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بسياری از نظريه پردازان بر اين باورند که جنبشهای اجتماعی معاصر به اندازه جنبش های کﻼسيک به روشنفکران مرجع،
سازمانهای مدنی ،رهبری و نقشه راه نيازندارند .زيرا در اين جنبش ها نقش روشنفکران ،احزاب سياسی و سازمانهای مدنی
متداول حاشيهای شده است و شبکههای اجتماعی با بهره بردن از فضای مجازی ميداندار صحنه شدهاند .سازماندهی جديد ،هم
سرعت بيشتری دارد و هم مانند گذشته نيازمند چهرههای شناخته شده سياسی نيست .گروههای اجتماعی و صنفی و چهرههای
جوان که دارای اراده و ابتکارعمل هستند میتوانند نقش رهبری ميدانی را ايفا کنند.
تاثير تحوﻻت فنآوری ارتباطات و اطﻼعات بر جنبشهای اجتماعی معاصر را نمیتوان ناديده گرفت .فنآوری ارتباطات و
اطﻼعات نوع روابط در عرصه مدنی را دگرگون کرده و مطالبات و ذهنيت شهروندی جايگاه جديدی در جامعه يافتهاند.
همچنين ،اين تحوﻻت تاثيرات عميقی بر نوع و چگونگی سازماندهی داشتهاند .اما در ارزيابی اين مﻼحظات ،به ويژه در رابطه
با مبارزه عليه استبداد دينی جمهوری اسﻼمی )ج.ا ،(.ميبايست به دو نکته توجه داشت.
نخست ،مبارزه برای تحوﻻت سياسی دارای مراحل مختلفی است که هر يک دارای مقتضيات خاص خود ميباشد .شبکههای
اجتماعی در مرحله رويارويی و کنار زدن نظم سياسی موجود از نيروی بسيج کننده ،توانايی و کارآمدی قابل توجهی
برخوردارند .اما برای مرحله بعد از گذار ،يعنی ايجاد نظم آلترناتيو ،اين شبکهها از توانايی و کارآمدی ﻻزم برخوردار نيستند و
بدون تکيه به روشنفکران مرجع ،سازماندهی و رهبری ،ﻏالبا به شکست میانجامند .اين محدوديت و ضعف را ميتوان در
جنبش های معروف به بهار عربی به روشنی مشاهده کرد.
دوم ،ميبايست به سرشت و طبيعت رژيمی که در مسند قدرت است توجه داشت .در برابر رژيمی که برای بقای خود مصمم به
سرکوب و کشتار وسيع مردم است و توانايی آن را نيز دارد ،خيزشها و جنبشهای متکی به شبکههای اجتماعی حتی در مرحله
نخست ،يعنی در مرحله رويارويی و کنار زدن نظم سياسی موجود نيز نيازمند درجهای از سازمان دهی ،رهبری و نقشه راه
ميباشند.

جنبشهای اجتماعی نوين
جنبشهای اجتماعی نوين عمدتا در کشورهای ﻏربی که از دموکراسی و آزادی های سياسی برخوردار ميباشند شکل گرفتهاند.
چهار عامل در اين فرايند نقش برجستهای داشته است .نخست ،پيچيده شدن مناسبات سرمايه داری و رشد تمايزات اجتماعی و
اقتصادی در عصر پسا صنعتی که گرايشات فردی را تقويت ميکند .دوم ،رشد تحوﻻت فنآوری ارتباطات و اطﻼعات است که
به اعتراضات فردی امکان ميدهد خصلتی جمعی پيدا کنند .سوم ،کم رنگ شدن نقش ايئولوژی در عرصه سياست در چند دهه
گذشته است .عامل چهارم ،وابسته شدن احزاب سياسی به نظام سياسی حاکم برای دريافت کمکهای مالی و استفاده از امکانات
سيستم است ،که در پارهای از موارد کارکرد احزاب را به چرخاندن چرخ انتخابات ادواری در نظام حاکم و توليد يک مکانيزم
کم تاثير برای جابجايی قدرت فرو کاسته است .در چنين فضايی جنبشهای اجتماعی ،به عنوان مکمل احزاب سياسی ،به
مکانيزم موثری برای افشای بیعدالتی و جلوگيری از بی محتوا شدن دموکراسی تبديل شدهاند.
جنبش های نوين اجتماعی ،مانند جنبش زنان ،جنبش محيط زيست ،جنبش صلح و جنبشهای رفاهی ،بر خﻼف تشکلهای
کﻼسيک ،دارای ساختار هرمی نيستند ،بلکه ساختار آنها بسيار شبکه ای است و نقش رسانههای ارتباطی و اطﻼع رسانی
ديجيتال در سازماندهی آنها بسيار برجسته است .به عبارتی ،جنبشهای اجتماعی رسانههايی هستند که افراد با قرار گرفتن و
کنشگری در آنها ميتوانند اطﻼعاتی را که توسط حاکميت به جامعه داده ميشود به چالش بکشند و با ارائه مجموعهای از
اطﻼعات ،حوزههای پنهان قدرت را وادار به شفافسازی کنند .اين جنبش ها به ميزان قابل توجهی خود انگيخته و خود گردان
هستند ،شهروندان در آنها نقش کليدی ايفا ميکنند و تا حدود زيادی اعتراضاتی فردی هستند که خصلتی جمعی پيدا میکنند .اين
جنبشها بر خﻼف جنبشهای سياسی کﻼسيک به دنبال کسب قدرت سياسی نيستند ،بلکه عمدتا ضد قدرت اند و از خودآگاهی
سياسی برای کسب قدرت برخوردار نيستند .خصلت سياسی اين جنبشها عمدتا ناشی از تنشهای زندگی روزمره شهروندان با
ساختار سياسی حاکم است.
جنبشهای اجتماعی نوين جنبشهايی در ضديت با قدرت هستند و به دنبال تاسيس يک نظم آلرناتيو مشخص برای جايگزينی نظم
موجود نيستنند .اين جنبشها »خودیها« و »ﻏير خودیها« را به ميزان زيادی در فرايند کنشکری کشف ميکنند و بر خﻼف
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احزاب سياسی تعريف از پيش تعيين شده و سيستماتيکی از خودیها و ﻏيرخودیها ،دﻻيل وضع موجود و نظامی که ميتواند
جانشين وضع موجود شود ،ندارند  -گرچه تحت تاثير احزاب سياسی ميتوانند يک شناخت نسبی از اين پديدهها داشته باشند.
کنشگران جنبشهای اجتماعی بيشتر موقتی و سيال هستند وهمبستگی آنها در مقايسه با همبستگی که ميان کنشگران احزاب
سياسی وجود دارد ضعيفتر است ،از خودآگاهی سياسی برخوردار نيست و تمايل به مشارکت در ساختار قدرت ندارند .در
حالی که احزاب سياسی از گسست و تعارضی که بين قدرت حاکم و جامعه وجود دارد و راه حل رفع آن شناخت مشخصی دارند
و با تکيه به همبستگی نظری ،هويتی و تشکيﻼتی خود و سازماندهی تودهای ،به دنبال جايگزينی نظم حاکم با نظم مورد نظر
خود هستند .به اين دﻻيل ،جنبشهای اجتماعی نمیتوانند نقش احزاب سياسی را ايفا کنند.
در کشورهای در حال توسعه و ﻏير دموکراتيک رشد جنبشهای اجتماعی نوين دارای دﻻيل و مکانيزمهای متفاوتی است .در
اين کشورها رشد جنبشهای اجتماعی ناشی از تحوﻻت مناسبات سرمايه داری پسا صنعتی که در کشورهای توسعه يافته ﻏرب
صورت گرفته ،نيست .بلکه ناشی از افول نقش ايدئولوژی ،ضعف احزاب سياسی و تحوﻻت فنآوری اطﻼعات و ارتباطات
است.
در کشورهای در حال توسعه ﻏير دموکراتيک که گرفتار نظامهای استبدادی و سرکوبگر هستند ،جنبشهای اجتماعی با چالشها
و مخاطرات بسيار بيشتر و سختتری روبرو هستند .در اين کشورها جنبشهای اجتماعی از پشتيبانی موثر و نقش مکمل
احزاب و تشکلهای سياسی محروماند ،بخشی از وظايف آنها را به دوش ميکشند و در برابر سرکوب رژيم حاکم شديدا
ضربهپذيراند .در پارهای از کشورهای اروپای شرقی و معدودی از کشورهای در حال توسعه ،جنبش های اجتماعی توانسته اند
منشا تحول سياسی و گذار به دموکراسی باشند .اما در اين موارد عواملی مانند جنگ سرد ،فروپاشی کشور پشتيبان ،وجود
حکومتهايی که اراده در قدرت ماندن را از دست دادهاند ،چندپارگی در هيئت حاکمه و فشارهای بينالمللی نقش موثری در
موفقيت اين جنبشها ايفا کردهاند.

رشد فزاينده جنبشهای اجتماعی در ج.ا.
با تشديد بحران هایعميق اقتصادی و اجتماعی ،گسترش فزاينده فقر ،فساد ،بيکاری ،تورم ،تبعيضهای عقيدتی ،سياسی،
جنسيتی و اتنيکی ،ناکارآمدی حکومت در حل مشکﻼت مردم و افول اصﻼح طلبی صندوق محور ،ما شاهد رشد فزاينده
خيزشها و جنبشهای اجتماعی در جمهوری اسﻼمی هستيم .توالی ،دامنه ،عمق اجتماعی و پوشش جغرافيايی اين جنبشها در
حال گسترش است ،بطوريکه اکنون روزمره با اعتراضات کوچک و بزرگ مطالبه محور و صنفی از جانب کارگران،
معلمان ،بازنشستگان ،کشاورزان ،زنان ،دانشجويان و گروه های اتنيکی مواجه هستيم .اما عليرﻏم اين تحوﻻت ،جامعه ايران
همچنان گرفتار يک انسداد سياسی است .نه حکومت قادر به پاسخگويی به بحرانها و ادامه وضع موجود است و نه توازن قوا
به گونهای است که جامعه بتواند يک تحول بنيادين در ساختار حکومت ايجاد کند .در چنين شرايطی ،از ظرفيت و چشم انداز
اين خيزشها و جنبشهای اجتماعی ارزيابی های متفاوتی وجود دارد.

استراتژی تقويت ظرفيت اصﻼحی حکومت
يک نگاه بر آن است که اوﻻ خيزش ها و جنبشهای کنونی در ج.ا .به ميزان زيادی صنفی و محلی هستند ،دارای خواستگاههای
اجتماعی و مطالبات متفاوت میباشند و با يکديگر همپوشانی ﻻزم را ندارند تا بتوانند به صورتی ارگانيک ،با سرعت و به
راحتی به يک ابر جنبش تبديل شوند .دوما و مهمتر از آن ،نيروی سياسی موثری وجود ندارد که بتواند خيزشها و جنبشهای
اجتماعی را هماهنگ سازد ،سازمان دهد و بر اين پايه نظام سياسی موجود را متحول کند .در برابر حکومتی که به ابزارهای
سرکوب گسترده مجهز است و اراده و توانايی استفاده از آنها را دارد و در فقدان يک اپوزيسيون معتبر و نهادهای مدنی موثر
که بتوانند نارضايتیها را سازمان دهند ،اين خيزشها از شانس موفقيت باﻻيی برخوردار نيستند .افزون بر اين ،با توجه به
دامنه و عمق نارضايتیها ،به ويژه در مناطق محروم و در ميان جوانان ،در نبود يک اپوزيسيون معتبر و موثر ،افتادن در
مسير رويارويی کامل با حکومت ،راه بسيار پرهزينه و پر مخاطره ای است که در صورت فروپاشی دستگاه حکمرانی ميتواند
به هرج و مرج ،جنگ داخلی ،انهدام زير ساختهای کشور و احتماﻻ تجزيه ايران منتهی شود.
اين نگاه معتقد است که حکومت برای بقای خود هم که شده ناچار به تغيير و اصﻼح است و استراتژی مطلوب را تقويت اين
ظرفيت میداند .در اين بلوک عدهای از جنبش های مطالباتی محدود و کنترل شده برای اعمال فشار بر حکومت و تقويت
ظرفيت اصﻼحی آن استقبال ميکنند .در مقابل عدهای ديگر معتقدند که خيزشهای خيابانی ظرفيت اصﻼحی حکومت را تضعيف
ميکنند و بر اين پايه با رويکرد خيابانی اساسا مخالفند.
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استراتژی تکيه به جنبشهای اجتماعی
در مقابل ،طرفداران استراتژی تکيه به جنبشهای اجتماعی معتقدند که بدون تکيه به جنبشهای اجتماعی نمیتوان حکومت
جمهوری اسﻼمی را به عقب راند و ساختار سياسی کشور را متحول کرد .اينها چنين برنامهای را يک توهم ميدانند و باور
دارند که خيزشهای خيابانی فرصت و ميدانی بوجود ميآورد تا اقشار مختلف جامعه که دارای مطالبات متفاوتی هستند در کنار
يکديگر قرار بگيرند ،نقاط اشترک بين مطالبات خود را پيدا کنند ،همبسته شوند و درروند مبارزه به يک جنبش اجتماعی و
سياسی موثر تبديل شوند .در اين ديد ،حکومت با خيزشها و جنبشهای اجتماعی متعددی روبرو است که از همپوشانی قابل
توجهی برخوردارند .اين جنبشها ،با يافتن مطالبه مشخصی که نقطه مشترک همه آنها است ،ميتوانند به ابر جنبشی برای تغيير
نظام سياسی کشور تبديل شوند .پاسخ اين گروه به کسانی که نگرانند خيزشهای کور خيابانی به هرج و مرج ،بی قانونی،
فروپاشی دستگاه حکمرانی و جنگ داخلی بيانجامد و از بيم اين مخاطرات به اصﻼحات حکومتی دل بسته اند ،آن است که اين
جماعت اوﻻ به ظرفيت خيزشهای خيابانی برای ايجاد همبستگی ملی ،که نهايتا بهترين بيمه در برابر اين مخاطرات میباشد،
کم توجهاند .دوما در مورد ظرفيت نظام جمهوری اسﻼمی برای اصﻼح وتحول دچار توهماند.
اين بلوک ارزيابی خوش بينانهای از ظرفيت و توانايی خيزشها و جنبشهای اجتماعی برای عقب راندن حکومت و متحول
ساختن ساختار نظام سياسی کشور دارد و معتقد است که اوﻻ در ايران ما با خيزشها و جنبشهای اجتماعی کور مواجه نيستيم،
بلکه ﻏالب آنها دارای اهداف ترقی خواهانهای مانند رفع تبعيض ،رفاه اقتصادی ،آزادی و دموکراسی هستند .دوما ،در ج.ا ،.به
دليل تنش شديدی که بين ساختار و عملکرد حکومت با خواست ها و مطالبات جامعه مدنی وجود دارد ،اين خيزشها و
جنبشهای اجتماعی میتوانند با سرعت به مکانيزمی برای ايجاد تحول در جامعه و ساختار سياسی حکومت تبديل شوند.
اين ديد ميان جنبشهای اجتماعی که در بحرانهای سياسی ريشه دارند و جنبشهای اعتراضیای که فقط سويههايی از نظم
موجود را به چالش میکشند تميز قائل مﻲشود و معتقد است که جنبشهای ايران از گونه نخست است که معموﻻ با سرعت
بيشتری فرا گير ميشوند و راحتتر خصلت سياسی پيدا ميکنند .به باور اين گروه ،تجربه ايران مويد اين امر است و جنبش سبز
را که با اعتراض به تقلب در انتخابات شروع شد ،به »رای من کو« و »انتخابات آزاد میخواهيم« رسيد ،سپس به منشور سبز
انجاميد و با سرعت در مسير ايجاد تشکيﻼت منظم قرار گرفت ،گواه اين نظريه ميدانند.
عدهآی در اين بلوک جامعه ايران را اساسا يک جامعه جنبشی و شبکهآی ميدانند و معتقداند که در صحنه سياسی ايران خيزشها
و جنبشهای اجتماعی از اين ظرفيت برخوردار هستند که در فرايند مبارزه بر سه ضعف فقدان رهبری ،نداشتن هدف متمرکز
و سازماندهی ﻏلبه کنند و کشور را از بن بست سياسی که در آن گير کرده است خارج سازند.

ضعفهای استراتژی تکيه به جنبشهای اجتماعی
اينکه بدون تکيه به جنبش های اجتماعی نمیتوان حکومت را وادار به عقب نشينی ساخت و نظام سياسی کشور را دموکراتيزه
کرد ،استدﻻل نيرومندی است که از پشتيبانی چهار دهه تجربه در جمهوری اسﻼمی و تجربه بسياری ديگر از کشورها
برخوردار است .همچنين ،آنچه که در مورد نقش تحوﻻت فن آوری ارتباطات و اطﻼعات ديجيتالی و سازمان دهی شبکه ای و
تاثير آنها بر تحوﻻت سياسی گفته مﻲشود ،واقعيتی انکار ناپذير است .با اينهمه ،تحليل باﻻ به ضربه پذيری جنبشهای اجتماعی
در برابر سرکوب حکومت و مخاطرات ناشی از ضعف و ناکارآمدی آنها در مرحله بعد از گذار ،يعنی مرحله ايجاد نظم
آلترناتيو ،کم توجه است.
در ايران جنبش های کارگری ،زنان ،دانشجويی و اتنيکی از درجه آی از استمرار تاريخی ،هدفمندی و سازماندهی
برخوردارند .اما در مجموع ،ما بيشتر با خيزشهايی رويرو هستيم که فاقد استمرار ،هدف متمرکز ،تشکل و رهبری هستند.
اين خيزشها ظرفيت آن را دارند که به جنبشهای اجتماعی بيانجامند و با پيدا کردن نقاط مشترک همبسته شوند ،هويت مشترک
پيدا کنند و به يک ابر جنبش تبديل شوند .اما اين ظرفيت آنقدر نيرومند نيست که بتوان به آن يقين داشت .خيابان ميتواند به
مطالبات صنفی و اجتماعی محدود بماند .حکومت ميتواند اين خيزش ها را فرسوده يا سرکوب کند .سرخوردگی ناشی از
فرسايش و سرکوب ميتواند سبب شود که اين جنبش ها به سوی جريانهای پوپوليستی متمايل شوند .اين خيزشها و جنبشهای
اجتماعی در برابر ماشين سرکوب حکومت بسيار ضربه پذير هستند .تاکيد بر اين مخاطرات به اين معنی نيست که استراتژی
تکيه به جنبش های اجتماعی را ميبايست رها کرد و به استراتژی اصﻼح طلبی حکومتی روی آورد .بلکه هدف ،تاکيد بر اين
موضوع است که در شرايط سرکوب شديد ،استمرار و موفقيت جنبشهای اجتماعی در عقب راندن حکومت نيازمند درجه
نيرومندتری از سازماندهی ،هماهنگ سازی و تشکل سياسی است.
ما در سه دهه گذشته خيزش ها و جنبشهای اجتماعی متعددی را تجربه کرده ايم ،از جنبش سبز  ٨٨گرفته تا اعتراضات دی
ماه  ،٩۶آبان  ٩٨و خيزشهای متعدد  ٩٩و  .١۴٠٠با اينهمه ،هيچ يک از اين خيزش ها موفق به ايجاد تحولی در ساخت و
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سياستهای حکومت نشده اند .با اصرار حکومت بر سرکوب هر حرکت اعتراضی ،اين خطر وجود دارد که در نبود تشکلهای
سياسی موثر ،اين خيزشها بسوی جريانهای راديکال و قهرآميز و يا جريانهای پوپوليستی راست متمايل شوند.
توجه به اين جنبهها در برهه کنونی از اهميت ويژهای برخوردار است .طبقه متوسط تکيهگاه اصلی دموکراسی خواهی در
جنبشهای اجتماعی ايران است .سرکوب جنبش  ،٨٨از يکسو و فشارهای اقتصادی بسيار سنگين دهه گذشته ،از سوی ديگر،
طبقه متوسط را بسيار ضعيف و سرخورده کرده است .بطوريکه در خيزشهای اخير طبقه متوسط حضور کم رنگی داشته
است .ابتکار عمل در خيزشهای اخير عمدتا با اقشار و طبقات فرو دست جامعه بوده و مطالبات آنها بيشتر جنبه صنفی و
محلی داشته است .اينکه در اين خيزشها گاه شعارهای ساختار شکنانه عليه کل حکومت ج.ا .داده ميشود ،الزاما به معنای
دموکراسی خواهی آنها نيست .اين خيزشها ميتوانند بسوی جريانهای پوپوليستی راست ،به ويژه يک حرکت نظامی با گرايش
به الگوی توسعه آمرانه متمايل شوند .بیشک سياست تحريمهای حداکثری ،ج.ا .را تضعيف کرده است .اما ممکن است همزمان
ظرفيت تحول دموکراتيک جامعه را تضعيف و شانس برآمدن يک گروه نظامی با برنامه توسعه آمرانه را تقويت کرده باشد.
يک تشکل سياسی موثر که به يک برنامه مناسب مجهز باشد ميتواند نقش مهمی در حفظ ظرفيت دموکراسی خواهی جنبشهای
اجتماعی ايران ايفا کند.
همچنين ،خطراتی را که ميتواند از ضعف و ناکارآمدی جنبشهای اجتماعی ،به ويژه در مرحله بعد از گذار ناشی شود،
ميبايست جدی گرفت .مديريت و خنثی سازی اين ريسک نيازمند سازماندهی قویتر ،هماهنگی بيشتر ،حضور فعال تشکلهای
سياسی ،اجماع بر سر اصول کلی نظم آلترناتيو و همکاری برای تحقق آن است .در ايران به دليل تناقض شديد ايدئولوژی،
ساختار و عملکرد حکومت با بافت و مطالبات جامعه مدنی ،به ويژه در شهرهای بزرگ و در ميان اقشار مدرن ،جنبشهای
اجتماعی ميتوانند با سرعت وارد مرحله ای شوند که ابعادی از نظم سياسی حاکم را به چالش بکشند .اما چون به نظريه مشخص
و سيستماتيکی در مورد ساختار سياسی موجود و آلترناتيوی که ميبايست جانشين آن شود ،مجهز نيستند و از سازماندهی ﻻزم
برخوردار نمیباشند ،با اين خطر مواجهاند که نتوانند منازعه خود با قدرت را به مبارزه با نظم موجود و ايجاد يک نظم
آلترناتيو ارتقا دهند.
برای ضربهپذيری جنبشهای اجتماعی در برابر سرکوب رژيم ،خطر ماندن آنها در سطح مطالباتی و تبديل نشدن به يک
مکانيزم موثر برای ايجاد تحوﻻت سياسی و ديگر مخاطرات ناشی از نبود يک اپوزيسيون موثر ،ميبايست چاره و تدابير مناسب
انديشيد .استراتژی رها کردن کامل اين امور به جنبشهای اجتماعی به اين اميد که خود راه حل آنها را بيابند ،ميتواند راه کار
پرهزينه و پر ريسکی باشد.

نقش احزاب و تشکلهای سياسی
نقش احزاب در جنبش های اجتماعی عبارت است از ارائه يک چارچوب و برنامه مناسب برای شناخت علل مشکﻼت و راه
حل آنها ،تقويت همدلی و همبستگی ،خبررسانی ،انگيزه بخشی ،و کمک به کاهش موانع مشارکت .احزب سياسی ميبايست
چارچوب و برنامههايی ارائه دهند که افراد بازتاب خواستها و مطالبات خود را در آنها ببينند ،با شرايط ذهنی جنبش هماهنگ
باشند و حساسيتها و نگرانیهای جامعه را رعايت کنند؛ از کانالها و شيوههای خبر رسانی مورد پذيرش و در دسترس جنبش
استفاده کنند و با ظرفيت ريسک پذيری و هزينه پردازی جامعه هماهنگ باشند .ارائه يک چارچوب و برنامه مناسب توسط
احزاب و تشکلهای سياسی ميتواند باعث ارتقا جنبشهای اجتماعی به يک مکانيزم موثر برای تحوﻻت سياسی شود.
احزاب سياسی و جنبشهای اجتماعی ميتوانند در يک رابطه پويا و ارگانيک بصورت مکمل يکديگر در صحنه عمل کنند.
احزاب ميتوانند اقدامات شفاف سازی و مطالبات جنبشهای اجتماعی را همچون بخشی از برنامههای خود عرضه کنند تا از
حيطه اعضا و رای دهندگان خود فراتر روند و با تکيه به يک جنبش و نيروی اجتماعی گسترده که دامنه آن بسيار وسيعتر از
ميدان نفوذ احزاب است بر اقتدار خود برای تدوين قوانين جديد و تغيير نظام حاکم بيافزايند .در مقابل ،جنبشهای اجتماعی با
استفاده از نظرات ،تحليل ها و تجارب احزاب سياسی و در چانه زنی با آنها ميتوانند توان خود را افزايش دهند و مطالبات خود
را به حوزه قانونگذاری و تحوﻻت سياسی ارتقا دهند .بدون پشتيبانی مناسب احزاب و تشکل های سياسی ،به ويژه ارائه يک
برنامه سياسی مناسب برای برون رفت از بحران و حل مشکﻼت ،جنبشهای اجتماعی ﻏالبا در سطح مطالباتی باقی میمانند و
نمی توانند به مکانيزم موثری برای تحوﻻت سياسی تبديل شوند.
در ايران ،با توجه به مختصات رژيم حاکم ،ضعف تشکلهای سياسی و ويژگیهای جنبشهای اجتماعی ،در ايجاد و مديريت اين
رابطه ارگانيک ميبايست به چند نکته اساسی توجه داشت.

4

 .١استقﻼل جنبشهای اجتماعی
جنبشهای اجتماعی ميبايست استقﻼل خود از احزاب را حفظ کنند تا بتوانند نقش خود را ايفا کنند .برخورد ابزاری با جنبشهای
اجتماعی و تبديل آنها به زايده تشکلهای سياسی يک اشتباه پرهزينه است .استفاده ابزاری احزاب از جنبشهای اجتماعی باعث
ميشود که جنبشهای اجتماعی قدرت بسيج خود را از دست بدهند و مانع از رشد و بالندگی اين خيزشها و جنبشها ميشود .در
رژيمهايی مانند ج.ا ،.استفاده ابزاری احزاب سياسی از جنبش های اجتماعی و سياسی کردن نسنجيده آنها ميتواند موجب
سرکوب و از بين رفتن اين جنبشها شود.
جنبشهای اجتماعی اساسا بيرون از نهادهای رسمی و تشکلهای سياسی قرار دارند .در عين حال هم از آنها تاثير میپذيرند و
هم بر آنها تاثير ميگذارند .ايجاد يک تعادل بهينه بين حفظ استقﻼل جنبش اجتماعی و تعامل و تاثيرگذاری بر آنها يکی از
چالشهای بزرگ احزاب و تشکلهای سياسی است .نبود تعامل شانس اعتﻼی اين جنبشها به يک مکانيزم موثر برای تحوﻻت
سياسی را تضعيف ميکند .از سوی ديگر عدم رعايت استقﻼل جنبشهای اجتماعی موجب افول و سرکوب آنها ميشود .برقراری
و حفظ اين تعادل برای رهبران جنبشهای اجتماعی نيز چالش بزرگ و دشواری است .تعامل و چانه زنی با احزاب سياسی
ميتواند مطالبات جنبشهای اجتماعی را به سطح قانونگذاری و تحوﻻت سياسی ارتقا دهد .از سوی ديگر ،زياده روی در آن
موجب مﻲشود که جنبشهای اجتماعی قدرت بسيج خود را از دست بدهند.
در ايران حفظ استقﻼل جنبشهای اجتماعی از تشکلهای سياسی از يک جهت ديگر نيز حائز اهميت است .رعايت اين استقﻼل
ميتواند مخاطرات ناشی از اشتباهات احزاب و تشکلهای سياسی را کاهش دهد .برای مثال ،چنانچه در دهه  ۵٠يک جنبش
اجتماعی زنان مستقل از تشکلهای سياسی اپوزيسيون شکل گرفته بود ،احتماﻻ ميتوانست مانع از آن شود که اين تشکلهای
سياسی مرد ساﻻر به اين راحتی حقوق زنان ايران را در راه انقﻼب قربانی کنند.
 .٢خطر سرکوب
احزاب و تشکلهای سياسی نمیتوانند خطر سرکوب جنبشهای اجتماعی را حذف کنند ،زيرا بازيگر اصلی در اين عرصه
حکومت است .اما ميتوانند با تدابير مناسب اين خطر را تا حد ممکن کاهش دهند .احتماﻻ ،پايبندی به مبارزه خشونت پرهيز
مهمترين کاری است که تشکلهای سياسی ميتوانند در اين زمينه انجام دهند .رعايت استقﻼل جنبشهای اجتماعی نيز ميتواند
نقش مهمی ايفا کند ،که در باﻻ به آن اشاره شد .افزون بر اين ،شناخت رابطه بين سرکوب و ميزان مشارکت و متغيرهايی که
بر اين معادله تاثير ميگذارند ،ميتواند به اتخاذ تدابيرمناسب کمک کند.
رابطه بين سرکوب و رشد جنبشهای اجتماعی در کشورهای ﻏير دموکراتيک رابطهای پيچيده و متنوع است .برای مثال ،در
جنبشهای بهار عربی ،در مصر و تونس سرکوب رژيم موجب تشديد جنبشهای اجتماعی شد .در بحرين سرکوب ،جنبش
اجتماعی را متوقف کرد .در سوريه سرکوب ،تظاهرات را به شدت راديکاليزه کرد و به يک جنگ داخلی طوﻻنی منجر گشت.
در مورد ايران ،در دوره انقﻼب سرکوب اعتراضات با تاخير انجام گرفت ،ابتدا اعتراضات را فرونشاند ،اما پس از يک مدت
نسبتا کوتاه اعتراضات از سر گرفته شد و با سرعت شدت گرفت.
اگر رابطه بين سرکوب و ميزان مشارکت در جنبشهای اجتماعی را در يک نمودار نشان دهيم که محور افقی شدت سرکوب و
محور عمودی ميزان مشارکت را نشان ميدهد ،برخی مدعی هستند که بين سرکوب و رشد جنبش هایاجتماعی يک رابطه
شکل وجود دارد ،يعنی افزايش سرکوب ابتدا باعث افول جنبش اجتماعی و تشديد بيش از حد آن باعث احيا و بالندگی جنبش
ميشود .در مواردی ديگر ما شاهد رابطهای به شکل  Uوارونه هستيم ،يعنی سرکوب مﻼيم موجب اوج گيری جنبش اجتماعی و
تشديد سرکوب موجب افول آن ميشود.
وجود اين رابطههای متفاوت ناشی از آن است که افراد در جوامع و جنبشهای اجتماعی مختلف از عامل سرکوب تصورات و
ارزيابیهای متفاوتی دارند و به آن واکنشهای متفاوتی نشان ميدهند .عوامل متعددی بر تصورات ،ارزيابیها و واکنشهای
افراد تاثيرگذار هستند  -از شرايط اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و فرهنگی جامعه گرفته ،تا باورها ،نگرشها و انگيزههای
فردی .انگيزههای مشارکت تحت تاثير عوامل متعددی هستند ،مانند نارضايتی ،محروميت مطلق ،احساس محروميت نسبی،
تنشهای هويتی ،جايگاه اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ديجيتال ،خشم گروهی ،مواضع سازمانهای سياسی ،ميزان تاثيرگيری
افرد از مواضع تشکلهای سياسی و تحليل و ارزيابی افراد از هزينه و فايده مشارکت در جنبش اجتماعی .به عبارت دقيقتر،
متغيرهای کﻼن اجتماعی بر انگيزههای فردی تاثير ميگذارند و انگيزههای فردی ميزان مشارکت فرد در جنبش اجتماعی را
تعيين ميکنند.
اين متغيرها و روابط بين آنها در جوامع مختلف و در جنبش های اجتماعی مختلف متفاوت هستند .تشکلهای سياسی ميتوانند با
مطالعه دقيق و شناخت روابط و عوامل باﻻ در مورد هر جنبش اجتماعی مشخص ،تدابير مناسبی تدوين کنند تا به حداقل سازی
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ريسکها و حداکثر سازی انگيزهها کمک کنند و به اين وسيله عبور از موانع را برای شرکت کنندگان در جنبش اجتماعی
تسهيل کنند.
 .٣حرکت جبههای
خطر ديگری که جنبشهای اجتماعی کنونی را تهديد ميکند ماندن در سطح مطالباتی و تبديل نشدن به يک مکانيزم موثر برای
ايجاد تحوﻻت سياسی است .جنبشهای اجتماعی ميتوانند نقش مهمی در عقب راندن استبداد دينی و گذار به دموکراسی ايفا کنند.
اما تحقق اين ظرفيت نيازمند وجود احزاب و تشکلهای سياسی موثری است که بر سر يک برنامه حداقل واقعبينانه ،اصول کلی
نظام جانشين ،چارچوب و قوانين رقابت سازنده و مبانی راه کارها ،توافق داشته باشند و آماده همگرايی و همکاری برای تحقق
و نهادينه کردن آنها باشند.
با توجه به مختصات و بافت جنبشهای اجتماعی ،به ويژه تنوع و تکثر آنها ،ساختار جبههای بيشترين هماهنگی و تجانس را با
جنبشهای اجتماعی دارد و راحتتر ميتواند مطالبات آنها را بازتاب دهد و همبستگی بين آنها را تقويت کند .اساسا تشکل
جبههای ساختار همگرايی سياسی است و با همگرايی و همبستگی خاص جنبشهای اجتماعی بيشترين سازگاری ارگانيک را
دارد .افزون بر اين ،با توجه به ضعف و پراکندگی تشکلهای سياسی در ايران ،حرکت جبههای شانس بيشتری برای ايجاد يک
اپوزيسيون موثر دارد .بدون چنين تشکلی احتمال اينکه جنبشهای اجتماعی کنونی بتوانند از سطح مطالباتی فراتر روند و به
يک مکانيزم موثر برای تحوﻻت سياسی تبديل شوند ضعيف است.
اينکه در جمهوری اسﻼمی ،احزاب و تشکلهای سياسی به هيچ روی نمیتوانند فعاليت و رشد کنند ،جلوه دادن نيمی از واقعيت
به عنوان کل واقعيت است .تنها بخشی از نا توانی تشکلهای سياسی ايران در ايجاد يک اپوزيسيون موثر به دليل استبداد و
سرکوب حکومت است .بخش قابل توجهی از آن ناشی از فرهنگ حاکم بر تشکل های سياسی است .اينکه در هر مکتب سياسی
 از چپ و سوسيال دموکرات گرفته ،تا ليبرال ،ليبرال دموکرات ،محافظه کار و ناسيوناليست – دهها گروه خرد و ريز وجوددارد که بخش قابل توجهی از انرژی و توانايی خود و جامعه را به هدر ميدهند ،به ميزان زيادی ناشی از فرقهگرايی و
گروهگرايی اين تشکلها است .
در اينجا بحث بر سر ائتﻼف گروه های کامﻼ متضاد که تناسخی با يکديگر ندارند نيست .اما بايد پرسيد چرا برای مثال دهها
تشکل جمهوری خواه سوسيال دموکرات ،ليبرال دموکرات و ليبرال که برنامههايشان برای مبارزه با استبداد دينی ج.ا .از
همپوشانی زيادی برخوردار است ،نمیتوانند در يک بلوک جمهوری خواه دموکرات متحد شوند تا اپوزيسيون موثری در برابر
ج.ا .ايجاد کنند .چنين اپوزيسيونی ميتواند در کنار جنبشهای اجتماعی حرکت کند و بدون برخورد ابزاری با آنها ،با ارائه يک
برنامه و چارچوب مناسب به مديريت ريسکها و چالشهای آنها کمک کند و ظرفيتهای تحول سازی آنها را شکوفا سازد .به
لحاظ فعاليت و مﻼحظات عملی ،همان فنآوری ارتباطات و اطﻼعات و شبکه سازی که گفته ميشود مبنای پيدايش و رشد
جنبشهای اجتماعی نوين است ،ميتواند در خدمت چنين تشکل سياسی نيز باشد.
توانايی اجماع بر سر منافع مشترک و ايجاد نهادهای موثر برای تحقق اجماع حاصله ،پيش شرط توسعه اقتصادی و سياسی
است .نا توانی در اين عرصه نشانه و دليل توسعه نيافتگی است .تشکل های سياسی ايران در اجماع بر سر منافع مشترک و
ايجاد يک سازمان سياسی موثر ناتوان بوده و هستند .اينها گرفتار چنان دام مهلکی از تشتت و پراکندگی شده اند که نميتوانند
خود را از آن رها سازند .1اين يک بيماری و مشکل است .برای توسعه اقتصادی و سياسی ايران ميبايست با اين مشکل
قاطعانه برخورد کرد و آن را حل کرد ،نه آنکه با توسل به نظريههای جامعه شناختی وضعيت موجود را به عنوان يک پديده
پسا مدرن عادی سازی کرد.
تکثری که در جوامع پيشرفته ﻏربی شاهد آن هستيم با تکثری که در جوامع در حال توسعه ،مانند ايران مشاهده میکنيم از يک
جنس نيستند .رشد کثرتگرايی که طی چند دهه گذشته در کشورهای توسعه يافته ﻏربی شکل گرفته و شالوده پيدايش جنبشهای
اجتماعی نوين است ،ناشی از ناتوانی برای اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک نيست ،بلکه ناشی از پيچيده شدن مناسبات
سرمايه داری در دوره پسا صنعتی است .اما کثرتگرايی و پراکندگی که در کشورهای در حال توسعه مانند ايران مشاهده
میکنيم ،اساسا پديده ديگری است .اين کثرت گرايی دارای يک خصلت دوگانه است .بخشی ناشی از پيچيده شدن مناسبات
اقتصادی-اجتماعی اين جوامع است ،که پديدهای مثبت است و برای استقرار دموکراسی و توسعه سياسی ضروری میباشد .اما
بخش بزرگی از آن ناشی از ناتوانی برای اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک است .اين پديدهای منفی و مانع استقرار
دموکراسی و توسعه سياسی است.
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برای توضيحات بيشتر ميتوانيد به نوشته ديگر من تحت عنوان پراکندگی سازمانهای سياسی ايران از دريچه نظريه دام اجتماعی ،در سايت
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سرنوشت نافرجام اتحادی که در سال  ۵٧تحت رهبری آيت ﷲ خمينی و زير شعار وحدت کلمه شکل گرفت ،باعث رویگردانی
از اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک و حرکتهای جبههای شده است .اما در ارزيابی اين تجربه ميبايست به چند نکته
توجه داشت.
نخست ،موفقيت استراتژی وحدت کلمه سال  ۵٧خود تا حد قابل توجهی پيامد ناتوانی احزاب و تشکلهای سياسی سکوﻻر
دموکرات در اجماع و همکاری با يکديگر برای ساختن يک اپوزيسيون موثر بود .چنانچه اين نيروها بر سر يک برنامه
واقعبينانه مناسب اجماع کرده و اپوزيسيون موثری را ايجاد کرده بودند ،احتماﻻ دچار خطای دنباله روی از آيت ﷲ خمينی
نمیشدند .وقتی اپوزيسيون موثری وجود نداشته باشد ،گروه های کوچک در عمل يا منزوی و حذف و يا ناچار به دنباله روی
ميشوند .اين وضعيت ،امروز که نيروهای سياسی ايران شديدا پراکنده و متشتت ميباشند ،ميتواند دوباره در شکلی جديد تکرار
شود.
دوم ،استراتژی همه با هم و استراتژی ائتﻼف ستيزی ،دارای يک وجه مشترک هستند .هر دو ،مسئله سياسی ايران را به يک
مسئله تک بعدی تقليل ميدهند که در برابر آن ميبايست يا اتحاد و يا صرفا رقابت کرد .اما واقعيت آن است که مسئله ايران چند
بعدی است .در پاره ای از موارد تمام گروههای اجتماعی و سياسی ميبايست تا حد ممکن به اجماع برسند و با يکديگر همکاری
کنند ،مانند پايبندی به موازين حقوق بشر و چارچوب رقابت سازنده .در پاره ای ديگر ،اتحاد نه تنها ضروری نيست ،بلکه
ميتواند مضر باشد.
سوم ،رقابت سياسی سازنده بين احزاب و تشکلهای سياسی – که امری مطلوب و ضروری است  -نيازمند توافق بر سر قوانين
بازی و چارچوبی است که در آن رقابت بتواند انجام پذيرد .در ﻏير اين صورت ،رقابت شکلی مخرب به خود خواهد گرفت .در
نبود چنين چارچوبی و در شرايطی که نمیتوان ساخت و اجرای اين چارچوب را به حکومت واگذار کرد ،چاره ای جز اين
نيست که تشکلهای سياسی و روشنفکران مرجع جامعه بر سر اصول کلی اين چارچوب اجماع و برای تحقق آن همکاری کنند.
چهارم ،ما همواره آموختههای گذشته را با تاخير زمانی بکار میبنديم .اما ،گاه اين تاخير زمانی بسيار طوﻻنی میشود .کاربرد
آموختههای گذشته در شرايط دگرگون شده ميتواند به اشتباهات جديد بيانجامد.
تاکيد بر ضرورت نقش فعال تشکل های سياسی درقالب يک حرکت جبههای نه به معنی اتخاذ يک رويکرد ابزاری در برابر
جنبشهای اجتماعی برای پيشبرد اهداف سياسی است و نه تﻼشی برای آلترناتيوسازی در خارج کشور .مطلوب آن است که
چنين جبههای در داخل کشور و در پيوند ارگانيک با جنبشهای اجتماعی شکل بگيرد  -که به احتمال بيشتر نيز چنين خواهد شد.
اما همگرايی تشکلهای خارج از کشور در چارچوب يک تشکل جبههای ميتواند به اين روند کمک کند.
ادامه وضعيت موجود و تشديد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ميتواند موجب راديکاليزه شدن شديد نيروهای سياسی و اجتماعی
کشور گردد .فروپاشی حکومت در چنين شرايطی کشور را با مهلکترين خطرات داخلی و خارجی روبرو خواهد کرد .ايجاد
يک اپوزيسيون موثر نه تنها برای تبديل شدن جنبشهای مطالباتی به يک مکانيزم موثر برای تحوﻻت سياسی ضروری است،
بلکه برای خنثی کردن اين خطر نيز حياتی است .تشکلهای سياسی کوچک از توانايی ﻻزم برای تاثير گذاری بر سير تحوﻻت
برخوردار نيستند .اما يک اپوزيسيون نيرومند و موثر میتواند به موقع محافظه کار و محتاط باشد ،در صورت لزوم بر خﻼف
جهت امواج حرکت کند و به موقع راديکال باشد .چنين تشکلی میتواند از ظرفيتهای اصﻼحی سيستم بهره بگيرد بی آنکه
اسير تنگناهای ساختاری آن شود.
متاسفانه گروهی از تشکلهای سياسی اراده خود را برای ايجاد يک نيروی سياسی موثر از دست دادهاند .برخی ترجيح ميدهد
فعاليت خود را به تحليل اوضاع و همدلی با جنبشهای اجتماعی محدود کنند و منتظر بمانند تا بخت خود را در سير حوادث
بيآزمايند .اين هم نوع ديگری از نگاه ابزاری به جنبشهای اجتماعی است که در آن جنبش اجتماعی هم منجی و هم گوی بخت
آزمايی است.
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