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  ايران ای اجتماعیهجنبش پيرامون  مالحظاتی 

     ٢٠٢٢ی، مارس زمان  دیها
www.hadizamani.com 

 
  

 ،به اندازه جنبش های کالسيک به روشنفکران مرجعهای اجتماعی معاصر جنبش نظريه پردازان بر اين باورند کهبسياری از 
های مدنی نقش روشنفکران، احزاب سياسی و سازمانها  در اين جنبشزيرا  .های مدنی، رهبری و نقشه راه نيازندارندسازمان
هم   ،جديد سازماندهی. نداشده  صحنهدار های اجتماعی با بهره بردن از فضای مجازی ميدان شبکه واست  شدهای حاشيهمتداول 

های های اجتماعی و صنفی و چهرهگروه .نيستهای شناخته شده سياسی نيازمند چهرهمانند گذشته و هم  ردسرعت بيشتری دا
  .نندا ايفا کميدانی ررهبری  نقشتوانند میهستند دارای اراده و ابتکارعمل  کهجوان 

  
آوری ارتباطات و فن توان ناديده گرفت. یماجتماعی معاصر را نهای جنبشبر و اطالعات  ارتباطات آوری تحوالت فن تاثير

  .انداطالعات نوع روابط در عرصه مدنی را دگرگون کرده و مطالبات و ذهنيت شهروندی جايگاه جديدی در جامعه يافته 
در رابطه  ، به ويژهمالحظاتاما در ارزيابی اين اند. داشته بر نوع و چگونگی سازماندهی عميقی  والت تاثيراتحهمچنين، اين ت

    نکته توجه داشت.  دوميبايست به  ،مبارزه عليه استبداد دينی جمهوری اسالمی (ج.ا.)با 
  

های خاص خود ميباشد.  شبکه مقتضياتدارای هر يک مبارزه برای تحوالت سياسی دارای مراحل مختلفی است که نخست، 
از نيروی بسيج کننده، توانايی و کارآمدی قابل توجهی نار زدن نظم سياسی موجود کدر مرحله رويارويی و اجتماعی 

و  از توانايی و کارآمدی الزم برخوردار نيستند هاشبکهاين ايجاد نظم آلترناتيو،  يعنی ، گذاراما برای مرحله بعد از برخوردارند. 
اين محدوديت و ضعف را ميتوان در انجامند. میشکست به ، غالبا رهبری و دهیسازمانبه روشنفکران مرجع، بدون تکيه 

  جنبش های معروف به بهار عربی به روشنی مشاهده کرد.
  

به   مصممبرای بقای خود در برابر رژيمی که   .توجه داشت تاس در مسند قدرت  سرشت و طبيعت رژيمی کهبه   ميبايستدوم، 
حتی در مرحله ی عهای اجتماشبکههای متکی به جنبشو ها خيزش، دارد نيزرا و توانايی آن  سرکوب و کشتار وسيع مردم است

   رهبری و نقشه راه، دهی سازمانای از درجه  مندنياز نيز موجود مرحله رويارويی و کنار زدن نظم سياسیدر  نخست، يعنی
  .ميباشند

  

  اجتماعی نوين های جنبش
  

 اند.نوين عمدتا در کشورهای غربی که از دموکراسی و آزادی های سياسی برخوردار ميباشند شکل گرفتهاجتماعی های جنبش
پيچيده شدن مناسبات سرمايه داری و رشد تمايزات اجتماعی و  . نخست،است داشته ای برجستهنقش اين فرايند در  عامل  رچها

 آوری ارتباطات و اطالعاترشد تحوالت فندوم،  .ندميک گرايشات فردی را تقويتاست که  صنعتیدر عصر پسا  اقتصادی
در  کم رنگ شدن نقش ايئولوژی در عرصه سياست  سوم،  به اعتراضات فردی امکان ميدهد خصلتی جمعی پيدا کنند. کهاست 

از  استفادههای مالی و کمک دريافتبه نظام سياسی حاکم برای   وابسته شدن احزاب سياسی چهارم،عامل .  چند دهه گذشته است
د يک و توليام حاکم ظرا به چرخاندن چرخ انتخابات ادواری در ن احزابکارکرد  ای از موارد پارهدر ، که استسيستم  اتامکان

 ، احزاب سياسی ل، به عنوان مکماجتماعی هایدر چنين فضايی جنبشاست.  فرو کاستهکم تاثير برای جابجايی قدرت مکانيزم 
  اند.  شدهتبديل وکراسی دمبی محتوا شدن و جلوگيری از عدالتی افشای بیبه مکانيزم موثری برای 

  
های  لهای رفاهی، بر خالف تشک محيط زيست، جنبش صلح و جنبشجنبش زنان،  جنبش های نوين اجتماعی، مانند جنبش

های ارتباطی و اطالع رسانی هرمی نيستند، بلکه ساختار آنها بسيار شبکه ای است و نقش رسانهکالسيک، دارای ساختار 
هايی هستند که افراد با قرار گرفتن و  رسانهاعی مهای اجتجنبشبه عبارتی، ديجيتال در سازماندهی آنها بسيار برجسته است. 

ای از  با ارائه مجموعه  معه داده ميشود به چالش بکشند وکنشگری در آنها ميتوانند اطالعاتی را که توسط حاکميت به جا 
  اين جنبش ها به ميزان قابل توجهی خود انگيخته و خود گردانسازی کنند. های پنهان قدرت را وادار به شفاف حوزه ،اطالعات

. اين کنندپيدا میند، شهروندان در آنها نقش کليدی ايفا ميکنند و تا حدود زيادی اعتراضاتی فردی هستند که خصلتی جمعی هست
کالسيک به دنبال کسب قدرت سياسی نيستند، بلکه عمدتا ضد قدرت اند و از خودآگاهی  سياسی های ها بر خالف جنبشجنبش

 باهای زندگی روزمره شهروندان ها عمدتا ناشی از تنشخصلت سياسی اين جنبشسياسی برای کسب قدرت برخوردار نيستند. 
  ساختار سياسی حاکم است. 

  
نظم نظم آلرناتيو مشخص برای جايگزينی يک به دنبال تاسيس  وهستند   هايی در ضديت با قدرتجنبشنوين های اجتماعی جنبش

ها» را به ميزان زيادی در فرايند کنشکری کشف ميکنند و بر خالف » و «غير خودی هاها «خودیجنبشاين . ندنيستن  موجود
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نظامی که ميتواند داليل وضع موجود و  ،هاخودیها و غير خودیاحزاب سياسی  تعريف از پيش تعيين شده و سيستماتيکی از 
  ها داشته باشند.    گرچه تحت تاثير احزاب سياسی ميتوانند يک شناخت نسبی از اين پديده  -ندارند  د،شوجانشين وضع موجود 

  
همبستگی که ميان کنشگران احزاب   در مقايسه باهای اجتماعی بيشتر موقتی و سيال هستند وهمبستگی آنها کنشگران جنبش

در  د. نيست و تمايل به مشارکت در ساختار قدرت ندارتر است، از خودآگاهی سياسی برخوردار نسياسی وجود دارد ضعيف 
که بين قدرت حاکم و جامعه وجود دارد و راه حل رفع آن شناخت مشخصی دارند  احزاب سياسی از گسست و تعارضی که حالی

يگزينی نظم حاکم با نظم مورد نظر ا، به دنبال جایگی نظری، هويتی و تشکيالتی خود و سازماندهی تودهتو با تکيه  به همبس 
    . ايفا کنندرا  احزاب سياسی توانند نقشهای اجتماعی نمیخود هستند.  به اين داليل، جنبش

  
متفاوتی است. در های مکانيزمداليل و دارای نوين  های اجتماعیرشد جنبشدر کشورهای در حال توسعه و غير دموکراتيک 

 کشورهای توسعه يافته غربکه در پسا صنعتی  مناسبات سرمايه داری تحوالتهای اجتماعی ناشی از اين کشورها رشد جنبش
ارتباطات اطالعات و  آوریتحوالت فنو  ف احزاب سياسیعض، ايدئولوژینقش  افولناشی از بلکه  .نيست ،صورت گرفته

   است.
  

 هاچالش با ی اجتماعیهاسرکوبگر هستند، جنبش وهای استبدادی که گرفتار نظامموکراتيک دغير در کشورهای در حال توسعه 
موثر و نقش مکمل از پشتيبانی های اجتماعی جنبشدر اين کشورها  .ی روبرو هستندترو سخت ربسيار بيشت تمخاطرا و

شديدا حاکم  رژيمدر برابر سرکوب  و را به دوش ميکشند آنهابخشی از وظايف اند، محرومهای سياسی احزاب و تشکل
جنبش های اجتماعی توانسته اند  ،ای از کشورهای اروپای شرقی و معدودی از کشورهای در حال توسعهدر پاره. اندپذيرضربه 

وجود  ،پشتيبانکشور واملی مانند جنگ سرد، فروپاشی در اين موارد عمنشا تحول سياسی و گذار به دموکراسی باشند. اما 
در  نقش موثری المللی و فشارهای بين چندپارگی در هيئت حاکمه ،انداز دست داده هايی که اراده در قدرت ماندن را حکومت
  .    اند کردهايفا ها اين جنبش موفقيت

  

 در ج.ا. های اجتماعیجنبشرشد فزاينده  
  

عقيدتی، سياسی،   هایتبعيض بيکاری، تورم،فساد، ر، گسترش فزاينده فق، اقتصادی و اجتماعیعميق با تشديد بحران های 
فزاينده رشد  ، ما شاهدمحورافول اصالح طلبی صندوق مشکالت مردم و حل در حکومت  ناکارآمدی، اتنيکی و جنسيتی
در ها اين جنبشجغرافيايی پوشش اجتماعی و عمق ،  دامنهتوالی،  های اجتماعی در جمهوری اسالمی هستيم.ها و جنبشخيزش

صنفی از جانب کارگران،   ر ومحو بطوريکه اکنون روزمره با اعتراضات کوچک و بزرگ مطالبه  حال گسترش است،
جامعه ايران  اما عليرغم اين تحوالت، . يمهست مواجه يکیتنگروه های ا و ، زنان، دانشجويانمعلمان، بازنشستگان، کشاورزان

توازن قوا  و ادامه وضع موجود است و نه  هانه حکومت قادر به پاسخگويی به بحرانفتار يک انسداد سياسی است. همچنان گر
از ظرفيت و چشم انداز  شرايطی، ايجاد کند. در چنين ست که جامعه بتواند يک تحول بنيادين در ساختار حکومت اای به گونه

  .  ارزيابی های متفاوتی وجود دارد ی اجتماعیهاو جنبش هاخيزشاين 
  

  استراتژی تقويت ظرفيت اصالحی حکومت
  

 یهاخواستگاهدارای  ،ندهست محلیو  صنفیبه ميزان زيادی در ج.ا.  های کنونیخيزش ها و جنبشاوال نگاه بر آن است که يک 
با سرعت و به ، ارگانيک صورتیبتوانند به  تا الزم را ندارندبا يکديگر همپوشانی  وند شبامیمتفاوت  اتبمطالو اجتماعی 

های ها و جنبشخيزشکه بتواند وجود ندارد  یموثر، نيروی سياسی مهمتر از آندوما و  .جنبش تبديل شونديک ابر به راحتی 
ابزارهای  به در برابر حکومتی که . دکنمتحول  راموجود سياسی نظام اين پايه و بر سازمان دهد  ،را هماهنگ سازد اجتماعی 

موثر  و نهادهای مدنی ر معتب اپوزيسيوندر فقدان يک   دارد وسرکوب گسترده مجهز است و اراده و توانايی استفاده از آنها را 
افزون بر اين، با توجه به  ها از شانس موفقيت بااليی برخوردار نيستند. ، اين خيزشرا سازمان دهندها نارضايتی که بتوانند

افتادن در  معتبر و موثر،   اپوزيسيوندر نبود يک   به ويژه در مناطق محروم و در ميان جوانان، ها، دامنه و عمق نارضايتی
ميتواند در صورت فروپاشی دستگاه حکمرانی راه بسيار پرهزينه و پر مخاطره ای است که  ،مسير رويارويی کامل با حکومت

   .منتهی شودايران  تجزيهو احتماال  رهای کشو، انهدام زير ساخت، جنگ داخلیبه هرج و مرج
  

اين تقويت استراتژی مطلوب را و  حکومت برای بقای خود هم که شده ناچار به تغيير و اصالح استمعتقد است که  نگاهاين 
برای اعمال فشار بر حکومت و تقويت  کنترل شده محدود و از جنبش های مطالباتی ای عدهبلوک  ندر اي. داندظرفيت می

ی حکومت را تضعيف های خيابانی ظرفيت اصالحخيزشکه معتقدند  ای ديگر. در مقابل عدهميکنند لاستقباظرفيت اصالحی آن 
   مخالفند. اساسا  با رويکرد خيابانی پايهند و بر اين نميک
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  های اجتماعی استراتژی تکيه به جنبش
  

وان حکومت  تنمیاجتماعی های تکيه به جنبش معتقدند که بدونهای اجتماعی تکيه به جنبشدر مقابل، طرفداران استراتژی  
و باور   ميدانندرا يک توهم  یا برنامهها چنين اين . کردمتحول اسی کشور را ساختار سيبه عقب راند و را  مهوری اسالمیج

اقشار مختلف جامعه که دارای مطالبات متفاوتی هستند در کنار  تا های خيابانی فرصت و ميدانی بوجود ميآورد خيزش  که دارند
پيدا کنند، همبسته شوند و درروند مبارزه به يک جنبش اجتماعی و را يکديگر قرار بگيرند، نقاط اشترک بين مطالبات خود 

قابل همپوشانی از های اجتماعی متعددی روبرو است که و جنبش هاحکومت با خيزشدر اين ديد،  .موثر  تبديل شوندسياسی 
تغيير  براید به ابر جنبشی نمطالبه  مشخصی که نقطه مشترک همه آنها است، ميتوانيافتن با  ،هااين جنبشتوجهی برخوردارند. 

های کور خيابانی به هرج و مرج، بی قانونی، نگرانند خيزشپاسخ اين گروه به کسانی که  .بديل شوندت نظام سياسی کشور
  اينفروپاشی دستگاه حکمرانی و جنگ داخلی بيانجامد و از بيم اين مخاطرات به اصالحات حکومتی دل بسته اند، آن است که 

 باشد،یمهای خيابانی برای ايجاد همبستگی ملی، که نهايتا بهترين بيمه در برابر اين مخاطرات ظرفيت خيزشاوال به جماعت 
 .    اندبرای اصالح وتحول دچار توهم  مهوری اسالمیجنظام . دوما در مورد ظرفيت اندکم توجه

  
متحول و حکومت عقب راندن برای ای اجتماعی هو جنبش هاخيزشو توانايی ظرفيت  ازای خوش بينانهارزيابی  بلوکاين 

های اجتماعی کور مواجه نيستيم،  ها و جنبشاوال در ايران ما با خيزش و معتقد است که دارد سی کشور اساختار نظام سيساختن 
به   ،در ج.ا.، دوما ند. هستآزادی و دموکراسی  ،مانند رفع تبعيض، رفاه اقتصادیای بلکه غالب آنها دارای اهداف ترقی خواهانه 

ها و جامعه مدنی وجود دارد، اين خيزش کرد حکومت با خواست ها و مطالبات لدليل تنش شديدی که بين ساختار و عم
  به مکانيزمی برای ايجاد تحول در جامعه و ساختار سياسی حکومت تبديل شوند.با سرعت  توانندمیهای اجتماعی جنبش

 
ی از نظم يهاای که فقط سويه های اعتراضیجنبشهای سياسی ريشه دارند و در بحران های اجتماعی که ميان جنبشاين ديد 

معموال با سرعت که  ستاگونه نخست ايران از های جنبش و معتقد است که دوشمي قائل  تميزکشند موجود را به چالش می 
 و جنبش سبز مويد اين امر استايران تجربه ر اين گروه، وبه با تر خصلت سياسی پيدا ميکنند.ری فرا گير ميشوند و راحتتبيش
به منشور سبز ، سپس رسيدخواهيم» که با اعتراض به تقلب در انتخابات شروع شد، به «رای من کو» و «انتخابات آزاد می را

   . دنگواه اين نظريه ميدان، قرار گرفتايجاد تشکيالت منظم مسير انجاميد و با سرعت در 
  

ها خيزش که در صحنه سياسی ايران و معتقداند  ميدانند آیشبکهآی در اين بلوک جامعه ايران را اساسا يک جامعه جنبشی و عده
ن رهبری، نداشتن هدف متمرکز فقدا های اجتماعی از اين ظرفيت برخوردار هستند که در فرايند مبارزه بر سه ضعف جنبشو 

   ند و کشور را از بن بست سياسی که در آن گير کرده است خارج سازند.  نو سازماندهی غلبه ک
  

  های اجتماعی استراتژی تکيه به جنبشهای ضعف
  

دموکراتيزه  کشور را  نظام سياسی  و ساختنی يحکومت را وادار به عقب نشتوان یتکيه به جنبش های اجتماعی نماينکه بدون 
و تجربه بسياری ديگر از کشورها در جمهوری اسالمی   تجربهچهار دهه  تيبانیشاز پاست که  نيرومندی استدالل ،کرد

و   ایسازمان دهی شبکه جيتالی و تحوالت فن آوری ارتباطات و اطالعات دينقش  آنچه که در موردهمچنين، است.  برخوردار
های اجتماعی جنبشبه ضربه پذيری واقعيتی انکار ناپذير است. با اينهمه، تحليل باال ، دوشميگفته تحوالت سياسی بر   آنها رتاثي

نظم   دايجايعنی مرحله  ،مرحله بعد از گذاردر  آنهاو ناکارآمدی  ضعفمخاطرات ناشی از و در برابر سرکوب حکومت 
  کم توجه است.   ،آلترناتيو

  
هدفمندی و سازماندهی ، خیياستمرار تاراز درجه آی از اتنيکی جنبش های کارگری، زنان، دانشجويی و در ايران  

 .و رهبری هستند تشکلاستمرار، هدف متمرکز، رويرو هستيم که فاقد ی هاياما در مجموع، ما بيشتر با خيزشبرخوردارند.  
همبسته شوند، هويت مشترک و با پيدا کردن نقاط مشترک  اجتماعی بيانجامندهای که به جنبشآن را دارند ظرفيت ها خيزشاين 

. خيابان ميتواند به داشت يقين آنقدر نيرومند نيست که بتوان به آناما اين ظرفيت  .پيدا کنند و به يک ابر جنبش تبديل شوند
وردگی ناشی از  خسر .سرکوب کند ياحکومت ميتواند اين خيزش ها را فرسوده . صنفی و اجتماعی محدود بماند تمطالبا

های ها و جنبشاين خيزش .های پوپوليستی متمايل شوندجريان سرکوب ميتواند سبب شود که اين جنبش ها به سوی  وفرسايش 
ستراتژی به اين معنی نيست که ا مخاطراتتاکيد بر اين . هستند ماشين سرکوب حکومت بسيار ضربه پذيراجتماعی در برابر 

تاکيد بر اين  ، بلکه هدفروی آورد.  یحکومترها کرد و به استراتژی اصالح طلبی ميبايست تکيه به جنبش های اجتماعی را 
های اجتماعی در عقب راندن حکومت نيازمند درجه و موفقيت جنبش استمرار، سرکوب شديد شرايط موضوع است که در

  است.سياسی سازماندهی، هماهنگ سازی و تشکل نيرومندتری از 
  

اعتراضات دی  گرفته تا  ٨٨های اجتماعی متعددی را تجربه کرده ايم، از جنبش سبز ما در سه دهه گذشته خيزش ها و جنبش
از اين خيزش ها موفق به ايجاد تحولی در ساخت و  يکهيچ  ،با اينهمه. ١۴٠٠و  ٩٩های متعدد و خيزش  ٩٨، آبان  ٩۶ماه 
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های در نبود تشکلاين خطر وجود دارد که   ،با اسرار حکومت بر سرکوب هر حرکت اعتراضی های حکومت نشده اند.سياست
  .متمايل شوند ای پوپوليستی راستهجريانو يا  های راديکال و قهرآميزها بسوی جريان اين خيزش ،سياسی موثر

  
   در   دموکراسی خواهیگاه اصلی تکيهطبقه متوسط  ای برخوردار است. هها در برهه کنونی از اهميت ويژتوجه به اين جنبه 

، از سوی ديگر،  دهه گذشتهبسيار سنگين فشارهای اقتصادی  و ، از يکسو٨٨سرکوب جنبش اجتماعی ايران است. ی هاجنبش
کم رنگی داشته   طبقه متوسط حضور ی اخيرها. بطوريکه در خيزش کرده استو سرخورده بسيار ضعيف  طبقه متوسط را

صنفی و جنبه بيشتر  هافرو دست جامعه بوده و مطالبات آن و طبقات عمدتا با اقشار  ی اخيرهاابتکار عمل در خيزشاست. 
، الزاما به معنای ها گاه شعارهای ساختار شکنانه عليه کل حکومت ج.ا. داده ميشوداين خيزش. اينکه در داشته استمحلی 

نظامی با گرايش   حرکتيک به ويژه  ،ای پوپوليستی راستهها ميتوانند بسوی جرياناين خيزشدموکراسی خواهی آنها نيست. 
  انمهمزاست  ممکنج.ا. را تضعيف کرده است. اما  ،حداکثری هایشک سياست تحريمبیند. ل شوتمايم به الگوی توسعه آمرانه

تقويت کرده باشد.  با برنامه توسعه آمرانه راشانس برآمدن يک گروه نظامی تضعيف و را  جامعهظرفيت تحول دموکراتيک 
های خواهی جنبشدموکراسی  تحفظ ظرفي  رکه به يک برنامه مناسب مجهز باشد ميتواند نقش مهمی دموثر  سياسی يک تشکل

             .اجتماعی ايران ايفا کند
  

  ،ناشی شوددر مرحله بعد از گذار به ويژه  ،های اجتماعیو ناکارآمدی جنبشضعف که ميتواند از را خطراتی همچنين، 
های ور فعال تشکلضحهماهنگی بيشتر، تر، سازماندهی قوی مديريت و خنثی سازی اين ريسک نيازمند جدی گرفت.  ميبايست
،  ايدئولوژیبه دليل تناقض شديد  ايران  در برای تحقق آن است. همکاری نظم آلترناتيو و اصول کلی اجماع بر سر سياسی، 
  هایبا بافت و مطالبات جامعه مدنی، به ويژه در شهرهای بزرگ و در ميان اقشار مدرن، جنبش حکومتو عملکرد  ساختار

اما چون به نظريه مشخص  .اجتماعی ميتوانند با سرعت وارد مرحله ای شوند که ابعادی از نظم سياسی حاکم را به چالش بکشند
الزم و از سازماندهی  مجهز نيستند ،آلترناتيوی که ميبايست جانشين آن شودو موجود سياسی  ساختارو سيستماتيکی در مورد 

نتوانند منازعه خود با قدرت را به مبارزه با نظم موجود و ايجاد يک نظم اند که خطر مواجه با اين ، باشندمیبرخوردار ن
  آلترناتيو ارتقا دهند. 

  
يک در سطح مطالباتی و تبديل نشدن به  آنهاخطر ماندن ، رژيمدر برابر سرکوب های اجتماعی جنبشپذيری برای ضربه 

چاره و تدابير مناسب ميبايست ، نبود يک اپوزيسيون موثرمخاطرات ناشی از ديگر و برای ايجاد تحوالت سياسی  موثر مکانيزم
کار  ، ميتواند راهرا بيابند هاآن های اجتماعی به اين اميد که خود راه حل جنبشکامل اين امور به استراتژی رها کردن  انديشيد.

  پرهزينه و پر ريسکی باشد.  
  

 های سياسی تشکل نقش احزاب و 
   

مناسب برای شناخت علل مشکالت و راه و برنامه نقش احزاب در جنبش های اجتماعی عبارت است از ارائه يک چارچوب 
حزب سياسی ميبايست  احل آنها، تقويت همدلی و همبستگی، خبررسانی، انگيزه بخشی، و کمک به کاهش موانع مشارکت. 

هماهنگ  ببينند، با شرايط ذهنی جنبش هاها و مطالبات خود را در آند که افراد بازتاب خواستنی ارائه دهياهچارچوب و برنامه
های خبر رسانی مورد پذيرش و در دسترس جنبش ها و شيوهاز کانال ؛دنرا رعايت کن جامعه یها و نگرانی هاحساسيتد و نباش

توسط يک چارچوب و برنامه مناسب  ارائهد. نهماهنگ باش   جامعهد و با ظرفيت ريسک پذيری و هزينه پردازی ناستفاده کن
     . دشو تحوالت سياسی برایموثر های اجتماعی به يک مکانيزم جنبشارتقا  اعثبميتواند ای سياسی هاحزاب و تشکل

  
پويا و ارگانيک بصورت مکمل يکديگر در صحنه عمل کنند.    در يک رابطه ميتوانندهای اجتماعی احزاب سياسی و جنبش

های خود عرضه کنند تا از  امههای اجتماعی را همچون بخشی از برناحزاب ميتوانند اقدامات شفاف سازی و مطالبات جنبش
حيطه اعضا و رای دهندگان خود فراتر روند و با تکيه به يک جنبش و نيروی اجتماعی گسترده که دامنه آن بسيار وسيعتر از 

های اجتماعی با  ميدان نفوذ احزاب است بر اقتدار خود برای تدوين قوانين جديد و تغيير نظام حاکم بيافزايند. در مقابل، جنبش
استفاده از نظرات، تحليل ها و تجارب احزاب سياسی و در چانه زنی با آنها ميتوانند توان خود را افزايش دهند و مطالبات خود 

يک  ارائه ، به ويژه ای سياسیهاحزاب و تشکل  دون پشتيبانی مناسببگذاری و تحوالت سياسی ارتقا دهند.  را به حوزه قانون 
مانند و در سطح مطالباتی باقی می غالباهای اجتماعی جنبش ،تبرون رفت از بحران و حل مشکالای سياسی مناسب بربرنامه 

   نمی توانند به مکانيزم موثری برای تحوالت سياسی تبديل شوند.
  

و مديريت اين  اجتماعی، در ايجاد  هایهای جنبشو ويژگیهای سياسی ، ضعف تشکلحاکم با توجه به مختصات رژيم ، ايران در
  . توجه داشتاساسی ند نکته چميبايست به رابطه ارگانيک 
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  های اجتماعی جنبش. استقالل ١  
  

های رخورد ابزاری با جنبشباجتماعی ميبايست استقالل خود از احزاب را حفظ کنند تا بتوانند نقش خود را ايفا کنند.  هایجنبش
های اجتماعی باعث استفاده ابزاری احزاب از جنبش .ک اشتباه پرهزينه استسياسی يهای به زايده تشکل آنهاتبديل و اجتماعی 

 رد ها ميشود.ها و جنبشمانع از رشد و بالندگی اين خيزشو  اجتماعی قدرت بسيج خود را از دست بدهند هایشود که جنبشمي
ميتواند موجب   آنهاسياسی کردن نسنجيده و  اجتماعی، استفاده ابزاری احزاب سياسی از جنبش های هايی مانند ج.ا.رژيم

  ها شود.   سرکوب و از بين رفتن اين جنبش
  

پذيرند و از آنها تاثير می . در عين حال همقرار دارند سياسیهای و تشکل های اجتماعی اساسا بيرون از نهادهای رسمی جنبش
ذاری بر آنها يکی از گتاثيرايجاد يک تعادل بهينه بين حفظ استقالل جنبش اجتماعی و تعامل و  .بر آنها تاثير ميگذارندهم 

موثر برای تحوالت  ممکانيز ه يکها باين جنبش اعتالیشانس تعامل نبود های سياسی است.  احزاب و تشکلبزرگ ای هچالش
برقراری  ميشود. اموجب افول و سرکوب آنههای اجتماعی عدم رعايت استقالل جنبش . از سوی ديگرتضعيف ميکند را سياسی

چانه زنی با احزاب سياسی  است.  تعامل و  یو دشوار گچالش بزرهای اجتماعی نيز برای رهبران جنبش لحفظ اين تعادو 
زياده روی در آن  يگر، د. از سوی دارتقا دهسياسی  حوالتگذاری و تاجتماعی را به سطح قانون ای همطالبات جنبشميتواند 
  .دناجتماعی قدرت بسيج خود را از دست بده هایشود که جنبشميموجب 

  
استقالل  اين رعايت يک جهت ديگر نيز حائز اهميت است. های سياسی از تشکل های اجتماعی از استقالل جنبشدر ايران حفظ 

يک جنبش   ۵٠های سياسی را کاهش دهد. برای مثال، چنانچه در دهه  تشکلاحزاب و ميتواند مخاطرات ناشی از اشتباهات 
 تتشکالاين احتماال ميتوانست مانع از آن شود که  ،های سياسی اپوزيسيون شکل گرفته بودمستقل از تشکل نزنا یاجتماع

  ن را در راه انقالب قربانی کنند. سياسی مرد ساالر به اين راحتی حقوق زنان ايرا
  

  .   خطر سرکوب٢   
  

، زيرا بازيگر اصلی در اين عرصه  دهای اجتماعی را حذف کننتوانند خطر سرکوب جنبشنمیهای سياسی احزاب و تشکل
احتماال، پايبندی به مبارزه خشونت پرهيز  کاهش دهند.   ممکن اين خطر را تا حدبا تدابير مناسب  يتوانندم اما . حکومت است

نيز ميتواند  های اجتماعی استقالل جنبش رعايتميتوانند در اين زمينه انجام دهند. های سياسی تشکلمهمترين کاری است که 
متغيرهايی که شناخت رابطه بين سرکوب و ميزان مشارکت و ،  افزون بر اين. ، که در باال به آن اشاره شدايفا کندنقش مهمی 

    کند.مناسب کمک تدابيربه اتخاذ  بر اين معادله تاثير ميگذارند، ميتواند
  

 در برای مثال، است. و متنوع ای پيچيده رابطه کغير دموکراتي  یهای اجتماعی در کشورهارابطه بين سرکوب و رشد جنبش
جنبش  ،بحرين سرکوبدر های اجتماعی شد. مصر و تونس  سرکوب رژيم موجب تشديد جنبش در بهار عربی، های جنبش

گشت.  منجر تظاهرات را به شدت راديکاليزه کرد و به يک جنگ داخلی طوالنی  ،کرد. در سوريه سرکوب فاجتماعی را متوق
از يک مدت  پسفرونشاند، اما را گرفت، ابتدا اعتراضات  انجام در دوره انقالب سرکوب اعتراضات با تاخير  ، در مورد ايران

  نسبتا کوتاه اعتراضات از سر گرفته شد و با سرعت شدت گرفت.  
  

شدت سرکوب و  افقیمحور های اجتماعی را در يک نمودار نشان دهيم که سرکوب و ميزان مشارکت در جنبشاگر رابطه بين 
   اجتماعی يک رابطهبرخی مدعی هستند که بين سرکوب و رشد جنبش هایدهد، ميزان مشارکت را نشان مي عمودیمحور 

  جنبش بالندگیآن باعث احيا و بيش از حد تشديد  و افزايش سرکوب ابتدا باعث افول جنبش اجتماعیيعنی شکل وجود دارد، 
جنبش اجتماعی و  گيری اوجسرکوب ماليم موجب  ، يعنیوارونه هستيم Uی به شکل اه ميشود. در مواردی ديگر ما شاهد رابط
  تشديد سرکوب موجب افول آن ميشود. 

 
 و تصوراتاز عامل سرکوب مختلف  های اجتماعیجنبش و جوامعافراد در آن است که   های متفاوت ناشی ازاين رابطه وجود 

های ها و واکنشتصورات، ارزيابی برعوامل متعددی  متفاوتی نشان ميدهند. هایواکنشبه آن و  نددار یمتفاوت یهاارزيابی
های  ها و انگيزهباورها، نگرشتا ، گرفته جامعه اجتماعی، سياسی و فرهنگی  ،شرايط اقتصادیاز  - هستندذار گتاثيرافراد 

مشارکت تحت تاثير عوامل متعددی هستند، مانند نارضايتی، محروميت مطلق، احساس محروميت نسبی،  هایانگيزه.  یفرد
های سياسی، ميزان تاثيرگيری  های اجتماعی ديجيتال، خشم گروهی، مواضع سازمان ، جايگاه اجتماعی، شبکهیهويتهای تنش

تر، به عبارت دقيقنه و فايده مشارکت در جنبش اجتماعی.  و تحليل و ارزيابی افراد از هزي های سياسیتشکلافرد از مواضع 
ماعی را  تهای فردی ميزان مشارکت فرد در جنبش اجيگذارند و انگيزهمهای فردی تاثير بر انگيزهاجتماعی متغيرهای کالن 

  تعيين ميکنند. 
  

های سياسی ميتوانند با تشکل  متفاوت هستند.مختلف و در جنبش های اجتماعی مختلف جوامع  رمتغيرها و روابط بين آنها داين 
اقل سازی دبه ح مناسبی تدوين کنند تا رتدابي ،مورد هر جنبش اجتماعی مشخصروابط و عوامل باال در و شناخت دقيق مطالعه 
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در جنبش اجتماعی  شرکت کنندگانعبور از موانع را برای به اين وسيله و  کمک کنندها و حداکثر سازی انگيزه هاريسک
    تسهيل کنند.

  

  ای.  حرکت جبهه٣  
  

برای   موثر مکانيزميک های اجتماعی کنونی را تهديد ميکند ماندن در سطح مطالباتی و تبديل نشدن به ی که جنبشيگرخطر د
ند.  نبه دموکراسی ايفا کی در عقب راندن استبداد دينی و گذار مهمهای اجتماعی ميتوانند نقش جنبش .است ايجاد تحوالت سياسی
بينانه، اصول کلی بر سر يک برنامه حداقل واقع که موثری است های سياسی احزاب و تشکلنيازمند وجود  اما تحقق اين ظرفيت

برای تحقق همگرايی و همکاری توافق داشته باشند و آماده   ،هاراه کارمبانی  ابت سازنده وقرقوانين چارچوب و نظام جانشين، 
  . باشندو نهادينه کردن آنها 

  
ی بيشترين هماهنگی و تجانس را با اههجب ساختارتنوع و تکثر آنها، به ويژه های اجتماعی، با توجه به مختصات و بافت جنبش

ميتواند مطالبات آنها را بازتاب دهد و همبستگی بين آنها را تقويت کند.  اساسا تشکل  ترای اجتماعی دارد و راحتهجنبش
را  گاری ارگانيک سازبيشترين های اجتماعی جنبش خاصبا همگرايی و همبستگی  وای ساختار همگرايی سياسی است جبهه

س بيشتری برای ايجاد يک  نای شاحرکت جبهه ، در ايران های سياسیدارد. افزون بر اين، با توجه به ضعف و پراکندگی تشکل
به   از سطح مطالباتی فراتر روند وبتوانند های اجتماعی کنونی اينکه جنبش احتمالچنين تشکلی بدون  .اپوزيسيون موثر دارد

   .استضعيف  دنبرای تحوالت سياسی تبديل شوموثر مکانيزم يک 
  

از واقعيت  ینيم جلوه دادن ،توانند فعاليت و رشد کنندهای سياسی به هيچ روی نمیاحزاب و تشکل ،اينکه در جمهوری اسالمی
سيون موثر به دليل استبداد و  يوزپهای سياسی ايران در ايجاد يک انا توانی تشکلاز  یبخش  تنهابه عنوان کل واقعيت است.  

سياسی  مکتبحاکم بر تشکل های سياسی است. اينکه  در هر سرکوب حکومت است. بخش قابل توجهی از آن ناشی از فرهنگ 
ها گروه خرد و ريز وجود ده  –از چپ و سوسيال دموکرات گرفته، تا ليبرال، ليبرال دموکرات، محافظه کار و ناسيوناليست  -

گرايی و دارد که بخش قابل توجهی از انرژی و توانايی خود و جامعه را به هدر ميدهند، به ميزان زيادی ناشی از فرقه 
  ها است .گرايی اين تشکلگروه

  
ها ده برای مثال گروه های کامال متضاد که تناسخی با يکديگر ندارند نيست. اما بايد پرسيد چرا  ئتالفدر اينجا بحث بر سر ا

ی مبارزه با استبداد دينی ج.ا. از  اهايشان برسوسيال دموکرات، ليبرال دموکرات و ليبرال که برنامه  جمهوری خواهتشکل 
موثری در برابر  اپوزيسيونمتحد شوند تا  دموکرات جمهوری خواهتوانند در يک بلوک میهمپوشانی زيادی برخوردار است، ن

با ارائه يک  و بدون برخورد ابزاری با آنها، های اجتماعی حرکت کندی ميتواند در کنار جنبشاپوزيسيون ج.ا. ايجاد کنند. چنين 
های تحول سازی آنها را  شکوفا سازد.  به  های آنها کمک کند و ظرفيتها و چالشبرنامه و چارچوب مناسب به مديريت ريسک

ی پيدايش و رشد  اآوری ارتباطات و اطالعات  و شبکه سازی که گفته ميشود مبنفن لحاظ فعاليت و مالحظات عملی، همان  
  ميتواند در خدمت چنين تشکل سياسی نيز باشد.   ،های اجتماعی نوين استجنبش

  
اجماع حاصله، پيش شرط توسعه اقتصادی و سياسی   ای تحققبر سر منافع مشترک و ايجاد نهادهای موثر بر توانايی اجماع

است. نا توانی در اين عرصه نشانه و دليل توسعه نيافتگی است. تشکل های سياسی ايران در اجماع بر سر منافع مشترک و  
که نميتوانند   ها گرفتار چنان دام مهلکی از تشتت و پراکندگی شده اندايجاد يک سازمان سياسی موثر ناتوان بوده و هستند.  اين

اين يک بيماری و مشکل است. برای توسعه اقتصادی و سياسی ايران ميبايست با اين مشکل    .1خود را از آن رها سازند 
های جامعه شناختی وضعيت موجود را به عنوان يک پديده قاطعانه برخورد کرد و آن را حل کرد، نه آنکه با توسل به نظريه

  مدرن عادی سازی کرد.  ساپ
  
کنيم از يک مشاهده می مانند ايران  ،در جوامع در حال توسعهکثری که در جوامع پيشرفته غربی شاهد آن هستيم با تکثری که ت

های گرفته و شالوده پيدايش جنبش  لغربی شک  هدر کشورهای توسعه يافتکه طی چند دهه گذشته گرايی  رشد کثرتجنس نيستند. 
پيچيده شدن مناسبات همکاری بر سر منافع مشترک نيست، بلکه ناشی از  و ناتوانی برای اجماع ناشی از است، نوين اجتماعی 

مشاهده  کشورهای در حال توسعه مانند ايراندر که و پراکندگی گرايی کثرتاست. اما در دوره پسا صنعتی  سرمايه داری
پيچيده شدن مناسبات  ناشی از  دوگانه است. بخشیيک خصلت دارای  . اين کثرت گرايیاساسا پديده ديگری استکنيم، می

اما  .باشدمی ضروری برای استقرار دموکراسی و توسعه سياسی  وای مثبت است پديده ، کهاستاين جوامع اجتماعی -اقتصادی
منفی و مانع استقرار   ایپديده . اينتاس و همکاری بر سر منافع مشترک برای اجماع بخش بزرگی از آن ناشی از ناتوانی

  است.  دموکراسی و توسعه سياسی
  

 
های سياسی ايران از دريچه نظريه دام اجتماعی، در سايت  من تحت عنوان پراکندگی سازمان ديگربه نوشته ميتوانيد برای توضيحات بيشتر     1
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گردانی باعث روی ،شکل گرفت وحدت کلمهشعار  زير و تحت رهبری آيت هللا خمينی ۵٧در سال که ی اتحادسرنوشت نافرجام 
ميبايست به چند نکته  تجربهاما در ارزيابی اين شده است. ای های جبههو حرکتهمکاری بر سر منافع مشترک اجماع و  از

    .اشتد توجه
  

سکوالر سياسی های احزاب و تشکلپيامد ناتوانی  قابل توجهی تا حدخود  ۵٧موفقيت استراتژی وحدت کلمه سال نخست، 
نيروها بر سر يک برنامه اين چنانچه موثر بود.  اپوزيسيوناجماع و همکاری  با يکديگر برای ساختن يک   در دموکرات

موثری را ايجاد کرده بودند، احتماال دچار خطای دنباله روی از آيت هللا خمينی   اپوزيسيونمناسب اجماع کرده و بينانه واقع
عمل يا منزوی و حذف و يا ناچار به دنباله روی   موثری وجود نداشته باشد، گروه های کوچک در اپوزيسيونوقتی  .شدندنمی

ميتواند دوباره در شکلی جديد تکرار  ، ميباشند پراکنده و متشتت شديداامروز که نيروهای سياسی ايران  ،اين وضعيتميشوند. 
  شود.

  
مسئله سياسی ايران را به يک  ،هستند. هر دو شترکمه وجيک  ایراد ،ائتالف ستيزیو استراتژی همه با هم استراتژی دوم، 

. اما واقعيت آن است که مسئله ايران چند  کرد رقابتصرفا يا  و اتحاديا ک بعدی تقليل ميدهند که در برابر آن ميبايست  تمسئله 
و با يکديگر همکاری   برسند عبه اجماتا حد ممکن اجتماعی و سياسی ميبايست های تمام گروه واردبعدی است.  در پاره ای از م

اتحاد نه تنها ضروری نيست، بلکه  ،ديگردر پاره ای  .و چارچوب رقابت سازنده پايبندی به موازين حقوق بشر ، ماننددکنن
   ميتواند مضر باشد.

  
نيازمند توافق بر سر قوانين   -امری مطلوب و ضروری است که  –های سياسی بين احزاب و تشکلسازنده  رقابت سياسیسوم، 

خواهد گرفت. در به خود بازی و چارچوبی است که در آن رقابت بتواند انجام پذيرد. در غير اين صورت، رقابت شکلی مخرب 
به حکومت واگذار کرد، چاره ای جز اين  را توان ساخت و اجرای اين چارچوب نبود چنين چارچوبی و در شرايطی که نمی

  .ی سياسی و روشنفکران مرجع جامعه بر سر اصول کلی اين چارچوب اجماع و برای تحقق آن همکاری کنندهانيست که تشکل
  

   ردکاربشود. می طوالنیبسيار زمانی گاه اين تاخير اما، بنديم.  ی بکار میتاخير زمانهای گذشته را با ختهوما همواره آمم، چهار
    اشتباهات جديد بيانجامد.ميتواند به  دگرگون شدهدر شرايط گذشته  هایآموخته

  
به معنی اتخاذ يک رويکرد ابزاری در برابر   ای  نهدرغالب يک حرکت جبههتاکيد بر ضرورت نقش فعال تشکل های سياسی 

. مطلوب آن است که آلترناتيوسازی در خارج کشوراست و نه تالشی برای های اجتماعی برای پيشبرد اهداف سياسی جنبش
.  خواهد شدچنين نيز  ربيشتبه احتمال  که - شکل بگيردهای اجتماعی با جنبشو در پيوند ارگانيک ای در داخل کشور چنين جبهه

  ميتواند به اين روند کمک کند.   ایهای خارج از کشور در چارچوب يک تشکل جبههاما همگرايی تشکل
  

های اقتصادی و اجتماعی ميتواند موجب راديکاليزه شدن شديد نيروهای سياسی و اجتماعی ادامه وضعيت موجود و تشديد بحران 
ايجاد  ترين خطرات داخلی و خارجی روبرو خواهد کرد. را با مهلک کشور گردد. فروپاشی حکومت در چنين شرايطی کشور

برای تحوالت سياسی ضروری است،  موثر مکانيزميک های مطالباتی به جنبش تبديل شدنيک اپوزيسيون موثر نه تنها برای 
های سياسی کوچک از توانايی الزم برای تاثير گذاری بر سير تحوالت تشکلاست.  حياتی برای خنثی کردن اين خطر نيزبلکه 

در صورت لزوم بر خالف  ،اط باشدتتواند به موقع محافظه کار و محنيرومند و موثر می اپوزيسيونبرخوردار نيستند. اما يک 
های اصالحی سيستم بهره بگيرد بی آنکه  تواند از ظرفيتچنين تشکلی میجهت امواج حرکت کند و به موقع راديکال باشد. 

  اسير تنگناهای ساختاری آن شود.  
 

ترجيح ميدهد   برخیند. ابرای ايجاد يک نيروی سياسی موثر از دست دادهرا اراده خود های سياسی تشکلاز  گروهیمتاسفانه 
در سير حوادث  بخت خود را  تا د نمنتظر بمان و دنهای اجتماعی محدود کنجنبشبا  همدلیو  به تحليل اوضاع فعاليت خود را 

بخت   گوی نجی و هم ماجتماعی هم  جنبشدر آن های اجتماعی است که جنبش هابزاری ب نگاهنوع ديگری از اين هم  .دنبيآزماي 
     .ستاآزمايی 


