورده بود تا بتوان بھ ترسیم اندیشھ ھای بنیادی سیاسی 

داخت و حق مطلب را روآورد. بھ این مبحث بغرنج و پیچیده نمی توان با اشاره ای کوتاه و گذرا پر
ادا کرد. این قلم پیشتر در نوشتھ ھای گوناگون بھ وجھ فرھنگی و تمدنی چنین موردی پرداختھ و 
توجھ داده ام. اکنون فقط می خواھم بگویم نبود چنین فلسفھ ای در اساس مشروطیت و انقالب و 

ناممکن کرد. بھ ھر رو  اندیشھ ھای آن را ابترساخت و غلبھ بر بحرانھای برآمده را دشوار و گاه
خرد رایج در مجلس پنجم و مجلس مؤسسان برآمده از آن بار دیگر فرصتی بھ دست داد تا بتوان 
اندیشھ ھای مشروطیت را بھ سوی کمال سوق داد و برای شکلگیری بستری فلسفی پروراند و از 

در دوران پادشاھی رضاشاه و با ایجاد دانشگاه تھران و دانشکده ھای وابستھ  غنا بھره مند ساخت.
بھ آن امکان می داشت بھ تفکراتی در ارتباط با کل نظام دلبستگی نشان داد و از مباحثی چون اولویت 
کشور و نظام سیاسی و تمدن ایرانی سخن راند و بھ بیرون و ایدئولوژیھای پیرامونی و جھانی تسلیم 

  ت. نگش
آنچھ نمی گذاشت چنین بستری فکری شکل بگیرد تنھا بضاعت موجود در جامعھ ی دانش اندوختھ 

نامتناسب با شرایط ملی ایران. در این دوران ستیز نبود، بل ھجوم منافع بیگانھ بود و ایدئولوژیھای 
اج لوی روخواھی و خصومت کور و عنان گسیختھ با نظام ثبات بخش پادشاھی پھ-با اندیشھ ی ایران
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جامعھ ی مداران وسیاست نظام سیاسی آن بھ بار نشاند.ھ عواقب ناخوشایندی برای ایران وداده شد ک
فکری اھمیت اندیشھ ی سیاسی و حقوقی را بھ ھنگام بروز بحران بھ ھیچ رو از توجھ برخوردار 

ھ کشور د جھت علید. منافع بیگانھ در چنند و بستری نظری برپاکننچھ رسد کھ بھ آن بپرداز ندنساخت
متحد و ھمبستھ ای دست در کار بودند کھ تجزیھ و تحلیل آنھا فرصت جداگانھ ای را طلب می کند. 
تنھا اشاره می کنم بھ ترویج نوعی از اندیشھ کھ کمابیش  وجھھ ای جھانی ھم داشت بھ نام 

شیدن بھ سجام بخسوسیالیسم شوروی یا کمونیسم روسی. این نوع از اندیشھ ھرگونھ دلبستگی بھ ان
بھ حدی کھ پیروانش در ایران خواستار  مستقل و پایدار را از بن و ریشھ نادرست می پنداشت یایرا ن

  . اندیشھ ھای دیگر سرجای خودشان.ادغام ایران در اتحادشوروی بودند
چنین فضایی کھ بھ تدریج بھ خصوص پس از روی کارآمدن رضاشاه در ایران ھم رواج می گرفت 

ی ھر گونھ اندیشھ ی مدون و بھ ھم پیوستھ ای را در ارتباط با اساس مشروطیت درست شکلگیر
 بھ شمار می آمد. ٣٩»دولت مستعجل«نمی دانست و جدی نمی گرفت. ایران در نظر چنین مردمانی 

با آنکھ در نخستین دایرة المعارف شوروی از رضاشاه و دستگاه حکومت و پادشاھی او  با لحنی و 
بھ گونھ ای مثبت یادشده بود با این حال روسیان ِ شوروی بھ تدریج بھ دخالت در ایران روآوردند و 

نھا ھمھ ای  ٤٠پیروی کردند.در کسوت اتحاد شوروی از سیاستھای دخالتجویانھ ی روسیھ ی تزاری 
قطعی بود کھ ایران دوستی می توانست در ھیأت قانون اساسی مشروطھ جایگاه مدر دوران و در 

فکری استوار و آفریننده ی از نظر فکری دست و پاکند و بھ تجدد رضاشاھی یاری رساند و منظومھ 
 ان وپیرودوستانھ افتاد بھ دوش رضاشاه و -ی فلسفی جامع و کاملی بیاراید. کوششھای ایران

بیشتر جنبھ ی اجرایی داشتند  خواھی-عالوه بر ایرانبھ اجرا درآمدند کھ  یحواریونش . طرحھای
  وھر یک راھی می پیمودند درمسیر بازگشت بھ اندیشھ ھای باستان و برپایی ایرانی نو و پیشرو.

وس مدر بزنگاه شھریور بیست بود کھ اھمیت فقدان اندیشھ سیاسی جامع و فراگیری بھ نحوی مل
مشھود گشت. در ست در ھمان مقطعی کھ انگلیس و روسیھ ی شوروی بر خلع رضاشاه و حتی 
خروج او از ایران با توسل بھ بھانھ ھایی پوچ و میان تھی اصرار می ورزیدند، سیاستبازان  از دفاع 

ی ھااز مشروطیت و فرزند راستینش رضاشاه روبرگرداندند. این رویداد مھم و دورانساز در نوشتھ 
تاریخی جلوه ای درست و اندیشیده نیافتھ است. شخصیت استثنایی فروغی کھ در عھد مشروطیت 

آموزشی و نوشتاری مھمی برداشتھ بود، در ھمین بزنگاه نیز بھ داد مشروطیت نیز گامھای فکری و 
رسید و تدوام و استمرار سامان فکری و عملی مشروطیت را پاس نگاه داشت. سلسلھ ی پھلوی 

امھ یافت و بنیانھای مشروطیت از تداوم برخوردارگشتند. با اینحال در دوره ی عبور از بحران اد
بھ چشم نمی سیاسی ِ متکی بھ قانون اساسی جنگ جھانی دوم  بازھم جلوه ھایی از یک فلسفھ ی 

مھ ھخورد. فلسفھ ای کھ بتواند بھ مشروطیت معنایی تازه ببخشد و جان تازه ای در کالبد آن بدمد. 
بھ سیاستبازی و ولنگاری و عربده جویی روآوردند و سالھای درخشانی را از درون تھی ساختند. 

ت قدر  بلوا و اغتشاش برآمده در دوره ی پس از شھریور بیست فقط اندوه و افسوس برجا گذاشت.
طلبی سیاسی بی امان و تسویھ حسابھای شخصی تمام فضای مطبوعات را فراگرفت و ضدیت چشم 

جنبش ملی شدن صنعت نفت براثر تھ ای با شاه جوان ونظام مشروطھ در ھر سو دامن زده شد. بس
یشی سیاسی و فقدان دنیز تاریک ان ۵٧خودرأیی و فرصت طلبی سیاسی بھ بیراھھ رفت. در بھمن 

اور بی گنجد. اینھا ھمھ بھ اینجا نمرا بھ مسیری انداخت کھ شرح آن درنگرش فلسفی کشور ایران 

                                                           
کلمھ ی دولت بھ دو معنی استعمال می شود.بعضی اوقات مقصود از «.فروغی در حاشیھ ی رسالھ اش می نویسد:٣٩

پارلمان است و معنی اصلی آن ھمین است.گاھی اوقات دولت  مجموع دو ھیئت مقننھ و مجریھ یعنی شاه و وزرا و 
کلمھ ی دولت در مقابل پارلمان بھ کار می رود کھ بھ معنی ھیئت مجریھ گرفتھ می شود و تمیزاین دو معنی از قرائن 

. کتاب ریشھ ھای تجدد. در این باره پیشتر مطالبی ھم نوشتھ ام . در ١٢۴نک. ص »و سیاق عبارت ممکن است.
 نظریھ ی دولت در ایران.از لمتون ترجمھ و یادداشتھای پھلوان.ضمن نک. 

.یک بلشویک بھ نام آقایف ادعای مساعدت انگلیس بھ رضاشاه را ردکرده است. این نکتھ را ازدکتر آجودانی ٤٠
  .٢شماره  ١٢دارم.عبدالصمد کامبخش او را سخت نکوھش کرده است. نک. مجلھ  دنیا.سال
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اولویتھایی در بحران شکل گرفتھ بوده است. باور بھ بھ معیارھایی عام و  لم بر اثر فقدان اعتقاداین ق
ت فرص ،کنار بیاید انھاصالح طلب یدرست در ھنگامی کھ نظام سیاسی مشروطھ قادر بود با جنبش

  طلبی سیاسی آویخت بھ دامن جریان ضدمشروطھ و در نھایت بھ واپس گرایی سیاسی و فرھنگی.
   

نفس اعتراض انتقادی متوجھ خطاھای حکومت و ھمچنین جریانھا و افراد است. این گونھ از 
اعتراض را نباید محدود دانست بھ نکوھش رفتارھای خطا یا ناعادالنھ ی حکومتگران. اعتراض 

 .انتقادی دامنھ ای گسترده دارد. حق است در فرصتھای دیگر بھ ابعاد گونھ گون آن نیز بپردازم
اینجا فقط بھ اختصار یادآور می شوم کھ فلسفھ ی سیاسی می توانست در کسوت فلسفھ ای در در 

ارتباط با متن و مفاھیم بھ کار رفتھ در متن قانون اساسی مشروطیت سر بربکشد. بدین معنا کھ درک 
ایی نمفھومی قانون اساسی موجود را بپروراند و نگرشھایی در ارتباط با ھمین قانون اساسی را بھ غ

تازه سوق دھد. درقانون اساسی مشروطیت مفاھیمی چون حقوق برابر برای ھمھ ی مردم، حقوق 
شھروندی، حقوق اقلیتھا ، حق تشکیل اجتماعات و تشکیل سازمانھای گونھ گون حتی سازمانھای 

و ن فلسفھ و اندیشھ ھایی الزم می بود تا این مفاھیم را بپروراند و جلوه ای سیاسی منظورشده بود.
ملتی بھ نام ایران در قانون  -و آراستھ از آنھا بھ دست دھد. مفھوم ایران و تجزیھ ناپذیر بودن کشور

پایھ می شد اولویتھای مورد نیاز را در بحران تشخیص داد یا دست ِ  ناساسی موجود بود و برھمی
داد بھ ھشتم مر بیست و ث گذاشت. بھ جای اینھا فاصلھ ی شھریور بیست تا بحران سیاسیحکم بھ ب

اندیشھ ھایی خصومت آمیز و ضد قانون اساسی و نظام سیاسی ایران میدان داد. بھ جز بخشی از 
جریانھای سیاسی موجود در عمل ضد ایران و حتی یکپارچگی آن بھ راه افتاده بودند.  دیوانساالری

قادر نبودند موجی دوسھ حرکت کوچک سیاسی کھ وفاداری بھ ایران و نظام پادشاھی را می ستودند 
نظام پادشاھی در واقع تنھا  اندیشھ برانگیز در برابر یورشھای سیاسی ایران گریز بھ راه اندازند.

نیروی نمادین و شفافی بود کھ بنابھ طبیعتش، پیروجایگاه تاریخی و سیاسی اش، و مأموریتی کھ 
و تمدن آن را از دل وجان  ملھم از قانون اساسی بھ آن واگذارشده بود،حراست از ایران و فرھنگ

  پذیرا گشتھ بود.
ست و ھشتم مرداد یک محور اصلی داشت دوران شھریوربیست تا بی یورشھای تدارک دیده شده در

کھ نظام پادشاھی و بھ دنبال آن قانون اساسی مشروطیت را ھدف گرفتھ بود. در چنین بستری چگونھ 
ا پی نگیرد؟ نگاھی سطحی و گذرا بھ مطبوعات می توان انتظار داشت  نظام سیاسی مأموریت خود ر

انچھ پادشاه از رسالت خود غافل می ماند،کشور ننشان می دھد چدر این دوره و فعالیتھای سیاسی 
و تمدن ایرانی از بنیاد متزلزل می گشت و ایران برجا نمی ماند. قتلھای سیاسی از کسروی گرفتھ تا 

ھمھ خصلتی ایران برانداز داشتھ اند. در اینجاست کھ باید سوء قصد بھ جان پادشاه رزم آرا و حتی 
باشھامت سخن راند و گفت بقای کشور و قانون اساسی آن و بھ خصوص پاسداری از نظام پادشاھی 

  ده است از جنبش ملی شدن صنعت نفت ھرچند کھ ھر دو را می شد با ھم پی گرفت.مھمتر بو
جایگاھی کسب کرده ایران اش در ساختار سیاسی در حالی کھ حتی حرکت حزب توده و داروستھ 

بودند، ھیچ عالقھ و دلبستگی ملموسی بھ مجموعھ ی قانونی و سیاسی ایران ابراز نمی داشتھ اند 
ملیون نیز از جنبش ملی شدن  کھ ھیچ،ھمھ چیز را ھمچون ابزار توطئھ و براندازی می نگریستھ اند.

اینجاست کھ اعتراض انتقادی از ی نظام پادشاھی. صنعت نفت بھره می گرفتند در جھت برانداز
جایگاه ویژه ای برخوردار می شود. اعتراض انتقادی را نباید اشتباه گرفت با اندیشھ و تفکر انتقادی. 
یکی خصلتی عملی دارد و دیگری ساختاری آگاھی دھنده و سنجشگرانھ. ھمپوشانیھا میان این دو 

یا جایگزین کردن این دو نیست و نباید باشد. ھردو اما خواستار رویکرد لزوماً بھ معنای یکی گرفتن 
   برخورد با آگاھیھا و ایدئولوژیھای کاذب اند.

ھنوز کھ ھنوز است جامعھ ی فکری و سیاسی ایران نتوانستھ است برخوردی سنجیده و انتقادی 
ر سازد. نسبت بھ خود پیش بگیرد وسپس سنجشھای دیگر بخشھای جامعھ را از توجھ برخوردا

روش متعارف ھمواره مبتنی بر این اصل بوده است کھ دیگری/دیگران را بسنجیم و نقد کنیم. ھمواره 
در نتیجھ بارسنگین تاریخی ساختھ و پرداختھ ای را بھ دوش دیگری است کھ مرتکب گناه می شود. 

  می کشیم و در جھان ذھنی بستھ و آلوده ای می زییم.
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طرد می شود در عمل  ھر چھ کھگردد. ا جنسی جز از جنس خود را پذیرجھان ذھنی بستھ قادر نیست 
بندد رراه گفتگو را در جامعھ می بندد. گفتگو کھ رخت بخصلتی و جنسی بیگانھ دارد و ھمین نگرش 

ه رامی گوییم ھمینجاست کھ تفکر انتقادی را سد می کند. درست حضورو بالندگی ھمراه با خود 
حبان صای ھمھ  بختی و فرصتی برابر در اختیارگفتگو نیازمند فضای باز و سنجیده ای است کھ 

  .برخودار سازدبراند و از انصاف در داوری سنجشی منصفانھ بھ سوی را  ھقرار دھد و ھمفکر 
 جامعھ ای کھ نتواند فضایی ارتباطی بیافریند،ناچار بھ خشونت توسل می جوید و ھمواره بھ عوض

میھ دستیابی بھ دموکراسی را نباید محصول و بازده بیانیھ و اعال گفتگو بھ حذف دیگری می اندیشد.
تحمل و بردباری و گذشت و شکیب بھ ثمر می نشیند و بھ تصورکرد. دموکراسی با بسترسازیھای 

ستقرار ا تدریج جابازمی کند. کسانی کھ تصور می کنند با صدور بیانیھ و تصویب قانون می توانند بھ
   دموکراسی دل ببندند، سخت در اشتباھند.

  

  واپسین سخن
مستقل بھ مفھوم اعتراض ھنوز نیازمند طرح و سنجش نکتھ ھای دیگراست. اکنون اما  رویکرد

چنین فرصتی در اختیارم نیست. ناچار در زیر چند مورد را بھ اشاره  ذکر می کنم تا در زمان مناسب 
رح کنم. در گفتار باال امکان نداشت ھمھ چیز را بجا و شایستھ و بادقت از بتوانم آنھا را بشکافم و ش

  توجھ برخوردار ساخت.

.مرجعیت گفتار و اندیشھ یکی از مواردی است کھ گرچھ پیشتر اشاره داشتھ ام اما ھنوز در وادی ١
جھای سکوت عامدانھ،ممیزی،مو»( سانسور«بی مھری و بی اعتنایی و بھ اعتباری در ھالھ ای از 

  خود محوری،از آن ِ خودساختن فکر دیگری،گفتاربرداری،اندیشھ برداری،شبیھ سازی) می چرخد.
مرجعیت در اینجا یعنی ارجاع دادن. گفتارھا و اندیشھ ھا ھنگامی می بالند و از غنا بھره مند می 

ی م شوند کھ خاستگاه آنھا روشن باشند ودر بستری شفاف سربرکشند.کسی ھم کھ مدعی فکر بکر
شود باید قادرباشد پیشنھ ی فکر ش را درست بشناساند و از این راه نو بودن اندیشھ اش را بھ اثبات 
برساند. اینجاست کھ انباشت فکر معنا می یابد و جایگاه آن وجھھ ای درخور و سزاوار تأمل و 

 زش است  و بیپرداختی تازه می شود. اندیشھ و گفتاری کھ مرجعیت خود را پنھان می سازد فاقد ار
  اعتبار می گردد و در بھترین حالت اغتشاش و آشفتگی بھ بار می نشاند.

فکری ازکجا نشأت گرفتھ است و بھ ھردر عرف اندیشھ پروری راه بھ جایی نمی بریم چنانچھ ندانیم 
چھ پیشینھ ای تکیھ ی می زند و در چھ مسیری گام برمی دارد یا می خواھد گام بردارد. در حوزه ی 

کپی رایت) نیز طرح کرده اند و مقاصدی تجاری » ( حق مؤلف«تمدن غربی مرجعیت را در ارتباط با 
در ھمین ارتباط را پی گرفتھ اند. ھنگامی کھ شرکتی تجاری اندیشھ ای بی ارتباط با منشاء آن بھ کار 

ی خسارت ممی گیرد با پیگرد قانونی سروکار پیدا می کند و در صورت محکومیت ناچار بھ جبران 
شود. مشابھ این امر در حوزه ی کتاب و آثار فرھنگی وھنری نیز بھ چشم می خورد. برگرفتن فکر 
دیگری و از آن ِ خودسازی این فکر در نوشتھ یا داستان یا شعری ھمان اندازه نکوھیده است و 

  خالف بھ حساب می آید کھ در عرصھ ی صنعت.
ی بنیم حزب یا تشکیالتی سیاسی و اجتماعی و فرھنگی حال اگر بھ عرصھ ی اجتماعیات برگردیم م

نیز نمی توانند ناگھان با یک چرخش صدو ھشتاد درجھ ای از خاستگاه آغازین خود روبرگردانند و 
خاستگاه فکر یا مکتب دیگری را از آن ِ خود جلوه گر سازند. چنین ھم کھ بکنند کسی را جذب نتوانند 

شان نخواھد داد. تازه تمایلی ھم نشان داده شود فاقد اصالت و کرد یا کسی بھ سویشان تمایلی ن
  خصلتی کاذب است وپایدار نخواھد ماند.

نمونھ ای می آورم. چپ ایران سالھا بھ پیروی از مارکسیسم لنینی و استالینی ھرگونھ گرایشی را 
رانھ وامی نمود حالت محافظھ کا بھ حقو ق بشر دارای خاستگاھی بورژوایی یا ارتجاعی یا در بھتری

. اجرای حکم انقالبی را در ارتباط با پیروان چنین مکاتبی روا می داشتند و می ستودند. و طردمی کرد
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پس از انقالب اسالمی و فروپاشی اتحادشوروی ناگھان چپ اندیشان بی آنکھ اندیشھ ھا و کردارھای 
ن مسیر تند و ھر کسی را کھ در ایشان را بھ نقد بکشند ناگھان بھ حقوق بشر بورژوایی پیوسنایپیشین

تازه نمی دیدند با ھمان روش سابق و با خشونتی دگرگونھ بھ مدد ھمان شیوه ھای پیشین طرد می 
کردند و در مرداب سکوت از کنارشان می گذشتند. بھ یاد بیاوریم رفتار ھمین چپ اندیشان را در 

ه ھای اداری و دانشگاھی بھ راه افتاد و بھ قبال کشتارھای آغاز انقالب یا پاکسازیھایی کھ در دستگا
توجیھ کردند. این جریان تنھا بدان سبب توانستھ بود » حقوق بشری«راه انداختند و در پوششی 

خشونت تازه را رواج دھد  کھ نھ تفکر پیشین را بھ نقد کشیده بود و نھ تفکر یا رفتار تازه را بھ 
ن چرخش تازه فاقد مرجعیت بود و ریشھ و بنیادی نداشت. گونھ ای استداللی بھ کرسی نشانده بود. ای

بھ ھیچ گفتار و استدالل تازه ای تکیھ نمی زد و گذار از گذشتھ بھ احواالت کنونی را شفاف و روشن 
بر نمی کشید و برخودار از جھان بینی استداللی نوین و نقد رفتارھا و نگرشھای نادرست نبود. فقدان 

احوالی در بھترین حالت آگاھانھ و ناآگاھانھ ، خواستھ و ناخواستھ بھ  مرجعیت در چنین اوضاع و
  فوران ھمان ساختارھای قبلی میدان می داد و می انجامید در ھیآتی تازه و سرپوش گذارنده. 

آورده بودم کھ آزادی را ،آزادی دگراندیشان دانستھ بود. این » روزالوکزامبورگ«پیشترھا از قول 
و بھ ظاھر بریده از چپ لنینی، ھرکھ را کھ از خودشان بود و ظلم دیده بود  حقوق بشریھای جدید

بزرگنمایی می کردند و نماد ستمدیدگی وانمود می ساختند و ھر کھ را کھ در عرصھ ی دیگری قرار 
سرنوشتی مشابھ بھ جان می آزمود مستحق ھمان ظلم و ستم می دانستند. کافی است اما می گرفت 

بھ اعدامھای آغاز انقالب در داخل و خارج ایران و بازتاب آنھا در رسانھ ھای آزاد نگاھی بیندازیم 
و ناآزاد جریانھای چپ  در ایران و در خارج ایران. ھیچ رسالھ ی اندیشیده و مستدلی نداریم کھ از 
ھمدلی و ھمدردی چپ حکایت کند یا کشتار و اعدام و بھ زندان افتادن دگراندیشان یعنی غیرچپیھا 

محفلی بوده است و » حقوق بشر«چپ مسلکان در اساس یک » حقوق بشر«بھ نمایش بگذارد. را 
  ھمچنان ھست اما نھ فقط بھ خاطر محفلی بودن کھ در ھمانحال بھ علت فقدان مرجعیت اندیشھ.

ھر لحظھ در معرض تفسیر دلخواه و فرصت طلبانھ  واقع می فکری کھ بھ مرجع خود بازنگردد در
فضایی آشفتھ و پریشان سیر می کند. این فکر پایبند بھ اصول نیست. نمی تواند براساس شود و در 

ریشھ ھا و پایھ ھایی کھ بھ برپایی تفکرش کھ بھ ظاھر از آن ھواخواھی می کند، ببالد و استوار 
برجا بماند. ھمینجاست کھ باید گفت ھرکس حق دارد از گذشتھ ی خود و اندیشھ ھای سرآمده اش 

رداند و بھ افقی تازه بنگرد و بیندیشد اما باید بھ آنچھ بوده ارجاع دھد  یا اگر اندیشھ ای را از روبرگ
دیگری وام می گیرد موظف است وام دھنده را بشناساند تا روشن باشد چھ درکی از گفتار مرجع 
کسب کرده است. براساس شرح ھمین درک است کھ می توان دانست چرخش از سویی بھ سوی 

عملی بوده است صادقانھ و نیک اندیشانھ یا رفتاری بوده است زیرکانھ و فرصت طلبانھ جھت  دیگر
  استمرار یافتن و حضور در صحنھ ی جدید.

بدین سان می توان گفت مرجعیت مفھومی است چند وجھی و دارای اھمیتی چند جانبھ. این مفھوم 
رقت اندیشھ را ھم می نکوھد و از فقط بھ ضرورت بھ ارجاع بھ اصل اندیشھ محدود نمی شود. س

آن ِ خود ساختن فکر دیگری راھم ناروا جلوه گر می سازد. در کنار این دو اصل مھم ھر گوینده و 
پیش  یصاحبان ھر گفتاریھایی منصفانھ نسبت بھ گفتارھا ونویسنده ای را می خواند رفتاری و داور

مند سوق دھد. بدین اعتبار مرجعیت یعنی بگیرد و فضای گفتارھا را در جھتی استداللی و ساختار
سنجش فراگرد گفتارھا،اندیشھ ھا و سخنان طرح شده در مقیاس اجتماعی . مرجعیت یعنی پرھیز از 
اغتشاش و آشفتگی فکری و گام برداشتن در جھت اندیشھ ھایی دارای پیشینھ و دلبستھ بھ آینده ای 

  شفاف سازد.خالق در عرصھ ی تفکرکھ مقام و جایگاه ھر کس را 
ی نداریم ، در واقع م» گفتگوی تمدنھا«ھنگامی کھ در کنفرانس برلین گفتم در اسالم چیزی بھ نام 

خواستم بگویم و گفتم شما فکری را برگرفتھ اید بی آنکھ مرجع یا مراجع آن را بنمایید و تفسیری 
در ». دارالحرب«است و » داراالسالم«نو از آن بھ دست دھید. در ادامھ گفتم آنچھ در اسالم داریم 
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را دعوت کردم بھ بازنشاندادن مرجع گفتارشان، » گفتگوی تمدنھا بھ روش اسالمی«اساس مدعیان 
نھ آنکھ یک فکر را در حد شاخھ ای از سیاست خارجی فروبکاھند و آن را در نھایت از صحنھ 

داشت بازمی گردید، در  برانند. چنانچھ این فکر بھ مرجعیت خود یا ھرنوع مرجعیتی کھ در نظر می
این صورت می بایست بھ مجموعھ ای از استدالل پایبند بماند و خود را درست  بیاراید نھ آنکھ 

  سرانجام از آن دلخستھ و سرخورده بگذرد و خصلتی ابزاری بھ آن اعطاء کند. 
سراسر حرکت اصالح طلبی درون ساختاری در جمھوری اسالمی چیزی نبود جز برجستھ سازی 

نبھ ھای امنیتی اندیشھ در پنھان ، و بھ نمایش گذاشتن افکار و رفتارھایی کاذب در آشکار. از این ج
رو این ساختار فکری سرآخر عقیم ماند و ھیج وجھ ماندگاری از خود برجانگذاشت چون بھ ھیچ 

  مرجعیتی پایبند نبود و خاستگاھش مبھم بود و ناروشن.

جھ مھم دیگری ھم دارد کھ نباید آن را نادیده انگاشت. کسی  مرجعیت در رابطھ ای کھ شرح دادم و
بورژوایی می گرود،نمی تواند ادعای صداقت » حقوق بشر«استالینی بھ  -کھ از اندیشھ ی چپ لنینی

  بکند چنانچھ از درگیری با اندیشھ ی غلبھ برگذشتھ روبرگرداند.
را بازنموده ام. اکنون اما باید بھ » غلبھ برگذشتھ«مورد مشخصی از دشواری » کتابنمای ایران«در 

آن در ضمن ھمچون یک مفھوم نیز نگریست. این مفھوم در اساس بھ معنای مبارزه و پیکار در 
ترجمھ ای است برای آلمانی » غلبھ برگذشتھ«جھت چیره آمدن بر جنبھ ھای منفی گذشتھ است.

Vergangenheitsbewaeltigung  گ جھانی دوم رواج یافت . این مفھوم در آلمان پس از جن
و در ادبیات،جامعھ و فرھنگ آلمان توجھ بسیاربرانگیخت. آلمانیان از خود می پرسیدند چھ کسی یا 
چھ کسانی مسئول رویدادھای فاجعھ برانگیز در آلمان و در مقیاس جھانی بوده اند. بھ خصوص در 

لھ ئولیت برشمرد؟ وضعیت مسئچھ کسانی را باید سزاوار پذیرش مس» ناسیونال سوسیالیسم«دوران 
آفرینی کھ این ھمھ آسیبھای روانی و روحی در آلمان بھ بارنشاند بھ عھده ی چھ کسانی است؟ آیا 

سخن راند؟ آیا درست است از » گناه جمعی«می توان پرسشی حساس را بھ میان کشید واز 
، و »لوکاستھ«سرافکندگی و شرم جمعی سخن گفت و شرکت در جنایات جنگی ارتش آلمان ،

رویدادھای مرتبط با آنھا و حتی بروز جنگ جھانی دوم را متوجھ ھمھ ی آلمانیان ساخت؟ برخورد 
مسئولیت ھمھ ی آلمانیان است یا تنھا گروه » نازی زدایی«با گذشتھ و میل بھ غلبھ بر این گذشتھ و 

د در آلمان فدرال پی گرفت ھای معینی از این مردم را دربر می گیرد؟ بھ چھ میزان این گناھان را بای
د برشمر» رایش سوم«و بھ چھ میزان می توان نظام تک حزبی را در آلمان شرقی دنبالھ ی گذشتھ ی 

را ریشھ یابی کرد؟ آیا حضور دو دولت آلمانی پس از جنگ در » نازی سازی «و فراگرد غلبھ بر 
؟ آلمان غربی پس از جنگ و سرزمین آلمان تغییری در این سنجشھا و داوریھا بھ بار می نشاند

پذیرا شد. این » ھیتلر«و مردمان آلمان را  دوران » رایش سوم«تقسیم آلمان بھ دو کشور تعھدات 
عمل بی تردید اھمیتی تاریخی را بھ نمایش می گذاشت. شوروی کھ آلمان شرقی را در تصرف داشت 

فقط آلمان غربی می باید ھمھ  نگذاشت ھیچگونھ مسئولتی متوجھ این بخش از آلمان بشود گویی کھ
  چیز را بھ دوش بکشد. ھمین عمل سخت بحث انگیز گشت.

یکی از فیلسوفان  (گئورگ سانتایانا) گفتھ است کسانی کھ گذشتھ را بھ فراموشی می سپارند، محکوم 
گام منطقی بعدی در آلمان غربی تحت  اشغال » نازی زدایی«از نظر تاریخی  ٤١بھ تکرار آن ھستند.

وھای متفقین بھ حساب می آمد. در این مقطع حکومت اتحاد دموکراتیک مسیحی بھ ریاست کنراد نیر
آدناور برسرکار بود و بھ بازسازی آلمان می پرداخت. سعی براین بود کھ از خطاھا و گناھان تاریخ 

زند و ب بالفصل گذشتھ بپرھیزد و بر گذشتھ غلبھ کند و در ھمانحال از آن بیاموزد. اشتباھات را پس
و بھ سوی نیکیھا گام بردارد و از این راه از گذشتھ فاصلھ بگیرد. در ھمین مقطع و دوران حتی 

                                                           
41 See:George Santayana.Reason in Common Sense.P.284.Vol.1.The Life of Reason.From the 
Series Great Ideas of Western Man. 
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ایستادگی نکرده بود در فراگرد بازسازی شرکت جست و نوعی » رایش سوم«کلیسا کھ در برابر 
وضوع ھمین م» سالروز کاتولیکھا«االھیات ندامت ترویج داد. کلیسا با برگزاری روزی بھ نام 

مسئولیت و ندامت را ھمچون شعاری ھشدار دھنده در میان جوانان مسیحی ترویج داد. در مدارس 
  نیز در سراسر آلمان روشھایی مشابھ پیش گرفتھ شد.

پرداخت گذشتھ بھ «در حوزه ی فلسفھ می توان از آدورنو نام برد کھ نوشتھ ای مشھور دارد بھ نام 
س پ«ی می پرداخت در ارتباط با سخنرانی پسینی او بھ نام این نوشتھ بھ موضوع٤٢» چھ معناست؟
یھودیان در » کنیسھ ھای«و حمالت بھ » آنتی سمیتیزم«در آن روزھا موجی از ». از آشوویتس

آلمان رواج گرفتھ بود. آدورنو بھ قصد نمی خواست تکیھ کالمی را کھ  ورد زبانھا شده بود بھ کار 
د : از مسیر گذشتھ کار کنیم. او این تکیھ کالم را گمراه کننده می گیرد . در آن مقطع شماری می گفتن

دانست. از نظر او این تکیھ کالم پوششی می بود در جھت انکار گذشتھ و نھ نمایاندن تأملی انتقادی. 
سخنرانی خود را در این زمینھ در ویسبادن آلمان ایراد کرد. سخنرانی او  ١٩۵٩آدورنو در نوامبر 

ای انتقادی داشت بھ مارتین ھایدگر کھ پیوندھای  صوری و رسمی اش با حزب نازی  در ضمن اشاره
برھمگان آشکاربود. جدا از اینھا ھایدگر سعی داشت مفھوم تاریخی خاصی را بپروراند بھ نام 

کھ مفھومی فلسفی می بود در ارتباط با منشاء آلمان (جرمن) و سرنوشتش. بعد ھا بود » جرمانیا«
سخن گفت. پسانتر برخی تفاوت آدورنو و ھایدگر و ارزش فلسفی شان را روشن  »غرب«کھ از 

  ).Germania»(جرمانیا«تأکید می گذاشت و دیگری بر » آشویتس«ساختند. یکی بر 
مفھوم غلبھ برگذشتھ در حوزه ی فرھنگ و ادبیات نیز بازتابھایی جدی داشت. در آثار نویسندگانی 

حضور این مفھوم را می خوانیم و حس می کنیم و در بناھای یادبود و دیگران » گونتر گراس«چون 
سعی و کوشش آلمانیان باخبر یاد می شود از » ھشدار بناھا ی«انی اغلب آز آنھا بھ نام کھ بھ آلم

می شویم. اما ما از کجا می توانیم بفھمیم ایرانیان چپ اندیش یا دیگر ایرانیان سیاست پیشھ چگونھ 
سیده اند ؟ برچھ چیز غلبھ کرده اند کھ گذار بھ سوی مخالف را توجیھ می کند. ر» حقوق بشر«بھ 

اینھا چیزھایی نیست کھ بتوان یواشکی بھ آنھا دست یافت. کدام رسالھ و کدام نوشتھ ای از پشیمانی 
این حضرات حکایت می کند؟ ھنوز کھ ھنوز است چپ مسلکان » انتقاد از خود«یا بھ قول خودشان از 

ری از سیاست پیشگان ھمان روشھا را ادامھ می دھند،مخالفانشان را با تھمت و افترا حذف و بسیا
می کنند، از راه محفلگرایی بھ حمایت از ھم برمی خیزند و ھمان احزاب و تشکیالت گذشتھ را در 
شکل و شمایل محفلی برپانگاه می دارند. فقط یک شعار حقوق بشر نرم و نازک جلوی صورتشان 

ند تا از کمکھای مؤسسات گوناگون غربی بھ سود شخصی خود و دوستانشان بھره مند می گیر
گردند. این روش نھ بھ گذشتھ ارجاع می دھد و نھ اصالتی دارد. سخنان و فعالیتھا و گفتارھایشان 

  فاقد مرجعیت است.
میان نھضت ھمین رفتارھا را در گروه ھا و احزاب و تشکیالت دیگر نیز مشاھده می کنیم خاصھ در 

آزادیھا، انواع ملیون و خارج نشینان دموکرات نما و... اینان نمی گویند چگونھ می توانند خود را 
را درست شرح می  مدرسھ ی رفاه از این جمھوری اسالمی مبری بدانند در حالی کھ نھ کشتارھای 

توجیھ حجاب اجباری دھند، نھ از کشتار ارتشیان در کودتای موسوم بھ نوژه سخن می گویند، نھ از 
ابراز پشیمانی می کنند، نھ پاکسازیھای خانمان برانداز را می نکوھند و نھ در ارتباط با جنگ ھشت 

را درست ریشھ یابی می کنند و نھ سرخوردگی  ۶٧سالھ تحلیل درستی فراھم می آورند و نھ کشتار 
تی ھنوز ھم ھستند می پذیرند  مردم را از اصالح طلبان کھ خودشان ھم بخشی از آنان بوده اند و ح

  و ارج می نھند ؟

                                                           
42 .Th.W.Adorno.Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit.10 Seiten.In.Vgl.Text.S.588 
f. 
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چپ مسلکان و انواع دیگر دستھ ھای سیاسی از ھمین سنخ بر این تصورند چنانچھ بھ جای 
دیکتاتوری پرولتاریا واژه ی دموکراسی را بھ کاربندند و بھ جای سیاست رسمی پرولتاریایی در 

د و آن را از راه محفلگرایی در پوشش سخن نگوین» فرھنگ حذف«مقابلھ با خصم پرولتاریا از 
دنبال کنند،می توانند بھ مدد ابھام آفرینی، ھدفھای پیشینشان را در کسوتی دیگر و با » حقوق بشر«

  آب ورنگ ظاھری متفاوتی جاربزنند. این چیزھا در دراز مدت راه بھ جایی نمی برد.
ی دارند. نھ تاریخی فرھنگی را دنبال می گفتارھای آلوده و آشفتھ ی انواع ملیون نیز ایراداتی بنیاد

کنند و نھ رویکردی ریشھ ای بھ قانون و قانونخواھی پرورانده اند. آن قدر در استداللھای موضعی 
درجازده اند کھ صاحب نظریھ و تفکری نشده اند. ھمھ ی نیرویشان متمرکز شده است در مصدقی 

» دیکالرا«ھ ریشھ ھابازگردند و بھ قول مارکس گری و پھلوی ستیزی بی حساب و کتاب. اینان باید ب
عمل کنند و بیندیشند. مارکس می گوید رادیکال بودن یعنی بھ ریشھ رفتن و پرداختن. چنین جنمی 
در میان ملیون کنونی ایران نمی بینم. نخستین وظیفھ و رسالت اعتراض انتقادی سنجش ساختارھای 

در نظرداشت چنین کار دشواری کامیاب نمی شود مگر آنکھ استداللی جریانھای مبدل است. البتھ باید 
ھمزمان نظام دانشگاھی و پژوھشی ایران خود را بپیراید و از آلودگیھایی کھ این نظام را دربرگرفتھ 

  اند،برھاند.
.اعتراض انتقادی در شرایط کنونی ایران وظایف گونھ گون و چند الیھ ای را باید بیاراید و بشناسد ٢

د. شناسایی ھمھ ی این وظایف و نحوه ی پرداختن بھ آنھا کار یک نفر نیست. آنچھ این و بشناسان
قلم آغازیده است در واقع تأکید گذاشتن بر درک اھمیت اعتراض و جنبش اعتراض،خاصھ اعتراض 
خودانگیختھ و از ھمھ مھمتر اعتراض انتقادی است تا انسداد فکری ھمھ جانبھ ی کنونی درھم 

اه نویی گشوده شود. از این رو روش شناسی در این زمینھ و شناخت بن بستھای فروبریزد و ر
  فکری وظیفھ ای بس مھم است.

کھ سرنوشتی اندوھناک برای ایران بھ بارنشاند مشروعیت نظام مشروطھ  ۵٧در  آستانھ ی انقالب 
برپایی بھ عللل گوناگون خدشھ دار شد و مشروعیت تازه ای پانگرفت. از ھمان موقع ضرورت 

مجلس مؤسسان در اندیشھ ھا موج می زد اما از بنیادھای نظری استواری برخوردار نگشت. در این 
درھم فروریختھ است و » نظام جمھوری اسالمی«باره پیشترھا مطالبی نوشتھ ام. اکنون نیز کھ 

 ۵٧اعتباری در افکار عمومی ندارد، ھمین موضوع ھمچنان مطرح است. گردانندگان انقالب 
مجلس «ضرورت برپایی مجلس مؤسسان را دور زدند و بھ جای آن مجلسی مبدل نشاندند و آن را 

نام نھادند. این مجلس  در نتیجھ و با توسل بھ معیارھای شیعی سندی تولید کرد کھ نھ بھ » خبرگان
ھا و رسنت مشروطیت پایبند بود و نھ بھ حال و ھوای آن روزگار اعتنایی نشان داد و نھ براثر گفتا

  اندیشھ ھایی جدلی در ارتباط با نحوه ی برپایی مجلس مؤسسان و قانون اساسی تازه سربرکشید.
مجلس مؤسسان در اساس مجلسی است تأسیسی و بنیانگذار. این سنت از جنبش مشروطیت برآمده 

 ناست و اکنون پس از بیش از چھل سال مردم در جنبشھای اعتراضی گوناگون نشان داده اند ھمچنا
 ۵٧خواستار بازاندیشی و نوآرایی مشروطیت اند. اشتباھات مردم و سیاستمداران در مقطع انقالب 

زیانھایی جبران ناپذیر برایران وارد ساختھ است اما این امر نباید ما را در چنبره ی این اشتباھات 
ویکردی . باید رفروببلعد. پذیرش اشتباھات و خطاھا نباید بھ بی عملی و سستی و کرختی منتھی شود

خالق داشت و از درون گرداب ایدئولوژیھای کاذب،آگاھیھای تاریخی دروغین در ارتباط با تاریخ 
معاصر و استنباطات مبدل سربرافراشت. بھ جای گناھکار جلوه گرساختن یکدیگر،درست یا نادرست، 

دن حت ایران و بقای تمباید راھی تازه گشود. محور تعیین کننده ی این راه تازه چیزی نیست جز مصل
ایرانی. آویختن بھ اندیشھ ھا و افکار انتزاعی یا حتی معتبر برای تمدنھای دیگر، نھ تنھا راه چاره 
نیست کھ گاه و شاید ھم اغلب می تواند خسران بھ بارآورد و کشور را بھ بیراھھ بکشاند. این مقطع 

برای ھمیشھ رقم بزند و نسل کنونی  کنونی می تواند سرنوشت ایران را ھمچون یک فرھنگ و تمدن
  را در برابر تاریخ سرافراز یا سرافکنده سازد.
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گذار از مرحلھ ی کنونی تنھا از راه بسترسازی برای برپایی یک مجلس مؤسسان امکانپذیر می 
گردد. مسئلھ ی اساسی اکنون این است کھ چنین مجلسی با ھمدلی و در کمال تفاھم و متکی بھ 

اتیک انتخاب گردد و ھمھ از پیش بازده و اسناد تولید شده ی آن را بپذیرند. مھمترین روشھایی دموکر
سند چنین مجلسی بی تردید سند قانون اساسی آینده ی ایران خواھد بود ھر چند سندھای تابعی 
دیگری ھمپای ھمین سند اصلی ضرورت خواھند داشت مانند سند یا آیین نامھ یا قانون نحوه ی 

  ستین مجلس ملی ایران برآمده از قانون اساسی نوین.برگزاری نخ
بھ ھمین سبب نباید محور مباحث را نادرست چرخاند و بی جھت ھمھ را سرگرم تھیھ ی قانون 
اساسی کرد و اختالف بھ بار نشاند. از پادشاھی یا جمھوری سخن بھ میان آورد یا پیش نویسھایی 

گذاشت مانند پیش نویس عامیانھ و مبتذلی بھ نام  مجعول و مغشوش و متناقض رواج داد و بھ بحث
  » !پیش نویس شجریان«

کسانی کھ چنین روشھایی را وچنین پیش نویسھایی را بھ پیش می کشند ھیچگونھ احساس مسئولیتی 
نمی کنند. اینان ھمھ ی کوششھا را نادیده می گیرند و غوغا می آفرینند. از این دست از این پیش 

. ھر کس ھم البتھ حق دارد مشق شب بنویسد اما نباید از یاد ببرد کھ تھیھ و تصویب نویسھا کم نداریم
قانون اساسی آینده ی ایران در ھر حال بھ عھده ی مجلسی است بھ نام مجلس مؤسسان ایران بھ 
انتخاب مردم ایران براساس ھر ایرانی،یک رأی. رویکرد اعتراض انتقادی موظف است این مجموعھ 

زیر نظر بگیرد و در مسیر برپایی مجلس مؤسسان و روشھای حاکم بر چنین مجلسی را ھمواره 
سھمی خالق بھ دست بگیرد. چنین روشی مستلزم بھ کار بستن دقت در طرح مباحث و عرضھ ی 
طرحھا و برنامھ ھای اجرایی دموکراتیک است. ھر دستھ و گروه و محفل و حزب و تشکیالتی در 

کھ بھ چھ میزان در راه جاانداختن فکر برپایی مجلس مؤسسان و تشکیل  شرایط کنونی بستھ بھ این
اجالس مؤسسان صادقانھ بکوشد بھ واقع تحقق ایرانی آزاد،پیشرو،قانونمند و دموکراتیک را یاری 
داده است. مباحث چنین مجلسی اساس کشوری قانونمند و دموکرات را پی می ریزد و راھنمایی می 

  شود برای نسلھای بعد.
کم نیستند سیاستبازانی کھ تقدم مجلس مؤسسان را نادیده می گیرند یا آشکارا  نفی می کنند. در خور 
توجھ این کھ ھمین افراد ھمھ چیز حتی ھر حرکت کوچک جمعی را موکول می کنند بھ تعیین ساختار 

م با نظاصوری رژیم آینده و اجازه نمی دھند حتی کوچکترین شکلی از تجمع اعتراضی در مخالفت 
ھم جلوه گر » اپوزیسیون«جمھوری اسالمی راه بیفتد یا حتی شکل بگیرد. این مردمان کھ خود را 

جمھوری می نامند راه را بر ھرگونھ تحرک -می سازند ھموار بھ مدد دوگانھ ای کاذب کھ پادشاھی
د در واقع ھمان جمعی  می بندند و قبل از ھرچیز خواستار حل این دوگانھ ی کاذب می شوند. این افرا

اپوزیسیون حرفھ ای بھ شمار می روند کھ پیشترھا در یکی دورسالھ آنان را معرفی کرده ام. در آن 
در واقع آپوزیسیون بودن را ھمچون حرفھ تلقی می کند و از » اپوزیسیون حرفھ ای«موقع نوشتم 

ری اسالمی برزبان می این راه روزگار می گذراند. اینان حتی وقتی تندترین سخنان را علیھ جمھو
رانند در نظر جمھوری اسالمی مردمانی پذیرفتنی بھ شمار می روند در ست بدین سبب کھ در راه 
تشکل اپوزیسیون سنگ می اندازند و بھ ھمین اعتبار ھم بقای رژیم را تمدید می کنند. ھمین کسان 

ی موھوم سخن برزبان می درعمل تقدم مجلس مؤسسان را انکار می کنند و مدام از یک قانون اساس
بھ حساب می آید. ھرکس می تواند سخنی » حرفھ ایھا«رانند. تھیھ ی این قانون اساسی سرگرمی این 

برزبان براند و بحثی کاذب را دامن بزند بی آنکھ بھ موضوعی مشخص اشاره کند و راه حلی پایدار 
ویکرد بھ قانون اساسی نوین و مرتبط با دیگر اصول این قانون اساسی تخیلی عرضھ کند. این ر

ایران نھ دانشی می خواھد و نھ سوادی چون کیست کھ نتواند بھ ھر حال بھ مطلبی از زندگی جمعی 
اشاره ای داشتھ باشد بی آنکھ ناچار باشد منطق و زیر ساخت فکری چنین اشاره ای را فراھم بیاورد 

  و بھ انتشار بپردازد و بھ داوری عمومی بسپارد. 
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ه اند کسانی کھ پیش از این قلم یا ھمزمان باآن بھ رجحان محتوای نظام سیاسی بر جنبھ ی کم نبود
شکلی آن اشاره داشتھ اند. اما این  اپوزیسیون حرفھ ای ھمھ ی اندیشھ ھا را دور می زند و تمام 

  جمھوری خالصھ می کند و سطح مباحث را بھ ابتذال می کشاند.–قضیھ را در دو واژه ی پادشاھی 
  
.یکی از دشواریھای سر راه تحقق دموکراسی در ایران کنونی رسانھ ھای فارسی زبان خارج از ٣

ایران است. از رسانھ ھای داخل ایران خاصھ رسانھ ھای رسمی دیداری، شنیداری و نوشتاری سخن 
نمی گویم. رسانھ ھای رسمی بھ ھر شکل و صورتی بھ نوعی بازوی دستگاه ھای امنیتی و سیاسی 

م حاکم بھ شمار می روند و وظیفھ ای ندارند جز تحکیم استوانھ ھای لرزان قدرت. رسانھ ھای نظا
رسمی نظام جمھوری اسالمی در ایران چنان رفتارھای ناپسندی از خود نشان داده اند کھ خصلتھای 

شرمگینانھ کنار می کشند. این رسانھ ھا نھ تنھا بازوی امنیتی کھ بازو و  انسیاسی سرکوبگرش
مجری اصلی بازجویی و شکنجھ بھ شمار می روند. ممیزی و سرکوب سیاسی آمیختھ شده است با 
ارعاب و صحنھ ھای علنی شکنجھ. این رسانھ ھای رسمی را دیگر نمی توان در ردیف رسانھ ھای 

  متعارف قرارداد. مقولھ ای ھستند جز آنچھ رسانھ نامیده می شود.
ن باردیگر توجھ می دھیم بدین خاطر است کھ بیشتر این رسانھ اگر ما بھ رسانھ ھای خارج از ایرا

ھای بیرونی رفتارھای سیاسی ھدفگیرانھ و کردارھای فرھنگی نا سالمی بھ اجرا می گذارند کھ 
اغتشاش ذھنی بھ بار می نشانند در میان مردم ایران و صفھای اپوزیسیون بھ معنای وسیع کلمھ و 

  مخالفان رژیم کنونی ایران.
نھ ھای خارج از کشور را در مجموع می توان بھ دو دستھ ی کلی تقسیم کرد. یک دستھ رسانھ رسا

ھایی ھستند وابستھ بھ یک دولت مانند بی بی سی و صدای آمریکا،رادیوفردا،رادیو زمانھ و... کھ 
ھزینھ ھایشان بھ طور رسمی در بودجھ ی دولتھا تأمین می شوند و دستھ ی دیگر رسانھ ھای 

بھ شمار می آیند کھ ھزینھ ھایشان را از اینجا و آنجا فراھم می آورند،خواه از حکومتھا شخصی 
باشد یا آژانسھای حکومتی و خواه از راه دریافت کمک از اینجا و آنجا بھ ھمان صورت پیشین و 

  گاھی ھم از راه تبلیغات یا فروش کاال.
دستھ ای دیگر نیز بھ تدریج راه افتاده اند کھ منابع مالی خود را پنھان نگاه می دارند اما آشکارا 
وابستھ اند بھ بخشھای معینی از کشورھای خارجی. مھمترین رسانھ در این رده ی سوم بی تردید 

یھایش است کھ با بودجھ ای عظیم راه اندازی شده است و ولخرج» ایران اینترناشنال«رسانھ ی 
است. بھ ھرحال در مجموع نمی دانیم ھریک از این رسانھ ھا چگونھ خرج و شده توجھ برانگیز 

دخل می کنند.،چھ حقوقھایی می پردازند و چگونھ ھزینھ می کنند. اینھا بھ کنارآنچھ از نظر این قلم 
 واع تارنماھاسیاسی این رسانھ ھاست. البتھ ان -مھم است رفتارھای فرھنگی و رویکردھای اجتماعی

(سایتھا) را داریم کھ توسط افراد و گروه ھای سیاسی یا محفلی راه اندازی شده اند و ھمھ بھ سھم 
  خود بخشی از فضای رسانھ ای ایران را در اختیارگرفتھ اند.

این کھکشان رسانھ ای بھ این یا آن شکل بر فضای فکری و فرھنگی ایران تأثیر می گذارد و ھالھ 
و دروغ ، پریشا نگویی و محفلپروری پیرامون ایران می پروراند. افرادی را برمی کشد ای از راست 

و افرادی را فرومی کاھد و سیاستھای خودی و غیر خودی بھ اجرامی گذارد. شمار این رسانھ ھای 
خارج کشوری و برنامھ ھایشان فرصتھای شغلی در خورتوجھی برای شماری از ایرانیان فراھم 

ھ بھ تدریج بھ شکل گروه ھای محفلی در داخل و در پیرامون ھر رسانھ دست بھ کار آورده است ک
 »غیرخودی بودن«ھستند. عده ای از راه این رسانھ ھا شھرتی کسب می کنند و عده ای ھم بھ سبب 

نادیده گرفتھ می شوند. یکی از ویژگیھای این رسانھ ھا استبدادی است کھ کارکنان آنھا بھ کار می 
بھ شمار می آید بسیاری از ایرانیان » سانسور«کھ نوع خظرناکی از » فرھنگ حذف«و بھ مدد بندند 

  از انتقامجویی مدیریتھای این رسانھ ھا  یا حتی کارکنانشان در امان نمی مانند.
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در چند موج نارضایی و جنبشھای خودانگیختھ بسیاری از جوانان یا از بیم  ۵٧از آغاز انقالب 
فرط سرخوردگی  و بسیاری ھم بھ سبب فرصت طلبی ناگزیر از ایران گریختند و بھ جانشان یا از 

خارج پناه بردند. شماری ھم با بھره گیری از عنوانھای جعلی سیاسی از ایران گریختند. این امری 
است انسانی و بھ ھرحال واکنشی است طبیعی. این رسانھ ھا بھ خصوص رسانھ ھای رسمی و دولتی 

گریختگان یارگیری کردند و ضمن حفظ بدنھ ی پیشین وانمود ساختند بھ فکر نوسازی  از میان این
پرسنلی خود افتاده اند. اینھا ھمھ بھانھ بود. برای نمونھ بی بی سی شروع کرد بھ استخدام دوستان 

 ختار فکری توده ای زده اش. یکی و کوشید پوششی بسازد در جھت اختفای سا» اصالح طلبش«
و یکی را انداخت بیرون و مدیر جدیدش را در البالی بدنھ ی پرسنلی اش چنان بجا کرد را جا دوتن

پیچاند کھ دیگر کسی از او نشانی نیابد. صدای آمریکا ھم کھ بارھا از انتقاد ایرانیان مقیم آمریکا 
ایی یھآسیب دیده بود بھ ھرحال بھ مدد روابط با ساختار قدرت خود را مصون نگاھداشت اما بھ دگرگون

و از » اصالح طلبی« و» رفقایی«جزیی تن داد. آنچھ از ھمھ ی این تغییرات در امان ماند بدنھ ی 
بود. بی بی سی در این زمینھ ھا سرآمد دیگر رسانھ ھا » پھلوی ستیزی«ھمھ مھمتر سیاستھای 

  بود.
ھنگ بھ نوعی فر یکی از ناخوشایند ترین فعالیتھای رسانھ ای این بنگاه ھای خبر پراکنی دامن زدن

 کوچ«است در جھت نا امید ساختن جوانان ایرانی نسبت بھ کشورشان . برنامھ ھایی تحت عنوان 
این مأموریت را بھ دست گرفتھ اند. ھدف نھایی آنھا این  آشکارابرای نمونھ »چھره ھا«یا » ایرانیان

می رسد و ھرکھ بماند ناکام است کھ جوانان را تشویق بھ گریزاز ایران بکنند. ھر کھ برود بھ جایی 
است و شکست خورده. بدین ترتیب وفاداری بھ کشور و سرزمین و فرھنگ خود امری بھ شمار می 
رود فاقد ارزش و بیھوده. در نتیجھ کوشش و مبارزه در راه غلبھ بر نابسامانیھا و علیھ فساد و 

ذب بھ سود ایران نیست. بدیھی استبداد نھ سودی دارد و نھ بھ نتیجھ ای می انجامد. این فضای کا
است کسی نمی تواند و نمی خواھد دستآوردھای ارزشمند برخی ایرانیان مقیم خارج را نادیده 
بینگارد. این امر نباید اما بھ یک کلیتی دیگری میدان دھد کھ پایبندی بھ کشور و میھن خود را نادیده 

بھتر و آرامتری. بسیاری ھم در جریان ترک بگیرد. بسیاری ایران را ترک کرده اند بھ امید زندگی 
اند. نباید ھمھ ی اینھا را ایران جان خود را ازدست داده اند وخطرھای بسیار بھ جان آزموده 

رانیان تنھا بھ خاطر راحت شماری از ای»! کوچ«ذاشت و ھمھ را خالصھ کرد در یک شعار کنارگ
موردی وفردی و اند. این یک تصمیم ترک کرده تیابی بھ زندگی بھتری کشورشان رادسطلبی و

ترک کشور را بھ جای کوشش در جھت وبھ یک اخالق عمومی شودنباید تبدیل شخصی است. این امر
بھبود آن امری ستودنی و شایستھ دانست. اینھا ھمھ را می آورم بھ این قصد کھ بگویم جامعھ ی 

کدست نیست. در این جامعھ نیکیھایی ایرانی مقیم خارج مجموعھ ای درھم تافتھ و و درھم تنیده و ی
می بینیم و جنبھ ھایی ناخوشایند. خوب است نگاھی بیندازیم بھ بدنھ ی دانشگاھی و بھ اصطالح 

بھ بعد شیفتھ و والھ ی جنبش اصالح طلبی درون  ١٩٧۶روشنفکری این جامعھ کھ در مقطع 
بھ بھانھ ھای گوناگون خود  نبود کھ با توسل ۵٧ساختاری جمھوری اسالمی بود. این دیگر مقطع 

را مظلوم بنماییم. وقتی این قلم اصالح طلبان درون ساختاری و سربرآوردن آنھا را نقد کرد دشمنیھای 
ه گریز«بسیار بھ جان خرید. ھمین ایرانیان مقیم خارج از چپ و راست بودند کھ بھ فرمان یکی از 

نیویورک در خیابانھا بھ تظاھرات  در پاریس بھ اعتصاب غذا نشستند و در» ھای اصالح طلب
» ملی«روآوردند. در میانشان استادان ایرانی دانشگاه ھای آمریکایی بودند و فعاالن سیاسی چپ و 

و جزآن. این حضرات با آنکھ ھمھ مرا می شناختند تنھا بدان سبب کھ در کنفرانس برلین پتھ ی 
و فاصلھ نگاه می داشتند و حتی احوالی ھم اصالح طلبان را روی آب ریختھ بودم،از من می گریختند 

است؟ خوب اگر » کوچی«نمی پرسیدند. این چھ اخالقی است؟ این چھ جامعھ ای است و این چھ 
اینھمھ بھ اصالح طلبان دلبستھ اید چرا بھ ایران نمی آیید؟ اگر سرمایھ داری غرب بد است و عمری 

مپریالیسم و دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا یا علیھ را در ابران بھ خاطر نقد این سرمایھ داری وطرد ا
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 می گریزید» مستضعفان«سپری کرده اید چرا از کشور » رانت خواری«وابستگی شاه بھ غرب در 
و بھ آغوش سرمایھ داری پناه می برید؟ از ایران با حجاب می گریزند، بھ رضاشاه بھ خاطر کشف 

کھ می رسند بھ شیوه ای نازل کشف حجاب می کنند. حجاب لعن و نفرین می فرستند، و بھ آمریکا 
آیا این چنین مردمانی در خور تقلید و تقدیرند؟ از سانسور ایران می گریزند و از رسانھ ھای فارسی 
زبان بھره می گیرند و سانسور و فرھنگ حذف را بھ اجرادرمی آورند! عده ای دورھم جمع می 

تبلیغ و دلسوزی می کنند. این » نایاک«حت عنوان شوند و در آمریکا برای جمھوری اسالمی ت
دلسوزان مبتذل برای ایران مدام حین اقامت در آمریکا از حکومت این کشور و نمایندگانش می 
خواھند با جمھوری اسالمی کنار بیایند. ھمین حضراتی کھ و قتی من می گفتم کشور مرجح است بر 

 برای«ی کردند و وقتی بھ آمریکا پناه بردند مدام نظام سیاسی، در ایران کھ بودند مرا سرزنش م
رفتاری دلسوزانھ بھ نمایش می گذاشتند. اینھا ھمھ ریاکاری است. فرزندان سران ھمین » بقای ایران

بفرستند با ھزینھ ھای فراوان برای ادامھ ی تحصیل  یا نجف حکومت جمھوری را بھ جای آنکھ بھ قم
ت گوشھ ھایی از جامعھ ی ایرانی مقیم خارج. چرا حضراتی کھ در بھ آمریکا اعزام می کنند. این اس

» ھمدست«شمار اینان نبوده اند و ھمواره بسیاری را در ایران بھ خاطر تدریس و کار در ایران 
  حکومت بر می شمرده اند،حاضر نیستند این رفتارھا را نکوھش کنند؟

شکیالت و رسانھ ھای فارسی زبان خارج جمھوری اسالمی سالیان دراز است در صفھا و انجمنھا و ت
از کشور بھ گونھ ای برنامھ ریزی شده رخنھ کرده است. حتی درکنگره ی آمریکا و در میان 

این رسانھ ھای فارسی زبان بھ ایرانیان خارج نشین و حتی برخی از سیاستمداران آمریکایی. چرا 
  این چیزھا نمی پردازند؟ از یکی دو برنامھ می گذریم.

عھ ی ایرانی مقیم خراج ھمچون یک مجموعھ یا یک کلیت باید بھ خود بیاید و با این چیزھا جام
درست برخورد کند. باید رسانھ ھای فارسی زبان را بسنجد و برنامھ ھا و بودجھ و ھزینھ ھایشان 
 را ارزیابی کند و خواستار شفافیت بشود. بھ جای اینھا عده ای از راه نقد غیر منصفانھ و اغلب

جمھوری  –ظالمانھ ی پھلوی ھا دنبال خودنمایی اند. این حضرات با توسل بھ دوگانھ ی پادشاھی 
نمی گذارند ھیچ حرکتی درست راه بیفتد و نقد جمھوری اسالمی آمیختھ با عمل پی گرفتھ شود. این 

ت ھمان چیزی است کھ جمھوری اسالمی می خواھد. در حالی کھ فساد در ایران از سر وروی حکوم
! این »رضاشاه فاسد بوه است«یادش می افتد » بنگاه شادمانی استنفورد«باال می رود،ناگھان مدیر 

دست از اظھارات شرم آور است. رضاشاه در ھمان دادگستری خودش ھنگامی کھ از اوشکایت شد،و 
 یا اینرأی علیھ پادشاه صادرشد، سر اطاعت فرودآورد و گفت بگذارید رأی بھ اجرا گذاشتھ شود. اآ

  فساد است؟ این استبداد است؟
بنگاه سخن پراکنی بی بی سی بھ حدی در حمایت از جمھوری اسالمی افراط پیشھ کرد کھ اعتراض 
فزاینده ای بھ بارنشاند. حاال ھم از این کار دست نکشیده منتھی ریاکارانھ و پوشیده راه خود را پی 

یگر می سپارد. شرکتھای جانبی سرھم بندی می می گیرد و بخشی از این سیاست را بھ رسانھ ھای د
کنند و با برنامھ سازیھای حاشیھ ای و فروش آنھا نھ فقط راحت تر کسب درآمد می کنند، بل کارکنان 
خود را بھ یکدیگر قرض می دھند و با برنامھ ھایی نازل از ھر گوشھ ای سودی بھ جیب می زنند و 

است کھ حتی از مأموریت آغازین » ایران اینترناشنال« مسئولیتی ھم نمی پذیرند. نمونھ اش ھمین
ادامھ می دھد. حاال دیگر » تولید تاریخ کاذب«بھ » کژراھھ ی بی بی سی«خود دورافتاده است و در 

. سرچشمھ ی مالی ھم ی دیگرنھ وزارتخارجھ ی انگلیس پایش بھ میان کشیده می شود ونھ مقام
بھ چشم می خورد. این مجموعھ ی » ووالنت میدیا«مانند پنھان است و تنھا نام شرکتھایی خصوص 

  ناسالم بھ ھیچ کس پاسخگو نیست.
آنچھ آوردم گوشھ ای از فضای ناسالم رسانھ ای در خارج ایران است. قصدندارم در اینجا بھ ھمھ ی 
 ازوایای این موضوع بپرازم. تنھا می خواھم بگویم شیوه ی اعتراض انتقادی نباید این پدیده ھا ر

از دیده و از سنجش و راستی آزمایی دورنگاه دارد. اگر اعتراض انتقادی را می ستایم درست بدین 
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خاطر است کھ پدیده ھای پنھا ن و فاسد را آشکارسازد و جیره خواران سفره ھای رسانھ ای را 
ه فکندحقیر و باجخواه دھھ ی چھل ھمچنان در خدمت اند و سرا» روشنفکران«بشناساند و بداند کھ  

را طلب می کنند! تازه در » سھم العرب«بجایش » سھم النفت«بھ جیب خود می اندیشند ودر نبود 
تولید آگاھی کاذب و پرداخت تاریخی  ،بزنگاه حتی مدعی ھم می شوند. ھدف این رسانھ ھا در جمع

  دروغین و گمراه کننده است. آیا این خارج کشور است؟
ازخارج کشورترویج برنامھ ھایی است براساس ترکیب  پرسشگر بی . یکی از آسیبھای برآمده ۴

بضاعت و پاسخگوی بی مرجعیت. این گونھ برنامھ ھا در اصل از بی بی سی نشأت گرفتھ است. در 
نتیجھ آنچھ کھ در آغاز خصلتی محفلگرایانھ و گزینشی را پی می گرفتھ است بھ تدریج تبدیل شده 

رایج در ارتباط با تاریخ معاصر ایران و اشاعھ ی دیدگاه ھایی » وژیایدئول«اند بھ بازتولید نوعی 
شبھ علمی. این پرسشگران بی آنکھ زحمتی بکشند و بھ نکتھ ھایی ظریف و اندیشیده توسل بجویند، 
ھمانچھ را کھ در دھنھا می چرخد برمی گیرند و در مقام پرسشگر رسانھ ای آنھا را ترویج می دھند. 

پاسخگویانی را برمی گیزند و می طلبد کھ اینان نیز بھ نوبھ ی خود نھ در  ،یشیدهھمین جایگاه نیند
ارتباط با موضوع بضاعتی دارند و نھ حد و حدود صالحیت خود را می شناسانند و رعایت می کنند. 

گاه اتمی گرفتھ تا نھ ھا : از نیرواند و متخصص در ھمھ ی زمی» جامع العلوم«برخی از پاسخگویان 
مرکزی، ازترکیھ و قفقاز گرفتھ تا زبان فارسی و اتحاد شوروی،از تجدد و سنت گرفتھ تا  آسیای

دموکراسی و استبداد، از مشروطیت و انقالب اسالمی گرفتھ تا گذار از جمھوری اسالمی، از 
  جنبشھای اجتماعی گرفتھ تا آموزش و پرورش و روشنفکری و قس علی ھذا .

سخگو محصولی بھ بار نمی نشاند مگر اغتشاش اندیشھ و بازدھی پا-این ارتباط آشفتھ ی پرسشگر
ندارد جز پریش اندیشی. از آنجا کھ روابط خصوصی و رفاقت پروری در ھمھ ی رسانھ ھای خارج 
از کشور نقشی عمده ایفا می کند جز این نیز نمی توان انتظاری داشت. یک نمونھ می آورم. یک نفر 

ه در فرانسھ کھ کارشناس آموزش و پرورش معرفی می شود در معرفی شده بھ نام استاددانشگا
ارتباط با تدریس زبان فارسی برای نوجوانان بھ پیروی از نوشتھ ی قدیم این قلم بی ذکر مأخذ تکرار 
کرد اگر بھ نوآموزان فارسی نیاموزیم بھ ھنگام ورود بھ سطوح باالتر عقب می افتند و بختھایی را 

سی می آموزیم و گفت ھمین کھ بھ این نوجوانان فاردم در برنامھ ای دیگر ازدست می دھند. ھمین آ
زبان مادری را نمی آموزیم ، این امر تبعیض است و خالف حقوق بشر. باید از آغاز زبان مادری 
بیاموزند. خوب چنین آدمی در کجا قراردارد؟ آیا ایشان با خصوصیات مثبت دوزبانگی آشنایی دارند؟ 

معھ ی اروپا یعنی دستگاه عریض و طویل اتحادیھ ی اروپا ادر اروپا می زید می داند جآیا ایشان کھ 
از سالھا پیش سیاست سھ زبانگی را در برنامھ ھای آموزشی اش ترویج می دھد؟ نھ تنھا سخن 
گفتن در خانھ بھ زبان مادری و آمورزش بھ زبان فارسی در سطوح آموزشی بھ کودکان آسیب نمی 

عکس بھ باور بسیاری از متخصصان آموزشی ذھن کودک را نیز تقویت می کند و او رساند، بل بر
ضای فنا بھ مصلحتی و بستھ بھ می سازد. اما این حضرت ھر بار ب را مستعدتر از کودکان تک زبانی

د. ھمین حضرت در مصاحبھ ای دیگر ھمراه با یک استاد دیگر ایرانی تبار ننوعی سخن می گوی روز
بھ بعد مشترکاً می گفتند جنبش  ٨٨ھنگام سنجش جنبشھای اجتماعی در ایران از مقطع  در پاریس بھ

کراتیک داشت. برخورداربود خصلتی دموچون با شرکت  طبقھ ی متوسط  واز حمایت این طبقھ  ٨٨
می گفتند رأی من کو! طبقھ ی متوسط حامی دموکراسی است. اما جنبشھای بعدی مانند جنبش دی 

چون طبقھ ی متوسط  ندخصلتی دموکراتیک نداشت ٩٨و باالخره جنبش ابان  ٩٧ یا جنبشھای ٩۶
آنھا را راه نینداخت. مردم در اصل با عتراض بھ معضالت اقتصادی بھ خیابانھا ریختند. این سخنان 
نیندیشیده و نسنجیده چگونھ از زبان این حضرات استادان مقیم فرانسھ بیرون می آید؟ چرا تصور 

ا طبقھ ی متوسط حضور دارد بھ دنبالش تقاضای دموکراسی مطرح می شود و ھرجا می کنند ھرج
  دی وغیر دموکراتیک عنوان می شوند؟کھ نیست صرفاً تقاضاھای نان و آب  یعنی مطالباتی اقتصا
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نخست اینکھ اینان نمی گویند طبقھ ی متوسط بھ چھ معناست؟ دیگر آنکھ از کجا نتیجھ گرفتھ اند در 
توسط حضور داشتھ است؟ و باالخره اینکھ چرا درک نمی کنند جنبشھای اعتراضی بھ طبقھ ی م ٨٨

بھ بعد راه افتاده است.کافی است  ٧۶جمھوری اسالمی در اساس با شرکت فعاالنھ ی جوانان از 
نگاھی بیندازید بھ مباحث باال در این گفتار با توجھ بھ خصلتھای طبقاتی در جنبشھای اجتماعی تا 

چھ میزان این حضرات ساده اندیشی پیش گرفتھ اند. این قلم از سالھا پیش خصلت جنبشھای  ببینید بھ
ایران را جوانگرا برشمرده بود. یکی از این چپ نمایان بھ تفصیل این قلم را بھ نحوی زشت از این 

وسط تبابت نکوھیده بود.حاال جامعھ شناسان ایرانی تبارمقیم فرانسھ فرمایش سرمی دھند و طبقھ ی م
با دموکراسی خواھی. این ھمان کاری است کھ لنینیستھا می کردند با طبقھ ی  ندرا برابر می گیر

کارگر کھ حتی استقرار دیکتاتوری این طبقھ را مساوی می نمایاندند با استقرار دموکراسی. گویی 
 ھر طبقھ ای خصلتی معین و ثابت دارد و ھمواره ھمین خصلت را بھ نمایش می گذارد.

عتراض انتقادی باید این جنبھ از اندیشھ ھای ساده لوحانھ را کھ با پوششی علمی گمراھی ایجاد می ا
کنند بشناساند. آیا طبقھ ی متوسط در آلمان بھ ھنگام برآمدن ھیتلر دموکراسی رواج می داد؟ آیا 

بھ  بھ دفاع از دموکراسی برخاست با ۵٧طبقھ ی متوسط محمد رضاشاھی در آستانھ ی انقالب 
حمایت از والیت فقیھ؟ مگر روشنفکری اش کھ این ھمھ ادعا داشت چھ کرد؟ رفت سفارت آلمان و 

  فرمایشات سرداد.
سخن در زمینھ ی رسالتھای اعتراض انتقادی کم نیست. تنھا خواستم چند نمونھ را ذکر کنم و 

جنبشھای اجتماعی خاصھ دشواریھای جنبشھای اصیل خودانگیختھ را بنمایم. می خواھم نشاندھم کھ 
خودانگیختھ از بستر فرھنگی جامعھ تغذیھ می کنند و نیازمند آگاھیھای سنجشگرانھ و انتقادی اند 
ورنھ بھ بیراھھ می روند. این تشکیالت و سازماندھی نیست کھ جنبشی را خالق و آفریننده و مسئول 

  و کیفیت آگاھی جنبشگران.می سازد. آنچھ اھمیت دارد آگاھی مقطع سربرکشیدن ھرجنبش است 
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