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 رانیا ییاجتماع یهازشیخ یدر باره ینظر یاندازچشم

 

 ی گیلواییثیحسن محدّ

 ۱۴۰۱آذر  ۱۷

 

 

 درآمد 

آغاز کرده ام و  ۱۴۰۱مهر  ۲۸ی سراسری و از ی یک جنبش اجتماعیبلند و طوالنی را در بحبوجهاین بحث نوشتن 

است و  ۱۴۰۱آذر  ۱۷کنم، را برای بازنشر کامل آن ویرایش میآذر به پایان رسانده ام. االن که این نوشته  ۱۱در 

راه با هم و نیز ی آنی اخبار هر روزهگیریراه با پیی یک جنبش همچنان ادامه دارد. نوشتن در بحبوحهجنبش هم

است های اخیر در ایران، به من این امکان را داده های اجتماعی در دهههای اجتماعی و جنبشی دیگر خیزشمطالعه

ی الزم سازیدر عین مفهومکه ممکن است ه کنم. کوشیدم تا جاییتر توجّها بیشی بروز آنی اجتماعیکه به زمینه

که ممکن است دقیق کار بگیرم و تا جاییعام را به برای تبیین و توضیح این پدیده، مفاهیمی قابل فهم برای مخاطب

ی عمومیتشار ان مند قرار گیرد.ه مخاطبان ارجر ام این نوشته مورد توجّگویی پرهیز کنم. امیدوایسخن بگویم و از کلّ 

  دهد. تر را میمند و آموختن بیشنظران ارجفرصت دریافت نقدهای صاحبآن به من 

 یاجتماع زشیخ فیتعر

 یهاصهو مشخّ میکن فیرا تعر یاجتماع زشیمفهوم خ ستیبایم یپرسش نیپاسخ به چن یبرا ست؟یچ یاجتماع زشیخ

در  یتیاز نارضا یبه بروز شکل یاست که منته یهر نوع حرکت جمع یاجتماع زشی. مراد من از خمیآن را بشناس

محصول  1یتینارضا ست؟یچ یتی. اما نارضاکنندیشرکت م یدمتعدّ ییو در آن افراد ناراض شودیم یاجتماع طیمح

 :است زیسه چ

                                                           
1 . discontent 
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 ،یو فرافرد یفرد یازهایبه ن ییگوعدم پاسخ (۱

 ،یرمادیو غ یاز خسارت ماد یاَشکال جادیا( ۲

 .هاداشتعات و چشمعدم برآوردن توقّ (۳

 ییتینارضا یفرد یهاداشتفرد، و عدم برآوردن چشم یخسارت برا جادیو ا یفرد یازهایبه ن ییگوپاسخ عدم

 جادی( و ارهیه و غلّازمان و محگروه و س یازهای)مثالً ن یفرافرد یازهایبه ن ییگوو عدم پاسخ آوردیم دیپد یفرد

 دیپد یجمع ییتینارضا ،یگروه اجتماع ایجمع  کی یهاداشتو عدم برآوردن چشم یخسارت در سطح فرافرد

 . گفتهشیاز سه وضع پ یناخشنود یعنی یتیمعنا، نارضا نی. در اآوردیم

بکنند و  دایگرانه پا غارتخرب و حتّم یوجه ایداشته باشند  زیآمممکن است شکل مسالمت یاجتماع یهازشیخ    

 یدیت مدبشود و مدّ یممکن است بدل به جنبش اجتماع یاجتماع زشیخ کیبشوند.  1یبدل به شورش اجتماع

 یاجتماع زشیخ ن،یداشته باشد. بنابرا یکوتاه اریعمر بس ای بشود یانقالب اجتماع کیا بدل به داشته باشد و حتّ اتیح

 اریبس ایمحدود  تواندیم یاجتماع یهازشی. دامنه و برد خردیگیرا دربرم یاز کنش جمع یعاست که انوا یعنوان عام

کارفرما رخ بدهد و از  هیعل ،که هزار عضو دارد یاکارخانه انیدر م تواندیم یاجتماع زشیخ کیباشد. مثالً  عیوس

  .سازد ریهمان کارخانه هم فراتر نرود و ممکن است کل کشور را درگ یقلمرو

که در آن بل کنندینم یزیربرنامه زشیخ یاند. افراد برا ختهیخودانگ ییهادهیپد یاجتماع یهازشیحال، خ نیا با

فرق دارد.  یاعاجتم زشیشده با خ یزیربرنامه ییگفت که تظاهرات اعتراض توانیم ن،ی. بنابراشوندیم ریدرگ

ن . مثالً به تحصّستین یاجتماع زشیخ یایاعتراض هراتظااما هر ت ابندییصورت تظاهرات بروز مهم به هازشیخ

 یاجتماع یهازشیخ یگفت. وقت یاجتماع زشیخ توانیبزرگ نم ایکوچک  ییگروه اجتماع کی شدهیزیربرنامه

حرکت  تیریو مد یبراز اَشکال ره یو شکل یزیرو برنامه شوندیم یکنند، بدل به جنبش اجتماع دایدوام پ یتتا مدّ

 .دیآیم دیپد آندر  زین

از  یکه ناش یاختهیخودانگ ییجمع یهاخالصه کرد: کنش نیرا چن یاجتماع زشیخ فیتعر توانیم ن،یبنابرا     

 .ابدییم امکان بروز ینحو جمعاز افراد به یگروه ییتیاند و در آن نارضا یاجتماع ییتینارضا

 

                                                           
1 . social rebellion 
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 یتیانواع نارضا

از آن است که  یحاک ریّکردم. مفهوم متغ فیتعر یاجتماع ییتینارضا ریّسب متغرا بر ح یاجتماع زشیخ پیش از این

باشد. اما  یو انفجار ادیز اریبس ایکم  تواندیم یاجتماع ییتیت و ضعف داشته باشد. نارضاشدّ تواندیم دهیپد کی

انواع  یتیبحث کنم. نارضا یتینخست الزم است از انواع نارضا م،یسخن بگو یتیاز مفهوم انباشت نارضا کهنیقبل از ا

 میرژ کی ایباشگاه فوتبال  کی ای یاسیحزب س کی ایکارخانه  کی رینظ ینظام اجتماع کی یدارد و برا یو اقسام

 .ستندیو تحول ن رییتغ جادیمستعد ا زیاندازه ن کیو به  ستندیکننده ن دیاندازه تهد کیبه  های نارضایتیهمه ،یاسیس

 ،یدر ناخشنوداست که  نیمهم ا یاست. نکته یاز ناخشنود یحاک یتیگفتم که نارضا یتینارضا فیتعر در     

که کاش  شودیمعنا در ما زاده م نیا م،یشویناخشنود م یزیما از چ کهنیبه محض ا نهفته است. رییخواست تغ

 رییخواست تغ ،یناخشنود ییشناختروان یتجربهدر  ن،ی. بنابراافتییم ریینبود و امر ناخشنود کننده تغ گونهنیوضع ا

  .است یتینارضا فیدر تعر یمهم اریبس ینکته نینهفته است. ا

مطرح  یتیپرسش لزوم بحث از انواع نارضا نیبه ا ییگوپاسخ یبرا م؟یشویناخشنود م ییزهایما از چه چ اما     

 یشخص ییفرد ییتی. نارضایشخص/یفرد ییتیباشد: نارضا یو از نوع شخص یفرد تواندیم یتی. نارضاشودیم

ندارد. مثالً  یبه جهان اجتماع یربط ومربوط به خود شخص است  ینحو اختصاصاست که به یایاز ناخشنود یحاک

 یایاجتماع به جهان مستقیمی ربط چیالزاماً ه نیداند، انمی بایباشد چون آن را ز یخود ناراض یاز چهره یاگر کس

طور به یتینارضا نی. امیگویم یشخص ییفرد ییتینارضا یتینوع نارضا نیندارد. به ا کند،یم ستیکه او در آن ز

جهان  نیا رایمربوط است ز یبه جهان اجتماع میرمستقینحو غندارد؛ اگرچه باز هم به یاجتماع جهاندر  شهیر میمستق

از نگاه  یخود، ناش یاز چهره ییتینارضا نیآورده است. اما اگر هم دیرا در ما پد ییبایاز ز یاست که درک یاجتماع

طور به رایاست؛ ز یاجتماع ییفرد ییتینارضا کی نیاگاه ه باشد، آنمردم محلّ زیآمنیو توه زیرآمیتحق ایبار مالمت

 .دارد یو جهان اجتماع یاجتماع اتیدر ح شهیر میمستق

 ییتی. مثال نارضامکرد میتقس یو جمع یفرد ییاعاجتم ییتیرا هم به دو نوع نارضا یاجتماع ییتینارضا      

در  یجار یرودخانه یمبرم به احداث پل بر رو ازیه در شهر فالن نمحلّ کیاست: مردمان  نیا یجمع ییاجتماع

 کینه با  جانیخواست را گزارش کرده اند، اما بدان پاسخ داده نشده است. در ا نیو بارها ا کنندیمحل را احساس م

رخ دهد و در  یا. اگر مثالً حادثهمیمواجه ا یجمع ییاجتماع ییتینارضا کیکه با بل یفرد ییاجتماع ییتینارضا

 زشیخ کیممکن است به  نیمجروح گردد، ا یگریغرق شود و د یکیو  افتندیآن کودکان دو خانواده به رودخانه ب
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 یهاشهیاقدام به خرد کردن ش ادیل بر اثر خشم زفر اوّنفرض کنیم فرماندار منطقه بدل شود.  ایشهردار  هیعل یاجتماع

 اسیمقکوچک ییاجتماع زشیخ کیو  وندندیبه او بپ زین گرانیاحساسات سبب شود که د انیبکند و غل یفرماندار

 رخ در اثر انتشار خبر تجاوز یک افسر نیروی انتظامی به یک دختردر چابهار اخیراً چه شود؛ مثل آن داریپد یو محلّ

 .داد

نظام  یتر براکم یجمع ییاجتماع ییتیبا نارضا سهیدر مقا یفرد ییاجتماع ییتیکه نارضا میابییدرم پس      

 تواندیم ،یباشد چه جمع یچه فرد ،یتینارضا اما .است رییتغ جادیتر مستعد اکم زیکننده است و ن دیتهد یاجتماع

 ریتقص ،یجمع ای یگران فرداست که کنش یتیجزنگر آن نوع نارضا ییاجتماع ییتینگر. نارضاکل ایجزنگر باشد 

دار و در ذهن خود فقط همان جز را مشکل نندیبیم یاجتماع اتیاز ح یجزئ ایرا در عنصر  ییو نارسا یو قصور و کاست

 یاست. اما گاه یبخش ناراض ریمد تیری. مثالً کارگر کارخانه از رفتار و طرز مدسازندیو متهم و مقصر م نندیبیم

و  یکل ییامر اجتماع کی یجمع ای یگران فردکنش ،حالت نینگر است. در اکل ،یاجتماع ییتیهست که نارضا

 یاش ناراضو قواعد کار در کارخانه طیو شرا ستمی. مثالً کارگر از کل سسازندیهم مو متّ نندیبیرا مقصر م ریفراگ

است که  یچه فرهنگ نیا» ای «کنمیم یگاست که من در آن زنده یاهچه جامع نیا»: دیگویم یکس یوقت ایاست. 

دار در ذهن او مشکل یمورد کل جهان اجتماع نینگر است. در اکل اشیتی، نارضا«اش کنممراعات ای تحمل دیبا

 یکننده دیتهد ترشینگر باشد، باز نوع کل یاجتماع ییتینارضا یاست. روشن است که وقت یناخشنود سباباست و ا

 .است رییتغ جادیمستعد ا ترشیوضع موجود است و ب

 می)مثالً کارخانه، حزب، رژ یاز نظام اجتماع یمعطوف به بخش تواندیم یاجتماع ییتینارضا ب،یترت نیهم به     

طوف به مع یاجتماع ییتی. اگر نارضاباشد نظام و اساس و سرشت آن نیا معطوف به کل   ایحکومت( باشد  ای یاسیس

 یاشهیر راتییتغ جادیداشته باشد، مستعد ا یکاف یرویچه نتر و چنانکننده دیمورد نظر باشد، تهد یینظام اجتماع کل 

 .است کالیراد ای

 انباشت نارضایتی

 ریاخ یهادهه ییاجتماع یهازشیبپردازم که در بحث از خ یبه مفهوم توانمیاکنون م ،یتیبا بحث از انواع نارضا

طور که همان یتینارضا انباشتبه چه معنا است؟  یتی. انباشت نارضایتیبارها از آن سخن گفته ام: مفهوم انباشت نارضا

کم به دست توانندیم هایتیبر هم انباشته شوند. نارضا هایتیاز نارضا یامجموعه یعنیاست،  دایمفهوم پ نیا یاز معنا

  :دو نحو بر هم انباشته شوند
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از  یاَشکال گوناگون یو جمع یگران فردکنش ،یتینوع انباشت نارضا نیدر ا: یتینارضا رمتمرکزیاشت غانب (۱

نگر، و کل ییجزنگر، اجتماع ییاجتماع ،یجمع ییاجتماع ،یاجتماع ییفرد ،یشخص ییرا )فرد هایتینارضا

 کنندیم یتینارضا جادیا شیبرا ،از افراد آن یرخاست که ب یاکه عضو خانواده دیر کنرا تصوّ یفرد ....( را با هم دارند

خود است  ییدرمان مشکل جسمان ییاست که در پ یسالهم مشکل دارد و ده یاول(. از نظر جسمان ییتی)نارضا

سابق  ریانداز کارمندان شرکت توسط مدصندوق پس یهیاست که سرما یکارمند شرکت ،نیچندوم(. هم ییتی)نارضا

اما  ،است در نوبت وام قرار دارند یتاش مدّکاراناصالً اختالس شده و او و هم ایشده  نهیهز یوطدر بخش نامرب

 یصنعت یااز احداث کارخانه یبد ناش یساکن است که با بو یاهسوم(. در محلّ  ییتی)نارضا ستیموجود ن یاهیسرما

 زیفرزند اش ن یمدرسه ریچهارم(. مد ییتیاکرده )نارض افتیز درمجوّ  ،زد و بند قیمواجه است و صاحب آن از طر

از حقوق  یهحساب بخش قابل توجّ نیکرده و با ا یپول هنگفت یتقاضا ،یلیتحص دیجد یهیثبت نام در پا یبرا

 .فرزند بشود )مشکل پنجم( لیصرف تحص دیبا زیاش نماهانه

. دیموارد را با هم تجربه کرده باش گونهنیا زید شما نادامه داد و چه بسا خو توانیمثال را م نیدر ا یتینارضا فهرست     

که الزاماً و ابتدا به ساکن  میمواجه هست یگران اجتماعاز کنش یکی ییگدر زنده یتیما با انباشت نارضا جانیدر ا

 ها،یتینارضا نیا جادیر انگرانه برساخت شوند و مقصّصورت کلکه به تامکان هس نیا شهیاما هم ،ستندینگر نکل

 .دانسته شود یاجتماع ستمیس کی

اش برساخته  ریتفس ،گرانیبا د یدر تعامل اجتماع ای سازدیخود برم تیّکه فرد از وضع یریدر تفس میفرض کن اما     

 زیمثال متفاوت اند، فرد ن نیدر ا هایتیکه منابع نارضاچنانداده نشوند. هم وندیبه هم پ هایتینارضا نیا شود،یم

 یتیما با انباشت نامتمرکز نارضا ،یتیّوضع نی. در چندیبجو یاچاره کیهر  یو برا ندیها را متفاوت ببآن کوشدیم

دار دانسته مسأله یاسیموارد نظام س یکم فقط در برخدست ای داندیر نمرا مقصّ یاسی. فرد مثالً نظام سمیمواجه هست

کند و  کیها را از هم تفکآن کوشدیاما او م ،شودیبه او وارد م یادیفشار ز هایتینارضا نیا ی. از مجموعهشودیم

ل گردد. قابل تحمّ یمربوطه تا حدّ ییتیارایه کند که نارضا یریتفس کیهر  یو برا شدیاندیب یریتدب کیهر  یبرا

ه است و او تنها اداره مربوط به هم ییمشکل صندوق مال کند،یم یبندرا قسط لیتحص ینهیهز دیگویمثالً با خود م

در انباشت  ن،یو اَلَخ. بنابرا ستمیساکنان محله است. پس من تنها ن یهمه هه هم مربوط ببد محلّ ی. مشکل بوستین

 .دهندیرا شکل نم یتیاز نارضا یاپارچهکی اما کلّ شوند،یبا هم تجربه م هایتیانواع نارضا ،یتینارضا رمتمرکزیغ
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 اتیدر ابعاد گوناگون ح یاجتماع یهایتینارضا ،یتینوع از انباشت نارضا نیدر ا :یتیانباشت متمرکز نارضا (۲

است و  یجدّ  اریبس یتینوع نارضا نیو ا شوندیم یناراض ی. افراد از نظر وضع اقتصاددهندیبا هم رخ م یاجتماع

به خطر  یانسان ییادع اتیمناسب، ح ییاقتصاد طیبا فقدان شرا رایز کند،یم ریاز جامعه را درگ یعیبخش وس

اش دچار خود و خانواده ییاصل یازهایبه ن ییگوپاسخ یو فرد برا ماندیل ممعطّ یگزنده اتیو ضرور افتدیم

 اشیو روابط اجتماع ستیمطلوب ن اشیاجتماع ستیفرد و ز ییمدن اتیبر آن، ح عالوه. شودیم یمشکالت جد

امور  ییریگیپ یو برا کندیم دایپ ینانیاطمیو ب یاحساس ناامن یظر مدناست و فرد از ن یناامن طیهم واجد شرا

فرادست  ییروهایها و نو خود را در برابر سازمان کندیم یقدرتیو ب یاحساس ناتوان شیهاتیالو فعّ یگزنده ییجار

و  یو ناامن یانصافیو ب یعدالتیبرخوردار باشد. او ب اشهیلاوّ ییاز حقوق انسان تواندینم کندیو احساس م ابدییم

که  رسدیم جهینت نیو به ا کندیرا تجربه م یاو عدم کرامت انسان زیحالت ن نی. در بدترکندیرا تجربه م یقدرتیب

عالوه  .ندیهم نب یگدنبال کردن زنده یروشن برا یثمر است. چه بسا افقکم ای ثمریپوچ و ب شیهاو کوشش هاتالش

زدن و مشارکت در رقم یاسیاست. او خود را از نظر حقوق س یناراض زین یاسیاز نظر س ،یو مدن یصادبر دو بعد اقت

 ییاسیبُعد س نیرا ندارد. ا یاسیس یدر قلمرو یرگذاریامکان تأث ایو حق دخالت  ابدییاش محروم مسرنوشت

زمان در ابعاد گوناگون امه داد. فرد همنحو اد نیبه هم توانیرا م یتیفهرست نارضا نیا .است یاجتماع ییتینارضا

زمان در که هم دیرا تصور کن یایجمع ای یگران فرد. اکنون کنشکندیرا تجربه م یتینارضا اشیاجتماع اتیح

 نیا من .دهند وندیرا با هم پ هایتیرضانا نیا یشان همهخود از وضع ریباشند و در تفس یتیابعاد واجد نارضا نیا یهمه

وجود ندارد که فرد بتواند در  یقلمرو چیحالت ه نی. در اناممیم یتیرا انباشت متمرکز نارضا یتیباشت نارضانوع ان

 کیاگر در  تواندیاست و نم یناخشنود نیاو قر ییاجتماع اتیکند. کل ح ستیز یآن با آرامش و بدون ناخشنود

بود و درد و رنج و کم یرا سر کند. لحظات او با تلخ گر روزگار خودید یقلمرو ناخشنود است، با پناه بردن به قلمرو

از هر  شیب یتینارضا ت،یّوضع نیو در ا رسدیل متحمّ رقابلیغ به حدّ یو ییناخشنود ب،یترت نی. بدشودیم یسپر

به شکل  و خواه ردینحو کنترل شده انجام گبه ،ط فردابراز و بروز توسّ نیمستعد اِبراز و بروز است؛ خواه ا یگریزمان د

 .کنترل ناشده

 یجدّ یدیرو است، تهدکه با آن روبه یمنظا یاز نوع متمرکز آن، برا ژهیوبه یتیاست که انباشت نارضا روشن     

 یموضوع نیتر بشود و اکننده دیتهد زین نیاز ا تواندیا معاجل است. اما وضع حتّ یریتدب ازمندین یادهیپد نیاست و چن

 .هم پرداختاست که در ادامه بدان خوا
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 ی انفجاریوضعیت نارضایتی

است  یتیّهم از نوع متمرکز آن، هم وجود دارد و آن وضعآن ،یتیاز انباشت نارضا تردکنندهیطور که گفتم، تهدهمان

و گفتم که ما ( ۱۴۰۱خرداد  ۶ ،یسخن گفتم )محدث یانفجار ییتینارضا تیّاز آن تحت عنوان وضع ترشیپ یکه بس

. افتدیراه ب یزشیر قلمداد شود و خمقصّ ،یفاقهر اتّ وعدر وق تواندیکه حکومت م میبریبه سر م یتیدر چنان وضع

 کی ایاشد ب یسازمان ادار کی ایکارخانه باشد  کی)خواه  یهر نظام اجتماع یبرا یانفجار ییتینارضا تیضعو

  تیّمحصول وضع ریاخ ییاجتماع شزیخخطرناک است و از قضا،  تیغا( بهیاسیس میرژ کی ایگاه فوتبال باشد باش

 به چه معنا است؟  ریتعب نیاست. اما ا یانفجار ییتینارضا

آن است که  است که مستعد   یتیّاست و وضع یو اضطرار یرعادیغ یتیّوضع گرانیب جانیدر ا 1«یانفجار» صفت     

گاه باش ،ی)کارخانه، سازمان ادار ینظام اجتماعنظم موجود در  ،دادهاای از روییا مجموعه یدادیهر لحظه در اثر رو

دچار اختالل کند.  یکلّموجود را به طیو شرا افتدیآن را ب هیعل یاجتماع یانیو جر زدیهم بر( بهیاسیس میرژ ایفوتبال، 

 :داد حیتوض یترقینحو دقبه توانیم ریرا با دو مفهوم ز تیّوضع نیا

مختلف  ییو جمع یگران فرداست که در آن کنش یطیشرا گرانیب یتینارضا یگستره :یتینارضا یگستره (۱

که در آن نه فقط کارگران  دیریدر نظر بگ ینظام اجتماع کیعنوان کارخانه را به کیاند. مثالً  یاز آن ناراض یعو متنوّ

اند. در  یناراض زین یانیم رانیکارمندان، نگهبانان، و مد ها،نیسیکه سر کارگران و کارگران ماهر و تکنبل ه،یدون پا

است.  یفجاران ،تیّو وضع دهدیرا پوشش م یعیوس یگستره ،یاجتماع ییتیگفت که نارضا توانیم یحالت نیچن

 تیّعاز وض توانیاشته باشد، موجود د ینحو انباشتاقشار به یدر همه یتینارضا ،جامعه کیدر  یوقت ب،یترت نیبه هم

که زنان، جوانان، اند بل ینه فقط کارگران و کارمندان ناراض طیشرا نیت. در اسخن گف یانفجار ییتینارضا

 .اند یناراض یعتنوّم اریو خالصه اقشار بس گان،سندهیگان، هنرمندان، نونوجوانان، بازنشسته

. هر قدر که داندازیراه مبزرگ را به یجرقه، حرکت نیادامه داشته باشد. نخست تواندیوضع نم نیاست که ا معلوم     

اقشار  ایاقشار جامعه  یهمه یتر خواهد بود. وقتبزرگ اسیاز نظر مق یاجتماع زشیباشد، خ ترشیب یتینارضا یگستره

 زشیخ نی. چنمیرا داشته باش یو سراسر یکشور زشیخ کی ظارانت میتوانیباشند، م یع جامعه ناراضمتنوّ اریبس

 یها ناراضترک ای هایشمال ای. اگر مثالً فقط کردها یامنطقه ای یمحلّ شزیفرق خواهد داشت با خ یلیخ یایاجتماع

                                                           
1 . explosive 
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نهم خرداد  زشیباشند )خ یاب مشهد ناراضداشت. اما اگر فقط مردم در شهرک طلّ میخواه یامنطقه زشیباشند، خ

دم اسالمشهر مر ای، (۱۳۷۳مرداد  ۱۳در  نیقزو زشی)خ نیمردم قزو ای، (۱۳۷۱سال  زشیمردم اراک )خ ای، (۱۳۷۱

 یرخ خواهد داد. پس گستره یمحلّ یزشیگاه خباشند، آن ی، ناراض(۱۳۷۴سال  نیفرورد ۱۵اسالمشهر در  زشی)خ

 .کننده است نییمهم و تع اریبس یتینارضا

را هم اکنون اضافه  گرید ییبنددسته کیبحث شده است.  یتیتاکنون از انواع و اقسام نارضا :یتیت نارضاشدّ (۲

ها ها سالترک ایها چبلو ایکشور  یکردها یباشد. مثالً وقت رمزمنیغ ایمزمن  تواندیم یاجتماع ییتی. نارضاکنمیم

 ییاجتماع ییتینارضا کیحالت با  نیر ابرآورده نشده، ما د شانیهاو خواسته برندیرنج م ضیها از انواع تبعدهه ای

کشور و  ییاقتصاد به خاطر مشکالت ریاخ یهاجامعه در ماه یالبا یهادهک یاعضا ی. اما وقتمیمزمن مواجه هست

 ایارج از کشور خ یسفرها یمجبور شده باشند برامجلس شورا  دیجد یهابهو مصوّ یقانون راتییتغ یبرخ یبر مبنا

 راً یاخ رایاست؛ ز رمزمنیغ یتینارضا نیخواهند شد، اما ا یبدهند، ناراض یترشیب اتید خود مالمتعدّ یهاخانه یراب

 یتیبر شدّت نارضا تجربه شده باشد، به همان نسبت تریطوالن یاجتماع ییتیآن را تجربه کرده اند. هر قدر نارضا

 ینظام اجتماع یوهاریتوسط ن راتییتغ جادیرا از احتمال ا فرادا یتینارضا ییطوالن یتجربه رایز شود؛یافزوده م

 .سازدیم وسیمأ ترشیب

تجربه  یهایتیداد نارضا. تعستین یتیت نارضاشدّ یتنها عامل سازنده یاجتماع ییتینارضا یتجربه شدهت مدّ اامّ     

تجربه  ییتیتعداد نارضا ضرب در یتیت تجربه کردن نارضابرابر است با مدّ یتیت نارضاشده هم مهم است. شدّ

باالتر باشد،  یتیت نارضاو هر قدر شدّ کندیم ادیز ایرا کم  یتیت نارضادو عامل، شدّ نیشدن ا ادیشده. کم و ز

 تیو وضع اوردیبار برا به یترتر و حتا خشنپرقدرت ییاجتماع زشیآزاد کند و خ یترمیعظ یروین تواندیم

با هم است:  ریّدو متغ نیکرد امحصول عمل ،یانفجار ییتینارضا تیّوضع ن،یبنابرا .سازد یرا انفجار یتینارضا

 .یاجتماع ییتیت نارضاو شدّ یاجتماع ییتیارضان عیوس یگستره

 ری مقصّ برساخت اجتماعی

 یانفجار ییتینارضا تیّو وضع یاجتماع ییتیو انباشت نارضا یاجتماع ییتینارضا میبر مفاه نیشیپ یهادر قسمت

 نیهم بود. اما ااز  یجدا یهاها و سازمانگروه ایافراد  ییتی. اما تمام بحث متمرکز بر نارضامیتمرکز کرد

به عوامل اتّصال دهنده دارد.  ازیبشود، ن 1یجمع نشبدل به ک کهنیا یجدا از هم، برا گرانِکنش یهایتینارضا

                                                           
1 . collective action 
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به  یجمع یرا در کنش انیناراض نی. کدام عوامل ااندیجمع ییهاکنش ،یاجتماع یهاو جنبش یاجتماع یهازشیخ

 دهند؟یم وندیهم پ

به  کهنیقبل از ا انیمقصّر است. ناراض ییمورد بحث، برساخت اجتماع انیناراض یصال دهندهعامل اتّ نیترمهم     

شان آزاردهنده ییتینارضا جادیر افاق نظر برسند که مقصّبه اتّ ینحوبه دیو با هم وارد کنش بشوند، با وندندیهم بپ

را  ییرویو ن یعامل یمردم ناراض ،برانزم ندیفرآ کی ییدر ط کهنیا یعنیمقصّر  ییبرساخت اجتماع ست؟یچ

در  جیتدردر طول زمان و به ندیفرآ نیکنند. ا دایفاق نظر پکنند و بر آن اتّ ییشان شناساوضع ییر اصلعنوان مقصّبه

 .شودیبرساخت م یروند طوالن نیدر ا یتیو منبع نارضا رودیم شیشدن آن پ یو انفجار یتیانباشت نارضا ییط

بدون هدف سخن گفت،  ییاز جنبش اجتماع توانیاست و نم یاهداف ایهدف  ازمندین یکه هر جنبش طورهمان     

اش را و شعارها و هجوم ردیهام را به سمت آن هدف بگر دارد تا انگشت اتّ مقصّ کیبه  ازین زین یاجتماع زشیهر خ

ر عنوان مقصّط آن بهتوسّ یاز عوامل اجتماع یلعام کهنیبدون ا یاجتماع یزشیر خمن تصوّ یمعطوف به آن سازد. برا

  .است رممکنیشناخته نشود، غ

 تواندیکه م ییها و خالصه هر صدافکران و رسانهران و روشنر، نقش مفسّمقصّ ییدر برساخت اجتماع اما      

که  ییهاو بحث رهایسو خبرها و تف عاتیافراد و شا انیمتقابل م یوگوهااند. گفت میاز وضع ارائه کند، سه یریتفس

اند. در قرون گذشته که  لیر دخعوامل مقصّ ای عامالن یییدر شناسا رد،یگیجا درمو آن جانیها در اجمع انیدر م

 و اکنون که در کردندیم فایرا ا یاساس ینقش ،مکتوب ای یو گفتار یشفاه یهابود، رسانه یکتب ای یفرهنگ شفاه

در  یتریسهم جدّ کیالکترون یهافوق، رسانه یعالوه بر دو دسته رسانه م،یبریم سربه کیفرهنگ الکترون یدوره

  .کنندیم فایا یاجتماع برساخت نیا

 شود،یشناخته م یتیر نارضاعنوان مقصّچه بهباشد و آن یاممکن است کامالً رسانه یبرساخت اجتماع نیا ایآ اامّ     

ر عنوان مقصّ که بهندرت ممکن است آناست. به یپرسش منف نیمن به ادر ماجرا نداشته باشد؟ پاسخ  ینقش چیه

ر است از متأثّ اریر بسمقصّ ییاست که برساخت اجتماع نیاش ا لیباشد. دل ریتقصیب شود،یشناخته و برساخته م

 .ناممیم یسلب ای یمنف ییاجتماع یحافظهکه من آن را  یادهیپد

. مثالً شودیم یاجتماع یامور مختلف واجد حافظه یدر باره کند،یم ستیز یکه در جهان اجتماع یفرد هر     

 یحافظه یاز ما نوع کیهر  یانجام داده اند، برا ریاخ یطلبان در طول چند دههو اصالح انیگراچه اصولآن

 یحافظه ینوعما  یگرفته است، برا انجام یاسالم ییچه در جمهورآن ن،یچنساخته است. هم یسلب ییاجتماع
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از ما مثبت  یبرخ ییابیداده ممکن است در ارز یانجام گرفته و رو یدادهایاز آن رو یساخته است. برخ یاجتماع

ما ساخته اند  یمثبت برا ییاجتماع یشده اند، حافظه یابیها که در نظر ما مثبت ارز. آنیمنفنیز  یبوده باشد و برخ

 . 1ما ساخته اند یبرا یمنف ییاجتماع یحافظه شده اند، یابیارز یمنفها که و آن

 رهیغگران و تحلیلران و فکران و مفسّها و روشنکرد رسانهر فقط محصول عملمقصّ ییبرساخت اجتماع ن،یبنابرا     

 ،یحکومت ای یسازمان ای یگروه ای یکس یما دارد. اگر ما در باره ییاجتماع یبا حافظه یجدّ  یوندیکه پبل ستین

آن را  یگسادهبه تواندینم رهیو مفسّران و غ انفکرها و روشنکرد رسانهعمل م،یداشته باش یمثبت ییاجتماع یحافظه

 یمثبت ما سبب مقاومت ما برا ییاجتماع ی. حافظهدیبرساخت نما ،یتینارضا یجادکنندهیر و عامل اعنوان مقصّبه

 .شودیر معنوان مقصّ آن عامل به رشیپذ

دارد. اگر  یو اساس قیثو یوندیپ یسلب ای یمنف ییاجتماع یر با وجود حافظهمقصّ ییبرساخت اجتماع ن،یبنابرا      

گاه باش ییمرب کیکار و کارفرما در کارخانه، صاحب کیخانه، وزارت کیمرد، دولت کی یرفتارها یمجموعه

آن عامل ساخته  یدر باره یمنف ییاجتماع یهحافظ ینوع ر،یمردم درگ یحکومت در طول زمان برا کی ای ،یورزش

 یکننده جادیعنوان عامل ان بهر و شناخته شدعنوان مقصّمستعد برساخت شدن به ترشیباشد، عامل مورد نظر هر چه ب

 .است یتینارضا

که در بل رودینم نیب معموالً از کنند،یها با مخالفان خود مچه حکومتصاً اضافه کنم که آنمشخّ دیبا جانیا     

اعد، اقدامات و مس طیاوقات و در شرا یاری. در بسردیگیقرار م یو مورد بازخوان شودیم رهیذخ یاجتماع یحافظه

و  رندیگیجان م هو دو بار رندیگیمجدد قرار م ریو تفس ینو مورد بازخوا شوندیفراخوان م نیشیاعمال و خاطرات پ

رکس آبادان دو باره  نمایدهه مثالً داستان س نیبعد از چند مینیبیاست که م نی. اسازندیم را باردار یاجتماع یحافظه

قرار  نیاو انزند ییسوزرکس آبادان را در کنار آتش نمایس ییسوزآتش یکه اکنون برخ مینیبی. مشودیمطرح م

ندارم. بحث  یکار ،شده یاحافظه یدهادایرو ییاحضارها و فراخوان نیا یینادرست ای یبه درست اکنون. دهندیم

 قیو باره و چند باره از طردقبل انجام گرفته، هنوز حضور دارد و  یهاچه در طول دههاست که آن نیمن ا

 . کندیتر مانباشته حکومت هر چه هیلرا ع یمنف ییاجتماع یو حافظه شودیگوناگون، زنده م یهایپردازتیروا

                                                           
  .شودیها ثبت مکه در حافظهبل رودینم نیاز ب دیکنیچه مبود که آن نیچه منتقدان مشفق بارها گفته اند هماز  آن یبخش.  1
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 فایا کنندهنییتع و یاساس یر، نقشمقصّ ییدر برساخت اجتماع یمنف ییاجتماع یافظهاست که ح گونهنیا     

 زشیخ کی یبرا هیپاینحو کامالً ببه توانندیها نمسازمان گریو د یااالن رسانهها و فعّرو، رسانه نی. از اکندیم

دارد. در  انیناراض یظهپر رنگ در حاف مهم و ییپا یر جاکه مقصّبل ،ر را بسازند و جعل کنندعامل مقصّ یاجتماع

به ستوه آمده را معطوف  نایو انبوه ناراض شودیال مفعّ یرومندینحو نبه یسلب ییاجتماع یحافظه نیوقت مساعد، ا

 ،یدگرگون ازمندیل و نتحمّ رقابلیغ وضع نیر اعنوان مقصّبه ینحو اجتماعکه به ی: آن عاملسازدینقطه م کیبه 

 .است شده ناختهش

وجود عامل  زمندایاست. هنوز ن یپاسخ منف دهد؟یرخ م یاجتماع زشیر، خمقصّ ییبا برساخت اجتماع ایآ اما     

د و نقش عامل ماشه را را به حرکت در آور یگران ناراضآورد و کنش دیاحساسات را پد انیکه غل میهست یگرید

 کند.  فایا

 آن یعامل ماشه و انواع و اجزا

 یگریبه عامل د ازیر، نمقصّ ییو برساخت اجتماع یتیرخ بدهد، عالوه بر انباشت نارضا یاجتماع زشیخ هکنیا یبرا

برساخت  نیو با ا کرده اند یر را برساخت اجتماعمقصّ کیکه  یانی. ناراضاندازدیرا راه ب یاجتماع زشیهم هست تا خ

ر برساخته شده مقصّ نیا هیعل زشیخ یبرا یکاف طیشرا ازل شده اند، هنوز متصّ یو درون وینحو سوبژکتبه هم به

  .الزم است زین ینیصال ع. اتّستندیبرخوردار ن

 یمانده و آماده ،نور آفتاب ریها زتکه خشک شده و مدّ یگندم یبه مزرعه کنمیم هیوضع را تشب جانیدر ا من     

 نیچن یبرا ،عاقل باشد یاست. او اگر قدرل کرده در برداشت گندم تعلّ یلیاشتعال است. صاحب مزرعه به هر دل

 ،مزرعه نیاز ا یادر گوشه یاشتعال احتمال زتا ا کندیرا لحاظ م یداتیو تمه گذاردیچند نگهبان م یامزرعه

 کندیکه گمان م یعابر گاریبا ته س اعتنا،یدار کاهل و بمزرعه کیبا  یگندم یمزرعه نیکند. اما چن یریگشیپ

. ابدییسرعت گسترش مو به کشدی. آتش زبانه مسوزدیو سرتاسر م شودیاموش کرده است، مشتعل ماش را خ گاریس

 . است یزیچ نیچن 1. عامل ماشهماندینم یگندم باق یاز مزرعه چیوزد، ههم به افقاگر باد مو

است.  یاسخ منفکند؟ پ فاینقش عامل ماشه را ا تواندیم یدادیهر رو ایاست. اما آ دادیرو کیماشه  عامل     

  :شدداشته با ریز ییگژهیکند که دو و فایعامل ماشه نقش ا یمنزلهبه تواندیم یدادیرو

                                                           
1 . trigger factor 
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ر برساخته مقصّ ینحو رد پا چیهکه به یدادیشده باشد. رور برساختهقابل انتساب به مقصّ دیمورد نظر با دادیرو( ۱

در  دیر برساخته شده است، باکند. مثالً اگر حکومت مقصّ فایشه را انقش عامل ما تواندینشود، نم دهیشده در آن د

  ود؛ش دهیعوامل منتسب به حکومت د یرد پا داد،یآن رو

 انیغل نیرا داشته باشد. ا یدانیو فوران احساسات منجر به اعتراض م انیغل جادیتوان ا ستیبایمورد نظر م دادیرو (۲

 یی. حرکت از جاکندیعمل م هیلاوّ یرویو مثل ن نیآغاز یمثل شعله ،یدانیاحساساتِ منجر به اعتراض م ییجمع

ها و حرکت آن ندیآیو به حرکت در م شوندیم ختهیبرانگ هیّهستند که زودتر از بق یکسان ای ی. کسشودیآغاز م

 یتینارضا یسترهت و گشدّ یعنیوجود داشته باشد،  یانفجار ییتینارضا تی. اگر وضعکندیآزاد م یترشیب یروین

 یترابعاد کوچک زشیباشد، خ دهیحد نرس نیبد یتیو اگر انباشت نارضا دیآیم دیپد یمیعظ زشیباال است و خ اریبس

  .تر خواهد بودمثالً سرکوب آن آسان ایخواهد داشت و مهار 

است که  نیام ا افتهیدر پس از انقالب رانیا ییاجتماع یهازشیعامل ماشه در خ ییکه از بررس یمهم ینکته     

احساسات منجر به اعتراض  ییجمع انیق غلو زمان تحقّ کندیم فایکه نقش عامل ماشه را ا یدادیزمان رو نیب

احساسات ممکن است  ییجمع انیو غل دادیوقوع رو نیب ییزمان یفاصله نیا. وجود دارد یافاصله شهیهم ،یدانیم

که نقش عامل ماشه را  یدادیرو ۱۴۰۱ وریشهر ییاجتماع زشیز باشد. در خچند رو ایباشد  ساعتکیتر از کم

 یریدر درگ ۱۴۰۱ وریشهر ۲۲ خیدر تار یکه اعالم خبر به کما رفتن ونبود بل ینیمهسا ام ادیزنده یریکرد، دستگ فایا

آمد که خبر  دیپد یقتو ،یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انیو تنش با مأموران گشت ارشاد بود. اما غل

آورد و خشم و  دیپد یار گستردهخبر به کما رفتن او تأثّ اعالم .اعالم شد وریشهر ۲۵مرگ او در عصر روز جمعه 

رخ نداده بود. بعد از اعالم  ،یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انی. اما هنوز غلختیرا برانگ ینفرت عموم

 درتهران رخ داد و سپس  نیآرژانت دانیدر م یکسر مارستانیب یدر جلو یدانیاعتراض م نیمرگ او بود که نخست

احساسات منجر به  ییجمع انیعامل ماشه و غل دادیشروع رو نیسه روز ب ن،یشد. بنابرا دهیهم د گرید یهامکان

و خشم و نفرت کنند  تیریرا مد تیّمسؤول فرصت داشتند وضع یروهایسه روز ن نیفاصله بود. در ا یدانیاعتراض م

 . کنند یاندازراه یمتفاوت ییشده را در مجار ختهیبرانگ ییعموم

 یعااست، مدّ یناگهان یامر زشیو خ ستین ریپذینیبشیپ زشیزمان خ شودیگفته م یسخن که گاه نیرو، ا نیا از     

که چه  میبگو توانمیمورد، م نیا ر وجود دارد. درمؤثّ یامکان مداخله زین یتیّوضع نیا در چن. حتّستین یقابل قبول

ر مقصّ یافتاده و چه کس یفاقچه اتّ کهنیس )صرف نظر از ایو مقامات پل شدندیم خیمقامات عزل و توب یبسا اگر برخ
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 کردندیم یواقعه عذرخواه نیو مقامات مسؤول کشور رسماً از مردم بابت وقوع ا رفتندیپذیاشتباه را م تیبوده( مسؤول

را  یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انیغل یجلو توانستندیمچه بسا  دادند،یرا نشان م یدردو کمال هم

خواهم داد که  حیتوض در ادامه! مسؤوالن مربوطه هستند ییگناهی. اما هنوز مقامات ما دنبال ثابت کردن برندیبگ

قرار دارد. خواهم  ینامطلوب اریبس تیدر وضع ریدباز نظر توانش ت ،ینظام اجتماع کیعنوان موجود به ییاسیس میرژ

 اریبس یبرخوردار است و نقش آن در مواجهه با مسائل نظام اجتماع ریتوانش تدب کیاز  یگفت که هر نظام اجتماع

 .مهم است

 یحلهو مر هیلاوّ یکرد: مرحله میبه دو مرحله تقس توانیکم مرا دست یاجتماع زشیدر خ یدانیاعتراض م اما     

 یرا هم دارد که بعد مرحله نیمجال ا ،مورد نظر ییفاصله وجود دارد. نظام اجتماع زیدو مرحله ن نیا نی. بهیّثانو

  .گردد یدانیم راضاعت ترشیر بکند و مانع از گسترش بثّ ؤم ینخست، مداخله

 ییجمع انیو غل کندیم فایاشه را اکه نقش عامل م یدادیرو نیب ییزمان یفاصله نیماشه را بر اساس ا عوامل     

است  یآن بالقوه یعامل ماشهکرد.  میتقس بالقوه و بالفعل به دو نوع توانیم ،یدانیاحساسات منجر به اعتراض م

 یدادیآن رو زین بالفعل یعامل ماشه. انجامدین ایانجامد یمورد بحث ب ییجمع انیکه رخ داده اما ممکن است به غل

  .است دهیانجام یدانیاحساسات منجر به اعتراض م ییجمع انیکرده و به غل فاینقش عامل ماشه را ااست که عمالً 

 

ال فعّ یسازنده ،یحکومت یروهایکه ن دهدیپس از انقالب نشان م رانیا ییاجتماع یهازشیخ یدر باره میهایبررس

شهرک  ییاجتماع زشیدر خ مینیبب ،مثال عنوانبه. عامل ماشه را بالفعل کرده اند زیعامل ماشه بوده اند و خودشان ن

آورده، عامل ماشه  دیپد یادیبوده و کالً دو روز ادامه داشته و البته خسارت ز یدر سطح محل یزشیاب مشهد که خطلّ

 :گونه بالفعل شده استچه

 یمردم در کو یهاخانه بیتخر یاستاندار وقت خراسان ... برا یجنت یاز طرف عل یماموران استاندار ۱۳۷۰خرداد  ۹ روز»

 یبر سر اعضا یاها اقدام به خراب کردن خانهها مقاومت کردند، آنکه مردم در مقابل آن یطالب حرکت کردند. هنگام

 .(/https://www.iran-pedia.org/wiki)  «آوار کشته شد ریخانواده نمودند که مادر و همسر مرد معترض در ز

مذاکره  یمردم برا گانندهیه بود. نمابالقوّ یعامل ماشه ،اب مشهددر شهرک طلّ یردارشه بیتخر یهانیماش حضور

وگو و اعتراض مواجه شدند. بحث و گفت یشهردار بیتخر یهانیبرگشتند با ماش یاما وقت ،رفته بودند یبه استاندار

را  خراب شود. مأموران خانهاز همه ل که قرار بوده او دفرستا یاخود را به درون خانه یهزن و بچّ ،یآغاز شد. مرد
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 یعامل ماشه را بالفعل کردند و مرحلهمأموران شهرداری  جانیجا کشته شدند. اخراب کردند و آن دو نفر همان

 یدیاعتراض شد نیکردند. اگر چه ا بیرا تخر بیتخر یهانیماش یآغاز شد. مردم برخ ،یدانینخست اعتراض م

گونه پیش ماجرا چه مینیرا گرفت. اما بب زشیخ یباز هم امکان داشت که جلو فاقاتّ نیاز اجا و بعد ا همانامّ ،بود

 رفت: 

 انیم یریدرگ انی. در جرشوندیوارد مناقشه م یو کالنتر یانتظام یروین کشند،یرا به آتش م یشهردار یچند خودرو مردم»

. مردم جسد آنها را بر دوش شوندیکشته م یتیمأموران امن کیآموز با شلطالب دو کودک دانش یکو یو اهال یتیمأموران امن

و تظاهرات  شودیافزوده م تیحرکت به تعداد جمع ری. در مسکنندیمشهد حرکت م رمرکز شه یگرفته و از محله طالب به سو

« شوندیمسلح م تیو جمع کنندیمشهد حمله و مأموران را خلع سالح م ۴و  ۳ یمردم سر راه به کالنتر شود،یم زیآمخشونت

(https://fa.wikipedia.org/wiki/). 

 یکه از سر کنجکاو شودیم یآموزدو کودک دانش ای کیمنجر به کشته شدن  ،یانتظام یرویکرد نو عمل ورود

نحو بهاحساسات،  ییجمع انیغلآموزان، آموز یا دانشبعد از کشته شدن این دانشدر صحنه حضور داشته اند و 

 یهامثال توانمیم من .دهدیدر مشهد رخ م یبزرگ ییاجتماع زشیو خ شودیم یدانینجر به اعتراض ممگیر همه

 ادامه از. در  کنمیم زیبزنم، اما از اطناب بحث پره ریاخ یدر سه دهه رانیا ییاجتماع یهازشیاز خ یگرید دمتعدّ

 .ن خواهم گفتسخ یاجتماع یهازشیدر مواجهه با خ ینظام اجتماع ریتوانش تدب

 توانش تدبیر

 کی ایه محلّ  کیدر  ایخواه در کارخانه رخ بدهد  دهد؛یرخ م ینظام اجتماع کیبا  وندیدر پ یاجتماع زشیهر خ

 یفهاز نظر من چند مولّ یدانست. هر نظام اجتماع ینظام اجتماع کی توانیرا م یاسیس یهامیکشور. رژ کی ایشهر 

 :مهم دارد

 و ...(، یو اخالق کیولوژیدهیو ا ی)دانش تخصص ی( و فرامادیو فن ی)اقتصاد یماد یکنندههیتغذ یساز و کارها . ۱

 و ...(، یتیریو مد ی)حقوق نیآفریآهنگو هم کنندهمیتنظ یساز و کارها .۲

 ،خود شکل دهند یسرکوب را برا ستمیس ینوع توانندیه مطور بالقوّاعمال قدرت که به یساز و کارها .۳

جهان و  ریفهم و تفس یارائه یبرا یو امکانات ندهایواجد فرآ ی: هر نظام اجتماعریتدب یساز و کارها ای ریتوانش تدب .۴

 .ناممیم ریاست که من آن را توانش تدب یعقالن ییریگمیو تصم یاز خردورز یشکل
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و  هاندیاجزا و عناصر و فرآ نیرد اکعمل تیفیبه نحوه و ک ینظام اجتماع ییکیو مکان ،یدرون ،یطیمح ینوع بقا سه

 توانیرا م ینظام اجتماع کی ریتدب توانش .دارند یگدارد، بسته اریکه در اخت یو منابع ینظام اجتماع یساز و کارها

واجد  نظام. است زیو ناچ فیآن توانش ضع گریسر آن توانش باال و سر د کیکرد که  میترس فیط کی یبر رو

اقل خود را به حدّ  یو خطاها ردیگیرا م هامیتصم نیتربیآسو کم نیتربه شیهامسائل و بحران یباال برا ریتوانش تدب

 یندهیآ ییبررس یبرا ن،یبنابرا .کندیم شیطور منظم پارا به شیدهایها و تهدو امکانات و فرصت طیو شرا رساندیم

که توجه به طرف مقابل جنبش توجه کرد بل ای زشیفقط به خود خ توانینم یجنبش اجتماع ای یاجتماع زشیخ کی

 ینظام اجتماع میکن فرض .است یبا آن شکل گرفته هم ضرور وندیجنبش در پ ای زشیکه خ یاینظام اجتماع یعنیآن 

 چیهاست که  نیبحث ا نیدر ا نیآغاز یباشد. نکته یاسیس میرژ کی ،یکنون زشیمفروض، مثل خ زشیدر خ

  مهم است. یتینارضا تیریها در خلق و مداما تفاوت حکومت ند،یافرین یکه ناراض ستین یحکومت

 یاسیس یهاخواهند بود، اما نظام یکه ناراض دهستن یکسان شهیاست. هم نیآفریتیدر سرشت خود نارضا یرانحکم

 اگر .است یتینارضا تیریمد جا،نیمهم در ا اری. موضوع بسکنندیعمل نم سانکی یتینارضا تیریدر خلق و مد

ببرد و مانع از  نیرا از ب نیآفریتیبستر نارضا کوشدیبرخوردار باشد، از ابتدا م ییباال ریاز توانش تدب یاسیس میرژ

 کوشدیباشد، م افتهیاز جامعه انباشت  یدر بخش یتی(. اگر نارضایتیبشود )کاهش حجم نارضا هایتیانباشت نارضا

 یتینارضا کوشدیم زی( و نیتینارضا ینکند )کاهش گستره تیسرا هابخش گرینشود و به د ریگهمه یتینارضا نیا

 :میدست بدهبه یتیاز انواع نارضا یگرید ییبنددسته میتوانیم ب،یترت نیبد .(یتیت نارضامزمن نشود )کاهش شدّ

 شده، تیریمد ییتی. نارضاالف

 .نشده تیریمد ییتی. نارضاب

ها انباشته شده را که در طول دهه یایتینارضا تواندینم ،یتیرآمد نارضاکا تیریمد”م که ا هگفت یگرید یجا در

 یتیشده آن نوع نارضا تیریمد ییتیکند. نارضا جادیشده ا تیریمد ییتینارضا تواندیببرد، اما م نیسرعت از ببه

 یتیت نارضااز شدّ تواندیم ،یتیکه ابراز نارضا میدانیآمده است و م دیابراز آن پد یبرا یعقالن یاست که نخست راه

 یصدا دنیو شن یتیابراز نارضا یامکانات خود را برا یمورد نظر همه ییکل اجتماع اینظام  ت،یّوضع نیبکاهد. در ا

 اینظام  یابر یتینارضا یپردهیمنعکس سازد. ابراز ب یخوبرا به انیناراض یصدا کوشدیو م کندیفراهم م انیناراض

کل  ایدوم، نظام  یآن، کارکرد مثبت دارد. در وهله یوگو در بارهاز گفت یندیدادن فرآو شکل  یکل اجتماع
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نشان  یتینارضا ییسازبرطرف یرا برا یعمل یاندازچشم یناراض یهااقشار و گروه یمورد نظر، برا ییاجتماع

 ییتینارضا اامّ .(۱۴۰۱خرداد  ۶ ،ی)محدث” انداز برداردچشم انبد لین یرا برا نیآغاز یهاگام کوشدیو م دهدیم

 است که یتیرها شده آن نوع نارضا اینشده  تیریمد

 شده، هیبراز اش تعببروز و اِ یبرا ینه راه .۱

 شود،یو شناخته شده و اذعان م دهید یتینه نارضا .۲

 .شودیم دییأشان تو حق و حقوق شوندیشناخته م تیّبه رسم انینه ناراض. ۳

براز و بروز اِ یبرا یراه چیو ه کندینم شیرا پا یتیو نارضا دهدیرا مطلوب نشان م زیکه همه چ یایاجتماع نظام

 یوقت. کندیم دیخود تول یبرا یجدّ یدیتهد شناسد،ینم تیّرسمبه اصالً زیرا ن انیو ناراض کندینم هیتعب یتینارضا

 طیو شرا شودیفاحش م یدچار خطاها زیجنبش ن ای زشیباشد، در مواجهه با خ نییپا ینظام اجتماع کی ریتوانش تدب

 نیامکان و بدتر نیآخر قتیدر حق کند،یم هیسرکوب خود تک نیفقط بر ماش ی. وقتسازدیخود م هیعل شیاز پ شیرا ب

 .دهدیآن را نشان م ریتوانش تدب تیّفیخود، ک نیو ا کندیل کار استفاده مخود را در اوّ ینهیگز

 انیه. ناراضبالقوّ انیبالفعل و ناراض انی: ناراضمیقائل شو زیتما انیدو دسته از ناراض انیم ستیبایم یزشیدر هر خ     

ها با شوند. آن یناراض کینزد یندهیمستعد آن اند که در آ ،هبالقوّ انیاند اما ناراض یناراض ،و اکنون جانیبالفعل ا

خود دارند، مشکل را معطوف به نظام  تیّکه از وضع یو در فهم رشانیمواجه اند اما در تفس یمسائل و مشکالت

 انیاز ناراض یبا معترضان فرق دارند. معترضان فقط درصد کوچک زیبالفعل ن انی. ناراضسازندیمربوطه نم ییاجتماع

 یهاتیّد موقعها مترصّا آنامّ شوند،یامر در نقش معترض وارد عمل نم یدر ابتدا انیهستند. بخش اعظم ناراض

 نیدر ا انیاست و اغلب ناراض یمهمّ اریبس یلحظه شود،یسرکوب ناکارآمد م نیکه ماش ی. وقتمانندیتر ملوبمط

ه، بالقوّ انیناراض کوشدیباال باشد، م ریواجد توانش تدب یاسیس میرژ اگر .شوندیلحظه در صحنه حاضر م

 .وندندیبه معترضان نپ ،رمعترضیغ انیبالفعل نشوند و ناراض

دار آن، نه وفادار و طرف ای یاسیوابسته به نظام س یروهایو ن شودیدنبال م یکه روش معکوس مینیبیاکنون م اما     

 کنندیم رشانیو تحق ینف ،شکال گوناگونکه به اَها وارد تعامل نشده اند، بلنشناخته و با آن تیّرسمتنها معترضان را به

 :خوارداشت معترضان بوده است یهاوهیش نیا یاز جمله ریموارد ز که رندشمایم زیمختلف آنان را ناچ ینحاو به اَ

 دشمن، یخورده بیفر ایعامل دشمن  عنوانی آنان به. معرّفی۱
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ابراهیم  پور،یرائفاکبر علی ،یعباسحسن چون  ی)سخنان کسان یواجد مشکل جنس عنوان تصویرکشیدن آنان به. به۲

 (،گرید یو برخ انیکچوئحسین  اض،یّف

ی کشور و برخی های رسمیاز سوی رسانه کشور یهیو خواهان تجز طلبییجدا عنوانی ناراضیان به. معرفی۳

 ،هاشخصیت

 (،یمیعبدالکربیژن و فاقد فهم درست ) یگختهیو فاقد فره زیفاقد تم یتودهعنوان ی آنان بهمعرفی .۴

 ،بودن تعداد ناراضیان شمارکم. سخن گفتن از ۵

 .مجلس( یندهینما کی)سخنان  ناراضیاننجاسات خواندن   .۶

و  دهدیم شیها افزات خشم و نفرت را در آنکه شدّبل کند،یو عمل نه تنها معترضان را آرام نم انیب یهاوهیش نیا

حال  در ر،یبحث از توانش تدب با .دهدیم شیشناخته شدن افزا تیّرسمشدن و به دنید یها را براچه بسا تالش آن

های های خیزشاکنون باید از دوام و بقای مؤلفههستم و  یانداز نظرچشم نیا ییانیپا یهاشدن به قسمت کینزد

 اجتماعی سخن بگویم.

 رندیمینم هازشیخ

 ستمیس کیدر  ریاضافه کنم که توانش تدب ستیبایسخن گفتم. م ینظام اجتماع کیدر  ریاز توانش تدب نیاز ا شیپ

 زیو ن یریگمیو تصم یسازمیتصم یساز و کارها یو مجموعه نظامط در مسلّ ییئولوژدهیا ای یفکرگاه با دست

شود، توانش  یگانخأل خبره ای یگانفقر خبره چارد ستمیچه سدارد. چنان یقیوث وندیگان در آن پچرخش نخبه

 ستمیبه س یکه در آن وفادار کیئولوژدهیا ینظرانهها و اصول تنگ. نگرشکندیفت ماُ ینحو جدّبه ستمیدر س ریتدب

. ازدمواجه س یگانرا با خأل خبره ستمیس تواندیاست، م ایحرفه ییگستهیص و شااز تخصّ یتر از برخوردارمهم اریبس

دچار شکاف  ستمیساند. در واقع،  یگفاقد خبره شوند،یم عنوان نخبه شناختهبه ستمیکه در س یکسان تیّوضع نیدر ا

 شوندیشناخته م ستمیگان در سعنوان نخبهبه هاستهیناشا .شودیم یاگان حرفهو خبره یگان رسمنخبه نیب

به  ستمیحالت، س نی. در امانندیم یباق یریگمیو تصم یسازمیمتص ندیاز فرآ رونیب ای ستمیاز س رونیها بو خبره

 کی یهاتیّاولو ،ریتوانش تدب ن،یچنهم .ابدییل ماقل تنزّآن به حد ریو توانش تدب رسدیم یگانخأل خبره یمرحله

 م؟یبنهرا بر کدام پروژه  یو تمرکز اصل در کدام پروژه هزینه کنیم یاصل یهیسرما مثالً کند؛یم نییرا تع ینظام اجتماع

و در کدام موارد  میمه بدهها را اداکدام تضادها و نزاع ؟یبر مسائل داخل ای میتمرکز کن ترشیب یابر مسائل منطقه
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را در  یاجتماع یروهایو کدام ن میکن یگذارهیسرما یاجتماع یروهایبر کدام ن م؟یسازش کن تاًموق ای میسازش کن

 دیرا پد یلو چه تحوّ میکن یرا عمل یمیو چه تصم میخاذ کنرا اتّ یاستیها چه سگاهدر کدام بزن م؟یقرار ده هیحاش

 یاساس ینسبت ریتوانش تدب ب،یترت نیبد م؟یانجام ده یرا در چه زمان ستمیس یبقا یبرا ازیاصالحات مورد ن م؟یاوریب

 .دارد ستمیس یفنا ایبا بقا 

خطاها و  ،باال ری. توانش تدبردیگیو مورد آزمون قرار م دهدیها نشان مخود را در بحران ژهیوبه ریتدب توانش     

 .کندیم نیسنگ یهانهیرا دچار هز ستمیاز خطا س یبا انبوه ،برعکس نییپا ریو توانش تدب کندیرا کم م هانهیهز

است که  نیمن ا ییپاسخ کلّ د؟یآیچه م یاجتماع یهازشیاست که بر سر خ نیبحث ا نیدر ا یپرسش اصل اامّ     

بدل  یجتماعکنند، به جنبش ا دایاگر ادامه پ یاجتماع یهازشیخ .شوندیم لیکه تبدبل رندیمینم هازشیخ

و  یدهسازمان یاز نوع یاجتماع یهاجنبش رند،یگینحو خودجوش شکل مکه به هازشیخواهند شد. برخالف خ

که واجد  یاجتماع یهازشیبرخوردار اند. برخالف خ یدانیم ییبرره یکم نوعو دست یاقلحدّ  ییزیربرنامه

ها واجد هدف اند و جنبش شود،یر شناخته معنوان مقصّهاست که ب یزیآماج همان چ نیهستند و ا1آماج ایگاه نشان

 . شوندیم زیاز هم متما فبر اساس نوع اهدا

 یاست که برا یفاقاتّ نیاست و ا یآن به جنبش اجتماع لیتبد ،یاجتماع یهازشیخ یرهایاز مس یکی ن،یبنابرا     

 نیا شهیما هم. امیو بزرگ مواجه ا یسراسر جنبش کیرخ داده است و ما اکنون با  ۱۴۰۱ وریشهر ییاجتماع زشیخ

. ندیرا تدارک بب یجنبش اجتماع کیسوخت  اندکه بتو ستیچنان ن شهیهم یتینارضا لیپتانس رایز ،افتدفاق نمیاتّ

 زشیمثل خ برد؛یم نیبرا در ظاهر از  یاجتماع زشیاست و خ رومندین اریسرکوب بس نیها ماشوقت یاریبس ،یوانگه

 .۱۳۷۱مشهد در سال 

 کیدارند و  یکالبد اجتماع ایبدنه  کیها آن رایز ،روندینم نیاز ب یاجتماع یهازشیخ زیحالت ن نیدر ا اامّ     

 میتوانیدارند که م نییوجه رو کی یاجتماع یهازشیگفته ام، خ زین یگرید یطور که در جاشکل. همان ای ختیر

 زشیخ یبدنه ای زشیآن را کالبد خ میتوانکه می ددارن نیریجه زو کیو  میبنام یاجتماع زشیو شکل خ ختیآن را ر

 یهاجنبش شناساناست که جامعه یزیهمان چ ،زشیخ ختیشکل و ر یکننده نییتع ییاصل یفه. مؤلّمیبنام یاجتماع

آن را  یهااز شعار یو بخش دهدیرنگ و شکل م زشی. عامل ماشه است که به خنامندیم آن را عامل ماشه یاجتماع

عامل ماشه  ۱۳۸۸ زشی. در خآوردیم زشیخ ییاجتماع یرا به وسط معرکه ریدرگ یهاگروه نیو نخست سازدیم

                                                           
1 . terget 
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ط در مشهد توسّ یدولت حرکت ضدّ کیو  هایداستان گران ۱۳۹۶در انتخابات بود و در  نژادیاحمد ییروزیاعالم پ

و گشت  ینیدردناک مهسا ام یماجرا ۱۴۰۱ وریو در شهر نیبنز ییگران ۱۳۹۸گرا بود و در موسوم به اصول انیجر

  .را ساخته اند یاجتماع یهازشیخ نیا ختیشکل و ر ای نییهمه وجه رو هانیارشاد. ا

را محدود  زشیابعاد و بُرد خ تواندیم زیجا است و همان نآن زشیخ ییاصل یرویکه ن زشیخ یبدنه ایا کالبد امّ     

مهم  اریبسیا سه عامل  ریّسه متغ یاجتماع زشیخ نیریهستند. از نظر من در وجه ز یگرید یرهایّغگسترده سازد، مت ای

 کیدر  ریّسه متغ نیر. اما امقصّ ییاجتماع رساختب( ۳و  یسلب ییاجتماع یحافظه( ۲و  یتیانباشت نارضا( ۱اند: 

که در آن روابط  یطیشرا یعنی) کندیم دیتول یاجتماع ییتیطور مداوم نارضاکه به یساختار طیشرا

 یتی. هر قدر انباشت نارضاندیآیم دیمختلف وجود دارد(، در طول زمان پد ییاجتماع یروهاین نیب یدارینسبتاً پا

 یسلب ییاجتماع یو هر قدر حافظه کندیم دایپ یترعیرد وسابعاد و بُ یاجتماع زشیباشد، خ رتریگو همه ترشیب

از  یآن است که بخش یر به معنامقصّ یی. اما برساخت اجتماعشودیتر مبتر و مخرّخشن زشیتر باشد، خخصمانه

 بارهکیکه به ستین یزیباور هم چ نی. اتدار اسر و مسألهمقابل، مثالً حکومت، مقصّ یرویمردم باور داشته باشند که ن

  .ردیگیکه در طول زمان شکل مبل ،دیآ دیپد

رخ  یمختلف ییاجتماع یهازشیخ ،ینظام اجتماع کیبا  وندیو در پ ینیّمع ییجتماعا طیاست در مح ممکن     

 ختیاز نظر ر یاجتماع زشیصورت، هر خ نی(. در ایدیخورش ۱۴۰۰و  ۹۰و  ۸۰و  ۷۰ یهادر دهه رانیا بدهد )مثالً

. کندیم هیتغذ ینحو جدّآن بهاست و از  لمتصّش فرق دارد اما از نظر کالبد، بدان قبل از خود اَ ییاجتماع زشیبا خ

 نیسو، ا کیل اند. از هم منفصل و هم متصّ رانیا ییکنون یهادهه ییاجتماع یهازشیخ یاست که سلسله نیا

داشته  یاژهیو یشعارها و محتواها زیداشته اند و ن یخاص یعامل ماشه کیهر  رایز ،منفصل اند یاجتماع یهازشیخ

 رایز ،ل اندها به هم متصّآن گر،ید یرا شکل داده اند. از سو ییدادهایآورده اند و رو دانیمرا به یاصاند و اقشار خ

 یبرو دانش ره یریمبارزه و درگ یهاساخته اند و دانش یاجتماع یحافظه ،یجنبش بعد ای زشیخ یبرا کیهر 

 یبعد زشیاند و به خ افتهی شیفزاایز نبا سرکوب  هر بار مانده اند و یبر جا ،یقبل یهایتینارضا زیاند و ن دهیآفر

مورد نظر به  ییتیکه نارضابل ،بردینم نیآن را از ب یاجتماع زشیخ کیرو، سرکوب  نیا از. سوخت رسانده اند

 ای یاز خشونت اجتماع یو اَشکال سمیوندال ریمختلف نظ ییاجتماع یهادهیو به صورت پد دهدیخود ادامه م اتیح

افراد معترض  ییالهیو قب یقوم خیارو ت یگخانواده خیو تار یشخص خیدر تار زیو خاطرات آن ن دیآیدرم یکاربزه

  .ماندیم یباق یاجتماع یدر حافظه زیو ن
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به خود  یدیو چه بسا مبارزه شکل جد شودیمنتقل م یبعد زشیبه خ زشیخ کیاز  زیو مبارزه ن تیالفعّ دانش     

و در  اموزندیها بو جنبش هازشیها از مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با خط حکومتکه فق ستیطور ن نی. اردیگیم

و  تیالفعّ یهاوهیو ش آورندیم دیها پدن نوع دانشیاز ا زین یاجتماع یهازشیها تواناتر شوند. خبرخورد با آن

 شوند،یخشن مواجه م یهابا سرکوب مرتب یو وقت دهندیم هیّرو رییتغ زیها ن. چه بسا آنکندیم رییشان تغمبارزه

 آورندیبه خشونت م یو رو کنندیرا رها م( ۱۳۸۸سکوت در سال  یییمایپ)مثالً راه زانهیپرهخشونت یهاوهیش

نحو مخالف خود را به یروهاین ،با نوع برخورد خود یاسیدر واقع، نظام س(. ۱۴۰۱کوکتل مولوتف در سال  رتاب)پ

 ب،یترت نیبد .شوندیرانده م هیعمالً به حاش ،کهن یهاوهیمدافعان ش جه،ی. در نتکندیم تیترب و دهدیم میتعل یدیجد

از  زیمرتبط با آن ن ییکه نظام اجتماع رندیمیم یتنها وقت یاجتماع یهازشیخگفت که  توانیم

و برطرف  یتینارضا تیریمد قیراز ط توانیرا م هازشی. اما خماندیم یآن ها باق ی؛ اگر چه باز هم خاطرهبرود نیب

 .خود برداشت رابرکرد و از ب فیتضع جیتدربه هایتینارضا ییکردن نسب

 ینوع مواجهه با جنبش اجتماع

جنبش  ای زشیمهم را ناگفته گذاشته ام و آن بحث از نوع مواجهه با خ اریبحث بس کینشان داد که  میهایبررس

ه طور بالقوّعمال قدرت دارد که بهاِ یساز و کارها ینوع یظام اجتماعگفتم که هر ن نیاز ا شیاست. پ یاجتماع

که توانش  یستمیسرکوب در س ینهیگفتم که گز نیچننظام شکل دهند. هم یسرکوب را برا ستمیس یوعن توانندیم

و جز با  شناسندیم را نهیگز نیبدتر نیها تنها همنظام یا برخامّ .است نهیگز نیو بدتر نهیگز نیآخر ،باال دارد ریتدب

 ینهیکم سه گزدست ،یاسیس یهامیرژ رینظ یاجتماع یهانظام. ندیگویشان سخن نمزبان زور با مخالفان معترض

 :دارند یاجتماع یهاو جنبش هازشیمواجهه با خ

 و مراقبت، شیعدم مداخله و پا ینهیگز (۱

 ،یجنبش اجتماع یبراها فرصت یبردن برخ نیمحدود و از ب یمداخله ینهیگز( ۲

 .و سرکوب میمستق یمداخله ینهیگز (۳

 یاسیس یهامیرژ یهستند که برخ ییبردهامحدود راه یمداخله ینهیو مراقبت و گز شیعدم مداخله و پا یهانهیگز

براز و اِ اعتراض یبرا نهینهاد یینوع جوامع، مجار نی. در ارندیگیکار مبه افتهیتوسعه یاسیلحاظ سدر جوامع به

و  سیشده، اعتراض خود را بروز دهند. پل نهینهاد ییمجار نیدر ا توانندیم یناراض مخالفت وجود دارد و مردم
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 پردازندیو حدود اعتراضات م جنبش و مراقبت از حدّ  شیبه پا ن،یآغاز یجوامع در مرحله گونهنیدر ا ینظام یروین

. کنندیمحدود م یمداخله ،هاتیالفعّ یدامنه ییمحدودساز یبرا یگاه ای دهندیمهارکننده بروز م یرفتار ترشیو ب

 اند. افتهیتوسعه ن یاسیلحاظ سکه به شودیم دهید یدر جوامع ترشیگرانه بسرکوب یمواجهه اامّ

 یبا هم فرق فاحش یشناسو جامعه یاسیعلوم س اتیبا مفهوم سرکوب در ادب یشناسروان اتیمفهوم سرکوب در ادب

است نه سرکوب  یاجتماع جنبش ای یاجتماع زشیخ کیسرکوب  یعنی ،یمبحث ما ناظر به دوّ جانیدارند و در ا

کردن، و  ریاز کنترل کردن، محدود کردن، دستگ یعبارت است از: هر شکل جانی. مراد من از سرکوب در ایروان

 کیط عات توسّها و تجمّها و جماعتها و جمعافراد و گروه هیعل یو کالم یکیزیعمال خشونت فمجازات کردن و اِ

کردها و و عمل هاوهیو ش هاهیّ رو هیشان علو اعتراض یتیبراز و بروز نارضااِ یها را براآن یکه جلو ینظام اجتماع

 .شان شودها و مطالباتخواسته ییریگیو پ انیو مانع از ب ردیبگ یاجتماع ستمیموجود در س نیقوان

است  نیچن ی. وقتکندیم یتینارضا دیو در سرشت خود تول ریناگزبه یاجتماع ستمیگفتم که هر س نیااز  شیپ     

 یتیبروز و ظهور نارضا یبرا یراه یاجتماع ستمیس کیبروز و ظهور نکند. اگر  یتیانتظار داشت که نارضا توانینم

گاه باش ای)خواه کارخانه  یدر هر نظام اجتماع ن گفتم،یاز ا شیکه پاست. چنان یاساس ینکرده باشد، دچار نقص هیتعب

و  ابدیممکن است در قالب اعتراض بروز  یتینارضا نیوجود دارند و ا یناراض ی( افرادیاسیس میرژ کی ایفوتبال 

قائل  ییفرماو حکم تیریحق مد شیخو یطور که براهمان ستیبایو حاکمان م رانیابراز شود. پس نخست مد

بشناسند. پس نخست  تیّرسماعتراض قائل شوند و حقوق معترضان را به حقّ زینقد و ن حقّ زین انگرید یاهستند، بر

 یرویمحض اعتراض، نبه کهنیشناخته شود. ا تیّرسمبه -که در عملکاغذ بل ینه در رو-حقوق معترضان  دیبا

 تیّرسمعدم به یبه معنا قتیر حقد م،یو سرکوب کن دیو تهد یسازو اقدام به پرونده میاوریب انیسرکوب را به م

از معترضان وجود  تیدر حما یقانون چیو ه مینشناس تیّرسمحقوق معترضان را به یشناختن حقوق معترضان است. وقت

 تیّرسمانتظار داشت معترضان هم قانون را به توانینم گرینکند، د یدارنداشته باشد و حق و حقوق آنان را پاس

افراد را پوشش ندهد، در  یکه حقوق همه یاست. قانون یفاقد شمول کاف یقانون نیساده که چن لیدل نیبشناسند؛ به ا

  .کند تیاز آن حما یقدرت کهنیولو ا شود،یم اعتباریسرشت خود ب

و فاقد خشونت  زیآمکه مسالمت یجنبش ای زشیسرکوب در برابر خ ینهیانتخاب گز ب،یترت نیبد     

 ستیبایم جانیدر ا .آوردیرا به ارمغان م یسقوط اخالق یاسیس میرژ یراو فعال است، ب یتهاجم

خود ام( و خشونت  ری)به تعب یتهاجم ای( ۱۲۵: ۱۳۹۶کاستلز )کاستلز،  ریبه تعب «خشونت فعال» نیب زینخست از تما

  .بپردازم یو سپس به بحث از سقوط اخالق میسخن بگو یتدافع ایمنفعل 
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 یو اعتراض مدن یاز خشونت تدافع یرمدنیاعتراض غو  یخشونت تهاجم زیتما

 ایسالح گرم( در برابر عوامل  ای)خواه سالح سرد  یکیزیخشونت ف یاز ابزارها یریگبهره «الفعّ» ای یتهاجم خشونت

در برابر  روهایاست که افراد و ن یتدافع یوقت ،نبرده اند. خشونت یکیزیاست که هنوز دست به خشونت ف ییروهاین

 یاز ابزارها یریگاقدام به بهره شیحفاظت از خو یکند، برایخشونت استفاده م یاز ابزارها ینحو تهاجمکه به یطرف

 ای زشیدر برابر خ یاسیس میکه رژ دهدیرخ م یبا مردم معترض وقت یدر مواجهه یسقوط اخالق .کنندیخشونت م

 یدارشناختیلحاظ پدبزند. به یخشونت تهاجم را اشغال کرده، دست به یعموم یکه فضاها یزیآمجنبش مسالمت

و فاقد شرافت  یدچار سقوط اخالق کشد،یاسلحه )اعم از سرد و گرم( م زیآماعتراض مسالمت کیکه در برابر  یطرف

  .معنا شناخته شده است نیامروزه ا ایدن ییاجتماع یهاجنبش یی. در تمامشودیشناخته م یاخالق

ها ساختن کل قانون در چشم آن رمشروعیناختن حقوق معترضان سبب غش تیّرسمعدم به پس     

 یهااستفاده از روش. دهدیشدن سوق م ییشدن و جنا یرمدنیو اعتراضات را به سمت غ شودیم

را من در  یرمدنی. اعتراض غآوردیم دیپد یرمدنیاعتراض غ زیشناختن حقوق معترضان ن تیّرسمسرکوب بدون به

آمدن  انی. با به مستیراه نهم گرانیحقوق د یاست که با نف یاعتراض ی. اعتراض مدندهمیقرار م ینمقابل اعتراض مد

 ییریکارگبه نیب ی. پس نسبتدگردیم ییکه چه بسا جنابل شودیم یرمدنینه تنها غ زیاعتراض ن ،سرکوب یروین

 یکه در همه جابل ،ستین رانیص به امخت نیو ا داردشدن اعتراضات وجود  ییشدن و حتا جنا یرمدنیسرکوب و غ

خشونت ”معترضان وجود دارد که به سمت  نیر ببحث مکرّ نیا یاجتماع یهاشده است. امروزه در جنبش دهید ایدن

 .(۱۲۵: هماننگذارند )” را به نفع ابراز خشم کنار یشرافت اخالق”نروند و ” فعال

 تواندیگر مسرکوب یروهایم در نزد مردم معترض و هم در نزد نه یاساس، سرکوب اعتراضات مدن نیهم بر     

طور مداوم از اگر که به یاسیس یهامیهم هست که رژ لیدل نیتجربه و معنا شود. به هم یسقوط اخالق یمنزلهبه

 ی. مصداق جالب تجربهرندیگیم قرارخود  یروهاین زشیبار سرکوب بهره ببرند، در معرض رخشونت یهاروش

مور أدر سوسنگرد خطاب به م یرانیزن عرب ا یادهایآب خوزستان و در فر زشیدر خ میتوانیرا م یقوط اخالقس

. خاک یاندازیم ری. چرا تهی. کامال سلمیزنی. چرا آتش مهیآقا مظاهرات سلم»: گفتیکه م میبشنو یانتظام یروین

وطن ماست،  جانیآب، ناموس ... . آقا ا ن،ی. زممیخواهیم یرا که نبردند. ما مظاهرات سلم وتو را که نبردند، آب ت

 «.خاک ما
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جنبش، جنبش را به سمت اعتراض  کیط معترضان در توسّ  یاز خشونت تهاجم یریگبهره گر،ید یاز سو اما     

 انیناراض گرید وستنیکند و مانع از پ جادیدر درون جنبش شکاف ا تواندیم یرمدنی. اعتراض غبردیم شیپ یرمدنیغ

 یهاال در درون جنبشفعّ یروهایهم هست که امروزه ن لیدل نیمکش شود. به همکش دانیبه معترضان درون م

 یروهایباز دارند و برعکس، خشونت ن یخشونت تهاجم ییریکارگخود را از به یروهاین کوشندیم ،یاجتماع

 ییریگبهره یآمدهایبه پ کهنیقبل از ا اما .ندزیبرانگ یترشیب ییدلکنند و هم یارا رسانه یاسیس میکر رژسرکوب

نسبت  یکه در باره دانمیسرکوب بکنم، نخست الزم م یدر باره ییاز سرکوب بپردازم و بحث مستوفا یاسیس میرژ

 .مبارزه را مطرح کنم اتیادب یام مقوله ریبحث ناگز نیا ی. براسمیو خشونت بنو یاجتماع یهاجنبش

 نقش آن در جنبش مبارزه و اتیادب

 نیکه ا میدانی. مشودیم دیدانش مبارزه تول ینوع ،یاجتماع یهاو جنبش هازشیاشاره کردم که در خ نیاز ا شیپ

 ،شده یاشده و شبکه یادر جهان رسانه ایسفر بکند. معترضان دن گریکشور به کشور د کیاز  تواندیدانش مبارزه م

 تواندیمبارزه در هر کشور م اتی. ادبردیگیشکل م بارزهم اتیادب ینوع ،یشور. اما در هر کرندیگیاز هم الهام م

ها و و نمادها و نشانه محصوالت هنریشامل دانش مبارزه و متون و  مبارزه اتیمختلف باشد. ادب یهاگفتمان یحاو

 اتیع گفتمان خشونت در ادباز سه نو توانیم ،یکلّ ییبنددسته کیمبارزه است. در  یهامبارزه و گفتمان یهاوهیش

 :کشورها سخن گفت یرزهمبا

شکل به یاجتماع یهاشکال خشونت را در جنبشاَ یهمه ییریکارگکه به یال و تهاجمگفتمان خشونت فعّ( ۱

 کند،یمجاز اعالم م دستانهشیپ

 نیو تمرکز دارد و در ا دیکأبودن اعتراضات ت باررخشونتیبودن و غ زیآمکه بر مسالمت یزیپرهگفتمان خشونت (۲

 شود،یم یطور کامل نفخشونت بهاستفاده از  ،گفتمان

حفاظت  یدارد و خشونت را فقط برا نینابیب یحالت ،با دو مورد فوق سهیمنفعل که در مقا ای یگفتمان خشونت تدافع( ۳

  .کندینم ینف یکلّبهو آن را  داندیطرف مقابل مجاز م ییخنثا کردن خشونت تهاجم زیجنبش و ن یروهایاز ن

ط پرورده و مسلّ  یمهندس موسو یهاهیانیدر ب ژهیوبران آن بهط رهتوسّ یزیپرهگفتمان خشونت ،در جنبش سبز مثالً

مواجه  ترشیب یما با گفتمان خشونت تدافع یو متبلور گشت. اما در جنبش کنون انیسکوت نما یهاییمایپشد و در راه
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که  شودیم دهیهم د یاز خشونت تهاجم یمظاهر جنبش، نیا ییاالن مجازفعّ یتارهاگف یاگرچه در برخ م؛یهست

 :است یمجاز یهاجنبش در شبکه نیاالن ااز فعّ یکیاز  ریمتن ز ،آن ینگران کننده است. نمونه اریبس

 .ارنند یگناه نایچون ا ه؟یکار درست هاابونیدر سطح خ یمعمول ی... بنظرتون زدن آخوندها یسالم آقا»

 یامر ی. آخوندکشکنندیلباس ظلم، ظالم را موجه م دنیها با پوشحاکم ظالم است. آن کینماد  ی...: لباس آخوند پاسخ

در  یآخوندکش ن،یمعترض دیامروز ... با تهد یهنوز در ابعاد گسترده شروع نشده. ول یاست. آخوندکش ریناپذو اجتناب یحتم

 نیآخر انیماجرا تا پا نیخورده ا دیکل یااژه نیبه دست غالمحس یکه آخوندکش اکنون دیگویزد. تجربه به ما م دیرا کل رانیا

محل سکونت نجات  رییو تغ افهیق رییلباس و تغ رییاز آخوندها با تغ ی. ممکن است بعضافتینخواهد  انیهرگز پا گریآخوند، د

 «.ستیآنان متصور ن یبرا یامکان نجات چیگرفتار خواهند شد و ه یاکثرا به دست مردم عصبان یکنند ول دایپ

 یروهاین یخطرناک است و همه برا رانیا یاست که هم برا یخشونت تهاجم اتیخطرناک، ادب اریبس اتیادب نیا

دارند که از  تیولؤبه سهم خود مس انیرانیا یهمه ،تیّ وضع نی. در ایجنبش اجتماع نیا یحکومت و هم برا

ها است. آن گرانیاز د شیبباره  نیوالن کشور در اؤمس تیولؤنند و مسک یریجلوگ یوضع نیچن یریگشکل

در  یریگخشونت و انتقام یمراقبت کنند تا چرخه یگریاز هر گروه د شیخود ب ماتیدر گفتار و در تصم ستیبایم

 یهاو جنبش هازشیعمل در خ ینحوه البته. ستین رانیدر ا یگروه ایفرد  چیبه نفع ه یزیچ نی. چنردیشکل نگ رانیا

دارد و هم به  یگجامعه بستهدر به فرهنگ موجود  همو  یو جهان یداخل ییاجتماع طیو شرا نهیهم به زم یاجتماع

 .سرکوب جنبش ادامه خواهم داد ینهیبحث را با موضوع گز نیا .دو طرف منازعه یروهاین یهاکرد و انتخابعمل

 و سرکوب میمستق یمداخله ینهیگز

 یهاو جنبش هازشیو سرکوب خ میمستق یهستند، متأسفانه مداخله یاسیس یکه فاقد توسعه ییدر کشورهاکه گفتم 

 ،ه. البتّزندیم یاسیلطمه را هم به مردم معترض و هم به نظام س نیترشیب نیکاربرد را دارد و ا نیترشیب یاجتماع

. کنندیم یمندکنند، چه بسا احساس قدرت رکوبرا س هاو جنبش هازشیخ عیچه بتوانند سرچنان یاسیس یهانظام

( ۱۲۲: ۱۳۹۶)کاستلز،  آوردیم دیپد« ر قدرتتکبّ»کاستلز  ریآور، به تعبرعب یقدرت شِیمواجهه و نما یوهیش نیاما ا

در ا تّدر چشم مردم و ح یو هم با سقوط اخالق دیافزایخود ب انیهم بر ناراض جیتدربه یاسیکه نظام س شودیو سبب م

. عمالً نامطلوب است د،ینمایچه در ظاهر مطلوب مآن ن،یکاسته شود. بنابرا اشتیّاز مشروع ،یخود یروهاینچشم 

 یخردورز رایاست، ز ستمیدر س ریفقدان توانش تدب یدهندهش، نشاناز سرکوب برعکس ظاهر اَ  عیسر ییریگبهره

را هر بار در سرکوب  یسقوط اخالق نیها است. ما اآوردن دل آن دستکه در بهبل ،ستین انیتعداد ناراض شیدر افزا

مشهد در   زشیوقت خراسان در زمان سرکوب خ استاندار یجنت ییعنوان مثال، عل. بهمینیبیم یاجتماع یهازشیخ
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شده  اب آغازطلّ یموسوم به کو «نیرنشیفق یمحله کی»که از  زشیآن خ یها بعد در بارهت، مد۱۳۷۱ّنهم خرداد 

 :دیگویبود، م

اما در  کردیم بیتخر یو شهردار دادندیانجام م ییشهر وجود داشت که مردم ساخت و سازها هیدر حاش یدر مشهد حالت»

 یجمعرا آتش بزنند، لذا همه دسته یشهردار نیگرفته بودند که ماش میرفته بود، تصم بیتخر یبرا یروز که شهردار کی

 شود،یدر آنجا جمع م یتیمرتبه جمع کیو آتش زده بودند. پس از آن  ختهیر نیبود برگردانده، بنزرا که به آنجا رفته  یوانت

و  دهندیاطالع م یانتظام یرویبه ن شوند،یجمع م نیماش نیها دور ابچه شودیم لیمدارس تعط یبعدازظهر هم وقت 5ساعت 

آور پخش و گاز اشک شوندیموفق نم کنندمتفرق  خواهندیو م. هر چه با بلندگفرستندیمتفرق کردن به آنجا م یبرا یاتوبوس

نشوند  یکه دچار گازگرفتگ روندیبه اتوبوس م هانیو ا گرددیبرم نیگاز هم به سمت مامور نیو ا آمدهی. اتفاقا باد مکنندیم

 ینیزم یراندازیتاز آنها  یکیظاهرا و  کنندیم ییهوا یراندازیماموران ابتدا ت کنند،یرا هو م یانتظام یرویآموزان نو دانش

 یدر استاندار یموضوع نداشتم. حت نیاز ا یخبر چیساعت ه نی. من تا اشوندیکشته م انیم نیآموز در اکرده و دو نفر دانش

آموز شدو دان نیا یااتفاق افتاده و عده یاحادثه نینداشتند. پس از آن به ما اطالع دادند که چن یاطالع چیهم ه نیهم معاون

 م،ینگرفت یپاسخ میهر جا زنگ زد میبده لیتشک نیتام یشورا میاند، ما خواستو به سمت شهر راه افتاده اندرفتهرا سر دست گ

رفته و دندانش را درست کند. دنبال  یکل اطالعات استان به مکه رفته بود و فرمانده ارتش را گفتند که به دندانپزشک ریمد

شد که همه راه افتاده و شروع به اعتراض کرده بودند،  نیداد. ا لیجلسه تشک شدیبود، اصال نم یگرید یجا میفرمانده سپاه بود

اراذل  یسر کیرا سر راه خلع سالح کرده بودند.  یکالنتر کیافراد  نیا یخودش را باخته بود، حت هیهم روح یانتظام یروین

برنج، روغن و... را غارت کردند. ما  یهاسهیرخ داد که ک 98ه سال ک یاناتیمانند جر قایدق وستند،یپ هانیو اوباش هم به ا

اعالم کردم که  ونیزیو در آخر من خودم در تلو ستین انیخود را باخته است، سپاه هم که در جر یانتظام یرویکه ن میدید

 ردمکه م رندیرا بگ هانیا یکمک کنند و جلو ند،یایاهلل بشهر هستند، امت حزب دنیافراد در حال به آشوب کش یسر کی

ها را بستند و به زندان بردند، دو روز بعد هم آوردند. چشم آن ینفر از آشوبگران را به استاندارا 800و تا آخر شب  ختندیر

مفصل  اریداستان بس نی. در هر حال امیبه مشهد آمدند و به زندان رفت یانتظام یرویفرمانده ن ،یسهراب ریام یبا آقا یروحان یآقا

را انجام  شانیقانون فهیوظ هایو امثال آن نداشت. شهردار یستیبرالیبه تفکرات ل یبود و ربط رانهیغافلگ اریهم بس هیبود. آن قض

که  ییهایها هستند. بعد از همه بررسو وابسته به گروهک یعناصر گروهک هانیا ندیتالش شد که بگو یلی. بعد هم خدادندیم

گزارش  یوقت اطالعات رسما به رهبر ریوز انیفالح یآقا تایانجام شد، نها بودندکه بازداشت  یافرادتمام  یماه رو 6، 5ظرف 

شهدا و جانبازان  یهاافراد خانواده نیا نیدر ب یحت م،یداشته باشند ندار یگروه یوابستگ هانیا نکهیاز ا یعالمت چیداد که ما ه

جلسه نشدم استعفا دادم.  یهستم و موفق به برگزار نیتام یشورا سیچون رئو گفتم  رفتمیرا پذ تیبودند. من خودم همه مسئول

دادم که مشکالت استان خراسان چه  حینوشتم و در آن نامه توض یخدمت مقام معظم رهبر یاحال پس از آن نامه نیدر ع

 (./:akharinkhabar.ir/analysis/8454308/https ،یجنت) «است ییزهایچ

https://akharinkhabar.ir/analysis/8454308
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 یحکومت یها براآن ییاجتماع زشیاب مشهد و سپس سرکوب خطلّ یکو نیرنشیمردم فق یهاخانه بیفرمان تخر

دار وقت مشهد، استان ؟!باشد یسربلند یهیو ما نیاعتبارآفر تواندیگونه مشده است، چه لیکه به اسم مستضعفان تشک

 نیا یه خود دستور آن را داده است و براخوانده و البتّ یشهردار یفهیرا وظ نیرنشیمردم فق یاهخراب کردن خانه

پرده از  یخوببه ،اطالعات وقت ریبا افتخار سخن گفته است. اما سخن خود او از قول وز ،خود یمواجهه یوهیش

 یوابستگ هانیا نکهیاز ا یعالمت چیما ه گزارش داد که یوقت اطالعات رسما به رهبر ریوز»: داردیماجرا برم قتیحق

 «.شهدا و جانبازان بودند یهاافراد خانواده نیا نیدر ب یحت م،یداشته باشند ندار یگروه

 ییدر جا یتینارضا زانیمحض مقامات استان از م ییالعطّ ایاز ب تیدار حکااستان یگزارش آقا ن،یعالوه بر ا اامّ     

 نیتر)استان خراسان( کم یاجتماع محل رانیمد گر،یعبارت دداده شده است. به شیاهخانه بیاست که فرمان تخر

 ییاستاندار ییتیامن-یاسیمعاون س یزدیا یمصطفخود داشته اند.  تیریتحت مد ییالع را از جهان اجتماعاطّ

 : واندخ «یمسکن مقطع یدارو»را  هازشیخ نیبا ا یبعدها نوع مواجهه زش،یخ نیخراسان در زمان ا

کنند و به آینده و تبعات های مردم فرودست، سرسری برخورد میاجتماعی یا کنش یاین است که با چنین رفتارهای اشکال»

های تر از آنها، به بهانههای درجه دو و سه و کوچکویژه در شهرستاناندیشند. در دو، سه دهه گذشته، به دفعات، بهآن نمی

اند، حتی یک بار هم نشده که فریادها را با داروی مسکن برخورد مقطعی، خاموش کرده اما، ه شد، این پیشامدها دیدگوناگون

شهر  71اندیشی شده، به جامعه عرضه نشده است. رخداد خرداد اندیشی کنند و اگر هم چارهبرای آینده این رویدادها چاره

رخ داد. بعد از آن قزوین به آشوب کشیده  یرازای در شتوجهی شد، سپس چنین حادثهمشهد، هشدار مهمی بود که به آن بی

 ،یزدیا) «97و تعدادی شهر در تیرماه  96ماه شهر کوچک و بزرگ در دی 78شد و... تا رسید به 

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-768047.) 

هم تعمداً از زبان مقامات وقت که را آن رانیا ریاخ ییاجتماع یهاو جنبش هازشیاز روش برخورد با خ یانمونه

 یدارو هم برچسب جانببر شواهد باشد  یام مستند و متکّبوده اند، ذکر کردم تا هم بحث ریبا موضوع درگ میمستق

 . بدان زده نشود

 یاجتماع یهاو جنبش هازشیسرکوب خ مراحل

 : که عبارت اند از ردیانجام بگ تواندیم یدر مراحل مختلف یجنبش اجتماع ای زشیهر خ سرکوب

 از وقوع، شیسرکوب پ (۱

 وقوع، نیسرکوب ح (۲
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 .سرکوب پس از وقوع (۳

از سرکوب در مراحل  توانیم ،یهستند و نه ناگهان یندیفرآ یادهیپد یاجتماع یهاو جنبش هازشیکه خ ییجاآن از

گردد،  ریپذتیرؤجنبش  ای زشیعنوان خبه کهنیاز ا شیپ یجنبش ای زشیسخن گفت. هر خ ندیفرآ نیمختلف ا

اغلب  یاجتماع یهاو جنبش هازشیبه خ یاسیو مقامات س مداراناستینگرش سآغاز شده است. 

آغاز آن  یجنبش را لحظه ای زشیخ ییریپذتیرؤ یها لحظهآن رایاست، ز انهیامع ینگرش

 رایز م،یدیوضوح آن را دوقت خراسان به یخوانده یدار حوزواستان یتجنّ ییکه در سخنان عل ینگرش ؛دانندیم

 از وقوع شیپ یمرحلهدر  یجنبش اجتماع ای زشیبود. خ یاز هرگونه سوابق اطالعیحادثه سخن گفت و ب کیاو از 

. شودیگرفته م دهیدر جامعه وجود دارد که معموالً ناد یخواهلتحوّ یروین ینوع شهیهم گونه وجود یافته است؟چه

و  هازشیرا که خ یخواهلتحوّ یروین نیا ییریگروند شکل توانندیم یخوببه یاسیو س یقان علوم اجتماعمحقّ

 یهاگرفتن خواست دهیاز وقوع ناظر به ناد شیپ سرکوب. کنند یابیکشف و رد نند،کیم هیها همواره از آن تغذجنبش

االن فعّسرکوب  ،یاسیعبارت اند از: سرکوب احزاب س آن یهال در جامعه و سرکوب آن است که نمونهو تحوّ رییتغ

طلب لتحوّ یاروهیسرکوب ن گان،سندهینگاران، سرکوب نوو روزنامه یمطبوعات یهاسازمان سرکوب ،یاسیس

 رییاز تغ یشکالکه خواهان اَ یانیناراض گریگان و دمان و کشاورزان و بازنشستهو معلّ انزنان و جوان رینظ یمدن یجامعه

 .ل اندو تحوّ

جانبه همه ایبه دو شکل محدود  تواندیو م شودیآغاز م یجنبش اجتماع ای زشیوقوع بعد از وقوع خ نیح سرکوب     

پس از  سرکوب .شرح خواهم داد ینحو مبسوطوقوع در ادامه به نیشکال سرکوب جنبش را در حاَ نی. اردیانجام گ

 ای زشیخ ندیدر فرآ یبه نحو شودیر مدارد که تصوّ یعامالن ییها و تماماشاره به سرکوب افراد و سازماننیز وقوع 

 ای زشیخ ییدانیها بعد از خاموش شدن مبدان ییرسبوده اند و اکنون امکان دست لیو دخ ریدرگ یجنبش اجتماع

 .وجود دارد یجنبش اجتماع

وقوع آن است. در  نیدر ح یجنبش اجتماع ای زشیانواع سرکوب خ میبدان بپرداز دیکه اکنون با یاما موضوع مهم

وقوع  نیسخن گفته است و صرفاً سرکوب ح یاز سرکوب جنبش اجتماع یمحمد میرح یرانینظران اصاحب انیم

 : مورد بحث قرار داده است رینحو زش را بهجنب

نرمش همراه است، دوم سرکوب  یکه با مقدار میدارد: نخست سرکوب مال یسه حالت کلّ ای تیّدست کم سه وضع سرکوب»

 یسیجنبه پل کم،ی رد؛یگیرا فرا م یاسیس یزندگ یسوم سرکوب تامّ.  در واقع سرکوب تامّ، چهار ساحت اصل رتامّ،یغ ای یعاد
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توسط  یو خصوص یعموم یهاو مکان ابانیدر خ یو جمع یگروه شتارو ضرب و شتم تا حد ک دیکه خشونت شد یو نظام

کنشگران  و زندان و انواع مجازات تیو محکوم یریکه دستگ ییاست. دوم، سرکوب قضا جیمجاز و را ینظام یروهایو ن سیپل

سرکوب و انکار  سومجنبه هستند.  نیا یدگاه و زندان عامل و مجرقُضات و دا یو به طور کل شودیو جنبشگران را شامل م

. شودیو انکار م ینف یو مردم یو عموم یو امر جمع تیواقع کیاست که اصل وجود جنبش به مثابه  یاو رسانه یگفتمان

و در  یختار بورکراسکشور و در سا نیدر قوان رایاز سه نوع اول است، ز تردهیچیاست که به مراتب پ ینیچهارم سرکوب تقن

 یو ملّ یاسیکه اثر و نفوذ س یخُرد و کالن، نقد و مخالفت و اعتراض شهروندان به شکل یریگمیمو تص یسازمیتصم ندیفرآ

 «شودیم گرید یهامنشاء سرکوب ینیو در واقع سرکوب تقن گردد،یم ینف یو به کل شودیگرفته م دهیداشته باشد، ناد

  (.https://t.me/RahimMohamadi/1518، ۱۴۰۱ ،یمحمد)

سرکوب  یینیو تقن ،یارسانه-یگفتمان ،ییقضا ،یسیپل یوجوه چهارگانه ییبنددسته یدر باره یمحمد بحث

با الهام از  میتوانیابعاد سرکوب دانست. پس م ایموارد چهارگانه را وجوه  نیا توانیم ،قتیمند است. در حقارزش

 یگاز زنده ییبُعد سرکوب ناظر به آن قلمرو ای. وجه میرکوب را از انواع آن جدا سازابعاد س ایوجوه  یبحث محمد

سرکوب  یانتخاب شده برا یوهیناظر به شکل و ش زیو نوع سرکوب ن شودیعمال ماست که سرکوب در آن اِ تیالو فعّ

  .است

 ییقضا-ینیتقن ریتر است تعبو به ستین «ییقضا»از  یجدا «ینیتقن»که آن یکیدارد:  ازیدو اصالح ن یبحث و اما     

-یو سرکوب امکانات یتیّموقع-یو منزلت یشتیها سه وجه سرکوب معبدان ستیبایکه مآن گری. دمیکار ببررا به

و  شوندیم یشتیمع یناتحت نظر، دچار تنگ نعامال کهنیناظر است به ا یشتیرا هم افزود. سرکوب مع یزاتیتجه

ناظر به از دست دادن  زین یتیّموقع-ی. سرکوب منزلتدهندیاز دست م شیخود را کم و ب یاحرفه و یشغل یهاتیّموقع

 تیمستقل است و به هو یو خود امراست  یشتیاز وجه مع یاست و جدا یو منزلت اجتماع یاجتماع تیّموقع

به  زین یزاتیتجه-یوب امکانات. سرککندیم فیرا تضع اشیاجتماع ستیز یهازهیو انگ زندیفرد لطمه م ییاجتماع

 ب،یترت نیها است. بدآن یمصادره ایها ها و سازمانافراد و گروه زاتیزدن به اموال و امکانات و تجه بیآس یمعنا

 ،یشتیمع ،یارسانه-یگفتمان ،یسیپل ،ییقضا-ینیبعد رخ دهد: تقن ایدر شش وجه  تواندیسرکوب م

 .یتزایتجه-یامکانات ،یتیّموقع-یو منزلت

سرکوب  زیاگرچه وجه تما ؛است یدیمف کیتفک زیو تام( ن رتام،یغ ای یسه نوع سرکوب )نرم، عاد کیتفک اما     

و مرز  ستندین قیدق یزگذاریلحاظ تمافقرات به نیا قت،ی. در حقستیچندان روشن ن رتامینرم با سرکوب غ ای میمال

  .کرد فیداد و تعر حیتوض ترقیرا دق دموار نیا نتوایندارند. اما م یاجداکننده قینحو دقصِ بهمشخّ
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 نیسرکوب ح میتقس رسدینظر ماساس، به نیداشته باشد. بر ا یابعاد مختلف ایوجوه  تواندیهر نوع سرکوب م پس     

ه و موجّ  یکیتفک ر،یز فیتام با تعار ایجانبه و همه رتام،یغ ایبه سه نوع نرم، محدود  یجنبش اجتماع ای زشیوقوع خ

 :قابل دفاع است

در  ینیّمع تیّخاص در درون موقع تیالنوع فعّ کیاش ممانعت از است که هدف یسرکوب نرم آن نوع سرکوب (۱

راه شان همها و امکاناتزدن به افراد و سازمان بیزدن و آسا با لطمهامّ ،است نیّمع طیشرا کیدر  ایو فضا  دانیم

 ست،ین

 ،یسیپل ،ییقضا-ینیگانه )تقنوجوه شش یاز سرکوب است که نه در همه یوعن رتامیغ ایسرکوب محدود  (۲

و  هابیآس زانیت )مو نه از نظر شدّ دهدی( رخ میزاتیتجه-یو امکانات ،یتیموقع-یمنزلت ،یشتیمع ،یارسانه-یگفتمان

 ،است یصمشخّ ییمانز یکه محدود به دورهبل تاس یطوالن یاست و نه از نظر زمان دیشد یلیلطمات وارد شده( خ

 اریت بسو هم از نظر شدّ دهدید رخ مهم در وجوه متعدّ ،یجنبش اجتماع ای زشیتام خ ای جانبها سرکوب همهامّ (۳

که گاه افراد سرکوب شده را بل «یاسیس یزندگ»و نه فقط  ابدییادامه م یزمان نسبتاً طوالن ییباال است و هم در ط

سخن  یسرکوب جنبش اجتماع یآمدهایاز پ ی این بحث،در ادامه .دهدیعاع قرار مالشّآنان را تحت یگزنده کل 

 .خواهم گفت

 اریسطح، بسنسبتا ناهم یها)تقابل یو جنبش و نظام اجتماع زشیخ یهاانواع تقابل

 سطح(ناهم داًیسطح، شدناهم

 نیترآن دارد که از مهم یتم، جاسخن گف یاجتماع یهاو جنبش هازشیاکنون که از مراحل و انواع سرکوب خ

 نیآن بپردازم. اما ا یآمدهایو به شرح انواع پ میسخن بگو یاجتماع یهاو جنبش هازشیسرکوب خ یآمدهایپ

 کیاز  یو جنبش اجتماع زشیخ نیب ییبلتقا تیّمهم دارد و آن بحث از وضع ازینشیپ کیبس دشوار است و  یبحث

 زشیبحث از خ م:ا هدنبال کرد ینحو موازدو بحث را بهمن  جانیا تا. است گرید یسو از ریدرگ ییسو و نظام اجتماع

از  توانی. گفتم که نماجتماعی و جنبش زشیخ رِیدرگ ییسو و بحث از نظام اجتماع کیاز  یو جنبش اجتماع

و تقابل  وندیدر پ یو جنبش اجتماع زشیبا آن سخن گفت. هر خ ریدرگ بدون بحث از نظامِ  یو جنبش اجتماع زشیخ

 رانیپ زیپرو. رودیبه خفا م یقیو سرانجام به طر شودیم ریپذتیؤو ر ابدییق مو تحقّ نیتکو ،یتماعنظام اج کیبا 

 :سدینویم یدرستبهی ایرانی شناس شناخته شدهجامعه
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 یو علن فیخف ایو  دیو شد ظیس غلب تواندیتضاد و تخاصم م نی. حال اردیگیتضاد و تخاصم شکل م هیبر پا یاجتماع جنبش»

و  دینما بیرا تعق نیادیبن یایو دگرگون ردینظام را در برگ کی تیکل تواندیباشد. عالوه بر آن، تضاد مورد بحث م یضمن ای

  .(۳۹: ۱۳۸۴ ران،ی)پ« از جامعه را طلب کند یدر بخش محدود یرییتغ رفته،ینظام را پذ تیکل ای

که  یهم وقتبا آن است؛ آن ینظام اجتماع و حاد   دیشد یبحث از تقابل خصمانه ،شجنب ای زشیاز سرکوب خ بحث

 :کندیارائه م ینسبتاً قابل قبول ییابیارز باره نیدر انیز  یمحمد میرح. شودیکار گرفته مسرکوب تام به

 یاست که جمهور نیا ران،یدم ابخش قابل توجه مر یو دست کم احساس کنشگران و جنبشگران و به طور کل افتیدر امروزه»

، ۱۴۰۱ ،یمحمد) «شودیم دهیکش« سرکوب تامّ»روز به روز به سمت  یاسالم

https://t.me/RahimMohamadi/1518.)  

بوده است و  گونهنیوضع هم های اخیر،در ایران دهه یاجتماع یهاو جنبش هازشیدر اغلب خ مییبگو دیواقع، با در

نکته در فراهم  نیدارد. اما نخست ریدر توانش تدب یجد یاز مشکل تیامر حکا نیا ،ه. البتّستین یدیجد یدهیپد نیا

دو است: کدام  نیا یاندازه ییبررس ،یاجتماع یهاو جنبش هازشیسرکوب خ یآمدهایاز پ ،مات بحثساختن مقدّ

پرسش الزم است انواع  نیسخ به اپا یبرا م کرده است؟لَ قد عَ یدر برابر کدام نظام اجتماع یو جنبش اجتماع زشیخ

تقابل خصمانه با  جینتا رایمورد بحث قرار دهم، ز یاجتماع یهابا انواع نظام وندیرا در پ یو جنبش اجتماع زشیخ

 حیدارند، قابل توض یتیّتقابل چه وضع نیدو طرف ا کهنیو جنبش آن هم از نوع سرکوب، بدون توجه به ا زشیخ

باره  نیدر ا رانیمتفاوت اند. پ یجهان اجتماع ییریفراگ یاز نظر دامنه یاجتماع یهاجنبش ای هازشیخ .نخواهند بود

  :سدینویم

 یااز جوامع، فراتر رفته، مسئله یتعداد ایو  نیمع یاجامعه یکه از محدوده ریچنان فراگآن رند،یگاه فراگ یاجتماع یهاجنبش»

. رندیگیتر را در برمکوچک یگروه یهاو چه بسا خواسته افتندیتر به راه مبس کوچک یاو گاه در محدوده شوندیم یجهان

 «آورندیم دیرا پد یمراتبسلسله ها،یتیها و نارضاو عمق، نوع خواسته یریاز نظر وسعت، فراگ یعاجتما یهاجنبش ل،یدل نیبد

   .(۴۱: ۱۳۸۴ ران،ی)پ

رخ داده و هم بر  قیرا هم بر حسب مصاد یاجتماع یهابشو جن هازشیمن خ ،یاجتماع ییریفراگ اریمع یمبنا بر

خودرو در سال  رانیا یگرانه در کارخانهاعتصاب یهاجنبش ری)نظ یبه پنج نوع سطح سازمان ،یحسب امکان نظر

 زشیو خ ۱۳۷۱مشهد در سال  زشی)مثل خ ی، سطح اجتماع محلّ(۱۳۶۶در خرداد  یکفش ملّ  یو کارخانه ۱۳۶۵
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 ۱۳۸۸)مثل جنبش خرداد  یسراسر سطح ،یا، سطح منطقه(۱۳۷۴اسالمشهر در سال  زشی، و خ۱۳۷۳در سال  نیقزو

  .کنمیم میتقس ی، و سطح فراملّ(۱۴۰۱ وریشهر زشی، و خ۱۳۹۸آبان  زشی، خ۱۳۹۶ ید زشیو خ

 هایگختهیآما، مردمهها، جماعتو آن را از گروه) برمیکه من به کار م یخاص یرا در معنا یاجتماع یهاا نظامامّ     

socialitiesبا (کنمیو امثالهم جدا م ،یشاوندیو خو یلیفام یهاها، جمععات، شبکهتجمّ ،یاجتماع یها، دسته ،

 . کاساردایجان د «یسه سطح لیتحل کی: ینظام اجتماع یزهاندا ییساختار یهاداللت» یاز مقاله یریگوام

(Kasarda, 1974)  نظام اجتماع ،یبه چهار نوع نظام سازمان بیترتبه ،نظام یاندازه یمبنا بحث او بر لیو تکم 

مختلف  الشکبه اَ توانیرا م یاجتماع یها. البته نظامکنمیم میتقس یاو نظام فراجامعه ،یانظام جامعه ،یو بوم یمحلّ

 یاندازه اریاست، تعمداً مع یعجنبش اجتما ای زشیبا خ یکرد، اما چون بحث من ناظر به تقابل نظام اجتماع میتقس

  .مبنا قرار داده ام یاجتماع یهانظام ییبنددسته یرا برا ینظام اجتماع

. کندیم فایرا ا ینقش اساس طیسازمان در آن مح کیکه  دهدیرخ م یطیدر درون مح یجنبش سازمان ای زشیخ     

دارد و  یاهداف محلّ  ایگاه ها(، نشان)در مورد جنبشاز نظر هدف  ایگاه و آماج از نظر نشان یجنبش محلّ ای زشیخ

 یمحلّ شیو بُرد اَش کم و ب اشیاجتماع یروین جه،یراه کند. در نتمنطقه را با خود هم کیا حتّ ایکل جامعه  تواندینم

را  یترعیوس اریبس یهایدلو هم کندیم دایپ یرد ملّا بُاست و گاه حتّ رومندترین اریبس یامنطقه زشی. خماندیم

 یسراسر یآوردن اعتراض دیو پد یسراسر ییگختهیو برانگ یالت سراسرتحوّ جادیاز ا حال،نی. با ازدیانگیبرم

و  کنندیم دایپ یجهان ییدلسرعت هماند و به رومندین اریاما بس یو ملّ یسراسر یهاو جنبش هازشیناتوان است. خ

را آزاد  یمیعظ اریبس یرویو ن ندیافزایم یبشر یهازشیها و خجنبش راثیم و به شوندیبخش مالهام ،در سطح جهان

را در  یاالعادهفوق ییانرژها این نوع جنبش. شوندیم رگذاریثأت یاسیو س یو اجتماع یلحاظ فرهنگو به کنندیم

ی هاجنبش گونهنیاز  هم یکی ی. جنبش کنونشوندیع و فراوان ممتنوّ یهاتیاقو منشا خلّ زندیانگیبرم یسطح جهان

 ریمختلف در آن درگ یو مردم کشورها هستند یو جهان یالمللنیناظر به مسائل ب زین یفراملّ یهااست. جنبش اجتماعی

 .ستیز طیشدن و جنبش مح یجهان ضدّ  یهاجنبش رینظ شوند؛یم

 ی. اجتماعات بوممیمواجه هست یتماعنظام اج یها، خواه کوچک و خواه بزرگ، ما با نوعسات و سازمانسّؤم در     

ها نظام مثل حکومت یاجامعه یهاتر هستند. نظامبزرگ یادر اندازه ینظام اجتماع ینوع ،بیترت نیبه هم زین یو محلّ

هستند  یو بوم یها و اجتماعات محلّسات و سازمانسّؤم زتر ابزرگ اریها بسجامعه هستند. آن کیدر سطح  یاجتماع

انحصار  د،یدارند و در جهان جد ییباال اریبس منابعِ جِیدارند و قدرت بس یترشیبس ب ییو منابع مادّ یسانان یرویو ن
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مواجه  زین یالمللنیو ب یافراجامعه یهادارند. در دوران مدرن با نظام اریدر اخت زیابزار خشونت را ن ییریکارگبه

 .ستندیام ندارند و اکنون موضوع بحث خود را خاصّ یو ساز و کارها هایگژهیکه و میهست

. اکنون کنمیاجتناب م لیمند از تفصنحو هدفدارد، اما به یترشیبس ب لیو تکم لیاستعداد تفص ،هبحث البتّ نیا      

 ،یجنبش سازمان ای زشیپنج نوع خ بیبه ترت ،آن یگانهپنج یهافیکه در رد میکن میها ترساز تقابل یجدول میتوانیم

 یچهار نوع نظام اجتماعآن نیز  یهادرج شده اند و در ستون یالمللنیو ب یو فرامل ،یو سراسر یملّ  ،یامنطقه ،یلّمح

 یهابا انواع نظام هازشیذکر شده اند. از تقاطع انواع خ یاو فراجامعه ،یاجامعه ،یاجتماع محلّ ،یسازمان بیبه ترت

تقابل نسبتاً : میرسیم یاجتماع یهابا نظام یاجتماع یهاجنبش ای هازشیخ نیب یبه سه نوع تقابل کلّ ،یاجتماع

 تواندیکه م سطحناهم اریتقابل بسمربوطه است،  ییسطح نظام اجتماعهم ،جنبش ای زشیکه در آن خ سطحناهم

از طرف  تریقو اریطرف بس کی ییو انسان یو در آن منابع مادّ یبه نفع نظام اجتماع ایجنبش باشد  ای زشیبه نفع خ

طرف  ،است و در آن یجنبش اجتماع ای زشیضرر خ به مواردکه در اغلب  سطحناهم داًیتقابل شداست، و  گرید

 ام،یکنون است. با توجه به مقاصد بحث رومندترین یو انسان یمادّ یروهاین جیاز نظر بس یقابل توجه ارینحو بسمقابل به

و  یحلّ م یهازشیو از تقابل آن با انواع خ کنمیبر حکومت تمرکز م یعنی یاجامعه ییمن فقط بر نظام اجتماع

 .میگویرخ داده سخن م رانیچند دهه در ا نیکه در ا یسراسر

سطح و نابرابر است و به سرعت مهار ناهم داًیتقابل شد ،یسطح سازمان یهاجنبش ای هازشیدر تقابل حکومت با خ     

و اراک و جنبش  رازیو ش نیمشهد و قزو یهازشیخ ری)نظ رانیدر ا یمحلّ یهازشیخ. در تقابل حکومت با شودیم

 جنبش ای زشی. خمینابرابر از نظر اندازه مواجه هست وسطح ناهم داًیتقابل باز هم شد کیبا ( ۱۳۷۸ یییجودانش

جنبش  ای زشیوب خسرک ،موارد گونهنیاست. در ا اسیمقبزرگ یاست اما نظام اجتماع اسیمقکوچک اجتماعی،

ما با  رانیدر ا یاجنبش منطقه ای زشی. در تقابل حکومت با خرسدیچند روز به انجام م ییمعموالً در ط یاجتماع

 ییاجتماع یرویتر از نبزرگ یبس یو انسان یمنابع حکومت از نظر مادّ رایز ،میمواجه هست سطحهمنا اریتقابل بس کی

تقابل نسبتاً  کیما با  ،یو سراسر یجنبش ملّ کیاست. اما در تقابل حکومت با  یمحلّ یاجتماعی جنبش ای زشیخ

 یو سراسر یملّ ،یجنبش اجتماع ای زشیکه خ یا زماناز موارد، حتّ کیچیه در. میسطح مواجه هستناهم

 نیامر ا نیا لیوجود ندارد. دل یسطحهم ،دو طرف یروهاین نیکار ب یکم در ابتدااست، دست

از  نهادها و  یادارد و مجموعه اریبزار خشونت را در اختحکومت است که انحصار اَ نیاست که ا

است که  یدر حال نیا دارد. اریدر اخت میگاه سرکوب عظدست کی دنشکل دا یمؤسسات را برا

 کیچیو ه دنا افتهیسازمان یکم اریبس تا حدّ زین یاجتماع یهااند و جنبش افتهیکامالً خودجوش و سازمان ن هازشیخ
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 توانندیجهان م یجا یها در همهنکرده اند. اما حکومت رهیو ذخ ینیبشیخود پ اتیتداوم ح یرا برا یمنابع ،از قبل

 هازشیخ یرا برا دهیآموزش د یروهایکنند و ن یدهو سازمان رهیو منابع را فراهم و ذخ زاتیاز امکانات و تجه یانبوه

گاه دست کیدادن شکل یبرا زیها را نامکانات و فرصت گریراهم کنند و دف یاحتمالی اجتماعی یهاو جنبش

 .ز فراهم سازندسرکوب توانا و مجهّ

 ی درگیر خیزش یا جنبشهای اجتماعی با نظام اجتماعیها یا جنبشهای ممکن بین خیزشجدول تقابل

 

 اینظام فراجامعه

 

 اینظام جامعه

 

 یاجتماع محلّ

 

 سازمانی

 نظام اجتماعی                              

    از نظر اندازه                             

 خیزش یا جنبش 

 اجتماعی از نظر 

 ی جهان اجتماعیفراگیری

 
 

----- 

سطح تقابل شدیداً ناهم

)تقابل جنبش سازمانی با 

 حکومت(

تقابل بسیار 

 سطحناهم

 سازمانی خیزش یا جنبش در سطح سطح تقابل نسبتاً ناهم

 
 

----- 

)تقابل سطح تقابل بسیار ناهم

 جنبش محلی با حکومت(

تقابل نسبتاً 

 سطحناهم

سطح تقابل بسیار ناهم

و به نفع خیزش یا 

 جنبش

 خیزش یا جنبش در سطح اجتماع محلی

 
 
 

----- 
 

)تقابل سطح تقابل بسیار ناهم

ای با حکومت(جنبش منطقه  

تقابل نسبتاً 

سطح به نفع ناهم

یزش یا جنبش خ  

تقابل شدیداً 

سطح به نفع ناهم

)این خیزش یا جنبش 

 مورد نادر است.(

ای )مثالً خیزش یا جنبش در سطح منطقه

 های قومی(چند استان، مثل خیزش

)مثل سطح بسیار ناهم

در طالبان تقابل جنبش 

افغانستان با ائتالف 

 غرب(

)تقابل سطح تقابل نسبتاً ناهم

 جنبش ملی با حکومت(

تر این مورد کم

 یابد.ق میتحقّ

تواند این مورد نمی

ق پیدا کند، مگر تحقّ

های در برابر سازمان

 جهانی

خیزش یا جنبش در سطح سراسری یا ملی 

 (۱۴۰۱)مثل خیزش شهریور 

تقابل بسیار 

)مثل تقابل سطح ناهم

با ائتالف  داعشجنبش 

 غرب(

تقابل جنبش فراملی با 

 حکومت

 
 

----- 

 
 

----- 

زش یا جنبش در سطح فراملی )مثل خی

، ۱۶جنبش پروتستانتیسم در اروپای قرن 

 جنبش ضد جهانی شدن(

 

 به یجنبش اجتماع ای زشیبا خ ینظام اجتماع یخصمانه داًیشد یمواجهه یرا برا ینظر یبحث دمیکوش جانیا تا     

دنبال کرد. مثاًل  زین ینحو کمّبه توانیبحث را م نیا ،هبحث فراهم سازم. البتّ یبرا ینظر یشرح دهم و قالب ینحو نظر

 یهاو جنبش هازشیکشورها در مواجهه با خ یینظام و یانتظام یروهایاز توان ن یو کمّ یآمار یایابیارزتوان می
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 یهاو جنبش هازشیسرکوب خ یآمدهایپ یعنیبحث  نیموضوع ا نیبه آخر توانمیم اکنون .ارائه کرد زین یاجتماع

 سازم.  کیآن نزد انیبحث را به پا نیبپردازم و ا یاجتماع

 سرکوب ینهیگز یآمدهایپ

به دنبال  زیها با هم و نآن نسبت ییها و بررسو انواع جنبش یاجتماع یهاانواع نظام یدر باره یلیتفص یپس از بحث

را مورد بحث قرار دهم.  یاعاجتم یهاو جنبش هازشیسرکوب خ یآمدهایپ توانمیبحث از انواع سرکوب، م

معنا است که نظام  نیسرکوب بد ینهیخاذ گزکه اتّ است نیا ،شود دیبر آن تأک ستیبایکه م یانکته نینخست

آنان را  ییتیو کاستن از نارضا انیمذاکره با ناراض ی(، بناکندینم یکه باشد فرق یمربوطه )در هر سطح ییاجتماع

 نینخستپس  . است یتینارضا تیریوانهادن مد یهم از نوع تام، به معناآن یگربسرکو گر،یعبارت دندارد. به

از  شیکه پچنان آن در ابعاد گوناگون است. شیو افزا انیناراض ییتیسرکوب، تداوم نارضا آمدیپ

 یاهو با خواست زیآممسالمت یهادر برابر جنبش سرکوب ینهیگز ییریکارگدوم به آمدیپگفتم،  زین نیا

 ینهیهز نیکه ا دیشیاند دینبا گز. هراست یاسینظام س یبرا یبار آوردن سقوط اخالقبه ک،یدموکرات

اش. داراناست؛ خصوصاً در نزد طرف شیحفظ وجاهت خو ازمندین ،یاسیاست. هر نظام س یاسینظام س یبرا یکوچک

نشان دهند تا  زیآمرمسالمتیو غ جنبش را خشن ای زشیعمداً خ کوشندیم یاسیس یهااست که گاه نظام نیا

دار خود مردم طرف زیخود در نزد مردم مخالف و ن ییبار سقوط اخالق ازه سازند و خود را موجّ  ییگرسرکوب

 .بکاهند

. ممکن دیافزایب زیگاه ممکن است بر تعداد معترضان ن د،یافزایم انیبر تعداد ناراض کهنیسرکوب عالوه بر ا اامّ     

ها از آن یاعتراض را ترک کنند و بخش یعمال کند که معترضان صحنهاِ یرومندیچنان سرکوب ن یاجتماع است نظام

سرکوب  نیچن رایز ،ت استو موقّ  یظاهر ییروزیپ کی نیا ی. ولنندیبب بیمختلف آس ینحااَبه ایبروند  نیاز ب زین

اعتراض  یمعترض را در صحنه یروهاین جیبرده است و بس نیجنبش را از ب ای زشیشکل خ ای ختیفقط ر یدیشد

و  تیّ. اگر موقعکندینم فیالزاماً تضع ای بردینم نیو از ب کندیآن را الزاماً حذف نم یا بدنهحذف کرده است، امّ

 ای زشیخ ییریگرسان شکلمُمِدّ و کمک ،یکالبد جنبش قبل ایبماند، بدنه  یباق نیآفریتینارضا ییساختار طیشرا

صل اند و که به هم متّ مییها سخن بگوو جنبش هازشیاز خ یااز سلسله میتوانیم ب،یترت نی. بدشودیم یعدجنبش ب

، ۱۳۹۶، ۱۳۸۸ یهاسال یهاجنبش نیب یواضح وندیپ ثال،عنوان م. بهرندیگیشکل م یگریپس از د یکی ،در تداوم هم

 یانباشته شده از سو ییاجتماع ییتیکاهش نارضا یابر ینه تنها تالش رایوجود دارد، ز رانیدر ا ۱۴۰۱، و ۱۳۹۸
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افزوده  اریبس یاجتماع ییتیکرد آن، چنان ناکارآمد بوده که بر ابعاد نارضاکه عملحکومت صورت نگرفته است، بل

 . است

 تی: در وضعمییسرکوب سخن بگو ینهیگز آمدیپ نیسوماز  میتوانیاساس است که م نیا بر     

 «ریناپذجنبش سازش»کاستلز  ریبه تعب تواندیسرکوب م ینهیاتخاذ گز ن،یآفریتیضانار ییساختار

 نیدب .میمواجه هست ریناپذجنبش سازش کیبا  رانیو ما اکنون در ا اوردیب دیپد کالیبا اهداف راد

: شودیقل ممنت یدیجد یبه مرحله یدر درون نظام اجتماع زیآممسالمت یهاو جنبش هازشیاعتراض از خ ب،یترت

نظام را هدف  که کل بل ابد،ی رییاز آن تغ ییهاو مولّفه یاز نظام اجتماع یبخش خواهدینم گریکه د یایجنبش انقالب

را  زیآممسالمت ییسراسر ییجنبش اجتماع کی رانیا ۱۳۸۸. در سال شودیآن م ییو خواهان دگرگون ردیگیم

 یهازشیاز خ یالسلهق سسال و تحقّ زدهی. اما اکنون بعد از گذشت سدادیمسکوت انجام  یییمایپتجربه کرد که راه

ما  ورو مردم و کش میجه هستموا کالیو راد یانقالب ییسراسر ییجنبش اجتماع کیما با  ،یطور متوالبه یاجتماع

ممکن است  ود بشون یممکن است به انقالب منته یانقالب یها. جنبشکنندیرا تجربه م یستیکالیراد یتیّوضع

از  یهو بخش قابل توجّ گذارندیم یبر جا یبزرگ اریبس راتیاما تأث رد،یصورت نگ یق نشود و انقالبشان محقّاهداف

 .اندازندیخطر م را به ینظام اجتماع ییاسیو س یاجتماع یهاهیو سرما یو مادّ  یمنابع انسان

 رد،یگیمعترضان شکل م یبرا دیاز ام یو افق شودیم داریفرت پداز خشم و ن یکه انفجار یستیکالیراد تیّوضع در     

 ترشیمعترضان را هر چه ب ،یاسیط نظام سخشونت توسّ ترشیهر چه ب ییریکارگسرکوب تام و به ینهیانتخاب گز

که از  مییبگو میتوانیاست که م جانی.  اکندیم بیرغو ت قیتشو زیآمخشونت یهاو روش هاوهیش ییریکارگبه به

وضوح رخ داده است. از به ریسال اخ زدهیاست که در س یفاقاتّ نی. اشودیداده م میتعل یگرخشونت قیطر نیا

. یدر درون جنبش اجتماع گرید یهایگربه پرتاب کوکتل مولوتف و انواع خشونت میادهیسکوت رس یییمایپراه

 .خشونت یچرخه ییریگ: شکلمییب سخن بگوسرکو ینهیچهارم گز آمدیاز پ میتوانیم ن،یبنابرا

خشم و نفرت  یو شعله شوندیم1یریپذنیشدت مستعد تلقبه انیآدم رد،یگیتراکم خشم و نفرت شکل م یوقت

کندتر و  آدمی العاتاطّ فشار باال، پردازشتحت»: دیگویم یدرست. بارکن بهشودیم مهاریو ب ردیگیسرعت درمبه

کرد عمل فروپاشی یابد، مآالً موجبمی تداوم نحو کافی به که وقتی ،گیهیخت، برانگ، خشمود. ترسشتر میوابسته

 کاهش آدمی یانتقادیسنجش  توانایی شرایطی ر چنین. د(Barkun, 1974 : 106)« گرددهنجار میبه فکری

                                                           
1 . suggestibility 



36 
 

 ستنخ یکشور در وهله ییاسیس تیریمد ییبد. خردمندیامی افزایش وی یپذیریتلقین میزان یابد و برعکس،می

اصالح است که  رقابلیغ طیشرا نیانباشت خشم و نفرت و هم نی. همردیشکل بگ یادهیپد نیآن است که نگذارد چن

بن بست و  طیکردن در شرا ری. انقالب محصول گستیانتخاب ن کی. انقالب دهدیافراد را به سمت انقالب سوق م

. ردیگینم شیرا در پ وارید یباال رفتن از رو اشدداشته ب دیاگر کل یآدم چیبست است. هبن طیر شراد نهیگز کی

 ابد،ییشکل ادامه م نیوضع به هم یوقت .شودیم نهیگز کی ریناگز واریوجود ندارد، باال رفتن از د یدیکل چیه یوقت

 ترشیب ییگرخشونت ینهیو معترضان هم به سمت گز آوردیم دانیبه م یترشیباز هم ب یروهاین ریناگز یاسینظام س

با درد و رنج فراوان و خشم و نفرت و خشونت  تیوضع نیاست. ما در ا یستیکالیوضع راد کیاوج  نی. اابندییسوق م

کنند و دو طرف را به  یدارانیم خواهندیکه م یگرانو کنش گرانیتمام باز تیّوضع نی. در امیهستمواجه  حدیب

به نوع  دی)بنگر رندیگیقرار م نیا مورد هجوم طرفو حتّ شوندیاز خشونت و مذاکره دعوت کنند، ناکارآمد م زیهپر

 یکنندهنییتع گرانیباز یبرا یستیکالیراد تیّگرانه در وضعخاذ موضع اصالح(. اتّیدآبادیمواجهه با دکتر احمد ز

 رگذاریعامل تأث کی یمنزلهباشد و بتواند به رومندین ،یگریباز نیچن کهنیمگر ا رسد؛ینظر ممضحک به ،صحنه

 .کند لیخود را به صحنه تحم

جنبش  یرویشود. اگر ن فیضع نیاز طرف یکی یروهایکرد نتا عمل ابدییاز دو سو ادامه م یگرخشونت ،یبار     

 ییتینارضا تیّاز وضع رایز شودیا جنبش تمام نمامّ ،شودیآن کاسته م ییدانیشود، از بروزات م فیضع یاجتماع

بروز و ظهور  یبرا ید فرصتو مترصّ دیابتداوم می گرید یو در سطح دهدیم اتیح یو ادامه ردیگیم روین یانفجار

و ناکارآمد  فیسرکوب ضع نیا اگر ماشمحتمل است. امّ ترشیب نیا رانی. االن در اماندیم تر،یه قوالبتّ بارنید، و امجدّ

 آوردستو د یروزیبه پ یو جنبش اجتماع وندندیپیم یدانیبه معترضان م انیاز ناراض یترشیگاه تعداد بنشود، آ

آورد دست نیا. خواهد بود ۱۴۰۲رخ دهد، قاعدتاً در سال  رانیبخواهد در ا یزیچ نی. اگر چنشودیم ترکینزد یجابیا

 طیصالح. اما در شراو اِ رییعمال تغاز اِ  یحدّ  رشیعالم پذاِباشد؛  یاسینظام س یینینشاز عقب یشکل تواندیم یجابیا

هم از سر ضعف و و آن رومندیو ن یسراسر ییاصالحات وسط جنبش اجتماع رشیمعموالً پذ ،ریناپذجنبش سازش

 الکیراد یقدر کافبه ینهادشیاصالح پ کهنیمگر ا رد؛یگیقرار نم نمعترضا رشیحکومت، معموالً مورد پذ ییناتوان

خود نظام  یروهاین یمعموالً از سو زین کالیاصالحات راد رشیرفراندوم. اما پذ یجرااعالم اِ ریباشد، نظ یادیو بن

است  نیآن گردد. ا لنظام باشد و منجر به انحال هیعل یاساس یاقدام تواندیم رایز ست،یمحتمل ن طیشرا نیدر ا یاسیس

 یهانهیو هز ابدییبار دو طرف ادامه متقابل خشونت م،یبریسر مر آن بهکه اکنون د یطیشرا نیدر ا رسدینظر مکه به

  .گرددیم لیبه کشور تحم یتربزرگ اریبس
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عنوان مثال، در . بهخواهدیبرد مهم فنون و دانش خاص خود را الزم دارد و راه یگرو سرکوب یگرخشونت اامّ     

نداشت.  یروشن تیّانجام آن وضع یا در نحوهامّ ،ب را انتخاب کردسرکو ینهیشاه گز میانقالب پنجاه و هفت، رژ

از حد  شیشونت بخاعمال  ،گرید ی. از سوکردیم ردبرخو ترمیمال اریخشن و گاه بس اریمعترض بس یروهایگاه با ن

زا عمل کند و بشتا یعامل یمنزلهبه تواندیکه مبل ،ستیثمربخش ن یاسینظام س یکننده و برامرعوب شهینه تنها هم

ک به اعضای یک )شلی ذهیو در ا )شلیک به نمازگزاران( که در زاهدان ی. اقداماتانجامدیب ستمیس هیعل یجیبه نتا

 نیدر ا) کرد فایا ریاخ ییزا را در درون جنبش اجتماععمالً نقش عامل شتاب د،یانجام گردخانواده در ماشین پراید( 

 نیبه ا زی. او ندینکمراجعه  زین شانیدر کانال تلگرام یجورشر ییمیعباس نعد منبه نکات ارزش دیتوانیمورد م

در فرهنگ  عدمسا ینهیاز حد و فاقد زم شیب یهاخشونتدر واقع  (.اشاره کرده است یدرستنکته به

س ه شود و افراد باز مردم جامع یعیاحساسات بخش وس یدارکنندهحهیجر تواندیم ،جامعه

 ترشیهر قدر که ب طیشرا نیعواطف در ا انیغلکند.  کیاعتراضات تحر دانیرا به ورود در م یترشیب

  .خواهد بود یاسیبه ضرر نظام س ترشیباشد، ب

 هانی. امییسخن بگو یاسینظام س یسرکوب از سو ینهیانتخاب گز پنجم آمدیپاز  میتوانیاست که م جانیا     

. خواندیفرا م حتملیرا  یگریآن د ،یکیو  رسندیاز راه م یگریپس از د یکی رواریهستند که زنج ییمدهاآیپ

ا حتّ ایاعتراض و واکنش  طیو شرا انامک رود،یباالتر م یکه از حدّ یوقت یاسینظام س یسرکوب تام از سو

است که  یاهمان جامعه یداخل طی)مح ینظام اجتماع ییخارج طیمح یروهاین ییاحتمال یمداخله

که  یوقت آورد. دیرا پدمنطقه و جهان هستند(  یکشورها ،یخارج طیکنترل اش کند و مح خواهدیحکومت م

جنبش  یروهایاز ن یبخش شود،یکار گرفته مبه یادیو خشونت ز ابدییم شیافزا اریبس یجنبش اجتماع کیسرکوب 

با  یخارج طیمح یروهایاز ن کاستلز .ها کمک بخواهندز آنشوند و ا یخارج طیمح یروهایه نممکن است متوجّ 

بکنند و  میرمستقیغ یاگر مداخله طیمح نیا یروهاین(. ۹۲: ۱۳۹۶)کاستلز،  کندیم ادی «یکیتیژئوپول طیمح»عنوان 

 نیا دید دیوقت بامستقر عمل کنند، آن ییاسینظام س هیکمک کنند و عل یبه جنبش اجتماع میرمستقینحو غبه

و  هامیمحکوم کردن در سازمان ملل و اقدام به تحر رینظ یمؤثر باشد. اقدامات تواندیم قدرچه میرمستقیغ یداخلهم

و قطع هر گونه مذاکره و مبادله با نظام  یاسیرا و قطع ارتباط سفَسُ دنیکش رونیب ها،میتحر یرهیتر کردن داتنگ

 نیاست. در ا یاسیو نظام س یجتماعدر تقابل جنبش ا میرمستقیغ ینوع مداخله نیا یاز جمله ،موجود ییاسیس

بار است، تقابل خشونت نیاز ا یبار ناشفاجعه تیکه محصول وضع 1رنج ییبرادر طیبه خاطر وجود شرا تیوضع

                                                           
1 . brotherhood of pain 
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 یبه مرحله «یکیتیژئوپول طیمح»همان  ای یخارج طیمح یروهاین یگاه اما .افتدیخطر نمدر کشور به یوحدت مل

عراق، افغانستان،  ،یبیل رینظ ییاست که در کشورها یفاقتّا قاًیدق نیا و شوندیدر کشور وارد م میمستق یخلهمدا

کشور شکل  یهیتجز یبرا یاست که بستر نسبتاً مساعد طیشرا نی. در اه استرخ داد ریاخ یدر دو دهه منیو  ه،یسور

 یخارج یکننده یمداخله یروهایکه ن شودیلوقوع مامحتمل ینهیگز کی هیتجز یحالت وقت نی. در اردیگیم

هستند. کاستلز  هیو سور منیدو کشور  ده،یپد نیا یبرجسته ینباشند و با هم تخاصم داشته باشند. نمونه پارجهکی

 . (۹۲است )همان:  ردهک حیتشر هیرا در مورد سور تیوضع نیا یخوببه

 نیچنیز به است و  رانیا یهیساکه هم هیمثل روس ییاکنون به کشورهامما ه ییاسینظام س ،یخارج طیمح نیا در     

منافع  کوشدیم ترشیو ب کندیالعاده نمفوق تیحما یالمللنیتنش ب تیّمعموالً در وضع نیشده است. اما چ یمتکّ

گرفتار آمده  نیکراخود قرار دارد و در باتالق جنگ با او طیشرا نیترفیدر ضع نکیا زین هیخود را حفظ کند و روس

آن کرده  هیرا عل یخارج طیمح شیاز پ شیب زین تیّوضع نیدر ا هیبا روس رانیحکومت ا یینسب ییکاراست. هم

و تا  یاسیتا سقوط س یاز سقوط اخالق یفیدارد و ط یبس متنوع یآمدهایسرکوب پ ینهیانتخاب گز الجرم. است

تقابل  نیا یروهاین کهنیا شود؛یم یدارد که ط یبه روند یگهمه بسته نیپوشش بدهد و ا تواندیکشور را م یهیتجز

 .گونه عمل خواهند کردچه یو خارج یداخل طیمح یروهاین زیو ن

اگرچه بحث از  رسد؛یم انیبه پا اتیدر کلّ رانیا ییاجتماع یهاجنبش یدر باره امینداز نظراچشم جانیا     

 ییو فکر یدانیو م یاتیبران عملره کهنیا رینظ ییهاطرح پرسش مثلدنبال شود؛  ترشیب لیبا تفص تواندیم اتیجزئ

ناظر به شهرت  یهیکه سرما یچرا افراد ای شوند؟یظاهر م یو در چه مراحل شوندیم دایگونه پچه یجنبش اجتماع

 نیترمهم اکنون دارند؟ گریع دمرج یهااز گروه یاریاز بس یترجنبش نقش مهم نی( در اهایبرتیلیس ریدارند )نظ

 .خواهم برد انیخواهم کرد و بحث را به پا یبندصورتبحث های پیشین  یرا بر مبنا امیاستنباطات نظر

 یریگجهیو نتمفروضات،  ،یاصل میمفاه

ته ام. ها نوشآن یشده ام و هر بار در باره یاجتماع یهاو جنبش هازشیبحث خ ریدرگ ینحو جدّ به ۱۳۸۸از سال  من

 کی یانهیو جنبش پرورده شده و در م زشیچند خ یآن در بحبوحه یکه مفاد و محتوا یطوالن یبحث ییط نکیا

و  هازشیخ یمجموعه یاست بر مطالعه یمبتن و( ۱۴۰۱آذر  ۱۱تا  ۱۴۰۱مهر  ۲۸نوشته شده )از  یجنبش سراسر

 یهاو جنبش هازشیخ لیتحل یبرا ینظر یاندازچشم دمیبعد از انقالب رخ داده است، کوش رانیکه در ا ییهاجنبش
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 ییو مفروضات و سپس استنباطات نظر هیپا یایو قضا مینخست مفاه نکیارائه کنم. ا ریاخ یدر چهار دهه یرانیا

 . کنمیم یبندرا صورت نحاصله از آ

 یهاعبارت است از کنش یاعاجتم زشیساختم. خ زیسخن گفتم و آن را از جنبش متما یاجتماع زشیاز خ نخست     

 ینحو جمعاز افراد به یگروه ییتیاند و در آن نارضا یاجتماع ییتیاز نارضا یکه ناش یاختهیخودانگ ییجمع

و هدف  یگافتهیو سازمان تیریو مد یزیرنامهفاقد هر گونه بر زشیخ ،ی. برخالف جنبش اجتماعابدییامکان بروز م

 یاندازچشم نیدر ا هیپا مفهوم. شده داردآماج در برابر خود برساخت ایگاه نشان یمنزلهر را بهمقصّ کیاست و 

دادم و  حیتوض ینظام اجتماع کیکرد افراد از عمل یبود که آن را بر اساس ناخشنود یاجتماع ییتینارضا ،ینظر

 ییفرد ییتیها را به نارضارا ذکر کردم و آن یتیاساس، انواع نارضا نیبرشمردم. بر ا یناخشنود یت براسه علّ

 ییتیجزنگر و نارضا ییاجتماع ییتینارضا ،یجمع ییاجتماع ییتینارضا ،یاجتماع ییفرد ییتینارضا ،یشخص

 تیریمد ییاجتماع ییتیمزمن، نارضا ییاجتماع ییتینارضا رمزمن،یغ ییاجتماع ییتینگر، نارضاکل ییاجتماع

 ییاجتماع ییتینارضا رینظها، از آن یکردم و برخ میتقس شدهتیریرمدیغ ایرها  ییاجتماع ییتیشده، و نارضا

 یتیشکال نارضااَ گریبا د سهیرا در مقا مزمن ییاجتماع ییتینشده و نارضا تیریمد یاجتماع ییتیمتمرکز و نارضا

و  یتیانباشت نارضای گیریشکلاز  ،میفاهم نیا یهیپا بر .کننده دانستم دیتهد ترشیب ی درگیر،برای نظام اجتماعی

به دو  زیرا ن یاجتماع ییتیسخن گفتم. انباشت نارضا یروند نسبتاً طوالن کی ییدر ط یانفجار ییتینارضا تیّوضع

گذر از ره تواندیم یاجتماع ییتیبحث کردم که انباشت نارضا نیکردم و سپس از ا میو متمرکز تقس رمتمرکزینوع غ

(، یتید نارضاتعدّ ضرب در یتیت نارضات )مدّدر شدّ شیع جامعه( و افزااقشار متنوّ ییتی)نارضا هدر گستر شیافزا

و  هازشیرخ داده، خ رانیدر ا ریاخ یهاچه در دههه به آنگاه با توجّآورد. آن دیپد یانفجار ییتینارضا تیوضع

بدنه( دانستم  ایکالبد  ،یمو دوّ ختیشکل و ر یلاوّ ،بیرت)به ت نیریو ز نیربَرا واجد دو وجه زَ یاجتماع یهاجنبش

و برساخت  ،یسلب ییاجتماع یحافظه ،یتیانباشت نارضا ریّجنبش( از چند متغ ای) زشیخ یبدنه ای نیریو در وجه ز

م و سخن گفت کنندههیزا و تغذاز عامل ماشه و سپس از عامل شتاب نیربَر بحث کردم و در وجه زَمقصّ ییاجتماع

 . آن را شرح دادم یکارکردها زیو ن شهانواع عامل ما

را مورد بحث قرار دادم و گفتم که هر نظام  ینظام اجتماع کی یهاصهها و مشخّفهبحث، مؤلّ گرید یهیسو در     

ساز و کار  ن،یآفریآهنگکننده و هم میتنظ ،یو فرامادّ یمادّ یکنندههیکم از چهار ساز و کار تغذدست یاجتماع

 است یکیو مکان یو درون یطیمح یبقا عواجد سه نوشده است و  لیتشک ریعمال قدرت، و ساز و کار تدباِ

 ریآن به خطر افتاده و توانش تدب ییدرون یاست و بقا ینامطلوب و دچار مشکل جدّ  اریآن بس یطیمح یبقا نکیو ا
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کرد نامطلوب و از عمل یبا روند یاسیت. نظام ساس یگاندچار خأل خبره یاسینظام س رایاست، ز نییپا اریبس زیآن ن

 ییسازدستکیبا  ۱۴۰۰کرده است. در سال  جیخود بس هیرا عل یو خارج یداخل طیمح یروهایکژکارکرد ن

که  یدآبادیامثال دکتر احمد ز یکنندهراهگم لیممکن گرفته شد )برخالف تحل ماتیتصم نیحکومت بدتر

شکال به اَ سپس .(دانستمیبار مفاجعه یاسینظام س یمن آن را برا کرد،یم لیلشدن نظام را مطلوب تح دستکی

از  میو برخورد مستق از نوع مداخله یمواجهه ،تیّوضع نیدادم که در ا حیپرداختم و توض یمواجهه با جنبش اجتماع

جنبش » کی د،متعدّ یهاو جنبش هازشیسرکوب خ ییامر در پ نیشده است و ا دهینوع سرکوب تام برگز

دو طرف مسدود کرده است.  نیرا ب یاحتمال یمذاکره یهااهمانوئل کاستلز شکل داده و ر ریرا به تعب «ریناپذسازش

گاه جدول انواع تقابل جنبش مورد بحث قرار گرفت و آن سرکوب یگانهسرکوب و وجوه شش یگانهانواع سه

 یکنون تیّرا در وضع یاسیو نظام س یجنبش اجتماع انیکردم و نوع تقابل م میرا ترس یو انواع نظام اجتماعاجتماعی 

 :داشت یادیکل بحث من چند مفروض بن ن،یچنهم .دادممورد بحث قرار 

 ،یاجتماع زشیبرخالف خ یبدل شوند. جنبش اجتماع یبه جنبش اجتماع توانندیدر صورت تداوم، م هازشیخ (۱

 .است نیّمع یواجد اهداف زینو  تیریمد ،یزیربرنامه ،یدهاز سازمان یواجد حداقل

 ن،یدارد. بنابرا ریزناپذیگر یوندیپ ینظام اجتماع کی ییبا هست یو هر جنبش اجتماع یاجتماع زشیهر خ ییهست (۲

و  تیّه به وضعآن بدون توجّ  یندهیو بحث از آ یجنبش اجتماع کی ای یاجتماع زشیخ کیل بحث از روند تحوّ

 .انجامدیم یفاحش یهاناقص و ابتر است و به خطا یثمربوطه بح ییکرد نظام اجتماععمل

 جادیبدون ا یران. حکمندیآفریم یاجتماع ییتینارضا ،ینخواه یخواه ،یاسیس و از جمله نظام یهر نظام اجتماع (۳

 شیب یبیفر ایکذب است  یاوعده ،یتیبدون نارضا ییرانحکم کی یاست. وعده رممکنیغ یاجتماع ییتینارضا

 یمواجهه ینحوه زیو ن یتینارضا جادیا ینحوه سازد،یم زینظر از هم متما نیرا از ا یاجتماع یهاچه نظام. آنستین

 .با آن است

 یزیما از چ کهنیبه محض ا( نارضایتی حاکی از نوعی ناخشنودی است و در ناخشنودی، خواست تغییر نهفته است. ۴

 .افتییم ریینبود و امر ناخشنود کننده تغ گونهنیکه کاش وضع ا شودیمعنا در ما زاده م نیا م،یشویناخشنود م

 ازمندین ،یجمع یبه کنش یفرد یاز امر لیتبد یافراد عضو اقشار مختلف جامعه، برا ییاجتماع ییتیانباشت نارضا (۵

 ییاجتماع یو حافظه ینیع یدهنده وندی. عامل ماشه پاست( ویو سوبژکت ویبژکت)اُ یو انفس ینیع یدهنده وندیدو نوع پ

 .اند ویسوبژکت یهادهنده وندیپ ،رمقصّ ییبرساخت اجتماع نیز و یسلب
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 هازشیها معموالً در خ. رسانهکندیخودشان استفاده م یزمانه یهااز رسانه یجنبش اجتماع ای یاجتماع زشیهر خ( ۶

 تیو تقو یکمک ینقش ،یاجتماع ییتیضااز انباشت نار یکه در بستربل ،اند یفاقد نقش علّ  یاجتماع یهاو جنبش

ناتوان  یجنبش اجتماع ای زشیخ جادیها از انباشد، رسانه راهمف یتیچه بستر واجد انباشت نارضاکننده دارند و چنان

 اریبس ییاز کنش جمع یاَشکال توانندیفراهم باشد، م یامر یبرا یاجتماع یانهیموارد که زم یاند و فقط در برخ

  .آوردند دیو پراکنده پد فیو تجمعات محدود و ضع ییدایش ریمدت نظکوتاه توان وکم

 شیروهایها و نلّفهؤاز م یا برخامّ ،برود نیاز ب شانیدانیکه ممکن است بروزات مبل رندیمینم یاجتماع یهازشیخ( ۷

رفتن  نیاز ب ای هایتیدن نارضابر نیگذر از ب. تنها از رهدهندیخود ادامه م اتیبه ح یدیجد ییاجتماع یهادر قالب

 هازشیخ یهاحال، باز هم خاطره نی. با ارودیم نیاز ب شیکم و ب یماعاجت یهازشیخ یاست که بدنه ینظام اجتماع

 .دهندیخود ادامه م اتیبه ح ینحوبه یاجتماع یها در حافظهو جنبش

 یتجرب ییبررس ازمندین یی: استنباطات نظریریگجهینت

موضوع ختم  یها در بارهتئورم ای ینظر یایقضا یسرانجام به طرح برخ ستیبایم یچارچوب نظر ایانداز شمچ هر

 ای لیتحل کیصورت، فقط در حد  نیا ریرا فراهم سازد. در غ یانداز نظرآن چشم ییتجرب ییشود و امکان بررس

چه گفته . بر اساس آنابدییارتقا نم ینظر وبچارچ کی و به حد  ماندیم یموضوع باق یدر باره یاظهار نظر شخص

 :کنم یبندصورت ریز یام را در فرازهابحث یینظر جینتا توانمیشد، اکنون م

 است. هم یانفجار ییتینارضا تیّمحصول وضع رایاست، ز یو کشور اسیمقبزرگجنبشی  ،یاجتماع شجنب نیا (۱

ر دبودن جنبش صرفاً  یکشور یهار آن باال است. نشانهد یتیاست و هم شدت نارضا عیدر آن وس یتینارضا یگستره

 یهاخانواده تیاکثر یااعض یبرخ یا سوبژکتیو یانفس ییریکه درگبل ست،یدر جنبش ن ریدرگ یشهرها ادیتعداد ز

 .است یمهم ینشانه زیکشور ن

و هم به صورت انباشت متمرکز و غیرمتمرکز هم به صورت انباشت منتشر  زشیخ نیدر ا یاجتماع ییتینارضا (۲

ا اگر جنبش مهار شود، و مستمر است. حتّ رومندین ،یاجتماع زشیخ نیا یهیتغذ ایرو، منبع سوخت  نیدارد. از اوجود 

 هایتینارضا نیکه ا یه خواهد نمود و تا زمانیها را هم تغذکار خواهد کرد و آن یبعد یهازشیخ یبرا هیمنبع تغذ نیا

 .را داد یبعد یهازشیاحتمال وقوع خ توانیآورده نشوند(، مبر انیناراض یهاخواسته یعنینشوند ) یرثّؤم تیریمد
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حکومت( و  یعنیمربوطه ) ییاجتماع ستمیس تیّنگر است و معطوف به کلّکل ترشیدر حال حاضر ب هایتینارضا (۳

 ۱۳۷۶ل اصالح )که از سا یهاشدن تمام راه خاطر بستهدارد. ما اکنون به کالیراد یاهیرو، سو نیاساس آن است. از ا

به دو  لیتاً مجامعه موقّ ،یستیکالیراد تیّ. در وضعمیبریم رسبه یستیکالیراد یتیّدنبال شده است(، در وضع ۱۴۰۰تا 

 .شودیشدن م یروند قطب نیا ییقربان زیفوتبال ن ییملّ میا تو حتّ ابدییشدن م یقطب

ود، هم هم بش ترشیرفته بو چه بسا رفته شودیم دهید یجنبش اجتماع نیکه در ا یایکیزیو ف یلفظ دیشونت شد( خ۴

 یروهایتوسط ن انیناراض ریاز تحق یو هم ناش یمنف ییاجتماع یاز حافظه یاست و هم ناش یتیاز شدت نارضا یناش

خشونت  شیسرکوب تام جنبش است که سبب افزا زیاز هر چ شیها است. اما بنشناختن آن تیرسمو به یاسینظام س

به همان نسبت طرف مقابل را  رد،یکار گبه یترشیخشونت بهر قدر که حکومت  ن،ی. بنابراشودیمعترضان م یاز سو

 ب،یترت نیخواهد داد. بد شیآن را افزا ییگرو خشونت کندیم بیترغ شیاز پ شیب یگربه خشونت یآور یبه رو

 .شودیم کتهیمقابل خشونت آموزانده و حتا د فبه طر

ها، امکان و اجابت خواسته هایتیبرآوردن نارضا یبرا نیو تالش صادقانه و اعتمادآفر یبدون انجام اصالحات اساس( ۵

 گرید یسو و حکومت از سو کیاز  یجنبش اجتماع یکنندههیمردم تغذ نیب زیآمخصومت تیّحل و فصل وضع

تر ببارتر و مخرّو خشونت ترعیرومندتر و وسین یبعد یهازشیخ ر،یمس نیوجود ندارد. در صورت عدم حرکت در ا

 .خواهند بود

در مواجهه با وضع  ستمیس ریگان کاربلد، توانش تدب( از خبرهیاسیس می)رژ یاجتماع ستمیشدن س یته لیبه دل (۶

 ستمیس ییدرون اتیو ح کندیعمل م ستمیخود س هیکه عمالً علبل ستینه تنها مطلوب ن انیو برخورد با ناراض یکنون

نگهبان و  یچون شورا یینهادها ریاخ یهاکمک کند. در دهه نآ یکه به بقاآن یبه جا اندازد؛یبه خطر م ترشیرا ب

 .عمل کرده اند یکارکرد ت ضدّشدّبه گرنشیگز یهاسازمان گرید

به دو گروه  توانیم زیرا ن انی. ناراضدهندیم لیرا تشک انیاز ناراض یبخش کوچک هاابانیمعترضان حاضر در خ (۷

سرکوب ناکارآمد گردد و از  نیهستند که ماش ید زمانمترصّ ،انیاراضتر نکرد. بخش بزرگ میه و بالفعل تقسبالقوّ

نخست  یمهین ییانیم یهادر ماه یادهیپد نیاست چن لمحتم اریاعتراض کاسته شود. بس دانیحضور در م یهانهیهز

 .شود دهید دیسال جد

سرکوب تام در  ینهینتخاب گز. اشودیم ترفیو ضع ترفیضع جیتدرسرکوب به یبا تداوم جنبش، ساز و کارها (۸

 یرا ط یو طوالن یشیفرسا یاست. اگر سرکوب جنبش روند زیآممخاطره اریو بزرگ بس یسراسر یهابرابر جنبش
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 روهاین رایسرکوب شود؛ ز نیماش ییآمدخود بدل شود و منجر به ناکار آن است که به ضدّ  مستعد  اریکند، بس

 یو امکانات نظام برا لیشوند اما پتانس تیمداوماً تقو یلحاظ مادّ به زیو ن کیئولوژدهیو ا یلحاظ معنوبه ستیبایم

  .شودیتر متر و کمکم یبحران طیشرا نیانجام آن در ا

 طیمح یروهاین یمداخله یپا جیتدربه تواندیجنبش و حکومت م یروهایبار نتقابل خشونت ییتداوم طوالن (۹

در مورد  ،هتر کند. البتّسخت یاسینظام س یرا برا طی( را سبب شود و شرایتکیژئوپول طی)به قول کاستلز مح یخارج

دست( خواهد بود و  نیاز ا ییسفرا و فشارها ییسازرونیب ری)نظ میرمستقیمداخالت، غ نیا رسدینظر مجنبش به نیا

 نی. به همشودیشور نمدر ک یخارج یروهاین میمستق یبه مداخله یبسنده خواهد شد و منته یاسیس یبه ساز و کارها

ال شده در فعّ ییاجتماع ندیفرآ یکنون طیدر شرا رایخواهد بود، ز رمحتملیغ باًیکشور تقر یبرا هیر تجزطخ لیدل

 .آورده است دیپد ریمردم درگ انیرا در م یرومندین ییاجتماع ییگبستهرنج، هم ییبرادر یعنی ،بارفاجعه طیاشر

 دیو بزرگ جد یسراسر یهادارند، جنبش یدر آن نقش مهمّ کیالکترون یهاسانهکه ر یایدر بستر اجتماع (۱۰

مبارزه را خلق  اتیو ادب کنندیم عیکه دانش مبارزه را عرضه و توز زیربران برنامههستند: ره یبرواجد پنج نوع ره

به جنبش  وستنیپ یافراد برا یزهیانگ تیو موجب تقو کنندیم یبخشکه الهام ینیو نماد بخشزهیبران انگره کنند،یم

وارد کار  دانیکه در درون م یاتیبران عملره کنند،یم یاکار رسانه ترشیو ب شوندیآن م ییریگیو تداوم و پ

 جادیا یکرکه انسجام ف کیئولوژدهیو ا یبران فکرو ره رند،یگیدست مرا عمالً به دانیم تیو هدا شوندیم یاتیعمل

که  یاسیس انبرو ره کنند،یم زهیرا تئور هایو خط و مش دهندیمورد بحث قرار م ینحو نظرا بهو اهداف ر کنندیم

و  یمختلف داخل یروهایو با ن خوانندیرا به اطاعت فرا م هیّو بق رندیگیدست محرکت را به ییعمل تیسرانجام هدا

وجود  یاسیو س یفکر ییبرر دو نوع رهحداکث کیکالس یها. در جنبششوندیوگو و مذاکره موارد گفت یخارج

متفاوت است. اکنون  اریبس دیجد یها. اما وضع در جنبششدیجمع م ینیّدر فرد مع زیدو نقش ن نیا یداشت که گاه

بران ره یعنیآخر  یدسته نیاست، ا رومندین اریسرکوب بس نیکه ماش یطیاست که در شرا نیبحث ا نیمهم ا ینکته

 ن،یفراهم شود. بنابرا شانیبرو ره تیالکه امکان فعّ شوندیم دایپ یو زمان شوندیظاهر نمدر ابتدای امر  یاسیس

 ند؛یایظهور کنند و به صحنه ب رترید اریها ممکن است بسنوع جنبش نیدر ا یاسیبران سره یعنینوع پنجم  ییبرره

 اینبش ما در پنج ج نیا یبرا رودینتظار ما .ردیگیافراد شکل م گونهنیا تیالفعّ یبرا یترکه افق امن یدر زمان یعنی

  .مینیرا بب یاسیس یهاچهره نیتبلور و ظهور ا یبعد شش ماه
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جنبش  نی(، در اهایبرتیلیهستند )س 1ناظر به شهرت ییاجتماع یهیواجد سرما نزیرندال کال ریکه به تعب یافراد (۱۱

 یدر چند دهه شانیکردشان و نوع حضور اجتماعملکه به خاطر ع انیدارند؛ برخالف روحان ینقش مهم یاجتماع

 قاتیتحق نیاست که مطابق با آخر نیآن ا لیاغلب مغضوب و منفور اند. دل یجنبش اجتماع نیدر ا ریاخ

 یارسانه ریمشاه نیاکنون امنتشر شده است، هم یکه رسماً توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یایشناختجامعه

مرجع کشور  ییعاجتما یهاگروه نیتردارند، جزو مهم ییاعتبار و نفوذ باال یاجتماع یهادر شبکه( که هایبرتیلی)س

 ییاست که در جنبش انقالب یدر حال نیمرجع اند. ا یهاگروه ییبندنهم در رتبه یجزو دسته انیهستند و روحان

و  بخشزهیانگ ییبرنقش ره یفایا ن،یبنابرا مرجع بوده اند. یهاگروه نیترفکران جزو مهمو روشن انیروحان ۱۳۵۷

 حیقابل توض یروشن( بهنماگرانیو س هاستیاز فوتبال ی)برخ یارسانه ریمشاه نیااز  یتوسط برخ نیبخش و نمادالهام

 .برخوردار است یقابل دفاع ییشناختاز منطق جامعه یحیتوض نیدادن است و چن

و مراقبت و  شیعدم مداخله و پا یهانهیگزعی چند گزینه وجود دارد. . در مواجهه با خیزش یا جنبش اجتما۱۲

کار به افتهیتوسعه یاسیلحاظ سدر جوامع به یاسیس یهامیرژ یهستند که برخ ییبردهاراه ،محدود یمداخله ینهیگز

 اند. افتهیعه نتوس یاسیلحاظ سکه به شودیم دهید یدر جوامع ترشیگرانه بسرکوب یمواجهه اامّ. رندیگیم

و اعتراضات را  شودیها مقانون در چشم آن ساختن کلّ رمشروعیشناختن حقوق معترضان سبب غ تیّرسمعدم به. ۱۳

شناختن حقوق  تیّرسمسرکوب بدون به یها. استفاده از روشدهدیشدن سوق م ییشدن و جنا یرمدنیبه سمت غ

 .آوردیم دیپد یرمدنیاعتراض غ زیمعترضان ن

 جنبش اجتماعیی ی آیندهدر بارهنکاتی 

مورد بحث را  یدهیکه پدنآبتواند عالوه بر  دیمند باکارآمد و توان ییچارچوب نظر کی کهنیا ییث نهابح اامّ

هم ارائه کند و روند  یقینسبتاً دق یهاینیبشیبتواند پ ستیبایکند، م حیقوت تشردهد و ابعاد آن را به حیتوض یخوببه

 نیکرده ام و تا ا ینیبشین چند پتاکنو ینظر نشیب نیبر حسب ا. من دحدس بزن ینحو نسبتاً درسترا به دهیحرکت پد

 کی یبحبوحه در ۱۳۹۶ ید ۱۳ یبود که در مناظره یاینیبشیآن پ نیاست. نخست افتهیق لحظه دو مورد آن تحقّ

تر خواهد شد. در کم یاجتماع یهازشیپس فواصل خ نیعا را مطرح کردم که از اادّ نیگفتم و ا یاجتماع زشیخ

 نهادشیموجود پ ییاسیصه را به نظام سق هفت مشخّمتمرکز کردم و تحقّ یظام اجتماعام را بر مفهوم نجا بحثانهم

 :کردم

                                                           
1 . reputational capital 
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 .داشته باشد یخود سازگار بتواند درون نظام دینظام مطلوب ]مشروع[ با کیو انسجام:  ی:  سازگارکمی»

 .درون نظام یمخاطرات احتمال یراب ییهاکردن راه حل دای: ]معطوف به حل مساله[ باشد. پدوم

)خود  یاسیس -یتازه نفس به عرصه اجتماع یروهایو آوردن ن یگردش نخبگان قیباشد. از طر یدرون ییایپو ی: داراسوم

 .(یکنندگ دیبازتول

خودش  یبقا یکرده و برا یاش را بازشناسبرخوردار باشد تا بتواند مسائل تیاز عقالن یداشته باشد. از حداقل تی: عقالنچهارم

 .منابع بکند نیتام

 .مناسب داشته باشد یهاواکنش طیمح راتیی: ]واکنش مناسب داشته باشد.[ نسبت به تغپنجم

 طیکه در مح یکند. نسبت به اتفاقات افتیخودش ]جامعه[ باز خورد در طیقادر باشد تا از مح دیباشد[ . با ری: ]بازخوردپذششم

 .ها واکنش مطلوب نشان دهدآناعتنا نباشد و به  یب دهدیم یرو

 .«کند یشیاندبه موضوع خودش بکند و در باب خودش باز لیبتواند خودش را تبد دی[ باشد. باشی: ]خوداندهفتم

روز قبل از وقوع  ۱۱۲) ۱۴۰۱خرداد  ۶در  ن،یچنموارد از دست رفته است. من هم نیق اتحقّ یاکنون فرصت برا اما

 ینظر اساس دینوشتم و خواهان تجد یاجتماع زشیخ کیوقوع  یاز احتمال باال( ۱۴۰۱ وریشهر ۲۵ ییاجتماع زشیخ

 : شدم طیدر شرا

به  زیشهر(، ن کیساختمان در  کی ختنیکه رخ دهد )حتا فرو ر یدر هر ابعاد یهر اتّفاق شود،یم گونهنیا تیوضع یوقت»

 ییتینارضا تیوضع ،ی. بارشودیوجو مسطح جست نیترغلط، در کالن ایو مقصر، درست  شودیکالن ربط داده م تیریمد

در  یشناختجامعه ییهاپژوهش ترعیهر چه سر کنمیم نهادشیپ کمدست. من کندیرا طلب م یاساس ینظر دیتجد یانفجار

عاجل  اقدام یبرا یاقتصاد ی. حاجت به تکرار نظرات کارشناسان متعددردیدر دستور کار قرار گ یتینارضا زانیمورد سنجش م

 (.۱۴۰۱)محدثی،  «رسدینظر مواضحات به حی. تکرار آن توضستیمردم ن ییبود وضع اقتصادبه یبرا

 یالمللنیب یمذاکره یهابه توافق با طرف لیبر مردم را با ن یفشار اقتصاد ،یاسینظام س رفتیانتظار م کمدست

  . غفلت شدکامالً زیمهم ن نیاما از ا ،کردیمرتفع م یموسوم به برجام( تا حدّ ی)معاهده

انداز چشم نیا یهاینیبشیپ گرید ایفوق قبل از وقوع جنبش انجام گرفته و منتشر شده اند. اما آ یینیبشیدو پ هر     

 میمنتظر بمان دیاست و با یترشیب یلیگذشت زمان خ ازمندیاست که ن یزیچ نیا ر؟یخ ای افتیق خواهد تحقّ ینظر

  .میفاصله دار دیصد و نوزده روز تا آغاز سال جد( ۱۴۰۱ ذرآ ۱۱اکنون ) .میرا نظاره کن ۱۴۰۲سال  یدادهایو رو
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       و مآخذمنابع 

، ۱۳۹۸فروردین  ۱ی شرق، ی شبکهگاه اینترنتیپای« مشهد، چرا و چگونه؟ ۷۱شورش ( »۱۳۹۸مصطفی ) ،یزدیا

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-768047. 

پنجم، سال پژوهشی رفاه اجتماعی. -علمی ینامهفصل «.های اجتماعی در ایرانفقر و جنبش» (۱۳۸۴پرویز ) پیران،

  . ۱۷-۶۲ص . ص۱۸ی شماره

آخرین  یگاه اینترنتیپای ،۱۴۰۰ان بآ ۱۴ «.بان علی جنتیزاز مشهد  ۱۳۷۱پشت پرده اعتراض ( »۱۴۰۰علی ) ،یتجنّ
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