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 ایم؟ کجا ایستاده 1

سیس حزب رستاخیز توسط  أروند ت  1که تابستان سال پیش نوشتم،   مطلبی در  

یادآور شدم که شاه در برابر   ورا توضیح دادم    1۳۵۴محمدرضا شاه پهلوی در اسفند  

   :دو انتخاب قرار داشت

  سیمحمدمهدی سمیعی ریبه    کند،   باز  را  سیاسی  فضای   که  این  –  اول  انتخاب

یک حزب امکان تأسیس    ،(نام کشور بودهای خوشتکنوکرات  از  )کهبانک مرکزی  وقت  

اندیشهمیانه  از  عناصری  که  سوسیال ها رو  باشد  یکدموکراتی  آن  در  تا   هم  بدهد  را 

به احزاب فرمایشی »ایران نوین« و »مردم« بدبین  که  را  ی  و جوانکرده  نیروهای تحصیل

گشایشی در این حزب تازه بتواند    ی پروژه ه  . فکر، آن بود کجلب و جذب کند  بودند

در حال    «ی مدنیجامعه»گاهی برای  شاه به وجود آورد و تنفساستبدادی  حکومت  

 خفه شدن آن روز باشد.  

دست کردن حکومت و اعالم حزب  یک  ،فرمایشیحذف احزاب    –  دوم  انتخاب

قدرت احزاب »ایران نوین« و »مردم«  این راه دوم این بود که    فکر پشت واحد رستاخیز. 

دست  ی اجتماع  جیبس فقط  و  هستند.  ندارند  از وپاگیر  مزاحم  جریانات  این  باید  پس 

 یاش برا ی معنو، از قدرت  ردیرا به دست بگ   رهبری شاه خودش  صحنه خارج شوند،  

  یادآور  کند.  ایجاد  «مردم»و    «نظام»  نیای بتازه  ی رابطه یی انقالبی استفاده و  الگو  جادیا

انجمنها)احزاب سیاسی، سندیکا   «ی مدنیجامعه»که    مشومی  و  ی های مزدبگیران 

 ی برنامه   و  طرحاما  شدت زیر فشار بود.  به فرهنگی و اجتماعی( ایران تا این لحظه هم،  

 نهایی را وارد کند.   ی مورد بحث، قرار بود که ضربه 

ی هاپیامد ی  درباره  «معمای هویدا »  میالنی دردانیم. عباس  پایان قصه را همه می 

اوضاع اقتصادی    ،بعد از اعالم حزب رستاخیز  ،1۳۵۴در سال    ؛نوشت  دوم این انتخاب راه

در سرتاسر کشور   هاسیر صعودی داشت و کمبود کال   هاقیمت »  ،سوی ناسامانی رفتبه

به کمبود مزمن    ،رفتمی   شماربه   "دن بزرگتم"  کرد. تهران که پایتخت و نمادمی   بیداد

و   شد  دچار  علتبی   گاهگهبرق  بر  مزید  هم  شهرمی  آبی  اکناف  و  اطراف  در   ،شد. 

سبزهاآبادحلبی سعیمی   یی  دولت  وقتی  و  بهمی   شد  محلهزور  کرد  این  رشد   هااز 

 

 1۴00، نقد اقتصاد سیاسی، ها که ماندندها که رفتند و آنآن  :تمامسمفونی ناعلیرضا بهتویی،  1
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کند مست  ،جلوگیری  و  فقیر  نشانأمردم  مقاومت  سرسختانه  به  می   صل  کار  دادند. 

 .فراوان بود  ،یک کالم  در  ،شد. عالئم بحرانمی   ریزی همگاهی خون  .کشیدمی   زدوخورد

سازی پس از یکدست   دو سال و نیم  ،حکومت شاه .«اما شاه به هیچ کدام اعتنایی نداشت

ی بحران را در پاییز و هانخستین طالیه   ، سیاسی  واحددر یک جریان    و تمرکز قدرت

  1۳۵۷نظام شاهنشاهی در بهمن    فروپاشیبه    هاشاهد بود. این بحران  1۳۵۶زمستان  

 انجامید.  

برای  می  ییهاچه درس شاه  انتخاب  عواقب  از  کردن حکومتیکتوان  و    دست 

 گرفت؟ ی سیاسی جریانات »مزاحم« از صحنه ی حذف همه

اشاره  نوشته،  همان  مطالعات  ای  در  به   Michael)  ی وُوبار  مایکلداشتم 

Burawoy)،  سیاسی   -ی اجتماعی  هاسیستم   :دارد  تأکیدکه    ،امریکایی  شناسجامعه

شوند. اما چگونگی می  ی گوناگون دچار مشکالت و بحرانهادر تمامی جوامع در دوره

و کدام هایی  سازوکارمتفاوت است. بسته به آن که چه    هارویارویی هرکدام با این بحران

ی گوناگون هاآمدیتواند پ بحران می  ،شوندمی   حل مشکالت به کار گرفته  برای   هامدل 

 داشته باشد.  

  ،زنده  (civil society)  «ی مدنیجامعه»یک  که  است    جوامعیمدل    –  لمدل او

دارجنبپر آزاد  و  اقسام  نوجوش  و  انواع  با  که  اجتماعیهاسازمان د  و   ،ی   همکاری 

عرصههم در  شهروندان  می هاپیوندی  سامان  را  گوناگون  سازمان ی  ی هادهند. 

این    ی مدنیجامعهپذیر  انعطاف  بحرانها  توانند چالش ، می جوامعدر  را در خود   هاو 

ها بیابند و سپس از طریق نوسازی مکرر برای حل آنرا  و پاسخ مناسب   ،جذب کنند 

مقاومت آن  پایداری و  و  به بازسازی سیستم   ، و ساختار حکومتیی اجتماعی  هابنیاد

 کمک کنند.  

کانال  هانهر  :نویسدمی  ی وُوبار سازمان   متعددی  هاو  توسط  آمده  وجود  ی هابه 

مدنیجامعه کارگران  )  ی  سندیکاهای  سیاسی،  سازمان  -احزاب  و  ی هاکارمندان 

اجتماعی( و  کاستی   ،فرهنگی  و  می  هانارضایتی  در خود  سوی  را  به  و   حل راهگیرند 

می  جذب  هدایت  با  و    مؤثرکنند.  غیرحاکم  طبقات  در   هاسلطه تحتمشارکت 

  ،یی برای بحث و گفتگوهاو با فراهم آوردن فضا  ی مدنیجامعه ی گوناگون  هاسازمان 

)البته در حدود ها  برای کشمکش و نیز فعالیت سیاسی و اجتماعی در بستر این سازمان
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که   برند می   و اصالحاتی را پیش   آورندمی   شرایطی را فراهم  ،تعریف شده در قوانین(

ناراضی   مؤثرموافقت و رضایت   این  می   حاصل  شهروندان  مدل در جوامعی که  گردد. 

بخش بزرگی از مردم شهرنشین هستند، از سواد برخوردارند و شیوهای فرمانبرداری 

ی است که  سازوکارهمان  آورد. این  می  پذیرند، ثبات اجتماعی به بارنمی  زورمدارانه را

حفظ و پایداری نظم حاکم اجتماعی نه از   سازوکارنامد.  می   «هژمونی» گرامشی آن را  

ی جامعهی  هافرهنگی که توسط سازمان  ی طریق اجبار و سرکوب، بلکه از طریق سلطه

»  شود.می   اعمال  مدنی  » «مونیهژاین  توسط  هم  باز  زمان  مسیر  در  ی جامعهالبته 

 شود. می   به چالش کشیده  «مدنی

مدنیجامعه»ی  هاآن سازمان در  که    است  سیستم حکومتی   –  مدل دوم   « ی 

ی مستقل هاسندیکا  اند،شدهاحزاب سیاسی مخالف ممنوع یا اخته    اند،شده سرکوب  

 بلوک شوروی سابق هم مجاز نیستند.    اجتماعیو    فرهنگی  آزاد  ی هامزدبگیران و سازمان

هشتاد میالدی در مجارستان و روسیه از   ی ی دهههاآن را در سال   ی وُویکل بارام)که  

  هر سال   حاکمان  :نویسدمی  . اوی بارز این مدل دوم بودنمونهنزدیک مطالعه کرده بود(،  

خواهد بود. اما    «عدالت و برابری   سال  ،کارآییگفتند سال آینده »سال پیشرفت و  می 

عدالتی و بی   رفت به جای توسعه، فساد،پس   ،ناکارآمدی ی  روزمره   عکس رشدمردم به 

عرصه تمامی  در  را  زندگیهانابرابری  خوبدیدند.  می   ی  کهمی  شهروندان   دانستند 

اقتصادی،  تقصیر کالها    مشکالت  کیفیت  بودن  دلیل   ،هاکمبودو  پایین  به    همه 

چشم   مداوم هستیم« در  ترقیحال  »ما در  ی  هاکفایتی سیستم حاکم است. شعاربی 

ی گوناگون شنیده بودند ولی هادر برهه  ،را مکرر هااین شعار  . زیراتوخالی بود  مردم،

 عاقبت مدل دوم را همه   . شدمی   روز بدتر هم به که هیچ، روزشد  هیچ چیزی عوض نمی 

این    2رغم ادعای برخی از اصحاب کهف،ی سیستم بود. علی دانیم، که فروپاشی همه می 

ی خائن  های »امپریالیستنه توطئه   ،، حاصل ازکارافتادگی سیستم از درون بود فروپاشی

 غربی به رهبری امپریالیسم آمریکا« و نه »خیانت« میخائیل گورباچف.

 

روجر کی   «، پس پرده فروپاشی اتحاد شوروی  :خیانت به سوسیالیسم» کتاب برای نمونه نگاه کنید به  2

 ترجمه محمد علی عمویی  ،ران و توماس کنی
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از کار افتادگی سیستم از درون به شرح زیر   ی در نتیجه  فروپاشیتر  دقیقتعریف  

 فی ط  (منفعلکم  )دست  تیروزانه و حما  ی ها بدون تالش  تواندی نم  حکومتی  چیه  :است

داشته   کارآییو    عمل کند  (جامعه تا بال   نییاز پا)،  ی اجتماعیهااز گروه  ی اگسترده

مشاغل  سیپلباشد.   صاحبان  سربازان،  وکال، بانککارمندان  و    آزاد   و  و  معلمان  ها، 

،  ان و کارگران صنعتیرفتگر  تاکسی و اتوبوس،  ،ونیرانندگان کامپزشکان و پرستاران،  

  ها اگر این  .کارمندان ادارات باید با میل کار کنند که چرخ جامعه بچرخدو    هاپلماتید

گاه مشروعیت نظام زیر سؤال  تم از دست بدهند، آن اعتقاد و باورشان را به کارآیی سیس

شهروندان سرخورده، دلسرد و ناامید، به حقانیت و قانونی است که    هنگامآن.  رودمی 

حاکم   سیستم  می بودن  کار  کنند،شک  از  کم می   دست  یا  و    ، کنندمی  کاری کشند 

آن خورد. پس  می   کلید  فروپاشیگاه روند  شود و آنمی   اعتراض به اشکال گوناگون آغاز

روند   :گویندمی شود  می  ی متفاوت شهروندان دچار اختاللهاکه وفاداری گروه  مهنگا

 آغاز شده است.  هافرار از خدمت و نافرمانی  ،ریزش

 
*** 

کدام  »زن، زندگی، آزادی«    با جنبش  ،ربط نکاتی که در بال آمدببینیم حال باید  

یی که به این جنبش منتهی هااما قبل از آن، مفید است که به حوادث و روند  است؟

 شد نگاهی بیندازیم. 

را در درازمدت تحمل و دولت استثنایی  تواند شرایط التهاب  ای نمیهیچ جامعه

یی است جنگ و یا انقالب در جریان بوده است.  هاکند. غرض از شرایط التهاب، دوره

را   «نرمال»ی جنگ و انقالب، تالش برای عبور به وضع هادوره حاکمان، پس از گذر از

برای مدت طولنی تداوم داشته باشد، که تواند  نمی  به این دلیلدارند. شرایط التهاب  

مردم به    هابا عبور از این دوره  شود.می  مختل  هادر این دوره  هاانسان  ی روزمرهزندگی  

زندگی در مقابل    هستند، بازگشت به پاس داشتن  «نرمال »دنبال بازگشت به زندگی  

به ثمر رساندن،شادمانی، بچه  گرامی داشتنمرگ،   را  به  بی   ها  دغدغه عشق ورزیدن 

 شان، و در یک کالم زندگی کردن. عزیزان، دوستان و هانواده

وضع نرمال  در پی گذار به    جنگ،های پس از پایان  ، در سال هاشمی رفسنجانی

نرمال   وضع  این  حجاریان  همانبود.  سعید  که  سال  گونه  با    1۳۹۶در  مصاحبه  در 
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مترادگفت  ایپو  ی شهیاند نبود با    ف،  جامعه  حیات  کردن  این   ۳. دموکراتیزه  اما 

ی هادولت اصالحات شد، که در پی استقرار برخی آزادی   پیش زمینه»نرمالیزاسیون«، 

، )که من در این مطلب به  حکومت«و سخت  اصلی    ی»هسته سیاسی و اجتماعی بود.  

می  »نظام«  می آن نامم(،  اختصار  تبار  علوی  که  نتابید گونه  بر  را  روند  این    4.نویسد، 

ی دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، هر ده روز بحران آفرید تا به »نظام«، در دوره

شود. فکر آن طلبی و بازگشت به وضع نرمال، تحمل نمیاصالحجامعه عالمت بدهد که  

 بود که باید به شرایط استثنایی بازگشت.  

حجاریان که    «نرمال»در برابر دولت    ،«دولت استثناییمفهوم »اما توجه کنید که،  

ی اقتدارگرا و هاانواع دولتشامل    ،وام گرفته  (Poulantzas 2019)  از پولنزاس

این مفهوم را در    پولنزاساما  است.  ی نظامی  های ودیکتاتور  ی بناپارتیها توتالیتر، دولت

و دیگرانی طرح کرده، که گفته بودند، فاشیسم و نازیسم با    هانا آرنت  جدل فکری با

گوید، این همان دولت  می  پولنزاسدولت »لیبرال« کاپیتالیستی تفاوت اساسی دارد.  

داری و برای حل این بحران سر  سرمایهداری است که در دوران بحران سیستم  سرمایه

 تأکیددرگیر شوم، تنها بر این امر  جا  آن که بخواهم با این مجادله در اینبی   بر آورده.

از وضعیت » از  استثنای« و »نرمالدارم که خوانش من  متفاوت   حجاریان  خوانشی« 

  توضیح خواهم داد.است، که در زیر آن را 

احمدی  انتخاب  با  »نظام«  که  شد  اشاره  بال  شرایط در  به  که  کرد  تالش  نژاد، 

جای ی« باز گردد. در سیاست خارجی، گفتمان انقالبی و ضد امپریالیستی )به استثنای»

، نابودی اسراییل  ستا هولوک  ها و تعامل با جامعه جهانی( احیا شد. نفیگفتگوی تمدن

اقتصادی هم    ی های این سیاست بود. در صحنهای، از دیگر مؤلفه و تشدید بحران هسته

داران بخش خصوصی سرمایهانقالبی به جای    –ی  داری و انحصار نیروهای نظاممیدان

شد.   دورهآزادی اندک  تشویق  اجتماعی  و  سیاسی  مردود،   ی های  هم  اصالحات 

، زیر 1۳۸۸نژاد در سال  دوم احمدی   ی گرایانه و لیبرالی اعالم شد. »انتخاب« دورهغرب

شد،  ی عالمت سؤال قرار گرفت. اما »نظام« با سرکوب معترضین جنبش سبز،که گفته م

 
3 https://akharinkhabar.ir/analysis/2030007 
4 https://mashghenow.com/?p=4671 

https://akharinkhabar.ir/analysis/2030007
https://mashghenow.com/?p=4671
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، و حبس خانگی سید حسین  اندسیر و ضد انقالبی های شکم، بالشهری خاشاکو    سخ

دولت   بعد  چندی  لکن  کرد.  »جمع«  را  ماجرا  کروبی،  مهدی  و  و استثنایموسوی  ی 

های گسترده به دلیل  نژاد هم، در تقابل با »نظام« قرار گرفت. تحریمدست احمدی یک

به ته دیگ خوده   خزانه  را تنگ کرده بود و کفگیر  ی اقتصادی ای هم عرصه بحران هسته

تمامی   1۳۹2  بود. لذا نرمش قهرمانانه صورت گرفت و به حسن روحانی )که در انتخابات

شرکت در انتخابات و بعد مذاکره با غرب   ی ی »نظام« را شکست داده بود( اجازههانامزد

  2«، برجام  نرمالوضع »داده شد. زمانی که روحانی در بازگشت به    هابرای رفع تحریم

کردن وضع    نرمال )  ۳برجام    ی( والمللبین   ی زدایی با جامعه )حل سایر اختالفات و تشنج 

( را مطرح کرد، دچار مشکل با »نظام« های اجتماعی و برخی آزادی ها اقتصاد، آزادی 

ی »نظام« تر کرد. ارادهضع او را ضعیفشد. حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید هم، مو 

ریاست جمهوری    ی در دوره روحانیدوم  و حسن  انتخاب مجلس  به  دادن  پایان  بر   ،

طریق    جمهوررییس رأی از  همه  صندوق  »نظام«،  نگهبان  شورای  گرفت.   ی قرار 

دست شدن حکومت، برای استمرار های »غیر خودی« را رد صالحیت کرد. یکنامزد

تنها »نیروبود  ی«ای استثنوضعیت » که  بود  این  قرار  نظام« .  به  معتقد  و  انقالبی  های 

مردم هم که دیدند،   کنند.  اداره  را  بی از طریق    تأثیر جامعه  رأی  معنا شده،  صندوق 

گیری را خالی  ی أی رها، حوزه 1۳۹۶و    1۳۹2سال    رغم شرکت گسترده در انتخاباتعلی

 گذاشتند. 
*** 

دست شد. حال دیگر حائلی  طور کامل یکسیزدهم، حکومت به با تشکیل دولت  

خود »نظام« را هدف قرار   ،میان مردم و »نظام« وجود نداشت. هر اعتراضی به مشکالت

را به گردن آن بیندازند. جای    هاوجود نداشت که تقصیر ای  داد. دیگر نیروی میانهمی 

تمامانعطاف  و  تام  صلبیت  را  میانه  نیروی  وضعیت  »نظ  پذیری  به  کشور  گرفت.  ام« 

 ی هاشروع کار دولت سیزدهم، شباهت   ی هنگامی که در آستانه   ی« بازگشت.استثنای»

یکدست شدن حاکمیت با ظهور »حزب رستاخیز« در دوران پهلوی دوم و مخاطرات 

های خشم را به در پیش را طرح کردم، وقتی گفتم که ناامیدی از بهبود اوضاع، فوران

که در ایران صاحب شرکت بود، مواجه   یدنبال خواهد داشت، با مخالفت جدی دوست

اش را نازک چشمپشت    ،»ول معطلی«  خواست بگوید،می   شدم. مثل همیشه، وقتی که
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گفت و  این  : کرد  دید.  خواهی  حال  فالنی،  که »آقای  هستند  آن  پی  در  فقط  ها 

موی دماغ نباشند تا خودشان گذار به شرایط نرمال را پیش    هاو اعتدالی   هاطلب اصالح

نخبگان  نام آنها نوشته شود. اول یک دولت قوی و کارآمد از  به ببرند و بهبود اوضاع باید  

کنند، در سیاست  می  دهند، با فساد برخورد قاطعمی   نام کشور تشکیلتکنوکرات خوش

عادی  و  برجام  هم  جامعه خارجی  با  روابط  پیشالمللبین ی  سازی  را  همسایگان  و    ی 

رسند و می   کنند، به طبقات پایین همتأمین می ی اجتماعی را هم  هابرند، آزادی می 

ن  اجتماعیعدالت   به جای  اعتدالیرا  آزادی اجرا می  هاولیبرالیسم  از  البته  ی ها کنند، 

محدود   بیکاری  اقتصادی،  رشد  با  و  مهار  تورم  بود.  نخواهد  خبری  آغاز  در  سیاسی 

 چیزی شبیه مدل چینی را باید انتظار کشید.« .شودمی 

دوست   ی بینانه خوشدرجه متفاوت با سناریوی    1۸0اما آنچه در عمل پیش رفت،  

دولتیشرکت  سواد  و  فنی  بورکراتیک،  توانایی  معدل  بود.  ما  از پایین بسیار    ها،دار  تر 

شان. فکر آن بود که فرمان باید در دست نیروی کش پیشمیانگین جامعه بود، نخبگان  

رسواییحزب باشد.  متعهد  و  مالی    اللهی  افتضاحات  که سرعت  نه و  نیافت  پایان  تنها 

. در (هم قرار شد که »کش ندهند«  هادر مورد هر کدام از این ماجرا)   بیشتری گرفت

تنها برجام پیش نرفت و روابط با جهان پیرامون عادی نشد، بلکه نهسیاست خارجی،  

این، سیاست خارجی پوتین به اوکر  ی ماجراجویانه  ی اوج بیشتری گرفت. با حمله  هاتنش 

تحریم و  کشور  پیش  از  بیش  انزوای  خطر  شد.  روسوفیل  بیشتر  چه  هر  ی هاکشور، 

زمینه گسترده در  گرفت.  بال  صورت نه هم    اجتماعیی  هاآزادی   ی تر  گشایشی  تنها 

با   جوانان  و  ارشاد  گشت  با  زنان  تحقیر  بلکه  حس  هاگیری سخت نگرفت،  بیشتر،  ی 

با این    ۵،محمد مهدی مجاهدی   ی تر کرد. به گفتهقوی تبعیض و توهین را در جامعه  

شهروندی ند. مردمی که»تبدیل کرد  «قرارناشهروندان بی »به  مردم را    هاتحقیر و تبعیض 

 فتند«. یاو حتی خودشان هم خود را شهروند نمیدیدند ده می خود را انکار ش

 

پژوهی تحلیل و آینده بررسی،» اولین نشست علمی  ، گزارشآورده به اصل زندگیتعامل با نسل روی  ۵

 .1۴01آبان  ۹میهن، دوشنبه ی هم، روزنامه «1۴01 اعتراضات

https://hammihanonline.ir/news/politic/t-aml-ba-nsl-rwy-awrdh-bh-asl-zndgy?highlight=WyJcdTA2MjJcdTA2Y2NcdTA2NDZcdTA2MmZcdTA2NDciLCJcdTA2N2VcdTA2OThcdTA2NDhcdTA2NDdcdTA2Y2MiLCJcdTA2MjdcdTA2MzlcdTA2MmFcdTA2MzFcdTA2MjdcdTA2MzZcdTA2MjdcdTA2MmEiLDE0MDFd
https://hammihanonline.ir/news/politic/t-aml-ba-nsl-rwy-awrdh-bh-asl-zndgy?highlight=WyJcdTA2MjJcdTA2Y2NcdTA2NDZcdTA2MmZcdTA2NDciLCJcdTA2N2VcdTA2OThcdTA2NDhcdTA2NDdcdTA2Y2MiLCJcdTA2MjdcdTA2MzlcdTA2MmFcdTA2MzFcdTA2MjdcdTA2MzZcdTA2MjdcdTA2MmEiLDE0MDFd
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تر  ی من نزدیکبینی بدبینانه حاصل آن چه در عمل پیش رفت، شوربختانه به پیش

 شرکت من. صاحب ی دوست بینانه بود تا سناریوی خوش
    

*** 
بینند، زیرا می   جنبش »زن، زندگی، آزادی« را ابتر  اندازچشمنظران  برخی صاحب  

شبیه به این ارزیابی   ۶. «فاقد ایدئولوژی مشخص، سازمان و رهبری متمرکز استکه »

اظهارنظر  در  می را  که  هایی  انقالبی«  بینیم  »وضعیت  قانون  به  رجوع  لنین  با  که 

اگر تشکل سیاسی  می   مدعی بندی کرده  صورت بروز یک جنبش،  شوند که در زمان 

مردم را هدایت کند و امر پیشبرد تغییر سیستم را   نباشدکه نیروی ای  آماده در صحنه

 تفاقی نخواهد افتاد.  هیچ ا ،راهبری کند

در زمان محتمل    ی سناریو  گیرند که یک امکان، یکهایی نادیده می ارزیابی چنین  

است. پس    سیستم حاکم  فروپاشیی اعتراضی،  هاو بروز جنبش  هااوج گیری نارضایتی 

وجود یک نیروی پیشاهنگ مصمم به در دست    ... از نظر لنین،این فرض که تنها امکان »

که  رهبری گرفتن   بینجامدمی   است  انقالب  یک  پیروزی  به  دقیقی    ،«تواند  ادعای 

خود اتحاد جماهیر شوروی بود که شخص   فروپاشیبارزترین شاهد این ادعا،    ۷نیست. 

بنیان گذاشته بود. در مورد حکومت شاه هم باید با محمدرضا نیکفر موافق بود   لنین

فروپ »  :نویسدمی   که درون  از  اصل  در  شاه  نزدیک  ۸. اشید«رژیم   فروپاشی تر،  مثال 

آخرین    .میالدی است  2011علی در تونس در سال  بنحکومت حسنی مبارک در مصر و  

بود. اجازه بدهید    201۸حکومت در سودان در دسامبر    فروپاشی مثال در این داستان،  

سودان داستان  نمونه  ،به  »بدون    ی متأخرترین  مشخصجنبش  فاقد    ایدئولوژی  و 

 

 همان ۶

نمونه ۷ به عنوان  تئوری    هاما چپ »  :نویسدمی   سهراب مبشری  به  از صد سال است که مجهز  بیش 

مشخصات نیروی پیشاهنگ انقالبی ...تر از همه توسط لنین فرمولبندی شدانقالبیم. این تئوری مبسوط

 .« منتشر شد برشمرده است 1۹02را لنین به ویژه در »چه باید کرد؟« که در سال 

 .1۴01زمانه، ، ، زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقالبمحمدرضا نیکفر ۸

https://www.akhbar-rooz.com/175709/1401/08/02/
https://www.radiozamaneh.com/735810
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به دیکتاتوری  پیشاهنگ   البشیر  یسالهسیانقالبی« که  نگاه کوتاهی    عمر  پایان داد، 

 بیندازیم. 

منتخب  وزیر  نخستمیالدی علیه    1۹۸۹در یک کودتای نظامی در    عمر البشیر

اسالمی به  ی جبهه  ،صادق المهدی به قدرت رسید. حامی اصلی او در این کودتا، مردم

جدایی با  صلح  مذاکرات  آغاز  المهدی،  جرم  بود.  الترابی  بان جنوب لطرهبری حسن 

نشریات   کشور و  احزاب سیاسی کشور  از کودتا  بعد  بالفاصله  البشیر  بود.  دارفو(  )در 

الترابی   با کمک حسن  را تعطیل کرد.  و علمای مذهبی،  جبهه اسالمی  رهبر  مخالف 

  قوانین   و  دین  تنها  که   نامید  اسالمی  کشور  را  سودان  و را اجباری کرد  شریعت  قانون

 های مشارکت شرکت با  البشیر  ی هم  المللبین ی  در عرصه .است  جاری آن    در  شریعت

 جمهوری اسالمی   را سامان داد. وی با   کشورجنوب  در  نفت   استخراج و تجارت  ،روسی

 داشت.  ای  ایران هم روابط صمیمانه 

با بال رفتن قیمت نان آغاز شد.    201۸دسامبر  جنبش اعتراضی در سودان در   

جوانان معترض، که امید به هرگونه بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی را از دست داده 

خیابان به  ده   هابودند،  گلوله  هاریختند.  با  معترض،  جوانان  از  ساچمههاتن  ای،  ی 

اشک گاز  گلولهپالستیکی،  سپس  و  پهاآور  از  و  شدند  مواجه  واقعی  درآمدند. ی    ای 

 ی و مذهب   ی امنطقه   ،ی تیجنس   ،یقوم  دارشهیر  قاًیعم  ی هااز شکاف تر  که قبل ای  جامعه

 یافت   یگسترده مردم  گاهیپارویید و  فرا  یمل  تیهویک  به  رنج میبرد، با این جنبش  

(Chenoweth, 2021)  . ،قطر دانشگاه  در  ارتباطات  پژوهشگر  مالک،  سعدیا 

از آغاز   پس از مدتی  -اول    :(Malik, 2022)  نویسدمی   ی رهبری این جنبش درباره

ی مختلف کشور شکل های مقاومت محلی« در بخش ها»کمیته   ، 201۸جنبش دسامبر  

مراتبی نداشتند و اکثر آنها با  ی موازی بودند که ساختار سلسلههاسازمان  هاگرفت. این

، از طریق  هان سازمان آموزان شکل گرفته بود. هماهنگی ایابتکار دانشجویان و دانش 

انجمن متخصصین کشور که شامل   –گرفت. دوم  ی دنیای مجازی صورت میهاشبکه 

مهندسین و کارکنان بخش درمان ی پزشکان، وکال، آموزگاران،  هانمایندگان اتحادیه

برای   ایفا کرد.  ی مؤثردر هماهنگ کردن اعتراضات نقش    تشکیل شد و  (SPA)بود  

را دستگیر و برکنار  ، پس از آن که ارتش عمر البشیر201۹آوریل    11مثال وقتی در  
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تظاهرات علیه ارتش و مذاکره با آنها    SPA،  کنترل کشور را به دست گرفت  کرد و

 برای حاکمیت غیر نظامیان را به عهده داشت.  

جنبش در  جوانان  شرکت  پیرامون  چنووت  مثل  اریکا  اعتراضی  سودان، های 

بی »نویسد:  می  آنآنها  زیرا  هستند،  می پروا  دست  از  آنچه  از  دست  دهند،  به  چه 

را هم  و فرزند  مسئولیت خانواده  )مثل میانسالن(  که  آورند، بیشتر است. دیگر آن می 

 ندارند.  

وقتی آنها در محالت و مدارس و دانشگاه ها شروع به اعتراض دیگر آنکه،    ی نکته 

شود با سالح سنگین  چرا که نخست نمی .  کنند ی امنیتی را کالفه می ، نیروها کنندمی 

اند و مثل یک گروه پارتیزانی که، پراکنده . دوم آن، زد و »جمع« کرد  به مصاف آنها رفت

امر سرکوب را دشوارتر  کنندآمیز، مبارزه میهای صلحبا روش این پراکندگی  بازهم   ،

محله، مدرسه و دانشگاه، جمع طبیعی هستند، لذا ها در صحن  یناکه،  سوم آن.  کندمی 

آن آخر  بدهند،  شدن  جمع  برای  فراخوانی  که  نیست  خوب لزم  را  همدیگر  که 

 اطمینان دارند. اجتماعی جاافتاده و قابل  ی شناسند و یک شبکه می 

 

 ی اتحاد شوروی های استثنایی و تجربهدولت

توان جنب  محمدجواد غالمرضا از  ارزیابی  در  با  کاشی  آزادی«  زندگی،  ش »زن، 

نظام«    ربتأکید   توان  و  قدرت  و  موجود»ساختار  وضعیت  تداوم  و  را   استواری 

 بندیفرمولمحمدرضا نیکفر هم همین مفهوم را به بیان دیگری    ۹کند. بینی می پیش 

تری  تر و قوی ی اجتماعی وسیع پایه  نظام«، از دل انقالب درآمده،کرده و بر آن است که »

و   پرشمار  مسلح  نیروی  یک  و  کرده   تر پرانگیزهدارد  ایجاد  خود  از  محافظت  برای 

بازگشت  دست شدن حاکمیت و  یکبار دیگر به   خواهماین جاست که من می   10. است

همین    و  و امکان تداوم وضعیت موجود بپردازم  1۴00ی« در سال  استثنایوضعیت »به  

 

 ۵نوشت مأخذ پی  ۹

10https://www.radiozamaneh.com/735810  

https://www.radiozamaneh.com/735810
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ی« از استثنای» نکته است که خوانش مرا از آرنت و پولنزاس در مورد دولت »نرمال« و  

 کند. می  حجاریان متفاوت خوانش

تفاوت  ،(Arendt, 1956)  آرنت به  پولنزاس،  دولتبرخالف  میان  های های 

دولتتکدیکتاتوری   و  اجتماعی استثنای»های  حزبی  جنبش  یک  دل  از  که  ی« 

یک دیکتاتور رأس دولت    ،از نوع نخست  اقتدارگراهای  اند، تأکید دارد. در دولتآمدهدر

خواه )مثل آلمان هیتلری  تمامیت ی«  استثنای»های  که در دولتنرمال نشسته، حال آن

برآمده از یک جنبش سروکار دارید که سودای    سو یا شوروی استالین(، شما با نظام

انقالب جهانی دارد، به همین دلیل در پی آن است که جنبش را زنده نگاه دارد و از 

نظام  این  سرکوب  و  ترور  کند.  جلوگیری  معمولی  سیاسی  به حزب  آن  تنها  نزول  ها 

« دانند که »گناهیمتوجه مخالفان سیاسی نیست، مردم عادی )که حاکمان هم می

نشده  می مرتکب  قرار  سرکوب  هدف  نیز  دولتاند(،  سران  ی« استثنای»های  گیرند. 

از نگاه    ی است که مفهوم آزاد  نیفقط ا  مشکلیم. اما  ستین  ی مخالف آزادگویند ما  می 

به گمان متفاوت است.    پیرامون کامالً  جهانی در  آزادتفسیر مفهوم  شدت با  به آنان،  

  ق یز طرا  دیبا  یانقالب جهان  یخیروند تارحق ودر راستای    ی ها، با کمک به جبههآن

آرنت ادامه   .دست یابند   دی واقعی«آزاها به »دشمنان انقالب، انسان  ی و نابود  ی پاکساز

  :دهدمی 

، فرامین رهبر خودکامه، جایگزین حکومت  اقتدارگرادر سیستم دیکتاتوری    -الف

اند،  ی«، افراد جنبش، که در رهبری ذوب شدهاستثنای» های  دولتشود. در  می   قانون

میچشم اجرا  را  فرمانده  دستورات  دولتبسته  قدرت کنند.  هرم  یک  خودکامه،  های 

ی« برآمده از  استثنای»مشاهده است. ساختمان نظام  قابلدارند، که از بال تا پایین آن  

ماتیک نشسته  این پیاز، رهبر کاریز  ی یک جنبش، شبیه ساختار پیاز است. در میانه 

رسد، امتیازی بر بقیه دارد و شخصیتی راز آلود دارد. از بال و یا از  است، که به نظر نمی

 برد. راند. بلکه از درون این رهبری را پیش می ها فرمان نمی بیرون به زیر دست

تر ذوب شده در افکار جنبش های بیرونی پیاز، )برای مثال طرفداران( کملیه  -ب

های های میانی مثل کادرها و لیهیه به مردم عادی هستند در مقایسه با لیهو بیشتر شب

عمیقی که میان تفکر آنان   ی شود که افراد جنبش به درهبالیی هستند. این باعث می 
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و مردمان عادی جامعه است، پی نبرند. لذا این در حباب خود بودن، ریزش در صفوف  

که میان را  بزرگی    یکادرها، اعضا و هواداران جنبش، فاصله کند.  جنبش را دشوارتر می

 بینند.  آنها و جهان واقعی پیرامون است نمی

چه برای ما و جنبش ما درست است«،باید پیش برود،  آنها، »در این جنبش  –ج  

 شود.گوییم به سود کشور است« می چه که ما می جانشین »آن

یک  که  داستان آن است    ی تعریف کردیم. بقیه تا این جا ما فقط نصف ماجرا را  

های اجتماعی، پس  جنبش   ی همه  :شناسان وجود دارد که توافق عمومی در میان جامعه 

شوند. برای مثال نگاه کنید  های بورکراتیک و هرمی تبدیل می از یک دوره، به سازمان 

ها دیگر حزبمعینی، به احزابی شبیه    ی به جنبش دفاع از محیط زیست که پس از دوره

سلسله شدند.  »تودهتبدیل  و  رهبران  میان  تفاوت  و  دارند  کامالً مراتب  حزبی«  های 

افتاده است.  مشخص است. عین همین ماجرا در مورد اتحادیه اروپا  های کارگری در 

هاشان نیست که بگیرند، برای ایده حقوقکنند،  هایی که امروز برای اتحادیه کار می آدم

بی  و  فعالداوطلبانه  اتحادیه،  در  جنبش امزد  به  اگر  بانیان ند.  و  گرا  تمامیت  های 

می دولت اتفاق  همین  درست  بنگرید،  که  هم  استثنایی  و های  کادرها  رهبران،  افتد. 

 اعضای جنبش در نسل دوم، با نسل اول تفاوت اساسی دارند.  

ع مردم  برای  کامالً  بالیی،  کادرهای  و  رهبران  امتیازات  زمان،  گذشت  ادی با 

شود. رهبران اتحاد شوروی در نسل دوم، از فروشگاهای مخصوص خرید مشاهده می قابل 

دادند. عضویت  های ویژه داشتند، که مردم عادی را به آن راه نمیکردند، و بیمارستان می 

( بود  امتیاز  کسب  برای  حزب،  ایده رانت در  به  اعتقاد  تا  هرم خواری(  جنبش.  های 

کشور محسوس و قابل مشاهده بود. فساد را    ی ساختمان ادارهمراتب در حزب و  سلسله

دیدند. روشن بود، که منافع حزب، الزاماً منافع کشور نبود. مردم به چشم و روزمره می

این امر در نسل کنونی مسئولین »جنبش انقالبی« در ایران، کادرها )افسران سپاه( و 

 ها( قابل رؤیت است.  هواداران )بسیجی

مراتبی فاسد در اتحاد شوروی، در  گردیسی جنبش به سیستم سلسله مکانیسم د

اختالف  وقتی  قدرت،  کسب  از  پس  است.  آموزنده  زمینه  و نظراین  کرد  رشد  ها 

عده فراکسیون گرفت،  شکل  گوناگون  و های  )بوخارین  شدند  حذف  صحنه  از  ای 

بودند(. کادرهایی که این حذف بی ترینتروتسکی برجسته اران سابق و ی یرحمانه ها 
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ی دیگری امکان کار و فعالیت  دیدند، اگر در عرصهها علیه مردم ساده را میرحمیبی 

کراسی  وکردند. محیط دانشگاهی، هنر و بورداشتند، کار حزبی و امر سیاست را ترک می

حزبی کارت عضویت پناهگاه آنان شد. باقی ماندند، کسانی که هیچ توانایی دیگری جز 

این  و  مانده عقب ها  نداشتند.  نیرورحمبی ترین  بوردیو ترین  بودند.  انقالبی   های جنبش 

(Boudieu, 1991)  شمارد. به این ترتیب، جنبش  ها می ژدانف را سمبل این نیرو

مراتبی با افراد جویای امتیاز تبدیل شد. اما یک انقالبی به یک حزب و سازمان سلسله

از آن نبریم،  از یاد  نظام  تفاوت را هم  این  نیروی منتقد و مخالفی در  جایی که هیچ 

شد، فساد سرتاپای دستگاه حکومتی و به تبع آن تمام جامعه را فراگرفت.  تحمل نمی

آمد.  نمی  دادی، وگرنه چیزی گیرتمی   برای خرید مرغ و بلیط هواپیما هم باید رشوه

سالهاکمونیست  در  که  ایرانی  میانه ی  دهههای  کارخانهکار  به ،  1۹۸0ی  ی  ی هادر 

می  مایه  جان  از  شدند،  مشغول  گمانشوروی  که  چرا  برای  می   گذاشتند،  کردند، 

که هنوز در حال و هوای جنبشی بودند، از   هاکنند. این می   ساختمان سوسیالسم کار

گرفتند، که شما دیگر می  مورد تمسخر قرار  هاجانب کادرهای حزبی حاضر در کارخانه

موجوداتی هستید. طو تازه چه  این  تا  را ل کشید  داستان دگردیسی سیستم  واردین، 

 بفهمند.  

زمانی که برخی رهبران اتحاد شوروی، درصدد اصالحات در سیستم فاسد و در 

، بخش سخت حاکمیت  این  حال ورشکستگی برآمدند، دیگر خیلی دیر شده بود. با وجود

ارتش،  ) سران  از  رئیس  بخشی  کریوچکف  معاون  .گ.ب،اکولدیمیر  یانایف  گنادی 

تالش کردند که روند اصالحات   1۹۹1با کودتای تابستان    (گورباچف و عضو پولیت بورو

ی کودتا، کامالً عکس  نتیجه اما ی ساعت را به عقب بازگردانند.  را متوقف کنند و عقربه 

ترین نیروها، به رهبری بوریس یلتسین  شد. با این نفتی که روی آتش ریختند، رادیکال

 را منزوی کردند. اتحاد شوروی فروپاشید. رباچف  وگطلبان طرفدار  درت گرفتند، اصالح ق

دوره از  پس  استثنایی،  دولت  و  جنبش  که،  این  کالم  دگردیسی جان  دچار  ای 

کنند. باقی  های معتقد صفوف آن را ترک میشود، و دیگر جنبش نیست، لذا نیروی می 

آنمی  میماند،  خوب  که  وهایی  با  میدانند،  امتیاز  نظام،  به  های نیروگیرند.  فاداری 

های نخستین آن هستند، از قضای روزگار،  جداشده از جنبش که هنوز معتقد به آرمان
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با  شوند، که از غیر خودی سیستم تبدیل می ن  امخالفترین  به جدی  ها هم در مبارزه 

 سیستم، تندتر و مؤثرترند.  

استثنایی   دولت  و  جنبش  احیای  برای  دورهتالش  ایران  به احمدی   ی در  نژاد، 

بعد از انقالب  نخست  های  ها و شرایط سال خواست، شعارکاریکاتوری تبدیل شد که می 

نسخه سیزدهم،  دولت  کند.  تکرار  باخته  ی را  احیای رنگ  برای  تالش  همان  از  تری 

( «گیت سیسمونی »ها )برای مثال  های پایینی نظام، فساد بالییجنبش بود. مردم و نیرو

اندازند و بینند که چفیه در گردن میها را میهای پایینی، بالییرا شاهد بودند. نیرو

می  انقالبی  رانتشعار  عملیات  پیشبرد  حال  در  اما  دزدی خودهند،  و  کالن اری  های 

کرد و در دفاع ی این نظام، همان نیست که در جنگ با عراق، فداکاری میهستند. بدنه 

ن امنتقد ترین  ترین آنها، جدی زد. از قضای روزگار، مخلصاز کشور، به آب و آتش می 

شان ارادتی ندارند و با  ی پدرانامروز هستند. فرزندان نسل اول جنبش هم، به اندیشه

 لوکس دارند. مرفه و  اند، زندگیآوردهآسانی به کف به کاناتی که  ام

 ی چینتجربهدولت نرمال و 

  12با رشد  رهبران کشور  گوید که  چین می   ی با دریغ از تجربه  11الهه کولیی،

توسعه و  مردم  ی درصدی  برای  را  خوبی  زندگی  سطح  شان  اقتصادی  و  کرده  تأمین 

برد بال  را  فقیر  مردم  دورهندزندگی  آغاز  در  هم  حجاریان  سعید  نخست    ی . 

و تشویق  بینی  جمهوری حسن روحانی، بازگشت به چنین وضع »نرمالی« را پیش ریاست

 کرد.می 

بعد از مرگ مائوتسه تونگ، با نام دنگ    1۹۷0  یهای دهه چین در سال   ی تجربه

( 1۹۶۶  -1۹۷۶های انقالب فرهنگی مائو )شیائوپینگ گره خورده است. دنگ در سال

مغضوب و به کار در کارخانه برای پرولتریزه شدن گمارده شد. انقالب فرهنگی برای  

،  1۹۷۶نوعی تکرار شرایط جنبشی برای حزب بود. پس از مرگ مائو در سال  ، به مائو

دارودسته رسید،  قدرت  به  دیگر  بار  تندرو  ی دنگ  نفری  رهبری چهار  به  های حزب، 

خواست  که میرا  ند ومقاومت فراکسیون متصلب ایدئولوژیک  مائو را به دادگاه کشا  ی بیوه 

گسترده اصالحات  و  شکست  درهم  بماند  برجا  جنبشی  شرایط  و  استثنایی   ی دولت 
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اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد. دنگ بر آن بود که باید به شرایط نرمال عبور کرد، 

اقتصادی را پیش برد، اما فضای   ی التهاب انقالبی را پشت سر گذاشت، توسعه  ی دوره

سیاسی را در انحصار حزب نگه داشت. پراگماتیسم دنگ که در شعار »گربه باید موش 

بگیرد، چه سیاه چه سفید« تبلور یافته بود، سرآغاز عادی کردن روابط با جهان غرب، 

گذاری خارجی در کشور و اقتصاد بازارمحور در چین شد. دنگ پس از تشویق سرمایه

از سنگاپور، مالزی و  دی اقتصادی هنگدار  باید به چنین رشد  کنگ، گفته بود که ما 

سالگی و سیاست یک بچه برای یک   1۵دست بیابیم. اجباری کردن آموزش کودکان تا  

جوانان چینی برای  ی های گسترده های اجتماعی این دوران است. گروهخانواده از رفرم

دانشگاه  به  اعآموزش  معتبر غرب  در های  دیاسپورای چینی  پتانسیل  از  و  زام شدند، 

 شد. تام و تمام می  ی خارج کشور استفاده

های مائو  آن بود که دو بار تالش  ی نخستدر وهلهشانس دنگ برای موفقیت،  

برای احیای جنبش و بازگشت به شرایط استثنایی )در جهش بزرگ و انقالب فرهنگی(  

آن که رقبای او در میان تندروهای انقالبی،    ی مفتضح روبرو شده بود. دومهابا شکست 

(، اگرچه 1۹۹۷) ضعیف شده بودند و به سادگی کنار گذاشته شدند. دنگ تا پایان عمر

های مقام رسمی حزبی یا دولتی نداشت، اما »رهبر« کشور بود. دنگ وقتی که با خواست 

سرکوب مواجه شد، شک نکرد که در    1۹۸۹دموکراتیک جنبش دانشجویان در بهار  

 راه اندازد. ، حمام خون به«تیان آن من»جوانان در میدان 

برنامه  بود.  شیائوپینگ  دنگ  ایرانی  بدیل  رفسنجانی،  هم    ی هاشمی  رفسنجانی 

نرمال کردن اوضاع به لحاظ اجتماعی، رشد اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون بود. 

ای تندرو و »انقالبی«اش نرسید.  جا بود که در تعادل نیروها، زور او به رقبتفاوت در آن

در که  ریاست  1۳۹2  وقتی  ثبتبرای  با  جمهوری  بازهم  رد صالحیت شد،  و  کرد  نام 

رنگی از او بود. روحانی  کم   ی که نسخه  ، حوصله، به حمایت از حسن روحانی برخاست

توانایی برابر  ها  ی هانه  در  ایستادگی  برای  او  اعتبار  نه  و  رفسنجانی    طرفداران شمی 

 بازگشت به دوران انقالبی را داشت.  

هاشمی رفسنجانی حفظ نظام بود. قرار این   ، هدف دنگ شیائوپینگ و  جمعسر

« قدرت رقابت با طرفداران نظام را داشته باشند، هدف، رقابت  هانبود که »غیرخودی 
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بهایک جریاندموکرات نبود. قصد آن بود که  برای رهبری کشور  ا  ی متفاوت سیاسی 

ی در خدمت منافع کشور، المللبین   یپیشبرد سیاستی پراگماتیک، در تعامل با جامعه 

سیاست  در  رواداری  و  اقتصادی  نرمال  هااصالحات  شرایط  به  را  جامعه  اجتماعی،  ی 

در به دلیل تعادل دلخواه نیروها    ،اولی.  بازگردانند و منافع درازمدت نظام را تأمین کنند 

حکومتگران   مناسب  میان  شرایط  دومی    ،المللیبین و  شد،  دلیل، موفق  همان  به 

   .پیاده کند عمل در هایش را نتوانست ایده 

 

 

 آزادی و »نظام« -زندگی-جنبش زن 
»جمعیت حاضر   :گویددلوری در میزگرد انجمن علوم سیاسی ایران می  ابوالفضل

یافته نیست اما نشان هرچند متمرکز و سازمان ]جنبش زن، زندگی، آزادی[  در صحنه  

اوًل ایجاد نکرده است و   داده است که  ارتباطات مانع چندانی برای تداوم آن  کنترل 

حتی بلکه    کندها فرار نمیاز آن و    ترسی هم از نیروهای سرکوب نداردچندان  

. محمد مهدی )تأکید از من(  «دهدتهاجمی از خود بروز می  یها سویه در مقابل آن 

از    ی برجستهیک حلقه»را باید  جنبش اخیر    :گویدمی  مجاهدی هم در همین میزگرد

 .  «هم پیوسته دانستبه های ای از پدیدهسلسله

  ی ایران پیش از جنبش اخیر انجام شده بود، نشان هاکه در دانشگاه   ییهاپژوهش

آمیز و »نرم« من کو« دوران دادخواهی مسالمتی أرو »  1۳۸۸داد که با اعتراضات می 

از میان رفته بود. اعتراضات   صندوق رأی به پایان رسید، زیرا که امید به تغییر از طریق  

مرز نیروهای امنیتی سرکوب شد، دور  بی   که باخشونت1۳۹۸و آبان ماه    1۳۹۶ی ماه  د

 . از ابراز نارضایتی در ایران، از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بودای تازه

های ها و ویژگیریشه»  12،محمد مهدی مجاهدی   ی دور اخیر اعتراضات،که به گفته 

ادواری  دارند،  تکرارشونده مشترکی  و  مستمر  تناسخی اند،  به اند،  نوبت  هر  یعنی  اند 

گویند، ماهیت تناوبی دارند،  دهند و به زبان جدیدی سخن می ی جدیدی رخ می چهره

اند، ولی همگی  اند یعنی بدون طراحی پیشینی و سازماندهی و رهبری و خودانگیخته
 

 ۵نوشت مأخذ پی  12

https://ns.sndu.ac.ir/article_1934.html
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شناسی ماعی و جامعهشناسی اجتهای مشترکی از جنس اقتصاد سیاسی و روانریشه

 «.سیاسی دارند

ی مهم و  به نکته   نیره توحیدی  –زن، زندگی، آزادی    -  جاری ی جنبش  درباره

اشاره  وقتی که میمی   جالبی  و خاورمیانه همان مسئله  :گویدکند  ایران  در  ی »زن« 

ی »نژاد« در ایالت متحده. به این کند که مسئله می  نقشی را در امر اجتماعی بازی 

همان شدت ستم »نژادی« را در آنجا دارد. قدرت بسیج  ،معنا که ستم به »زن« نزد ما

مسئله حول  اجتماعی  گردآور نیروی  توان  همپای  نیز  »جنسی«  آپارتاید  نیرو  ی  ی 

ی ممتد ی مبارزه دهنده پیرامون موضوع آپارتاید »نژادی« است. این امر شاید توضیح 

اسفند   از  ایرانی  گرفتن    1۳۵۷زنان  نادیده  معنای  به  امر  این  البته  است.  به حال  تا 

آپارتاید مذهبی  ،  و سایر اقوام ایران(  ها، بلوچها، ترکها« )ستم بر کرد ملیتیآپارتاید »

ب بر  آپارتاید ( و  های مذهبیو گرایش  دراویش و دیگر مذاهب  ها،، سنی هاهایی )ستم 

نیست. چنان که   (و فرودستان اقتصادی   )ستم بر کارگران و سایر مزدبگیران  »طبقاتی«

 ی»نژادی« در ایالت متحده و یا افریقای جنوبی، نافی اهمیت مبارزه   مرکزی بودن امر

گری و لولی مبارزه »زن«، قدرت بسیج   ی ه »طبقاتی« نیست. اما مرکزی بودن مسئل

اقلیت   را دارد  هابرای سایر ستم  از طبقات مختلف، گروه  ی مذهبی و هاو شهروندان 

نسل  و  مبارزه هاقومی  چتر  یک  زیر  را  گوناگون  مسالمتی  حقوق ی  برای  آمیز 

 .  شان، برای کرامت انسانی و زندگی گرد هم آورده استشهروندی 

مقابل   سوی  جنبش  در  دقیق    -  هماین  ارزیابی  مجاهدی  به  مهدی    - محمد 

. خستگی یا ناکارآمدی آن به این دلیل  ایستاده است »نظام«، هم خسته و هم گسسته 

تری از متوسط  پایین ی بسیار  حگیر و اجرایی آن در سطهای تصمیمساده است که نیرو

عباس عبدی، تنها از   ی ام«، به گفته ایران است. چرا که »نظ  ی توان و شعور در جامعه

بی نیرو اما  شده  ذوب  و  معتقد  می های  استفاده  کار بارز،    ی نمونه  .کندکفایت  وزیر 

چند واحد اقتصاد دانشگاهی خوانده بود، که  دولت سیزدهم بود که هرکسی  نخستین  

ی  گیری برا. حضور این افراد در مرکز تصمیم کل از مرحله پرت استفهمید که به می 

جامعه یک  شهروندان  تمام  به  مستقیم  توهین  کشور  دارای    ی تمام  و  کرده  تحصیل 

دستگاه  »  : کند. گسستگی »نظام« را هم مجاهدی چنین تعریف می سرمایه غنی است

https://www.iran-emrooz.net/index.php/video_audio/more/103315/
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ی خرد یا کالنی انسجام درونی خود را از دست  برسر حل هر مسئله  گیری تقریباًتصمیم 

به هیچ    تواند بر سر تصمیم مناسبی به اجماع برسد، یا اصالًدر نتیجه یا نمی  ..دهد.می 

در برخورد با جنبش اخیر کامالً   گسستگیو    خستگی«. اکنون  رسدتصمیم مناسبی نمی

می قابل  است.  اعتراض مشاهده  مثل  به خواستند  گذشته،  کنند،  های  »جمع«  سرعت 

دیگری در برابر سیاست »جمع کردن«   دیلببینند که مقدور نیست. قادر به تصمیم  می 

ها مهار اند، که اعتراضپاچه بال برده ها را دست هم نیستند. حقوق کارمندان و بازنشسته

پشتوانه ی واقعی در صندوق دولت نیست. فقط پول بی دانند، که ذخیرهشود. اما همه می

، از حلقوم مردم بیرون ی نزدیک، با شدت گرفتن بیشتر تورماند که در آیندهچاپ کرده

کند. اوضاع اقتصادی بدتر، که یکی از تر می شود و اوضاع اقتصادی را وخیمکشیده می 

ثباتی در وضع بی   .کردخواهد    ترگستردههای اساسی اعتراضات است، اعتراضات را  انگیزه 

سرمایه دادوستد سیاسی،  و  می گذاری  فلج  هم  را  داخلی  با  های  سو،  آن  از  کند. 

کت در اشغال رشامبرجام،    یاخیر در سیاست خارجی، تعطیل  «انقالبی»های  یری گسمت

اوکراین توسط روسیه در راستای ایجاد جهان چندقطبی، شرایط اقتصادی را باز هم 

و خطرناک میناگوارتر  ندارند،  تر  کردن  اعتراض  فقیر، جان  مردم  که  تصور  این  کند. 

های اعتراضی )برای ست. بسیاری از جنبشی انقالب بهمن الوحانه تعمیم دادن ساده

می  آغاز  فقر  تعمیق  شرایط  در  درست  سودان(  در   ,Chenoweth)شوند  مثال 

2021).  

بینی  با دقت پیش ایران    ی های آینده تواند، سیر حوادث را در ماه کس نمیهیچ  

روشن است که خشونت بیشتر از این نکته  اما  های پیش رو جدی است.  کند. چالش 

سرکوب   «نظام»  سوی  وسیع و  از  ترهای  است.  ریختن  آتش  بر  نفت  هیچ  آن،  سو، 

برای راهچشم از سوی  یهاحلانداز روشنی هم  اساتید علوم اجتماعی در  برخی  ی که 

تن به یک سازوکار » کنند که »نظام«،  توان دید. آنها توصیه می ایران ارائه شده، نمی

اجازه داده شود نیروهای سیاسی «، »سیاسی برای عبور از این شرایط خطرناک بدهد

روندی   13«. گر بوده اند وارد فضای عمومی شوندرو که تاکنون نظارهمیانجی و میانه 

ملت ایران  همراه خواهد بود. این که    فراوان های  پایینوبال شده، که طولنی و با    آغاز
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، ارتباط  »نظام«های  العملرا در این پیچ مهم تاریخی باید بپردازند، با عکس کدام بها  

 مستقیم دارد. 

 

 سخن آخر 
 پایانبه    1۳۵۷مفهوم ابتر »آزادی« در انقالب  ی  ای دربارهاین نوشته را با نکته 

ی معتقد و مدافع آزادی در هاکند. نیروروشن را بیدار میای  برم که امید به آیندهمی 

که هیچ    ،آن روزگار، ضعیف و منزوی بودند. تکلیف حکومت شاهنشاهی که روشن بود

را مجاز به جز »حزب رستاخیز«  اتحادیهنمی  حزب سیاسی  و  و هاشمرد  کارگری  ی 

ی ها رغم وعده حاکمان بعد از انقالب هم نشان دادند که علی تابید.  نمیکارمندی را هم بر

»خودی« جز  به  انقالب،  از  سیاسی    ها،پیش  حزب  هیچ  هستند.  »نخودی«  بقیه 

انجمن و سندیکای مستقل حتی  اتحادیه  ی مستقل خیریه هم تحمل هااپوزیسیون، 

نترل قرار شدت تحت کبهی اجتماعی شهروندان هم  ها ، آزادی ها. عالوه بر اینندنشد

 ..(.  .گرفت )چه بپوشید، چه بنوشید، چه گوش کنید و 

نشین، بعدتر طرد شدند و  حاشیه   ،ی طرفدار آزادی )مثل نهضت آزادی(هامذهبی 

)مثل طرفداران نیروی   دموکراتهم، چپ    هاپایگاه وسیعی پیدا نکردند. در میان چپ

دنبال برپا کردن دولت   سوم خلیل ملکی( اندک بودند، نیروی غالب در این نحله هم

 یخواه )مثل جبههاستثنایی از نوع بلشویکی )دیکتاتوری پرولتاریا( بود. ملیون آزادی 

و سپس حاشیه  بیعت  به  مجبور  آغاز  از  هم  اصلی   نشینی شدند. پسملی(  بازیگران 

آن   برنامه یهانیرو صحنه  در  جایی  »آزادی«  که  بودند  جامعه  ی ی  معماری  و   یعمل 

ی اصلی معترض هاتوجهی از نیروامروز، خوشبختانه بخش قابل اما  آنها نداشت.    ی آینده

آزادی  امر  به  پایبند  میدان،  ایجاد هادر  دنبال  هستند.  اجتماعی  و  مدنی  سیاسی،  ی 

از فرامین  که شهروندان در آن باید  فاضله    ی ساختن یک مدینهدر پی  »بهشت اجباری«،  

 نیستند. کنند،    متابعت)جبر تاریخ یا فرامین شریعت(  و دستورات مافوق بشری 
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