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 ی نویسندهدرباره

به کانادا مهاجرت کرد و بع   ۸۶۳۱سال  در تهران زاده شد  و در زاده درپیمان وهاب

پس از اخذ دکترای  ،شدناسیشدناسدی و انندانی جامعهی تحصدی  در رشدتهاز ادامه

التحصی  ش . او اکنون فارغ ۸۶۳۱در سال دانشدااه سدیمون فری ر از شدناسدی جامعه

 شناسی در دانشااه ویکتوریا است.استاد جامعه

های اجتماعی کلاسددیک و زاده شددام  نیریههای پژوهشددی و وموزشددی وهابحوزه

زاده شناسی است. از وهابهای اجتماعی، پ ی ارشناسی، تشعی  و ایرانمعاصدر، جنش 

بن ی های مفص تجربه :منتشر ش ه است. ازجملهبه انالینی ها و مقالات متع دی کتاب
لتی )دانشااه دو های اجتماعی معاصدر سدوی پ ی ارشدناسدی رادیکال جنششد ه: به

کولارینم، دموکراسی و گفتمان سازی، سی چریکی: م رندیندهوا(، ۳۰۰۶نیویورک، 

 تاملات(، ۳۰۸۰)دانشدداداه سددیراکیوس،  ۸۶۳۳-۸۶۳۱ ی در رهدایی ملی ایران:فد ای

 پروی  ص ری:(، ۳۰۸۳)اچ ان  اس می یا،  جاش هتشعی ی: جنتارهایی در زن گی جابه

خشددونت: خشددونت و ع  (، ۳۰۸۳)نشددر شددهرگان،  ی سددیاسددینامه گیزن یدک

سفر شورشی: (، ۳۰۸۱)دانشااه تورنتو،  گونهششحهای وگذاری مفهومی در تقاب گشت

 (.۳۰۸۱ ، ل)وان ور ی انقلابی در ایرانمصطفی شعاعیان و نیریه

، لیتاجتماعی: اقتصاد، عام ع التپیکار ایران برای زاده ویراسدتار کتاب پیمان وهاب

ادای  ی دریگذر از مرزها: جنددتارها و (۳۰۸۳میلان، گریو مک)پ  ، کنشدداریع الت

 (. ۳۰۳۰؛ اشی)به همراه سمیر گان  نق وناس: فراسوی پ ی ارشناسی و  یانا سهم به

ی هشت کتاب شعر، داستان، نق  ادبی و خاطرات به فارسی است. زاده نوینن هوهاب

ی، کردی و ولمان فراننددوی، او به انالینددی، فارسددی،با ی یهاوگومقالات و گفتبرخی 

ار نشر ینتاو به فارسی ترجمه و در ا ی چریکیاودینه. کتاب استاسپانیایی منتشر ش ه 

 است.
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 یک
م و ی سیاسی و اجتماعی بدانیاگر انقلاب بزرگ مشررویی  را سن  بنای ورود ایران به مدرنیته

ی دو ی ایرانی همزمان زایندهبینیم که مدرنیتهروشررنی میبهگاه بگذاریم، آن ی مشرراهدهپایهآن را کار 

های اجتماعی چندگانه. پس اگر و جنبش ی آنو رفتار آمرانه شررردک متوم  مرکزی مقتدر پردیده

توانیم ورود میی آغاز بدانیم، را نقطه 1۰۳۱و پادشاهی رضاشاه پهلوی در  12۱۱کودتای سرو  اسنند 

از این  های پیرامون و پسایرانی را نه از منظر متوم  مقتدر که باژگونه و از منظر جنبش یبه مدرنیته

 آغازگاه تاریخی ببنیم.

ی سیاسی در ایران دستور زبان دهد آنس  که از آغاز مدرنیتهزده نشان میچه این نگاه شتابآن

هررای اجتمرراعی دسرررتور زبررانی امنیتی و پس بررا جنبشسررره متومرر  مرردرن در ایران در رویررارویی 

ای های سدهبینیم که متوم آنگاه می کاوانه بنگریم،سررکوبگرانه بوده اسر . اگر این رفتار را روان

اند و این رفتار آنها ننس رنج بردهکره از سرررر گرذرانردیم همگی از امسرررا  نراایمنی و نبود  اعتمادبه

ن این کشور بوده اس . این نوشتار در  تاریخ نیس  و تنها فرازهایی ی خشرون  علیه شهروندازاینده

 گوید. های مدرن در ایران باز میشناسی رفتارهای متوم از تاریخ را به قصد آسیب

 

 

 دو
هایی که از ناکامی انقلاب مشرویی  متوم  در ایران همزمان بود با جنبش –روند برپایی مل  

یو و های آلترناتکراسری سررخورده شررده و راهوی عدال  و دمدر برپا کردن سریسرتمی سریاسری بر پایه

های میان انقلاب مشررررویی  و پادشررراهی سرررال ،نگاری ناانتقادیکردند. تاریخبدیلی را جسرررتمو می

یش کندک چنین برآوردی البته پنظمی در کشور تصویر میقانونی و بیای ناامنی و بیهرضراشراه را سال

دهد، نگاهی که هرگونه نظمی، جدای از ماهی  آن، را نگرار را لو میاز همره نگراه هنمرارمنرد تراریخ

  مهایی که متوتوان به همین سالکند و نظر به قدرت و قانون از بالا دارد. مال آن که میتوجیه می

های سودجویانه ها و خودسریی دیگری نگریس ک جدای از ناامنیمرکزی ایران ضریی  بود از زاویه

ی هرا را چونان دورهتوان این سرررالی مرد  تنر  کرده بودنرد، میکره عرهررره را بر زنردگی روزمره

ها )در این های نو در عدالتخواهی و خودگردانی مشارکتی بررسید. نخستین اینها و تمربهاکسپریمن 

خان بود، جنبشی که پس از ائتلاف کوچک(، به رهبری میرزا 1۰۳۳-12۱۰همانا جنبش جنگل ) دوره(،

وا  دهای ایرانی و قنقازی به بر پایی جمهوری کمها و کمونیسررر دمتراتاو و یارانش با سررروسررریال
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در میان کشاورزان  زمینسروسریالیستی ایران )گیلان( به پایتختی رش  انمامید. جنبش جنگل با تقسیم 

های عدال  اجتماعی داشرر ، یینی به انما  رسرراندن بخشرری از آرزوهای انقلاب نظر بر اجرای برنامه

اسرر ، کمبودهای سررازمانی و  که دانسررتهمشرررویی  که به فراموشرری سررپرده شررده بودند. باری، چنان

و قرارداد آنها با  هاانگلیسیاستراتژیک جنبش و خیان  دول  بلشویک روسیه به این جنبش و سیای  

روسریه و ایران این فرهر  را به رضاخان و فوق قزاد داد تا جنبش را سرکوب کنند. جنبش دیگر در 

به  12۱۱آذربایمان، زادگاه مشرویی ، به رهبری شیخ محمد خیابانی )و مزب دمترات( در فروردین 

 آزادیسررتان برقراری آرامش و امنی  و جمهوری آزادیسررتان به پایتختی تبریز انمامید. آماقسرریس أت

ایماد آسایش عمومی و الغای امتیازات یبقاتی و اشرافی و برساختن نظامی دمتراتیک و عدالتخواهانه 

بود. این جمهوری تشرتیلات منسممی نداش  و چنان که دانسته اس  در مدود شش ماه پس از اعلا  

 آن با لشترکشی قوای دولتی سرکوب و منحل شد. 

گاه آرزوها و دانش ها همواره گرهاندازهای جنبشسازد و چشمهای خود را مینسرلی جنبش هر

های سرریاسی و اجتماعی ی گشرودگیهای ویژههای مشرخ  تاریخی، و البته امتانهر نسرل، موقیی 

ی ویژه هایگاههسررتند، یینی در گره« تاریخمند»های اجتماعی ناگزیر هسررتند. به دیگر سررخن، جنبش

ها، اگر نه ناممتن، بسرریار بیید اسرر . شرروند. و از همین روسرر  که تترار جنبشاریخی پدیدار میت

خواهی برخاسته بودند و در نبود متومتی که بتواند های گیلان و آزادیستان از آغازگاه مشرویهجنبش

های جنبش ی عمل بپوشررراند، هر یک به راه خود رفتند تا آماقخواهان را جامههای مشررررویهآرمران

کرات ومشرررویه را به انما  رسررانند. جالب آنته هر دو رهبر این دو جنبش رومانیان عدالتخواه و دم

های پیشروی رومانی که در این روزها، یک سده بید، بس نایاب هستند. نسرلی از شرخصری  –بودند 

دی ایدئولوژیک یا رویتر خواهانه خواندن برخاسررته از سرروهتناهمی بزرگهای جداییاینها را جنبش

ها به واقع تلاش هرای خودسرررامرانرده و برا برپرایی منراین خودگردان، این جنبشاسررر ک از راه جنبش

های سریاسی و اجتماعی تمامی ایران و راهی بگشایند برای کردند تا الگویی شروند برای دگرگونیمی

 . بُردسیاسی و اجتماعی ایرانی که در آن دوره در بن بس  به سر می یتوسیه

های خود را بازی کرد و رضررراشررراه با ممای  با این همه، چنانته دانسرررته اسررر  تاریخ کارت

 ی سرکوبگرانه از دل آرزوهای انقلاب مشرویی انگلیسیان به قدرت رسید و متوم  مقتدر و توسیه

 از همین راه بود که مدرنیته وارد ایران شد.  برون آمدند.
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 سه
متوم  مقتدر  –دهد که این دو پدیده بر ایران رف  نشان می ی چهاردهم شمسیآنچه در سده

کلیدی در روندهای واگرا قرار گرفتند، هر چند نیازی  هرایعط در نقطره –هرای اجتمراعی و جنبش

یژه در وبهنبود و نیسرر  که چنین باشررد و چنین شررود. همانند همترازان خود در کشررورهای دیگر دنیا، 

متوم  امروزی بود، در ایران نیز متوم  مدرن  –ی نوزدهم کره زادگاه مل  اروپرای غربی سرررده

گیری آن در آغاز  پادشررراهی پهلوی به عامل امتیازمند و انحصرررارگر توسررریه بلافاهرررله پس از شرررتل

سرریه( قیانوی تمدن اروپایی در امریتای شررمالی و اهای اروپای غربی )و گسررترهفرارویید. اما متوم 

های چرخشرری آهسررته اما مطمهن به سرروی سرراختار پارلمانی و جدایی سرره قوه کردند و عاملی  جنبش

سترش ی آن گدهد، به رسمی  شناختند که لازمهاجتماعی را، تا آنما که نظا  پارلمانی لیبرال اجازه می

 ترد به توسرریه نه رویتردیی مدنی بود. در ایران، اما، عاملی  متوم  مقتدرانه بود و پس رویجامیه

توانسررر  رشرررد کند که متوم  آن را ی مدنی تا آنما میمشرررارکتی که از بالا و فرمانی بود. جامیه

دید. با این همه، با چرخش شررتابناج جامیه به سرروی سرراختارهای مدرن، در تهدیدی برای خود نمی

های گاهی که نمودار گرههایجنبش –هرای اجتماعی پدیدار شررردند پرایین و در سرررطد مردمی جنبش

های مرد  بودند. دلیل بزرگ واگرابودن این دو روند همانا درج پیشررف  اجتماعی و هدای خواسته

ی متوم  بود که توسرریه را تنها در ایماد نهادهای دولتی و در سررویه و پدرسررالارانهلختی و یکتک

توم  رساند. پس مران رسیده سود میاقتصادی که به گروهی از نخبگان تازه به دو –دید اقتصاد می

د که کرد. این شفرض می« هغیر»ای نهنته همواره مرد  را زد و به گونهی سیاسی سر باز میاز توسریه

ز کس وبر( را اا)م« مشروع»رویترد متوم ، چونان عامل امتیازمند و تنها نهادی که انحصار خشون  

های دولتی و نگرش های مرد  که بیرون از برنامهستههای اجتماعی و آن خواآن خود داش ، به جنبش

ی رضاشاه شناسانه شد. پادشاهی شانزده سالهرویتردی آسریب گرفتند،ایدئولوژیک متوم  قرار می

ول، در سریاسی بود. به قول تدا استاکپ یپهلوی دوران تثبی  و تضرمین متوم  مقتدر بدون توسریه

شدن قدرت در ایران در همان ی سرر شرهروندان. روند خودکامهایران متوم  شرد نهادی میلن بر بالا

سر  ی نوزدهمی را پش ی سدهی مقتدرانهسرالیانی روی داد که، چنان که گنتم، اروپای غربی توسریه

های اجتماعی و سریاسری را به رسررمی  شناخته و های نو آزادیگذاشرته بود و قوانین اسراسری یا متمم

 و به سوی گشایش سیاسی در سیستم پارلمانی لبیرال روی آورده بودند.  دهی مدنی را گسترش داجامیه
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و البته  ننر میروف شد 5۰گرا )که به گروه ها و نیز تشتیل محنلی چپای اعتراضباری، از پاره

امتان هر گونه جنبش اجتماعی را  1۰2۳جنبش اجتماعی نبود( که بگذریم، متوم  رضراشاه تا سال 

 از مرد  گرف .

 

 چهار
یز ی بیستمی در ایران نی سریاسری و ایماد نهادهای مدیریتی، آموزشری، و بهداشرتی سدهمدرنیته

به مدرنیزاسررریون اجتماعی و ایماد  –رغم مقاوم  رومانیان و نیروهای سرررنتی جامیه و علی –ناگزیر 

وستایی( ی رشهری )و با دیرکردی چندان، جامیه یفضراهای نو برای مشرارک  شرهروندان در جامیه

ای آزادی اجتماعی نااسررتوار بودک نااسررتوار از آن رو که ی چنین مشررارکتی البته گونهانمامیدند. لازمه

تر از مو بوده اسرر . آزادی ی میان آزادی اجتماعی و آزادی سرریاسرری در ایران همواره باریکفاهررله

بات ولید و نیز ثشررررم آموزش، کار، تخصررر ، تمارت، تی پیشررررف  فردی پیشاجتماعی و انگیزه

های محدود فردی و اند و هسرررتند. اما همین آزادیداری بودهی سررررمایهنهرادهرای مردرن در جرامیه

هایی که همواره سه انمامند، خواستههای سریاسری شرهروندان میاجتماعی ناگزیر و همواره به خواسرته

ای ی چهاردهم را به گونهسدهدر  اسلامی( جمهوریو  محمدرضا شاه، متوم  مقتدر ایران )رضا شاه،

 اس .  ژرف دچار دغدغه کرده

گری مدنی را برای نخسررتین بار در زیر جالب آن که ایرانیان غنلتاً آزادی سرریاسرری و کوشررش

ی ی تاریخ میاهررر ایران اسرر  که نیروهاچیرگی نیروهای اشررغالگر متنقین تمربه کردند. و این یینه

آورند. متوم  مرکزی ضرریی  شررده، ادی سرریاسرری به ارمغان میاشررغالگر انیرانی برای ایرانیان آز

های جالب های اجتماعی و مشارک  مردمی و اکسپریمن که بخواهد، فضا را برای بالیدن جنبشآنبی

 1۰۰2در خودیابی اجتماعی و خودگردانی سرریاسرری گشرروده بود، و محمدرضررا شرراه پهلوی تا مرداد 

 تا فضای اجتماعی و سیاسی را دوباره فروبسته کند. چنین شد که نتوانسر  به اقتدار پدر خود بازگردد

گیری ی نخسرر  سررلطن  پادشرراه دو  پهلوی، مرد  ایران به دسررتاوردهای اجتماعی چشررمدر دوره

رسریدند، مقود اجتماعی را تمربه کردند، و آگاهی سیاسی و اجتماعی و قومی و زبانی و جنسیتی را، 

ی های سرریاسررهای فرهنگی و ایدئولوژیک( گروهاندازها )و نیز تیصرربجا که ممتن بود و چشررمتا آن

های های اجتماعی و به ویژه گروهها دسرررتاوردهای فشرررار از پایین جنبشداد، آموختند. ایناجازه می

های گوناگون درون جنبش سررروسررریالیسرررتی بودند. آگاهی کارگران و پدیداری و گسرررترش اتحادیه

اسی ی نسبتاً باز سیناپایدار، از این دستاوردها هستند و رشد آنها در دورهکارگری و کارمندی، هر چند 
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تر نقش روشنی در دفاع از چشمگیر بود. نهادهای خودجوش زنان تقریباً سه دهه پیش1۰۰2تا  1۰2۳از 

جنبش مشرویه بازی کرده بودند و در متوم  رضاشاه به خاموشی گراییده بودند، ولی در این دوره 

های اسراسری با فرهن  مردسالارانه، در اجتماع و در سیاس  پرداخ . در ای زنان به چالشجنبش نوپ

ی گری سیاسی روی آوردند که نقش آنها هنوز موضوع یک مطالیهها، زنان بسیاری به کنشاین سرال

یاد دکتر مصردد بود که برای نخستین بار اعطای من عیار نشرده اسر . در دول  زندهدانشرگاهی تما 

به زنان مطرح شررد که عملی نشررد. هر چند رهبری مزب توده ایران در بزنگاه مسررا  کودتا راه ی أر

رمم رژیم کودتا گران  مزبی را در دستان بیعافی  پیشه کرد و به ما  سوسیالیستی گریخ  و کوشش

بخشررری گری اجتماعی و آگاهیگیر کردن فرهنر  کوشرررشدر همره رهرا کرد، از نقش مزب توده

ر جنبش تواند آغازگهیچ مزبی جنبش نیس ، اما سازمان سیاسی می پوشی کرد.توان چشمی نمیسیاس

 باشد، آن را ممای  کند، یا بدان آگاهی و جه  بدهد.

های ملی در آذربایمان و کردسررتان اشررغال شررمال ایران توسرر  ارتش شرروروی به تقوی  جنبش

 انگاری ایدئولوژیکتوان در یتیمشخ  را میهای ملی در این زمان ی این جنبشکمک کرد. ریشه

و جسررتم« فار »و « ایرانی»همانی دو منهو  متوم  مدرن ایران با زبان و فرهن  فارسرری و پس این

متوم   –تر کشورهای اروپایی روند بنیاد مل  البته منحصر به ایران نبود و در بیش کرد. این گرایش،

سازی هوی  ی زبانی و فرهنگی همراه و آماق آن یتدسر سرازی نوزدهم با یتدسر مدرن در سرده

های بانها و زملی بود. در کشور چندفرهنگی و چندملیتی ایران، اما، این روند جایی برای رشد فرهن 

های زبانی و ملی ایران در میان اقلی  دو بودن رادرجهدیگر و هوی  قومی نگذاشر  و مس شهروند 

های ی ناموزون اجتماعی و اقتصرررادی درآمیخ  و به جنبشا توسررریهعدالتی بدامن زد. امسرررا  بی

ی یلبانه در پها در آذربایمان و کردسررتان انمامید. متوم  شرروروی نیز فرهرر ی ملی خواهانهمن

هایی از کشررورهای دیگر و آوردن آنها به اردوگاه سرروسرریالیسررتی بود تا برای خود جدا کردن بخش

اده خوبی انما  دبهی پس از جن  استراتژی را در اروپای شرقی در دورهی مناظ بسازد )و این منطقه

های ملی در ایران پرداخ . این شرررد که بود(. از این رو، شررروروی بره تقویر  و ممرای  این جنبش

( پررا گرفتنررد و اعلررا  1۰25-1۰2۱( و متومرر  ملی آذربررایمرران )1۰2۱-1۰25جمهوری مهررابرراد )

دانستند هر دو متوم  خودمختار همچنان خود را بخشی از ایران میخودمختاری کردند، هر چند این 

 هایشان روشن نبود، و پس، از ایماد جنبشیای فدرالیسم بودند اما ماهی  خواستهو در واقع در پی گونه

های ایران ناتوان بودند و دانش آن را نداشتند. باری، سراسری برای بازاندیشی قانونی رواب  میان ملی 

که دانسرته اسر  با خروق نیروهای شوروی، نیروهای مسلد ایران این هر دو متوم  خودمختار چنان
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ی وبارهآغاز برپایی د های بسیار از میان برداشتند. این پیروزی برای دول  مرکزی ایران،را با خشرون 

با  ها، متوم  خود رامتومر  مقتردر بود. باز هم به جای گوش سرررپردن به ندای دادخواهی جنبش

اند و های ایران همواره در پی پاج کردن هورت مسهله بودهها تیری  کرد. متوم سرکوب جنبش

  این رفتار در آنها نهادینه شده اس .

جنبش ملی به رهبری دکتر مصررردد، که در گوهر خود های پایانی این دوره، و در سرررال سرررپس

ی سرریاسرری پارلمانی و جنبش اجتماعی ای موازی مبارزهجنبشری ضررداسررتیماری بود، توانسرر  به گونه

 – «شاه باید سلطن  کند و نه متوم »ملی کردن هنی  نن  و  –مردمی را برای دو آماق مشرخ  

ترین منبع ی این جنبش برای کوتاه کردن دسرر  اسررتیمار بریتانیا از مهم. نخسررتین خواسررتهببرد پیش

کراسری پارلمانی، یبن قانون اسراسی مشرویه، وی آن نظر به ایماد دمیبییی ایران بود. دومین خواسرته

ته ن نتاین دو رویای ایرانیان را به کابوسری خشن فرارویاند. یادآوری ای 1۰۰2داشر . کودتای مرداد 

دون خواهانه و ضررداسررتیماری بدرسررتی دیده بود که جنبش اسررتقلالبهبایسررته اسرر  که دکتر مصرردد 

گیری سرریاسرری ممتن نیسرر . هر یک بی دیگری به کراتیک و مشررارک  مرد  در تصررمیموجنبش دم

 ویژه در این روزها همچنان جای آموختن دارد. بهبیراهه خواهد رف . این درسی اس  که 

ردمی و های مبینیم که هنگامی که متوم  مرکزی مقتدر و سررررکوبگر نیسررر ، جنبشبراز می

ای مرد  و هبینیم که متوم  عاملی  خود را با سرکوب خواستهشروند. و نیز میاجتماعی شرتوفا می

 سنمد. های اجتماعی میجنبش

 

 پنج
 یی توسیهدورهبه درازا کشید،  1۰57ی دو  متوم  محمدرضرا شراه پهلوی که تا بهمن دوره

ی سرریاسرری بود. در اینماسرر  که پس از یک ایسررتایی اقتصررادی و اجتماعی شررتابنده اما بدون توسرریه

ی مقتدرانه و از بالا به کشررور بازگشرر . مدرنیزاسرریون اجتماعی، ( توسرریه1۰۰2-1۰2۳دوازده سرراله )

ان و رد  ایران را کارمندهای اقتصادی، و ایماد بخش بزرگ اقتصاد دولتی که شمار بسیاری از مپروژه

ای به ظاهر مدرن و متی اروپایی ساخ ، همچنان شهری جامیه بگیران دول  کرده بود، از ایران مقود

 مانده بود.  های پیشینرغم اهلامات ارضی، در دورانروستایی، علی که ایران 

ی لید از توسیهدر تق 1۰۱۳ی از نظر سیاسی خوب اس  بنگریم که چگونه متوم  ایران در دهه

ی اقتصادی و مدرنیزاسیون اجتماعی بدون مشارک  سیاسی همواره غربی هم ناق  عمل کردک توسریه

ای از متخصرررصررران و اقتصرررادی تربی  یبقه یشررررم توسررریهانمامد. پیشبه گرهی ناگشرررودنی می



 8/  زادهپیمان وهاب

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

همین هررای این دسرررتگرراه بزرگ را بگرداننررد. امررا آموختگرران بوده و اسررر  کرره بتواننررد چر دانش

رسیدند گرفتند، به خودآگاهی میهای تخصصی خود قرار میآموختگان هنگامی که در جایگاهدانش

 یهای بلندپروازانهدیدند که با خود به پروژههای نوی میو سرررپس عراملیر  خویش را در یرح ایرده

یچ راهی برای کرد ههرا را همواره از برالا دیتته میآوردنرد. امرا متومتی کره این پروژهمتومر  می

ان را تنها به تابید و آنی متخصر  نداش  و مشارک  آنها را در امور سیاسی برنمیگنتگو با این یبقه

ی هورز آینددید و نه به عنوان یرامان و سازندگان خلاد و اندیشهها میزیر پروژههورت ممریان سربه

را تمربه  1۰22شررننترانی که کودتای آموخته و نیز روی دانشمیهن. این شررد که بخشرری از این یبقه

ها بود انشگاهی اجتماعی دکرده بودند با شتاب نسب  به متوم  بیگانه شدند. جایگاه روشن این یبقه

تا انقلاب  1۰۱۳ی و بهترین ملاج برای سرررنمش نارضرررایتی آنها جنبش دانشرررمویی از نیمه دو  دهه

1۰57. 

های چندانی داش  اما به سبب انقلاب سنید و سیاس  ها رشدی کارگر ایران نیز در این سالیبقه

نها )مانند های آهای کارگری از راه رسریدگی به بسیاری از خواستهمتوم  برای پیشرگیری از جنبش

که برآیند آن جای بحث دارد، یا تشررروین به ایماد  هرا،سرررهیم کردن کرارگران در سرررود کرارخرانره

تری داشررر . ها نقش کمرن های این سرررالمورد ممای  متوم ( در جنبش های کارگری اتحادیه

ها موضوع تحلیل بیژن جزنی و مصطنی شیاعیان قرار گرفته )جالب آن که نقش کارگران در این سرال

 بود.( 

ی روسررتایی ایران از روندهای مدرنیزاسرریون گنتم. در واقع همانند تر از عقب ماندن جامیهپیش

ی کشاورزان گیری یبقهتوانس  به شتلداری، اهلامات ارضی نمییرامونی سرمایهدیگر کشورهای پ

مرالرک و پس تولیرد کشررراورزی درازمدت بینمامد. برعتس این اهرررلامات سررربب مهاجرت خرده

به  1۰5۳ی ی کار انمامید. و این آغاز روندی بود که در دههعنوان ارتش ذخیرهبهروسررتاییان به شررهر 

شدن اجتماعینشینان که روند ی شهرها انمامید و همین ماشیهروسرتاییان در ماشریهی اقام  گسرترده

های اعتراضرری آنها بر محور گرفتن آگاهی یبقاتی و شررهری را پشرر  سررر نگذاشررته بودند، و جنبش

ی ی آهرر  بیات( بود، به سررربازان پیاده)به گنته« های اجتماعیناجنبش»خدمات شررهری و از جنس 

 بدل گشتند.  1۰57انقلاب 

، فروبستگی 1۰۱2تا  1۰۰۱ی کوتاه گشودگی نسبی از برآیند این روندها آن شد که پس از دوره

ی های دههند. جنبشافت ای بر کشور سایهای به جامیه تحمیل شد و سیستم پلیسی سرکوبگرانهگسترده

ماه  تختی در دی سرررپاریهای گوناگون )خاجهای اعتراضررری کوتاهی بودند که به بهانهچهل جنبش
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شررردند. اما این ( برگزار می1۰۱8یرا تظراهرات علیره گران شررردن بلی  اتوبو  در اسرررنند ماه  1۰۱6

های اعتراضرری همانا جنبش دانشررمویی چپ )مارکسرریسرر  و ها نشرران دادند که سررتون جنبشاعتراض

ی همسررلحان یتر جنبش دانشررمویی به مبارزهکه دانسررته اسرر ، بخش رادیتالمسررلمان( اسرر . چنان

های چندانی آغاز شد و گروه 1۰۱۱چریک شهری روی آورد که با عملیات نمادین سیاهتل در بهمن 

جنبش چریتی زندگی سررریاسررری ایران را  1۰55های گوناگون بدان رو آوردند. تا سرررال با ایدئولوژی

ویی از ش دانشررمهای نوین امنیتی و نیز اف  ممای  جنبکه در این سررال با روشکرد تا آنتیری  می

ها و ها شررراهد اعتراضها، این جنبش شرررتاب و اهمی  خود را از دسررر  داد. اما همین سرررالچریک

 های کارمندی و کارگری بودند. اعتصاب

کنم که آغازگر جنبش مسررلحانه در ایران جنبش کردسررتان بود. روشررن اسرر  که مییادآوری 

( و یا گروهی 1۰۱5-1۰۱۰یی در استان فار  )های قشقابرخی کوشندگان مائوئیس  در شورش یاینه

اعی های اجتمی چهل شررک  داشتند، اما اینها از ایماد جنبشدهه یبه رهبری پرویز نیتخواه در نیمه

ر ی انقلابی مزب دمترات کردسررتان اما توانسررتند دبازمانده بودند. جوانان انقلابی کُرد هموند با کمیته

لابی دهقانی در کردسرررتان را آغاز کنند، جنبشررری گسرررترده که به جنبش انق 1۰۱7و  1۰۱6های سرررال

ای ی زندهمیلیتاریزه کردن کردستان انمامید و سرانما  سرکوب شد. رهبران این جنبش نتوانستند رابطه

با کنشررگران دیگر در جاهای دیگر بگیرند و از این رو این جنبش کردسررتان در تنهایی به پایان رسررید. 

را بر  گران سیاسی باید تلاش خودبود که آغازگران فدایی را قانع کرد که کوشرش ناکامی این جنبش

ی های چریتبگذارند )و این تز علیرضرررا نابدل بود که گروه«( جنبش ملی»)و نه « جنبش سرررراسرررری»

 پذیرفتند(.

اپذیر نکه جنبش اعتراضی سراسری علیه متوم  پهلوی برگش  1۰57ی دو  سال باری، تا نیمه

هدای )»و پس از سرخنرانی میروف محمدرضرا شراه پهلوی  1۰57متی در همان روزهای پاییز  شرد و

، متوم  به دسرررتور زبان امنیتی و رفتار پیشرررین خود وفادار ماند و رفتار «(انقلراب شرررما را شرررنید 

اش را تا آنما ادامه داد که رمقی از متوم  نماند و پادشرراهی پهلوی به پایان رسررید. گرانهسرررکوب

 های مرد  گوش دهد، رژیمیهای اجتماعی کنار بیاید و به خواس خواس  با جنبشمتومتی که نمی

پذیر گرانه نیاموخته بود، سررریاسرررتمدارانی که ندیده بودند مرد  دیگر متوم که جز رفتار سررررکوب

 سرانما  انرژی خود را از دس  داده و هیچ شدند. نبودند،
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 ازاریان()و ب ی سنتییبقهممای   ،روی داد، برآیند رهبری رومانیان شرییهچنانته  انقلاب ایران،

 از روند اجتماعی شدن مدرنیزاسیون پهلوی بیرون هر یک تا مدی نشینان شهری بود کهو بسیج ماشیه

هر یک از خاسرررتگاه نارضرررایتی خود به جنبش پیوسرررته بودند، و در این  های دیگر،مانده بودند. یبقه

هر چند تربی  شدگان اقتصادی و اجتماعی پادشاهی پهلوی بودند.  ؛دیدندهای خود را میجنبش آرزو

های های اجتماعی جدای از گروههای بزرگی از مرد  که از خاستگاهچنانته دانسرته اس ، برای گروه

بخش بود، ای عدالتخواهانه و آزادیای گشوده به سوی آیندهنشینان بودند، انقلاب پنمرهسنتی یا ماشیه

ی مدنی و امتان مشررارک  در زندگی سرریاسرری. از همان فردای بهمن و پس جایی برای رشررد جامیه

، اما، همین مرد  دیدند که دسرررتور زبان متوم  همچنان سررررکوبگرانه مانده اسررر . متوم  1۰57

ی هندهدهای بسرریاری را از سررر گذراند اما سرررانما  نشرران داد که ادامهها و بحراناسررلامی دگرگشرر 

ار تازه به خوی اقتصررادی )این بار تمارتی و بازاری که نخبگان ران رویترد متوم  مقتدر، توسرریه

ی سرریاسرری یا اجتماعی اسرر . در رویترد متوم  به دوران رسرریده را پرورش داده(، و بدون توسرریه

شار به های فگروههای اجتماعی محرو  در سراختار ها چیزی تغییر نترد، اما این بار بسریج گروهجنبش

 د. نظا  سرکوب بدل شدنمحرومانی که برای پیشرف  اجتماعی خود به پیاده ؛دادمتوم  انرژی می

های اجتماعی گسررترده و گوناگون بود. جنبش پسرراانقلابی کشررور جنبش ایران « بهار آزادی،»در 

د که ی آزادیخواهانه بوهاهایی که در راه بودند از نخسرررتین جنبشزنان علیه مماب تحمیلی و تبییض

ها در های سیاسی و جنبشسرکوب شد. رویتردهای انحصارخواهانه و از بالا به رادیتالیزه شدن گروه

ریختگی وضررع پسرراانقلابی شرررایطی را سرراخته بود که کنترل های نخسررتین انقلاب انمامید. درهمسررال

ها ممتن بود، اما متوم  در این ششررررای  تنهرا از راه گنتگو و تیامل و تناهم میان متوم  و جنب

کرد. چنین بود که جنبش خودگردانی در دشرر  ترکمن روند نه اعتمادزایی که عامداً اعتمادزدایی می

سی که های پُر شمار سیاسررکوب شد و جنبش فدرالیسم در کردستان به جن  داخلی فرارویید. گروه

داهای ایدئولوژیک خود بودند و قدرت بدون در نظر گرفتن شرررای  کشررور بیشررتر در پی اجرای سررو

شرناختند، به سروی درگیری با متوم  نو رانده و سرکوب شدند. متی پسراانقلابی را به رسرمی  نمی

ی از هرررحنه 1۰6۳ی ی دههکردند نیز تا نیمههایی که در چارچوب قانون اسررراسررری فیالی  میگروه

 د.ی ایران برای بیش از یک دهه یتدس  شسیاسی کشور پاج شدند. از این زمان به بید، فضای سیاس

 هایداد و پتانسرریلی جنس دیگری از متوم  را میی هنتاد وعدهیلبی در دههی اهررلاحدوره

های دانشمویی همراه بود که اوق اجتماعی کشور را تا مدی آزاد کرد. این دوره با بازگش  اعتراض
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ای از دانشمویان به اعتراض نشان داد که نسل تازهبود. این  1۰78آن درگیری کوی دانشگاه در تیر ماه 

ش کردن آموزخصوهیها و های جدید دانشگاهرغم سیاس اند و دانشگاه، علیآگاهی سیاسی رسیده

های ( یتی از مرکزهای جنبش1۰88یلب )خواه و برابریعالی، تا سررکوب جنبش دانشمویان آزادی

 بود که فرهن  مقود شهروندی رشد کرد و جنبش سبز اجتماعی بود. در چنین بستر فتری و سیاسی

«ک خیزش وقار»خشرررون  بود و از آن فرهن  رویید. و این یک جنبش سرررراسرررری مدنی و بی 1۰88

ه چنانته کراتیک و مشارکتی. و البتوآماجش اهرلاح بنیادی سریسرتم سیاسی و عبور به یک سیستم دم

ه شمسی که ده ماه به درازا کشید سرانما  در برابر ی چهاردترین جنبش مدنی سدهدانیم این بزرگمی

وخیز ادامه اف های مرد  اما همچنان با برخوردی مرداو  و خشرررن از توان افتراد و نراکرا  ماند. جنبش

های گوناگون و چندگانه شرررتل ها و ظرفی های زنان به شرررتلها بود که جنبشیافتند. در همین دهه

از  های قانونی بر علیه بیش از نیمیجنبشررری که به چالش تبییضگیر شرررد، گرف  و رشرررد کرد و همه

کارگران  هایسازی، جنبشگرفتن روند خصوهیپردازد. با شتابجمیی  کشور )که زنان باشند( می

ها( ریمیا برآمده از تح ساختهدول های اقتصرادی )بگیران نیز اوق گرفتند. بحرانو کارمندان و مقود

های سرریاسرری ژرف ی کشررور به همراه بحرانبه فقیر شرردن آماد جامیه انمامیده و اقتصرراد شررتننده

جنبش دانشرررمویی، جنبش زنان، و جنبش  – های بیشرررتری را به همراه آورد. این سررره جنبشجنبش

در  اند وایران فراروییده بحران اجتماعی و سرریاسرری در اجتماعی های لنهؤمبه  –کارگران و کارمندان 

ترین ترین و گسررتردهاند. سررقوم اقتصررادی کشررور به بزرگجغرافیای سرریاسرری ایران ماندگار شررده

هایی اعتراضی علیه فقر جنبش ؛انمامیدند 1۰۱8و آبان ماه  1۰۱6های محرومان ایران در دی ماه خیزش

د. ها نیز با خشونتی برهنه سرکوب شدناند. این خیزشو گرسنگی و محرومیتی که در ایران نهادی شده

متوم   های آنان،های اجتماعی و شرررنیدن هررردای مرد  و امترا  به خواسرررتهبه جای تتریم جنبش

 ها برگزیده اس . گرانه را نسب  به این جنبشهمچنان رویتردی امنیتی و سرکوب

 

 

 هفت
رویتردی امنیتی و پلیسررری بوده های اجتماعی همواره رویترد هر سررره متوم  ایران به جنبش

و  ی سیاسیی زایندگی و نوسازی جامیه هستند. روندهای توسیههای اجتماعی سرچشمهاس . جنبش

های اجتماعی همواره دهند. جنبشها نشان میجامیه را جنبش یاجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آینده

اند و نیاز ادی اشاره دارند که توسیه نیافتههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصگاهبه سوی آن گره
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های اجتماعی بهترین به مشرررارک  فتری و عملی شرررهروندان برای گشرررایش دارند. از این رو جنبش

های اجتماعی را امنیتی دیدن و دهند. جنبششرناسرانه از وضع موجود را ارائه میهای آسریبتشرخی 

های گوناگون جامیه را کورتر ی و گره دشررواریسرررکوب کردن تنها کشررور و مرد  را دچار پریشرران

های اجتماعی نشررانگر آن اسرر  که هر چند ایران یک کند. رویترد سرررکوبگرانه نسررب  به جنبشمی

ها و نهادهای آن، همچنان رغم شتلی سیاسی وارد شده، اما متوم ، علیسرده اسر  که به مدرنیته

  پیشامدرن مانده اس .

ایران بازنگریس . آنچه پس از چهل  یمحیطزیس ی بحران های پیشین را باید در زمینهمشراهده

گسیخته از منابع یبییی از ایران مانده همانا کشوری اس  که در سرال سروهمدیری  و سرودجویی لما 

دایی، زلشدن سرزمین و جنگناپذیر آب شیرین و بیابانیمحیطی و کاهش جبرانی سقوم زیس آستانه

 و نیز از بین بردنو ویرانگر های ناعلمی و زیانمند پروژهکلانهای ملی، سازی اراضی و آبخصروهی

ی زوال تمدنی در کشوری هستند ها نشرانههمتای جانوری و گیاهی و دریایی. اینهای بیتنوع و گونه

رتگاه نمات بخشرررد. تواند آن را از پهای اجتماعی میکره تنهرا همراهی و همگامی متوم  و جنبش

آن هم در دنیایی که رو به زوال جهانی منابع  برگشررر  در ایران،یگرانره راه جلوگیری از این زوال بی

ی های اجتماعی و پس گسترش جامیهسپردن به جنبشیبییی دارد، همانا اعتمادزایی و تتریم و گوش

ی گیرانهخ های سدانی، سیاس ی سیاسی و مشارکتی، اقتصاد تیاونی، خودگرمدنی، برساختن توسیه

 سازی منابع ملی اس . خصوهی، ایماد عدال  اجتماعی، و جلوگیری از  یمحیطزیس 
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