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 ...حکایت همچنان باقی است 1

ساله در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد تهران    ۲۲قتل ژینا امینی دختر کرد  

اعتراضات وسیعی شد که جنبش فراگیر   ور شدنشعلهی  جرقه   ۱۴۰۱شهریورماه    ۲۶در  

جمهوری اسالمی به جای درک پیام اصلی ن  مسئول »زن، زندگی، آزادی« نام گرفت.  

باین    ، از جوانان معترضای  زندانی کردن و سپس اعدام عده سرکوب،  ا  جنبش، تنها 

جوان    ۵۰۰  ازند«. جان باختن بیش  نرا »جمع ک  هاتالش کردند که این بار هم اعتراض

این  است.  ی این اشکال گوناگون خشونت حکومتی بوده  تاکنون نتیجهو هزاران مجروح  

چوبههاقتل  دار،  ها،  بازداشتگاه ی  در  جنسی  آزارهای  و  شکنجه  تحقیر،  و  ، ها توهین 

یک برای »حسرت  ی سهمگینی بر روح و روان دختران و پسران جوانی که  هاآسیب 

معمولی بقیه   -«  زندگی  دنیا  هاجوان  ی مثل  خیابان   –ی  جای   هابه  بر  بودند،  آمده 

ایران و افکار عمومی جهان   ی در جامعه   هاگذاشته است. خشم و نفرت علیه این سرکوب

رحمانه بوده  بی  ی هاو احترام و همبستگی با جوانان و زنان ایرانی، حاصل این سرکوب

 است.  

لاقل   اکنون،  جنبشاین    ،اعتراضاتپس از گذشت نزدیک به چهار ماه از شروع  

نوینی از تحول خود شده است.    ی وارد مرحله  ودر شکل خیابانی آن محدودتر شده  

اجتماعی،  هاجنبش ی  درباره   هاپژوهش روند    تأکید ی  که  ی هاجنبش   ی همهدارند، 

  پی دید، که در زمان معینی اوج درپیی  هاو دوره  هاچرخه  را باید به شکلاجتماعی  

گیرد. حرکات اعتراضی از یک می ای  تر دارد، و سپس اوج تازه آرامگیرد، بعد روندی  می 

  وارد صحنهای  ان تازهکنشگرکند،  می  ی دیگر گسترش پیداهاگروه اجتماعی به گروه

ی هاو خواست  هاشوند، ایده می   جابهجاخودی  بهیافته و خودسازمان شوند، اشکال  می 

ی اعتراض )در کنش متقابل با برخورد حکومتیان( هاشوند و شیوه می  جدیدی مطرح

ی هارخداد  ،چنین تبیینی از جنبش اجتماعی  .)Tarrow(2011 ,  کنندمی   تغییر

بر آن است که این    و  دهدمی   را هم، با این نگاه دینامیک توضیح  هابزرگ مثل انقالب

اتفاقیکتحولت،   برسد.  نمی  باره و در یک ضرب  به ثمر  تا  مثال،  افتد  انقالب برای 

از حوادث را پیش از آن ای  نشد. سلسله  ، با هجوم به باستیل شروع۱789فرانسه در  

ی ها ایران را هم که نگاه کنید، از مراحل مختلف و موج  ۱۳۵7تجربه کرده بود. انقالب 
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مجموعه و  داشت  پایین  و  بال  کرد،  گذر  را ای  گوناگون  روند  یک  که  بود   از حرکات 

 .  )Rasler (1996 ,ای مرحلهتکساخت و نه یک حرکت می 

)تاریخدان و فعال سیاسی(، آقاجری  به یک زایمان تشبیه   هاشم  را  این مفهوم 

زمانی که قرار ،  یک جامعه آبستن تحولی بزرگ است  گوید: وقتی کهمی   کرده است و

زاده از دل کهنه    ی نو  ی صورت بگیرد و پدیدهزایمانی  از اعتراضات،  ای  است با سلسله 

شاهد   شما  مختلفی  ها دورهو    هاچرخهشود،  دردی  هستیدهااز  زایمان  اوج ،  ی  که 

این بین    ی ه ، فاصلدشویتر میه به زمان تولد نزدیکچهرشود.  می  گیرد و بعد آراممی 

 ۱.شودمی ترجدی تر و دردهای ناشی از آن تر و کمزایمان کم دردهای 

ی اجتماعی هاجنبشپردازم که: آیا می  مرکزی این نوشته سؤالبا این مقدمه، به  

را ی  اض مردم نارتواند  می   تنهاییبه آیا، سرکوب معترضین،    شوند؟می   با سرکوب خاموش

کردن معترضین، اعدام تعدادی از آنان برای ؟ آیا بگیر و ببند و زندان  به سکوت وادارد 

، موفق خواهد شد که حاکمان دیکتاتور را بر مسند قدرت پایدار نگهدارد؟    ترساندن بقیه

نه.   که  است  آن  من  کوتاه  برجسته)  تالیران که  چنانپاسخ  دیپلمات  و   ی روحانی 

دوره  فرانسوی  و حکومت  وفانی  تی  هاکه در  فرانسه  در انقالب  بزرگی  بازیگر  ناپلئون 

توانید نمی  توانید بکنید، اما روی آنمی   گفت: »شما با سر نیزه همه کارمی   (صحنه بود

 بنشیند«. 

این   به  مشروح  پاسخ  از  پیش  چکیدهسؤالاما  پژوهشای  ،  از  اخیر هاکوتاه  ی 

 آورم.می  تیک را در زیردموکرای غیر  هاپایداری حکومت  سازوکاری  درباره  شناسیجامعه

 
    ***    

در  هاسیستم  )جوامع  یهمهی حکومتی  با   (غیردموکراتیکی  هانظام   ازجمله  ، 

وقتی که مردم   هادر این سیستمشوند.  می  نارضایتی و اعتراضات شهروندان خود روبرو

اقتصادی   ی در عرصه   های ناکارآمدی ، وقتی رشد روزمره شوند می   از گردش امور ناراضی

تنگ به  را  مردم  اجتماعی  که،  آوردمی  و  توسعه،    زمانی  جای  فساد،   ، رفتپس به 

 

، صفحه ۱۳99 خرداد  رحمان، موسسه 98آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان نگاه کنید به:  ۱

۱۴۵ 
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 به این نتیجه بینند، وقتی که  های زندگی می عدالتی و نابرابری را در تمامی عرصه بی 

های ناروشن وکمبود  ی که تقصیر مشکالت اقتصادی، گرانی و بیکاری، آینده  رسندمی 

اما  زنند.  می   کفایتی سیستم حاکم است، لجرم به اعتراض دست بی به گردن  ،  موجود

سرکوب   ،جوامع  نی زنده و سرحال در ا   (civil society)مدنی«    ی وقتی که »جامعه

 ی وجود ندارد و یا زیر سایهآزاد  ی  هارسانه   مخالف و  احزاب سیاسی   زمانی که  ،اندشده 

 ی کارگری هااتحادیهوقتی    اند.تعطیل شمشیر همیشه آویزان اخطار، خودسانسوری و  

ممنوع و یا زیر    ی دارای منافع و عالیق مشترکهای داوطلبانه و گروههاو سایر انجمن

قرار است جوانان را با ایدئولوژی حاکمان سیستم آموزشی  فشار هستند. هنگامی که  

عمومی   سپهرکوتاه سخن آن زمان که    تابد.نمیبرانتقادی را    ی مغزشویی کند و اندیشه

(The public sphere(   یتیابراز نارضا  ی منتقد برا  ی هاروین  ی برا  یمحل مناسب ،  

ارا و  صورتآن  ،ست نیحل  راه  ی هیانتقاد  انفجار  این    .گیردمی   گاه  که  و   هانهر زیرا 

  توانند می   هستند که  ی جامعه مدنیهای مختلف به وجود آمده توسط سازمان هاکانال 

 ,Habermas) حل هدایت کنند راهسوی  به گیرند و  برا در خود    هانارضایتی و کاستی

از هاگروهمشارکت  ثر  ؤمجذب    (2020 خارج  سازمان  تموحک  ی  گوناگون هادر  ی 

آوردن    ی جامعه فراهم  و  گفتگوهافضا مدنی  و  بحث  برای  نیز   ، یی  و  کشمکش  برای 

موافقت  که  د  کنمی   شرایطی را فراهم   هاسازمانفعالیت سیاسی و اجتماعی در بستر این  

 ۲گردد. می  حاصلشهروندان ثر ؤمو رضایت 

است که ساختار   سؤال آن  که  هااکنون  قدرت در جوامعی  مدنی«    ی »جامعهی 

کند که به حیات خود می  تالش  هاسازوکاراند، چگونه و با کدام  شده سرکوب و ضعیف  

جا بماند؟ در همین جا باید برپا ادامه دهد و    هادر شرایط بروز بحران در دوران نارضایتی 

زنده و سر مدنی«    ی تیک که»جامعهدموکرای  هاکنم که ثبات و پایداری در نظام   تأکید

بسیار   دارند،  استماندگار فعال  نظام   .تر  آنها،  مقابل  غیر  هادر  )از دموکرای  تیک، 

ی آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی(، هااقمار اتحاد شوروی تا دیکتاتوری   سابقاً  کشورهای 

 

 .«، نقد اقتصاد سیاسیتمامسمفونی نا»  علیرضا بهتویی نگاه کنید به ۲

https://pecritique.com/2021/07/23/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9/
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ناتوان به دلیل  انقالب و فروپاشی مواجه درپی   مدنی«،  ی ی »جامعهرا داریم که  با  پی 

 کنند. می ی درازمدت را تجربههاثباتیبی  اند و یاشده 

علومهاپژوهش  ی برپایه  & Carey, 2009; Dukalskis)اجتمایع    ی 

Gerschewski, 2017; Earl, 2011; Geddes, Wright, Wright, & 
Frantz, 2018; Gerschewski, 2013; Goldstone & Tilly, 2001a; 

Lachapelle, 2022; Pierskalla, 2010; Tanneberg, 2020)   تحلیل در 

 ی اجتماعی باید چهار عامل را مورد بررسی قرار داد: هاخیزش

 دولت و دستگاه سرکوب آن، (۱

صد در   ۵تا    ۳بین    معترضینی که به شکل فعال در صحنه هستند و معموًل  (۲

 دهند، می  شهروندان را تشکیل

  کنند، می   گروه اول و دوم را نظاره  ی شهروندان کشور که با دقت مبارزه   ی بقیه   (۳

 و

 ی بزرگهابازیگران خارج از آن کشور، همسایگان و قدرت (۴

تر مورد توجه قرار گرفته است، در مقاطعی،  کم   ها گروه سوم که تاکنون در بررسی

آرام به  ن آرامامعترض  کننده در سیر حوادث دارند. این که آنها به همدلی باتعیین نقش 

یی از آنها، از هادر ایران( و یا بخش  ۱۳۵7اعتراضات وارد شوند )مثل انقالب    ی صحنه 

برنامه از جنبش هاترس  احتمالی  یا خطرات  اپوزیسیون  از های  به حمایت  انقالبی  ی 

خیزند،  بردهند(  می   ثبات و دفاع از منافع آنها راامنیت،  آرامش،    )که قولِ  هادیکتاتور

  ۱97۳ی اجتماعی دارد. امر اخیر در کودتای  هاانجام جنبش سردر  ای  کنندهثیر تعیینأت

   اتفاق افتاد. عبدالفتاح سیسی در مصر ۲۰۱۳کودتای یا ژنرال پینوشه در شیلی و 

ی یاد شده در بال، سه راه کار مختلف، برای پایدار ماندن  هاپژوهشبراساس نتایج  

 شود.می  تیک به کار گرفته دموکرای غیر هااز سوی حکومت
 

  سرکوب   -اول 
برای  سرکوب  »آشکار«  و  »پوشیده«  شکل  دو  هر  از  کردن بی   دیکتاتورها  اثر 

. زیر نظر گرفتن،  (Davenport, 2015)  کنندمی   ی مخالفان خود استفادههافعالیت 

ی هااز مثال ن  امخالفی امنیتی فراخواندن  هاشنود مکالمات، اخطار و تذکر و به سازمان 
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دوختن  نیست کردن افراد معین یا  بهموارد هم، ترور و سر  ای  در پارهنوع اول است.  

شان را جمع کنند  عالمت به دیگران است که باید حواس  ،  ی مالی و اخالقیهاپاپوش

این   نشوند.  دچار  سرنوشتی  چنین  به  حیات ات  یقتضیتا  عادی  شرایط  در  بیشتر 

گرفته به  های دیکتاتور بحرانی،  می   کار  شرایط  در  بسیارهابکوسر با  شود.   ی 

را نکمی  تالشتر  آمیز خشونت اعتراضی  ند که صدای معترضین را خاموش و جنبش 

دستگیری گسترده، شکنجه، تجاوز و تالش برای   ،هااین شیوه  ی . از جملهند«ن»جمع ک

هم  هاکوبدر این سر. توان برشمردمی  اقاریر اجباری و نیز اعدام و کشتار معترضین را

نیروهانیرو هم  و  رسمی  میدانشبه ی  های  به  ارل  آیند.  می  نظامی  جنیفر  که  چنان 

(Earl, 2011)   یک خیزش   دهد که هرچهمی  نویسد: تمام تجارب گذشته نشانمی

 کارگیریبه تهدید کند، میزان  بترساند و  بیشتر حکومت را  ی  عاجتمااجتماعییا جنبش  

اما چنان که در بال هم اشاره کردم،   شود.می  ترگستردههم  ونت  خشو ابعاد    سرکوب

را   هاتواند، دیکتاتوری نمی   تنهاییمتفق هستند که سرکوب به  هانتایج تمامی پژوهش 

دارد.    پایدار حکومتنگاه  دیکتاتور هالذا،  ابزار   ،ی ی  از  استفاده  کنار  ، سرکوب  در 

 . دنگیرمی ی دیگری را هم به خدمت هاسازوکار

 

صحنهگسترده   –دوم   در  و  داخل  در  پشتیبانان  کردن    ی تر 

 ی المللبین
تری، از طریق دادن وسیع   اجتماعی  ی هاقشر  -در مورد اول تالش بر آن است الف

)از سیاسی    هانخبگان برخی گروه   -اجتماعی رژیم اضافه شوند. ب    ی امتیازات، به پایه 

حتی  همکاری و  تا اقتصادی، از دانشگاهی تا نظامی و مذهبی، از هنری تا ورزشی، به  

حاکمیت    (co-optation)  شراکت در  معینی  حدی    شوند ه  برگزیددر 
(Dukalskis & Gerschewski, 2017 )  . 

عقد  ی هم سعی بر آن است که با نزدیکی با همسایگان و  المللبین   ی در صحنه

تری برای حکومت  وسیع ی جهانی پشتیبانی هابا قدرتپیمان دوستی و اتحاد گسترده 

 حاصل شود.  
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  مشروعیت تالش برای استحکام–سوم 

  ی جنبه ترین  پراهمیت   ،تیمشروع  دهند که تالش برای می   ی اخیر نشانهاپژوهش

کنند از می  استبدادها تالش .  (Maera, 2020)  استه  خودکامی  هاحکومت  اتیح

خود    به حاکمیتمردم  باور  گوناگون  ی  ها یا رویه  و  ، اعمالهاطریق ادعاها، نمادها، روایت

با    ها میرژاساسی این است که هنگامی که    ی نکته   به دست آورند یا پرورش دهند.را  

( یلیمردم )به هر دلیشان هستند،  ها حکومت   یتمشروع  گوناگون مدعی   سازوکارهای 

 ؟ دارند ی در مورد آن ادعاها چه اعتقاد

تحکیم   دیکتاتورهانظام یت  مشروعبرای  زیربه  سازوکارچهار    ی ی  کار   شرح  به 

 شود:می  گرفته

ثبات ایجاد  و    ، رشد بیشتر برای رفاه شهروندان کارآیی اقتصادیبهبود    –  الف

  اجتماعی -سیاسی

 

که    یتا زمان  .وجود دارد   ان مستبدو حاکم  مردم  نی پنهان ب  یقرارداد اجتماع  کی

  یبه اعتراض و تالش برا  ی ازی کند، نمی   نیرا تأم  نیازهای مادی و امنیت مردم  میرژ

ی مختلف نشان هاپژوهشدر عین حال    .ستین  شهروندان  ی از سو  یاسیاوضاع س  رییتغ

برابر دشواری   ی دیکتاتور ی  هاداده است که رژیم بسیار ها و بحران  هادر  اقتصادی،  ی 

گمان اعتراضات وسیع مردمی در  بی  مشکالت اقتصادی،مد آپی تر هستند. لذا، شکننده 

کشورهاست.   سرمایهعدم این  فرار  هم،  اجتماعی  و  سیاسی  در   هاثبات  تردید  و 

خود، بیکاری و فقر    ی به نوبه داخلی و خارجی را به دنبال دارد، که  ی  هااری ذگسرمایه

 زند.  می بیشتر را دامن
 

   انتخابات - ب

  

 Gandhi) اقتدارگرا وجود دارد ی هاتنوع فراوانی در برگزاری انتخابات در نظام 

& Lust-Okar, 2009)انتخاب، کدام ارگان با چه تصمیمی  ها. این که  گیری و 

تا چه اندازه ممکن   هاشرکت دارند؟ رقابت  ی گیرد؟ چه کسانی اجازهقدرتی را دربر می
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 ی تیزه کردن سیستم است؟ اما همهدموکرااست؟ تا چه حد این انتخابات، گامی در راه  

نظام  هایافته که  است  آن  از  که  ی هاحاکی  از دارند،  انتخابات    اقتدارگرایی  ماندگارتر 

د، در خدمت تقسیم  در برخی موار  انتخابات.  هستند که بدون انتخابات هستند  ییهاآن

انتخابات که در بال بدان اشاره شد.    ،ی اجتماعی( استهانخبگان و گروه  گردشقدرت، )

نتا   ز ین  یممکن است نقش اطالعات به    جیداشته باشد.   کمک  میرژ  نمسئول انتخابات 

پامی  تا  را  خود    یتیحما  ی هاگاه یکند  مخالفان  انتخابات   کنند   رصدو  از  بعد  )تا 

تر عادلنهقدر انتخابات آزادتر و  شان را طلب کنند(. هرحمایتمحدودترشان کنند و یا  

سوی   رژیمن  امخالفاز  مشروعیت  به  شود،  کشور  تلقی  از  خارج  و  داخل  کمک   ،در 

 کند. می  بیشتری 

 

 ارشاد و تبلیغ ایدئولوژیک  - ج

  . شد می   کار گرفتهبه هم  ی توتالیتر  هارژیم  قدیمی است که در  یاین یک شیوه  

به دلیل رشد آگاهی شهروندان و دسترسی به منابع متفاوت برای    -در روزگار امروز  اما  

 ۱9۳۰  یی دهههابسیار محدودتری در مقایسه با سال   دکاربر  -کسب اطالع و دانش  

-کهدف از کاربرد این روش آن است که سیستم ایدئولوژی  .آلمان و اتحاد شوروی دارد

و  انحصاری    سیاسی گوناگون  اشکال  به  مدارهمهحاکمیت  در  )آموزش  و   سجانبه 

پروپاگاندای هنری،  ی  هاجشنواره  ،ی ملیهاجشن   ،مذهبی  ، استفاده از مراسمهادانشگاه

، یا   تراز نوین«»انسان    هاشهروندان کاشته شود، تا از آن..( در قلب و ذهن  .وای  رسانه 

 بسازند.   مسلمان مکتبی«»

روش، پدیده   چهاگر  این  و  هاسال  ی بیشتر  است  گذشته  و  دور  و  ثریت  ؤمی 

ای  ی استبدادی به شکل گستردههااما هنوز در حکومت  ،بسیار محدودی دارد  آمدی کار

خواهم  می   ولدیمیر پوتین، از ناسیونالیسم روسی )منبرای مثال،  شود.  می   به کار گرفته

، عظمت را به روسیه بزرگ بازگردانم( برای مشروعیت حکومت  هابه کوری چشم غربی 

 کند.  میی ثرؤم ی اش استفادهطولنی

مبارزهرژیم یک  دل  از  که  استبدادی  بیرون    ی های  از آمدهانقالبی  اند 

تری گسترده   ی استفادهپیروزی انقالب محبوبیت داشت،    ی هایی که در دورهایدئولوژی 
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 اعتراض   رکه هی انقالبی، آن است  هاپروپاگاند برجسته در این    ی یک جنبه  ۳کنند. می 

مردم  جنبش  همواره  هادسیسه»  ،ضی انار  و  که  است  خارجی  دشمنان  حال ی  در 

 . Way, 2013) (Levitsky &  هستند «در کشور علیه انقالب توطئه خرابکاری و

  انفعال سازوکار -د

با    آنهدف  روش    نیا  در که  قدرت،  است  و   قدرت  نماییبزرگ نمایش  کنترل 

عملی را در جامعه انفعال و بی  ،آنانسجام  بر یکپارچگی و    تأکید سرکوب حکومت و با  

غلو توان دید که چگونه با  می   برای نمونه در اتحاد شوروی سابقرا  . این امر  دامن بزنند.

معنی جلوه  بی   در قدرت ک.گ.ب سعی بر آن بود که هر تالشی برای تغییر را، از پیش،

سال  در  حتی  دهههادهد.  رژیم  ۱98۰  یی  این  که  وقتی  بود، فوق،  ضعیف  العاده 

ترسیدند زیرا که به این  می   شدت از ابراز هر اعتراضیبه شهروندان شوروی هم چنان  

در قدرت ساواک در حکومت    ، در غلوّسازوکار مین  ضعف حاکمان وقوف نداشتند. عین ه

 کند. می  ی امنیتی و سرکوب کنونی عملهاکران ارگانبی  شاه ایران و یا توان

کردن   اعتباری ب  در سرکوب،  میرژکران  بی  قدرتکنار این تالش برای نمایش    در

و  تأکیدو    یاس یس  ی هابدیل ضعف  پیشبی  بر  آنها  بودن  استمرار می   مقدار  تا  رود 

 جلوه دهد. ریناپذاجتنابرا  دیکتاتوری 

 

*** 

 

آذر    ۱۵در    یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهمدر این زمینه، نگاه کنید به سخنان   ۳

کنیم که در نظام آموزشی کشور ورود کنند، باید های علمیه درخواست می : »از حوزه در قم  ،۱۴۰۰ماه  

سازی شود تا نوجوانان و جوانان بیشتر از گذشته با ها زمینهدر مدارس و دانشگاهحضور طالب جوان  

ی علمیه باید به کمک نظام آموزش و پرورش بیاید و حتی مدارس وابسته به ها.. حوزه .دین آشنا شوند

باشیم  یحوزه  در مدارس  دینی  تربیت  بگیرد و شاهد  را    .علمیه شکل  این جامعه  فرزندان  باید  به ما 

.. در این  .های معنوی را هم کسب کنندهای ظاهری صالحیتتربیت کنیم که عالوه بر صالحیتای  گونه

ها، نوجوانان و  سازی شود تا بچهها زمینههای جوان در مدارس و دانشگاهراستا باید برای حضور طلبه 

 .جوانان بیشتر از گذشته با دین آشنا شوند«
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برجسته و  معین  مورد  چند  ادامه،  بررسیهاسرکوب  ی در  را  تاریخی  موفق   ی 

ی غیر  هاحکومت بقای برای بحث شده در بال را  مختلف کارسه راهکنیم تا ترکیب می 

 مشاهده کنیم.  تیک دموکرا

 

 ۱۳۳۲مرداد   ۲۸ در کودتایجنبش ملی شدن نفت  سرکوب
ایران علیه نهضت    ۱۳۳۲مرداد    ۲8  کودتای  شدن نفت به رهبری دکتر  ملیدر 

ی اجتماعی های نظامی و سرکوب موفق جنبش هامحمد مصدق، مثال کالسیک کودتا

بود.   تاریخی  دوره  این  در  جهان    در   و  ، ۱97۳  شیلیدر    ،۱9۶۴  برزیل  در  کودتادر 

 در ایران.  ۱9۵۳ یی را شاهد بود که کودتای هاوبیش همان روندکم   ۱97۶آرژانتین 

این تنها  در  من  بربه جا  را  روند حوادثی  و می  طور خالصه  کودتا  به  که  شمارم 

ی ها مشروح در این زمینه رجوع کنید به نوشته   ی انجامید. برای مطالعه  موفقیت آن

 ینکته   .(Rahnema, 2014)  علی رهنما و  (Amanat, 2017)  عباس امانت

 موفق شدند.    هاتواند پاسخ دهد چرا این کودتانمی   تنهاییبه مرکزی آن است که سرکوب  

اقتصادی  ۱۳۳۰-۱۳۳۲ی  ها سال  در   -اول از کشور،  وضع  بریتانیا  جلوگیری  با 

نفت  وخیم  فوق   ،ایران  فروش  آینده  یناروشن بسیار  انداز  چشم   .بودالعاده  مورد   ی در 

ی ایرانی گزارش داده بودند که بدون کمک کارشناسان هامتخصص وجود دارد.  اقتصادی  

دولتی،    ی اوراق قرضه  را نداریم.نفت  استخراج و فروش    ،ی بردارخارجی، ما امکان بهره 

 و صندوق دولت خالی است.  را دامن زده است   بیکاری تورم و 

گسترده  -دوم صف  ای  تشتت  وجوددر  به  جنبش   اهللآیت  .آیدمی  طرفداران 

ای  . عده دپیوندمی   دربار و مخالفان مصدق  ی کاشانی، رئیس مجلس شورای ملی به جبهه 

کنند. حزب توده می  هم انشعاب  ملی )مثل مکی و بقایی(  ی از یاران مصدق در جبهه

مال بود، بعدتر ایران هم در آغاز به دنبال منافع اتحاد شوروی برای دادن امتیاز نفت ش

ی خیابان و هاشمرد. درگیری می   هم، تا نزدیک روزهای کودتا، مصدق را نوکر امریکا

)فاشیست  سومکا  ایران،  هاخشن  توده  حزب  طرفداران  با  دربار(  طرفدار  امنی نای 

 زند. می  اجتماعی را هم دامن
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مثابه  به )  متحده  ایالت  پیشنهاد  برابر  در  مصدق   ناپذیری انعطاف   –سوم

، در برابر کف هامیان ایران و بریتانیا( و اصرار مصدق بر سقف خواسته  کنندهمیانجی 

 کند.  می  آنها، ایالت متحده را هم ناامید

  بازگشت  برای   کودتا  و   گرفت  قرار  بریتانیا   کنار   در  متحده  ایالت  مرور،به   –چهارم

 خورد. می  کلید مصدق برکناری  و شاه

ی مالی فراوانی به حکومت  هانفت و کمک ی پس از کودتا، فروش دوباره - پنجم

 رسید، که ثبات معین اقتصادی پدید آورد.  ترومن ۴اصل  کودتا از طریق

را    چهار عاملی اجتماعی باید  هاتحول جنبش بررسی  در بال اشاره کردم که در  

و . در این ماجرا تکلیف و موضع عامل نخست )یعنی حکومت شاه  قرار دادتوجه  مورد  

اند شده شدت دچار چنددستگی و تشتت  به جنبش اعتراضی،  ن  فعال ارتش( روشن است.  

 یکه با دقت مبارزه )شهروندان کشور  اکثریت    و بخشی از آن به دربار پیوسته است.

نظاره  را  دوم  و  اول  اقتصادی   ،(کنندمی   گروه  اوضاع  و -از  نیستند  راضی  اجتماعی 

ی هاقدرتبینند.  نمی  جنبش اعتراضی  ی انداز روشنی برای کشور در صورت ادامهچشم

از ی متفاوتی داشتند، پس  هاهم که در آغاز در برخورد با این جنبش، سیاست   بزرگ

متحده، ایالت  پیشنهاد  جنبش    رد  علیه  و  دربار  سود  وارد  به  نفت   عململی شدن 

 شوند.  می 

»وضع بد اقتصادی« که    شد که همراه باموفق    زمانی زنیم، سرکوب  می   جمع که

ضعف آن نارضایتی مردم را به دنبال داشت، »تشتت در صفوف حامیان جنبش« که  

به وجودناآشوب و   را  نهایتمی  آرامی در کشور  بهآورد، و  بلوک   اً  »شکل گرفتن یک 

پایان جنبش    عاملتنهایی  بهشد. پس سرکوب  منجر  قدرتمند خارجی« در برابر جنبش،  

نبود. همین عوامل، چنان که اشاره شد، در کودتاهای نظامیان در امریکای جنوبی، در 

داستان  هاسال  کرد.  عمل  هم  بعد  اعتراضیهاحرکت ی  طبقه زنیقابلمه ی   یزنان 

ی هدر دور  هادر اعتراض به کمبود  ، ی قبل از کودتای پینوشههادر سال   شیلیمتوسط  

طرفی  بی   از پیش، حمایت و یا، حکایت از همین ماجرا دارد که کودتا  سالوادور آلنده

 بخشی از شهروندان را همراه داشته است.  
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ی هاهمین سرکوبخر  أمتی  نمونههم    عبدالفتاح سیسی در مصرکودتای ژنرال  

است.   مرسی،  موفق  نماینده   جمهوررئیس نخستین  محمد  که  عربی،  بهار  از   ی بعد 

با  المسلمین  اخوان اعتراضات    وسیعیموج  بود،  البرادعی به   جنبشاز  محمد  رهبری 

و مدیر   ۲۰۰۵صلح نوبل در    ی جایزه  ی مصری، برنده   ل لیبرا)دیپلمات و سیاستمدار  

گیری اعتراضات، هفت  چند روز پس از اوجی انرژی اتمی( مواجه شد.  المللبین آژانس  

کودتا کرد   ۱۳9۲. ارتش در تیرماه  وزیر مصر، استعفا کردندو نخست  کابینهتن از وزرای  

اسالم  نخستو   و  هواداران  المسلمین  اخوان  ماهگرای  در  ادامه  بعد  در  ن ا مخالفهای 

 .را سرکوب کرد گراو چپ  لیبرال

ش از سرنگونی محمد مرسی، عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج یاندکی پ 

ایالت متحد امریکا   .لیارد دلر در اختیار عبدالفتاح سیسی قرار دادندیچندین مفارس  

بیش از سه   ی سالنهی  ارائهکرد و قول  نظامیان مصر حمایت    هم پس از یک سال از

 را داد. به مصر ی  لیارد دلر کمک نظامیم

بینیم که کودتاهای می  اگر به مدل تئوریکی که در بال بدان اشاره شد، برگردیم،

علیه جنبش بر سرکوب متکی  هاموفق  تنها  این بخش،  اجتماعی، تشریح شده در  ی 

نخبگان   را پشت سر داشتند،  اجتماعی  ی معینهاقشرگران، حمایت  سرکوب نبودند.  

سیاسی، و دستگاه نظامی و مذهبی(   نخبگاناقتصادی و بخشی از    هویژبه )  هابرخی گروه

ی جهانی های هم همراهی همسایگان و قدرتالمللبین  ی در کنار آنها بودند. در صحنه 

 را پشت سر داشتند.  

 

۱۹۸۹من آناعتراضات میدان تیان  

سال   در  پکن  در  من«  آن  »تیان  میدان  در  چینی  دانشجویان  جنبش  سرکوب 

تیکی که در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی  دموکرا، در آستانه تحولت  ۱989

ی جهان قرار گرفت. در زیر، به طور خالصه، هادر جریان بود، مورد توجه وسیع رسانه 

 دلیل موفقیت این سرکوب را با مدل تئوریکی که در بال تشریح شد، ارائه خواهم کرد. 

و    فساد گسترده)مثل تورم،  ۱98۰  ی ی دهههارفرم از  ناشی    برخی عواقب منفی

را در   ییهای نارضایت  بودند(،  بیکار  که اکثراً،ی بزرگهااز روستا به شهر ت وسیع  مهاجر
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ی شاغل در بخش دولتی دامن زده بود. در آوریل هاکردهتحصیل   و  میان دانشجویان

)که به دلیل    هو یائو بانگ  رهبر سابق حزب کمونیست  ی یع جنازه یمراسم تش  ،۱989

بهانهتعامل   بود(  شده  عزل  پیش  سال  در  دانشجویان  اعتراضات  برای مناسب   ی با  ی 

بعد   روزهای  در  تظاهرات  این  آورد.  فراهم  دانشجویان  شد،  گستردهتظاهرات  تر 

از شهر از هادانشجویان  به حمایت  نیز  کارگران  از  و گروهی  پیوستند  به آن  ی دیگر 

بست نشستند. در روز   ،«منآنمیدان تیان»کنندگان در  اتتظاهراعتراضات برخاستند.  

دانشجویی با   رادیکال  پکن، رهبران  به گورباچف    سفر، دو روز قبل از  همماه  سیزدهم  

خارجی خبرنگاران  هزاران  و حضور  تاریخی  دیدار  این  امکان  از  یک   ،استفاده   شروع 

 ، کارشان بههااعتصاب غذااز هشت هزار نفر با این   کردند. بیش اعالم  را    اعتصاب غذا

پایان دادن   در این اعتراضات،  . خواست دانشجویانکشیدها  در بیمارستان   بستری شدن

امتیازات مقامات، افزایش بودجه برای آموزش، آزادی بیان، و حق لغو  و  دولتی  به فساد  

وزیر  نخست اعالم کردند که اگر  مه    ماه  ۳۰بود. دانشجویان در    گو با مقامات حزبیوگفت 

اما   را ترک خواهند کرد.   منآنتیانبرکنار شود، میدان    (Li Ping)وقت لی پینگ  

ماه ژوئن که کنگره ملی خلق است    ۲۰رادیکال ترین جناح این جنبش، بر آن بود که تا  

دنگ شیائوپینگ باید به اشغال میدان ادامه داد. اختالف میان معترضین بال گرفته بود.  

تصمیم به سرکوب این تظاهرات گرفتند.    ،وزیررهبر معنوی حزب و لی پنگ نخست

تظاهرات  آنان   سازمان   بزرگنخست،  را  دانشجویان  با  مخالفت  و  طرفداران حکومت 

پکن را به   ییویو راد   یونیزیتلو ی هاستگاهیدر اول ژوئن، سربازان کنترل اسپس . دادند

کردند    تأکیددر خانه بمانند و  دادند که  هشدار  ساکنان پکن    ی به همهدست گرفتند.  

 یچ یسرپ  یرا که از مقررات حکومت نظام   یکساناجازه دارد    ارتش  در صورت تخطی،  که

به  کنند  می  نزدیک  ببندد.  گلوله  به  از ای  هزار سرباز که بخش عمده  ۴۰۰را  آنها  از 

اکثر   ی( به پکن اعزام شده بودند.مغولستان داخلدست کشور بودند )مثل  دورمناطق  

 ن مسألهو همی  ند دیفهمی نم ( راشودی که در پکن صحبت م) نیماندار  ینی زبان چ آنها

کنترل به عالوه، با    کرد.می   کلی »ناشنوا«به معترضان    ی هانسبت به درخواست  آنها را

آن من به مناطق   ان یت  دانیماعتراضات  اخبار مربوط به    از سوی دولت،  هارسانه مطلق  

نهایتاً  خواهند.  می   دست کشور نرسیده بود، تا این سربازان بدانند، که دانشجویان چهدور
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کرد پاک  کنندگان  تظاهر  از  را  میدان  و  رساند  قتل  به  را  تن  هزاران   ارتش، 

(Calhoun، 1997; Nepstad، 2014) . 

  دنگ شیائو   افتاد؟، چه اتفاقی در چین  سرکوب جنبش تیان آن منپس از  اما  

آن   اعتقاد داشت که دلیل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی ورشکستگی اقتصادِی  پینگ

 -کارش در رهبری حزب کمونیست  محافظه شکل جدی در مقابل شرکای  به  بود. لذا  

تشدید سرکوب تنها    . اعالم کرد کهایستاد  -  موجود بودند  اًواقعکه معتقد به حفظ وضع  

رو، موج  ایناز   .کند امنیتی مشکالت ما را حل نمی-ی پلیسیهاکنترل تر کردن  سخت   و

میدان ی پس از سرکوب »هاجدیدی از اصالحات اقتصادی را بالفاصله در سال بزرگ  

با    .)jaéB(2010 ,  به راه انداخت  من«آنتیان اصلی    ی که وظیفه بر این  تأکید وی 

است،    قدرتمند  ،حزب کشور  کردن  ثروتمند  »توسعهنوشتو  کشور   ی :  اقتصادی 

»سرمایهم  ی وظیفهترین  مهم  معین  سیاست  فالن  آیا  که  این  یا است«،  داری« 

 اهمیت است.  کم هدف اصلی، ثانوی و این »سوسیالیستی« است، در کنار 

بازتر کردن به در این راه و   به آن هدف اصلی، دنگ بر اهمیت  منظور دستیابی 

خارجی، و وسیع  ی  گذارسرمایهجلب    ،شدهجهانی درک مفهوم اقتصاد    ،تصاد کشوراق

در   دوم آن که  .کرد  تأکید  اجازه دادن انباشت سرمایه و ثروتمند شدن به »کارآفرینان«

)که نقش اصلی در اعتراضات کشور  ی در دانشگاه و روشنفکران  هاکردهتحصیل برابر  

که    ، وقتی ۱978اجتماعی تازه قرار داد. دنگ در سال  هم یک قرارداد    داشتند(  ۱989

کارگر(،   ی عنوان بخشی از طبقه بهتازه قدرت گرفته بود، از روشنفکران )با اعالم آنها  

حیثیت کرده و آنان را از جهنمی که انقالب فرهنگی مائو ساخته بود نجات داد.   ی اعاده

آنان حمایتاما این   از  بود. هنوز هم بسیاری  بهبود نبخشیده  آنها را  امکانات مادی   ،

داد تا شرکت بزنند و می   دنگ به آنها اجازه  ی تنگدست بودند. قرارداد اجتماعی تازه 

ی سود جستند.  فرصتگروه اجتماعی، از چنین  این    میان  درکنند. بسیاری    اندوزی ثروت

طرز چشمگیری بهبود به آنها  نوین، اوضاع اقتصادی  و شرایط کاری    هافرصتبا ایجاد این  

از  یافت.   فنی هاشرکت   ها،کردهتحصیل بسیاری  با    -ی  و  را   فناوری خدماتی  پیشرفته 

که در دانشگاه و جهان آکادمیک ها هم  مند شدند. آن بخش از آنثروت بنیان گذاشتند و  

فرصت  ماندند،  یافتند  بی  ی هاباقی  جامعهتا  شمار  بپیوندندالمللبینعلمی    ی به  و   ی 
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و   هااعزام شوند. حقوق، مزایا، فرصتی غرب  هابه دانشگاه پژوهشگر میهمان    عنوانبه

روی سو نییکاز  طرز چشمگیری بهبود یافت، زیرا که آنها  به شرایط کاری این گروه  

اقتصادی   ی توسعهنیرومند  موتور  بودند و از سوی دیگر،    ۱989اصلی تظاهرات سال  

تر گسترده». با این ترتیب، دنگ استراتژی  شدندمی  تلقی دنگ شیائوپینگ  مورد نظر  

تر برای  وسیع )که امکانات  ی جهانی  هاقدرت  حمایت  جلب  « وکردن پشتیبانان در داخل

در   کار گرفت. به خوبی  به کالن در اقتصاد پویای چین را یافته بودند(  ی  هااری ذگسرمایه

، مشروعیت رژیم را هم  هانظیر وضع اقتصادی مردم در این سالبی   بهبود   ،عین حال

 شدت افزایش داد. به
 

 ۲۰۲۰جنبش اعتراضی پس از انتخابات ،بالروس

  ۲۶فارسی در    ( در مصاحبه با یورونیوزJack Goldstone)جک گلدستون  

های مشابه نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی استوارتر از نمونه  گفته بود:  ۲۰۲۲نوامبر  

مشابه سرکوب ای  ما شاهد نمونه   احتماًل  اند. لذادر سودان، تونس و یا مصر عمل کرده

در بالروس، در ایران خواهیم بود، که اعتراضات در   ۲۰۲۰اعتراضات در بعد از انتخابات  

توجهی رشد پیدا کرد اما در نهایت از سوی نیروهای امنیتی،  قابل ه و مدت زمان  انداز

تر به اعتراضات دقیقه گلدستون به آن اشاره کرده است، نگاکه ای نکته ۴سرکوب شد. 

 کند.  می بالروس در این دوره را ضروری 

برگزاری  ی  درباره   دانشگاهی  مطالعات میان  ارتباط  وجود  انتخابات  احتمال 

قوانین  »تیزه کردن جامعه )زمانی که انتخابات به لحظات رقابت واقعی بر سر  دموکراو

 ،Gandhi & Lust-Okar)  کنندمی   شود(، به موارد زیر اشارهمی  تبدیل  «بازی 

2009):   

اصلی حکومت    ی زمانی که بحران جانشینی وجود دارد. یعنی، زمانی که چهره 

یی در درون نخبگان حاکم ایجاد شده، که هاشکاف   خودکامه از صحنه حذف شده و

اجتماعی    -های اقتصادی دیگر آن بحران  ،توانند از آن بهره برداری کنندمی   مخالفان

 
4 https://parsi.euronews.com/2022/10/26/exclusive-interview-jack-
goldstone-protests-in-iran-revolution-social-movements-mahsa-amin 

https://parsi.euronews.com/2022/10/26/exclusive-interview-jack-goldstone-protests-in-iran-revolution-social-movements-mahsa-amin
https://parsi.euronews.com/2022/10/26/exclusive-interview-jack-goldstone-protests-in-iran-revolution-social-movements-mahsa-amin
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رژیم استبدادی را تضعیف کرده است، زیرا که امکانات حکومت برای پخش پول میان 

یافته و انحصار رژیم بر رفاه اقتصادی از ی فقیرتر جامعه( کاهش  هابخش ویژهبهمردم )

خاباتی ی انتهاتقلب  در شرایط بروز  گاه آن  ،در شرایط ضعف حکومت  بین رفته است.

هزینه  جناح حاکم کاهشها،  رژیم  علیه  بسیج  که  د  یابمی   ی  کنند  احساس  مردم  و 

 اعتراض به تحول خواهد انجامید. 

بالروس    وسیعیاعتراضات   تابستان  در  انتخابات    ۲۰۲۰در  نتایج  اعالم  از  پس 

 ۲۶)که    « الکساندر لوکاشنکو»که    کرده بود  اعالم  کمیسیون مرکزی انتخابات  شد. آغاز

 مخالف   اصلی  نامزد  و  رسیده  پیروزی   به   آرا  درصد  8۰ باکشور بود(    جمهوررئیس سال  

تیخانوفسکایا» او، است  7تنها    «سوتالنا  کرده  را کسب  آرا  نوشت:    لیال.  درصد  سیف 

درصد آرا را    ۴۵حدود    «تیخانوفسکایا»که    اددنشان می  مستقل  های گزارش نخستین»

  5.بود«به دست آورده 

خشن حکومتی  سرکوب  با    ، اماریختند  هابه خیابان برای اعتراض  حکومت  مخالفان  

بالروس اعتراضات،  ،در  یافت.  این  گزارش    پایان  اساس  بشر   باندیدهبر  حقوق 

Human right watch  ، 8حدود  و  زخمی    هایک کشته، ده،  هاحاصل این سرکوب 

  رقیب  و رهبر مخالفان  ۶. یت گرفتند نفر محکوم   8۲۶از میان آنها    زندانی بود کههزارنفر  

: »زندگی  گریخت و گفتبه لیتوانی    هابا این سرکوب  تیخانوفسکایا  سوتالنا لوکاشنکو،

 «. ارزش این چیزها را ندارد

این است که آیا حکومت بالروس تنها با تکیه بر سرکوب توانست به    سؤال باز هم  

 این جنبش اعتراضی پایان دهد. پاسخ کوتاه این است که نه.  

، هاسال   این  بالروس شده بود، در طول  جمهوررئیس  ۱99۴سال    ازکه  و لوکاشنک

به چنان ی  ی چینگذارسرمایهی غربی و  های روسیه، وامهاکمک  را بااقتصاد بالروس  

ولی سیلیکون »، بالروس را  ورنال ج، وال استریت  ۲۰۱۶در سال    که   ه بودموقعیتی رساند

Silicon Valley  شرقی  ،Kulakevich & Augsburger)  نامید   «اروپای 

 
 / https://www.radiozamaneh.com/529807نگاه کنید به  5

6 https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/belarus 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident
https://www.radiozamaneh.com/529807/
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ی اقتصادی حکومتش تا آن دوران هنوز در ها. لوکاشنکو بر اساس دستاورد(2021

( اعتبار  بازنشسته  ن، کارگران و سالمندا ییانروستا  ویژهبهی مهمی از جامعه )هابخش 

اقتصادی  ثبات  منبع  را  حکومت  آنها  اجتماعی داشت.  و  سیاسی  رشد می   ،  دانستند. 

، میزان پایین  (نوسانات  )اگر چه با  ۲۰۲۰تا    ۱99۰  ی ی دهههااقتصادی مداوم از سال

ضریب   و  کشور  در  فاصله  پایین ینی  جبیکاری  نشان  ی )که  را  از   دهد(،می   طبقاتی 

بندی جمع.  (Trantidis, 2022)  وضع در نگاه مردم فرودست بودی این  هانشانه 

اقتصادی. به  تیک بود تا  دموکرانخست امر    ی در درجهکنیم، نارضایتی مردم معترض،  

شمول  به همین دلیل، مردم در خارج از شهرهای بزرگ، کارگران و دیگر اقشار پایینی  

وسیع  دهقانان،   ابعاد  اکثر  در  نپیوستند.  اعتراضات  و  تظاهرات  کنندگان، اتتظاهربه 

 سی بود.  دموکراموضوع شان ی مرکزی مسأله کرده و متخصص بودند، که تحصیلاقشار 

اعتراضات، ولدیمیر پوتین، عالوه بر اعالم حمایت کامل سیاسی از   ی در بحبوحه

میلیارد   نیم ویکوعده  (  قانونی  جمهوررئیس عنوان  به لوکاشنکا )به رسمیت شناختن او  

اضطراری   وام  داد.را  دلر  منطقه   هم  بزرگ  روسیه،  ای  قدرت  این  یعنی  درکنار 

میلیون   9اقتصادی از رهبران کشور کوچک همسایه )با    سیاسی ونمادین،  ی  هاحمایت

سرکوب  به  هم  اطالعاتی  و  نظامی  مشاوران  سرکوب،  تجهیزات  ارسال  با  جمعیت(، 

تلویزیونی دولتی بالروس دست    ی نگاران شبکهروزنامه مخالفان کمک کرد. زمانی که  

پشتیبانی فنی به اعتصاب زدند، یک استودیوی کامل از مجریان، اپراتورهای دوربین و  

روایت رژیم به طرف مینسک   ی پخش یکپارچه  ی از روسیه برای جایگزینی آنها و ادامه

 گسیل شدند. 

از روسیه گاز که  و  نفت  پایین  قیمت  بیکاری،  )نبود  اقتصادی  بر رضایت   عالوه 

امنیت و   ی لهأمس  ،آورد(می  را پایین  کشورکالی صادراتی  و    تولید  ی هزینه  آمد ومی 

ذهنی بسیاری از شهروندانی بود که از بیرون به تظاهرات   ی ثبات سیاسی هم مشغله

ما اوکراین، که در آشوب   ی اندیشیدند، نگاه کنید به همسایهمی   کردند و با خودنگاه می 

اقل، امنیت داریم.  ل جا  اینسیاسی غرق شده و بخشی از خاکش را از دست داده، ما در  

ست خارجی هم سومین نکته به نفع رژیم لوکاشنکو بود. وقتی پراگماتیک بودن در سیا

از سوی بازار مشترک اروپا دست آشتی به سوی او دراز شد، با شوق پذیرفت،    ۲۰۱۵در  
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 یی معین سیاسی را پیش برد. در مقابل اتحادیههازندانیان سیاسی را آزاد کرد و آزادی 

   (Bedford, 2021; De Vogel, 2022) بر داشت را هاتحریم ،اروپا هم

اعتراضات جنبش    بیشتر شباهت به بالروس  در    ۲۰۲۰پایان یافتن اعتراضات در  

هم، چنان    در پایان یافتن جنبش سبز  .است   ۱۳88انتخابات سال    سبز در ایران پس از

دو عامل »بازتوزیع اقتصادی« مثل  عالوه بر سرکوب،  که پرویز صداقت نوشته است:  

کم  دستمشروعیت بخشی ایدئولوژیک«  «نقدی برای طبقات فرودست جامعه و  ی  هیاران

   7.کننده داشتنقش تعیین  ی اجتماعیهابرای همان گروه

سوی  اعالم  آمار  براساس   از  ریاست شده  سال  هشت  طی  جمهوری  اوپک، 

 .استدلر درآمد داشته میلیارد   ۵78  نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش ازاحمدی 

یعنی )تر،  قبل   ی نژاد درآمدهای نفتی نسبت به دورهاین یعنی در هشت سال احمدی 

خاتمی دوره۲۴۶  (سیدمحمد  دو  در  است.  داشته  افزایش   جمهوریریاست  ی درصد 

اورفسنجانی  شمیها از جنگ  کشور  ،  با    پس  و دولت    میلیارد۱۲۳را  اداره کرد  دلر 

 .درآمد نفتی داشت دلر  میلیارد ۱۰۳ ،با عراقجنگ   ی ، در دورهمیرحسین موسوی 

نقدی،   ی هایارانهجمهوری احمدی نژاد، با مسکن مهر و ریاست دلرهای نفتی در 

مردمان طبقات پایین جامعه را راضی کرده بود. به این دلیل، جنبش سبز، در شهرهای 

 آزادی داشتند، محدود ماند.   ی متوسط، که دغدغه ی بزرگ و به طبقه 

زمانی که سطح سرکوب  ۲۰۱۱در سال   رهبران جنبش،  ازحبس خانگی  ، پس 

جنبش  یافت،  افزایش  کاهش    دولتی  شاهد  دقابل ابتدا  فعالیت توجه  ملموس هار  ی 

مدت باعث از کار افتادن/بازدارندگی شد(. اما در معترضین شد )یعنی سرکوب در کوتاه 

ریاست    ی فاصله انتخاباتی  مبارزات  طول  در  بعد،  سال  دو  یعنی  آن  از  بعد  کوتاهی 

سال  جمهوری  با   ،۲۰۱۳  در  و  شد  فعال  دوباره  روحانی  جنبش  حسن  از    ، حمایت 

از فیلتر   هاشمی رفسنجانی معترض به سرکوبهارو )که بعد از حذفکاندیدای میانه 

پیام ما روشنه، »با شعار  ازجمله  ( دوباره نیرو گرفت و  شورای نگهبان عبور کرده بود

 ، پیروزی وی و شکست حامیان سرکوب را رقم زد. ه«حصر باید بشکن

 

 ، نقد اقتصاد سیاسی. ورزی در ایرانفصل جدید سیاست پرویز صداقت،  7

https://pecritique.com/2023/01/02/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af/
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تحریم»نظام«   که  موضوع  این  آن    هابا درک  پایداری  و  مخاطره  استمرار  به  را 

 ،راه را برای مذاکرات مستقیم با آمریکا  «نرمش قهرمانانه»  ی با طرح نظریه است  انداخته  

بحران هسته رقابت جناح  ای  حل  برای  انتخاباتی »آزاد«  کاندیداتوری اعتدال و  با  گرا 

روحانی   کردحسن  سال  روحانی  .  باز  و    ینماینده  ۱۳78از  سال    ازمجلس خبرگان 

  ی کننده ای و مذاکرهرئیس تیم هسته  و شورای عالی امنیت ملی  دبیر  ۱۳8۴تا    ۱۳۶8

 ، ایران  ای هسته   یبرنامه یبا سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره  ایران  ارشد

را تحمل کردند،  سرکوب  فعال بودند و  سبز    جنبشمردمی که در  به این ترتیب،  بود.  

به دلیل امکان استفاده )هنوز در آن زمان موجود( از صندوق انتخاباتی در جمهوری 

منجر به مرگ قطعی و فروکش این   ،۲۰۱۱دوباره به میدان آمدند. سرکوب    اسالمی،

بلکه نشد،  تاکتیکی  جنبش  تغییر  در   را  یک  از حضور  یعنی شکل جنبش،  زد.  رقم 

 ها شور در مبارزات انتخاباتی به سود نامزد مُخالف سرکوبخیابان، به سیاست حضور پر  

دگرگون شد. چنان که علی   را داده بود(،  سبز  )که قول آزادی رهبران محصور جنبش 

و   نویسد:می   (Honari, 2017)  ری نَهُ با سرکوب خشن  که  داد  نشان  ماجرا  این 

از بین بروند  ی اجتماعی این نیست که یاهاگسترده، سرنوشت محتوم و لجرم جنبش 

 تواند می   تغییر تاکتیک مبارزاتی، در شرایط فراهم شدن امکانات،  تر شوند.و یا رادیکال

 هدایت کند. ای ی تازههاجنبش را به روند 

 

     *** 

به   نوشته  سؤالبار دیگر  این  آیا  می   مرکزی  که:  با  هاجنبش پردازم  ی اجتماعی 

را به ی  اضمردم نارتواند  می   تنهاییبهآیا سرکوب معترضین،    شوند؟می   سرکوب خاموش

از آنان برای سکوت وادارد  ؟ آیا بگیر و ببند و زندان کردن معترضین، اعدام تعدادی 

بر مسند قدرت  را  اعتراض، موفق خواهد شد که حاکمان دیکتاتور  از  بقیه  ترساندن 

ت  سؤال به این    ن که مشاهده شد،چنای تجربی علوم اجتماعی،  هایافته پایدار نگهدارد؟  

 ی وضع کنونی جامعه  را برای مبرمیت و فعلیت  پاسخ منفی دادند. اما این پاسخ کدام  

 دارد؟ ایران 
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 ...حکایت هم چنان باقی است
کردم، اشاره  بال  در  که  رفع   چنان  و  به حل مشکالت  ایران  مردم  که  زمانی  تا 

ی و انتخابات )هر چند محدود( امیدوار بودند، به این  أاز طریق صندوق ر  هانارضایی 

ن اگواه این مدعاست. معترض   ،۱۳9۶  و  ۱۳9۲ی  هاشیوه توسل جستند. انتخابات سال

  نسبتاً  گرای اصول، وقتی دیدند که یک  ۱۳88در سال    ی أی رهابه تقلب در صندوق

شمی رفسنجانی، از فیلتر شورای نگهبان گذشت، با تمام ها  معقول، پس از رد صالحیت 

انتخابات، خواست از امکان  با استفاده  بار دیگر،  تا  به میدان آمدند،  را هانیرو  ی خود 

روحانی   حسن  حتی  دیدند  مردم  که  زمانی  اما  ببرند.  دنبال  اصولپیش  به  )که  گرا 

کردن» دیدگاه   «نرمالیزه  با  اجتماعی  شرایط  و  اقتصادی  وضع  ی ها سیاست خارجی، 

از سوی »نظام« تحمل ماه  هاشود، شورشنمی  معتدل( هم  و    ۱۳9۶ی خیابانی دی 

ماه آبان  برخال  ۱۳98  اعتراضات  داد.  انتخابات رخ  از  پس  سبز  جنبش  اعتراضات  ف 

متوسط    ی تر طبقه فعال در شهرهای بزرگ و با شرکت    شد عمدتاًمی   ، که گفته۱۳88

ی بزرگ هم کشیده  هاشهر  ی به شهرهای کوچک و حاشیه   98و    9۶بود، اعتراضات  

طبقه  بر  عالوه  و  طبقات    ی شد،  مردمان  فقیرشده،  و پایین متوسط  جامعه  تر 

   8ن شهری را هم به خیابان کشاند. نشیناحاشیه 

در مقابل چنین اعتراضاتی، سرکوب شدید بود و    ،پاسخ »نظام« هم مثل همیشه

انتخابات مجلس در  رحمانه »جمع شان کرد«.  بی   با کشتار و    ۱۳98نکته آن که در 

برای حل ای  »نظام« دیگر جای هیچ شک و شبهه   ،۱۴۰۰انتخابات ریاست جمهوری  

ترین امکان و فضایی برای ابراز نارضایتی از طریق صندوق مشکالت و کم  ی »معقولنه«

در   نگذاشت.  باقی  انتخابات  اانتخابات،  دو  شد،  یکحکومت    ، شدهمهندسی ین  دست 

کاندیداهای »نظام« به مجلس رفتند. در انتخابات ریاست جمهوری هم )که بر اساس 

کشور،  ارقام   وزارت  سوی  از  شده  انتخابات پایین اعالم  تاریخ  در  مشارکت  نرخ  ترین 

با   »نظام«  ایآرای باطله رکوردشکنی کرد(، کاندیدرا داشت و    جمهوری اسالمی

 

 ۱۳۹۹ خرداد رحمان، موسسه ۹۸آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان  8
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طور بهو حکومت    رقیب، پیروز شدبی  در صد آرا )بنا بر آمار رسمی دولتی(  ۳۰

 دست شد. یککامل 

*** 
نویسند:  می   (Tilly & Goldstone, 2001b)  جک گولدستون و چارلز تیلی

جنبش  به  تعریف  طبق  دولتی،  سرکوب  افزایش  که  تصور  پایان هااین  اجتماعی  ی 

یافته می  نیست.  دقیق  از هادهد،  بسیاری  در  که  است  داده  نشان  مکرر  تجربی  ی 

ها، )حتی پس از کنترل عوامل دیگر(، افزایش سرکوب، منجر به افزایش تحرک موقعیت 

تر شدن اعتراضات تنها باعث کوچکنه اقدامات سرکوبگرانه    است.و اقدام اعتراضی شده  

سرکوب   . ای را شاهد باشیمشود اعتراضات گسترده نخواهد شد که برعکس موجب می

اخالقی،   برآشفتگی  ایجاد خشم شدید و   بهکنندگان غیرمسلح اغلب  اتعلیه تظاهر  خشن

ی از الملل بین در داخل جامعه و پشتیبانی  برای جنبش اعتراضی    جلب حامیان بیشتر

بینند، سرکوب می   حاکمان ممکن است که در مقطعی، وقتی که   .انجامدمی   جنبش،

اما    تصمیم به  ،دهدنمی  جواب بگیرند.  بسیار زمان    ی له أمسهم  برای این کار  سازش 

چرا که ممکن است آنها زمانی تصمیم به دادن امتیازات بگیرند که    کننده است.تعیین 

درست مثل وقتی   دیگر دیر شده باشد و نتوان جلوی فراگیر شدن اعتراضات را گرفت.

ی بحران و امتحان ها، یک سال پس از نخستین نشانه ۱۳۵7که شاه ایران در آبان ماه  

انقالب   »صدای  که  کرد  اعالم  سرکوب،  مختلف  شنیدم«.  انواع  را  به  شما  ماکیاولی 

خواهند امتیازی به مخالفان داخلی بدهند در زمانی که کند اگر می حاکمان توصیه می

اعتراضات کوچک است این کار را انجام دهند تا اقدامی سخاوتمندانه به نظر برسد. اگر 

هیچ  ت دیگر  صالحااعتراضات گسترده شود، این ا  موقع دست به اصالحات نزند وبهرژیم  

نخواه خواسته ناعتباری  به  است  ممکن  عوض  در  داشت.  بزرگ د  سوی های  از  تری 

  مخالفان منجر شود.

تارو   ی جنبش مردمی و هانویسد: وقتی دوره می   (Tarrow, 2011)  سیدنی 

 اساسی باید توجه کرد:  ی به دو نکته  ،شودمی  ی اعتراضات شروعهاچرخه

 تر شده.  حاکمیت و جنبش فراهمبرای  «امکاناتکدام » – اول

 را حاکمیت و جنبش باید تحمل کنند.   ها«هزینهکدام » -دوم
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)بین مردم ناراضی و    هانیروکه تعادل  ای  در هر دو مورد باید هر عامل و حادثه 

 دهد، به دقت بررسی کرد.  رییتغ حکومت( را

مثال، تشدید تضعیف شده است؟ برای    ی حاکمان تقویت یامنابع اقتصاد آیا   •

نفت،  هاتحریم فروش  امکان  آمدن  پایین  راتوانا  و  به    ی برا  یی »نظام«  دادن  پاداش 

)نیروروانیپ به هااش  پاسخ  آن،  از  تر  مهم  و  وفاداران(  سایر  و  تبلیغاتی  امنیتی،  ی 

 کند.  می   ترمحدودی اقتصادی مردم هانیاز 

یا آن مردمی که  تضعیف شده است؟ آ  آیا پایگاه اجتماعی حاکمان تقویت یا •

اند و شده تر  ناراضی ناظر بر نبرد میان حکومت و فعالین جنبش اعتراضی بودند، حال  

از مردم به جنبش بپیوندند، این امر به ای  ی تازههاپیوندند؟ اگر گروه می   به جنبش

ی هاتشتت میان نیرو   کند،  را دچار اختاللمنسجم    است یس  ک ی  خود، پیشبرد  ی نوبه 

  .دهدیم  شیرا افزا  ی جنبش اعتراضی هافرصت  زند، و »امکانات« ومی  دامنحاکم را  

 بین بگذارند.  و فاسد را زیر ذره فی ضعان رهبرکند که می رقیبان سیاسی را تشویق

رژ  یخارج  تیحما آیا   • رابطه گسترده  میاز  است؟  شده  محدودتر  یا    یتر 

با همسایگان و قدرت امکانات  هاحکومت  بزرگ،  یا حاکمیت و جنبش را کم ی   تر و 

 کند. می تر بیش 

تری در میان مردم کمتر یا  و تبلیغات حکومتی، از مقبولیت بیش   هاآیا شعار •

بیشتر   بدیلی  هاشوند یا رسانه می   ترمحبوب ی حکومتی  هابرخوردار است؟ آیا رسانه

 شوند. می  منبع موثق تلقی 

ازدستگاه ن  امعترضآیا ترس   • بیشترحکومتی کم ی سرکوب  هاو مردم  یا    تر 

اجتماعی -روانییندهای  افروقتی که    حاکی از آن است که  هاپژوهش  ی شود ؟ نتیجه می 

بخشی میان  ی استبدادی در  هاهمرنگ جماعت« بودن در رژیم»  سکوت سازگارانه و

ی بزرگ هارفته به خیزشرفته  ،شود، حرکات اعتراضی کوچکمی   از جمعیت شکسته

  استدیگر ترس شهروندان فروریخته  زمانی که یک سد شکسته شد،  شود.  تبدیل می

   . (Johnston, 2014:629) شودمی شروعای تازه ی و مرحله



 علیرضا بهتویی  22 

تبعات و »هزینه« را  هااز سوی دیگرباید  برای حکومت    کرد.   بررسیی سرکوب 

ی هاسرکوب باعث فرایند   ی عواقب دارد. ادامه  ی دیکتاتور  ی هاسرکوب برای حکومت 

 شود:می زیر

جداییهاسرکوب  ی ادامه • به  )مذهبی،  نخبگان    ی اعضا  ،  مختلف 

  را یز  شود.می   جنبشبه  علمی، هنری و ورزشی( از حکومت و نزدیکی آنها  

سرکوب  از  وهاآنها  عدم    یدولت  ی انهیحشی  حاکمان   یریپذانعطاف و 

یا  منافع و    شبردیپ  بینند که دیگرمی   که  لیدل  نیبه ا  ای،  شوندمی   نیخشمگ

 ،اشحکمرانیی  های مورد اعتقاد آنها با این حکومت و شیوه ها ارزش  پاسداری 

 .(Tilly & Tarrow, McAdam, 2001) سازگار نیست

امنی برای نادر جامعه و احساس  سرکوب  تشدید  با    هادارسرمایه •

ه  یدیگری هم که با تنب . بخش  کنند می   ، به خروج سرمایه اقدامی گذارسرمایه

مغازه پلمپ  )مثل  سرکوب  دامن می  برورو(  هاو  بیشتر  روند  این  به   شوند، 

 نند.  زمی 

)متخصص هاسرمایه • انسانی  ثمر  یهای  به  برای  پول  انبوهی  که  ی 

، و  کنندمی   رسیدن آنها خرج شده و موتور رشد اقتصادی هستند( مهاجرت

گویند:  می  تندروها  گاهی  شود.می  مواجهبخش تولید و خدمات با کمبود کادر  

«. تصور آنها چنین است که با مهاجرت بره کنه  جمع هر کی دوست نداره»

شوند.  می  ی معترض، از بخشی از جنبش اعتراضی خالصهاکرده تحصیلاین  

که اهل    ، آنهایی هاکردهتحصیلتحقیقات نشان داده که: در میان    ی اما نتیجه 

 .( De Vogel، 2022)هستند  تر اهل اعتراضمهاجرت هستند، کم 

جامعه   های دارنشاننام و    شده از میاندستگیر  ن  ا معترضوقتی که   •

با حبس، توهین و تضیقات بسیار  اعتبار اجتماعی    ،هستند از    تربزرگآنها 

آنان  می   گذشته اتوریته  برد  می  بالترشود،  تقویتثیر گفتمانأترود و   شان 

 شود. می 

نبودند،  ن  امعترض • جنبشی  کادر  و  سیاست  اهل  که  با  جوانی 

و   زنداندستگیری  کادر  هادر  آینده هابه  دانش  و  مهارت  با  جنبش    ی ی 
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شوند. زندان و شکنجه، آنان را در راهی که آغاز کرده  اجتماعی تبدیل می 

 کند.  می   بودند، مصمم تر

با سرکوب کور و • با زندان و  رحمانهبی   وقتی حاکمان   با   هااعدام، 

دهد، احساس  ی مردم پاسخ می هاامتناع از دادن هر گونه امتیازی به خواسته

مردم میان  همبستگی  افزایش  و  علیه    دهند،می   افزایش  را  خشم  خشم 

می  دامن  بیشتر  کشور  داخل  در  را  افکار حکومت  در  سیاسی  انزوای  و  زند 

 کند.  می عمومی جهان را تشدید

حامیان خود را  بخشی از  روبرو هستند که  احتمال  با این    حاکمان •

   از طریق چنین اقداماتی از خود دور کنند.که با سرکوب موافق نیستند 

به  ی اعتراضی تکرارشونده را  هاجنبش تواند  ، می مجموع عواملی که بر شمردیم

 یا فروپاشی فرابرویاند.   یانقالب وضعیت
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